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ŚRÓDMIEJSKIE 
spacery

Przy wychodzącej z Nowego 
Miasta ul. Zakroczymskiej 

stoi pałac Sapiehów. 
W swojej historii przeżył 

niejedno.

Początkowo na Zakroczymskiej ulokowane były kamie-
nice mieszczan. Dopiero z czasem odkryli to miejsce 
bogaci magnaci, którzy zaczęli budować swoje rezy-
dencje. Jednym z takich magnatów był kasztelan 
trocki Jan Fryderyk Sapieha z Kodnia przez swoją żonę 
spowinowacony z samymi Radziwiłłami. 

Zdjęcia 
autora tekstu

P E R Ł Y  M A Z O W S Z A

DOBRE RADY
Czasem je dostajemy 

znienacka i są czyjąś wizją 
świata lub oczekiwaniem 
wobec nas. Ale przecież 
czasem też o nie prosimy, 

pytamy: „A ty co byś zrobił 
na moim miejscu?”.

Brutal fusion
na lato

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. 

Żelazowa Wola
W niewielkiej odległości od Sochaczewa leży Żelazowa Wola – miejsce urodzin Fryderyka Chopina, 
wybitnego kompozytora i pianisty epoki romantyzmu. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska jej szesnasto-
wiecznych właścicieli – Piotra i Mikołaja Żelazo.

Wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli, aż znalazła się w rękach hrabiów Ludwiki i Kaspra Skarbków. 
Rodzina zamieszkała we dworze (obecnie już nieistniejącym). Obok dworu stały dwie ofi cyny, wschodnia 
i zachodnia. Dworek, który możemy dziś podziwiać w Żelazowej Woli, powstał po przebudowach wschodniej 
ofi cyny. 
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Uwaga, uwaga! Decyzja została podjęta!  
Nasza szkoła się powiększa! �

W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy klasy 4, 5 i 6.
Nie mogliśmy nie zareagować na potrzeby Waszych pociech, dla których poszukujecie szkoły 

bezpiecznej, przyjaznej i nastawionej na potrzeby uczniów.

 Wolne miejsca jeszcze są! ale sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. 

W naszej kameralnej szkole uczą się  dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i dzieci 
bez takich orzeczeń. Dzięki temu mogliśmy stworzyć przyjazną atmosferę, w której najważniejszy jest uczeń 

i jego ambicje, a nasza wyszkolona kadra potrafi  znaleźć rozwiązanie dla ich mniejszych i większych trudności. 
Zależy nam, by uczniowie czuli się bezpiecznie i oprócz książkowej wiedzy, nauczyli się nawiązywać relacje 

zarówno z rówieśnikami, starszymi kolegami jak i dorosłymi.

Zapraszamy na naszą stronę: www.ssp4-8.sspfae.waw.pl oraz na fanpage.Zapraszamy na naszą stronę: www.ssp4-8.sspfae.waw.pl oraz na fanpage.
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       Zdjęcia 
       z archiwum autora

ROLLERCOASTER RECORDS

I got to know John Beecher in the mid 70s. Born in mid-1944 
in Dorking, Surrey. He was of the same generation as I, being some 
18 months younger than me. When Buddy Holly & The Crickets 
toured England we were both still at school and neither of us got 
to see Buddy Holly live. By 1960 John realised that there was no 
Buddy Holly Fan Club so he wrote to Decca Records in the UK 
and they in turn forwarded his letter to Tony Kent who had run 
a fan club for a couple of years and had then given up. He wrote 
to John and told him he was welcome to take it over and gave 
him some help in doing so. For the next six years it took up all 
his spare time, but even with the help of his girlfriend Susie he 
never really caught up with all the correspondence. With help from 
Decca, John established links with Buddy Holly’s parents as well as 
Buddy’s producer Norman Petty in Clovis, New Mexico. Buddy’s parents 
were very helpful and supplied John with all sorts of useful material
which was more than could be said for Petty. He was principally interested 
in making money and only occasionally came for-
ward with information when it served his own inter-
ests. Over the years John got to know Norman and 
his wife Vi fairly well, and when they came over to 
the UK he would meet up with John. Petty was instru-
mental in John getting a job running the music publi-
shing offi ce of Lee Pincus. The Pettys were always 
gracious and kind towards John personally, but 
practically refused to answer any meaningful ques-
tions concerning Buddy Holly & The Crickets. It was 
only in later years when John was working on the 
BBC/MPL documentary that Vi gave him access to all 
the material she had.

ROLLERCOASTER RECORDS

Poznałem Johna Beechera w połowie lat siedemdziesiątych. Uro-
dzony na przełomie roku 1944 w Dorking, w Surrey, należał do tego 
samego pokolenia co ja. Był ode mnie osiemnaście miesięcy
młodszy. Kiedy Buddy Holly & The Crickets koncertowali w Anglii, 
chodziliśmy jeszcze do szkoły i żaden z nas nie widział tego artysty
na żywo. Jeszcze przed rokiem 1960 John zdał sobie sprawę
z tego, że Buddy Holly nie ma fanklubu, napisał więc do Decca
Records w wielkiej Brytanii, a oni z kolei przesłali jego list do
Tonniego Kenta, faceta, który przez parę lat prowadził fanklub. 
Kent odpisał Johnowi, że może go po prostu przejąć i zaoferował 
pomoc. Przez następne sześć lat to zajęcie pochłaniało cały wolny

czas Johna, i nawet z pomocą swojej dziewczyny Susie nie ogarniał całej
korespondencji. Dzięki Decca Records John nawiązał kontakty z rodzicami
Buddiego Holly oraz jego producentem Normanem Petty z Clovis w Nowym
Meksyku. Rodzice artysty okazali się być bardzo pomocni i dostarczyli 
Johnowi mnóstwo różnorodnych materiałów, czego nie można powiedzieć

o Normanie Petty. On był głównie zainteresowany pie-
niędzmi i jedynie czasami, jeśli było to z korzyścią dla 
niego samego, podrzucał jakieś informacje. Przez lata 
John poznał zarówno Normana jak i jego żonę Vi cał-
kiem nieźle. Kiedy przyjeżdżali do Londynu, cała trójka 
spotykała się. Petty odegrał kluczową rolę w tym, 
że John stanął na czele wydawnictwa muzycznego 
Lee Pincus. Małżonkowie Petty byli zawsze uprzejmi
w stosunku do Johna, ale odmawiali raczej odpowie-
dzi na ważne pytania dotyczące Buddy Holly & The
Crickets. Dopiero lata później, kiedy John pracował
nad fi lmem dokumentalnym BBC/MPL, Vi udostępniła 
mu materiały, które były w jej posiadaniu. 

Przy wychodzącej z Nowego Miasta ul. Zakroczymskiej stoi pałac 
Sapiehów. W swojej historii przeżył niejedno.

Początkowo na Zakroczymskiej ulokowane były kamienice mieszczan. Do-
piero z czasem odkryli to miejsce bogaci magnaci, którzy zaczęli budować 
swoje rezydencje. Jednym z takich magnatów był kasztelan trocki Jan 
Fryderyk Sapieha z Kodnia przez swoją żonę spowinowacony z samymi 
Radziwiłłami. 

Z założycielem linii Sapiehów kodeńskich wiąże się pewna anegdota: otóż 
Mikołaj wywiózł z prywatnej kaplicy watykańskiej, bez zgody właścieciela, 
obraz Matki Boskiej Gregoriańskiej. Papież wybaczył mu niechlubny uczy-
nek, ale o dziwo zgodził się, żeby Mikołaj obraz zatrzymał. Ostatecznie 
znalazł on miejsce w ołtarzu kościoła w Kodniu. To właśnie potomek Miko-
łaja, Jan Fryderyk, rozpoczął w 1731 r. budowę pałacu przy Zakroczymskiej.

Późnobarokowa achitektura rezydencji jest dziełem architekta Augusta II 
– Jana Zygmunta Deybela. Z biegiem lat Jan Sapieha dokupił sąsiednią 
działkę i powiększył pałac. I tak został on ukończony w 1746 r.

Kolejnymi właścielami po śmierci Jana byli m.in. Aleksander Michał Sapieha, 
który wraz z żoną Magdaleną z Lubomirskich prowadzili bujne życie to-

warzyskie i urządzali bale. Magdalena otwarcie romansowała z młodym Sta-
nisławem Augustem Poniatowskim, późniejszym królem. Z kolei Aleksander 
niechlubnie wsławił się uczestnictwem w konfederacji targowickiej. 

Syn Aleksandra, Franciszek, nie przykładał dużej uwagi do podupadającej 
rezydencji. Po wojnach napoleońskich opustoszały pałac pełnił więc rolę 
szpitala wojskowego, a potem został przekształcony w koszary. Ostatecz-
nie w 1818 r. Sapiehowie odsprzedali pałac wojsku – stacjonowały w nim 
cztery kompanie 4. pułku piechoty liniowej. Wojsko wyremontowało rezy-
dencję, a architekt Wilhelm Henryk Minter pozbył się rokokowych sztuka-
terii i wybrukował dziedziniec. Nowe koszary nazywano odtąd Koszarami 
Sapieżyńskimi. 

Podczas powstania listopadowego pałac wsławił się działaniami wojsko-
wymi, a po upadku powstania w koszarach stacjonowali carscy żołnierze. 

W czasie II wojny światowej pałac został zrujnowany. Prace rekonstrukcyjne 
rozpoczęła Maria Zachwatowicz. Co ciekawe modelkami dla kobiecych 
postaci na attyce były jej córki. Po remoncie w dawnej rezydencji umiesz-
czono Specjalną Szkołę Podstawową. Ze względu na stan budynku została 
ona przeniesiona na ul. Twardą. Teraz pałac czeka na decyzję co do dalszych 
jego losów.

ŚRÓDMIEJSKIE 
spacery

o Normanie Petty. On był głównie zainteresowany pie-
niędzmi i jedynie czasami, jeśli było to z korzyścią dla 
niego samego, podrzucał jakieś informacje. Przez lata 
John poznał zarówno Normana jak i jego żonę Vi cał-
kiem nieźle. Kiedy przyjeżdżali do Londynu, cała trójka 
spotykała się. Petty odegrał kluczową rolę w tym, 
że John stanął na czele wydawnictwa muzycznego 
Lee Pincus. Małżonkowie Petty byli zawsze uprzejmi
w stosunku do Johna, ale odmawiali raczej odpowie-
dzi na ważne pytania dotyczące Buddy Holly & The
Crickets. Dopiero lata później, kiedy John pracował
nad fi lmem dokumentalnym 
mu materiały, które były w jej posiadaniu. 

Pałac Sapiehów w WarszawiePałac Sapiehów w Warszawie, 1939 rok
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Tłumaczenie 
Agnieszka Sozańska

Working at the publishing company John got to sign artists and songs, plugged 
songs around radio stations, wrote articles and sleeve notes and compiled re-
cord releases for MCA and other labels. In the 70s he decided to open a café 
and record shop in New Malden, Surrey (South London). It was around this 
time that I fi rst met John, possibly at the weekly meets in an Italian restaurant 
just off Cambridge Circus. The fi rst advert for Smokey Joe’s Café (named after 
the Buddy Holly recording of the same name) appeared in issue #6 of New 
Kommotion in 1977, and thereafter a different ad appeared in subsequent is-
sues of the magazine.

John eventually became the UK distributor of the German Bear Family label 
who released collector orientated releases and were especially famous for 
their superb boxsets. At the same time he continued to run his Rollercoaster 
label with top quality releases aimed at the 50s/60s collectors market and the 
label remains active to this day. Among his early vinyl releases were the Essex 
recordings by Bill Haley and two albums entitled “Rockaphilly – Philadelphia 
Rock ‘n’ Roll” all leased from Jack Howard. Apart from vinyl LPs, Rollercoaster 
released a series of EPs.  In 1983 Rollercoaster issued two albums that were 
eagerly snapped up by 50s rock ‘n’ roll collectors; one was a live album re-
corded at the Stockton Globe on 26th August 1957, and the other radio record-
ings by Sid King and the Five Strings 1954-56.  Through his contacts in music 
publishing, John was able to purchase the Swan Records catalogue which has 
so far resulted in superb releases by Link Wray and Danny & The Juniors on 
Rollercoaster. Other prized releases included Big Al Downing, Johnny Powers, 
Hardrock Gunter and of course several Buddy Holly CD’s as well as new record-
ings by the Crickets. In 1999 I had the pleasure of writing the booklet for Gene 
Summers’ “Rockaboogie Shake” release.

In 1979 MCA Records issued a nine LP boxset entitled “The Complete Buddy 
Holly”, which to this day remains the defi nitive Buddy Holly collection. John 
Beecher and Malcolm Jones undertook the mammoth task of compiling this 
collection, seeking out the best quality tape for each song. Bearing in mind that 
Holly recorded his material in Clovis, New Mexico for Norman Petty, as well 
as recording in New York for Decca Records and also recording demos in his 
New York apartment which were later overdubbed, this was a herculean task.  
The boxset was never issued on CD, although a bootleg set was appeared on 
Purple Chick. Meantime Rollercoaster remains active.

Pracując w wydawnictwie John musiał podpisywać kontrakty
na utwory z artystami, wypuszczać piosenki do stacji radio-
wych, pisać artykuły i notki na okładki płyt, przestrzegać wa-
runków wydawania płyt z MCA i innych wytwórni. W latach
siedemdziesiątych John otworzył jeszcze kawiarnię i sklep 
z płytami w New Malden, Surrey. Właśnie w tych latach go 
poznałem, prawdopodobnie na jednym ze spotkań we włos-
kiej knajpce niedaleko Cambridge Circus. Pierwsza reklama 
Smokey Joe’s Café (nazwa pochodziła od tytułu utworu Bud-
diegio Holly) pojawiła się w szóstym numerze New Kommotion
 z 1977 roku, następne były w kolejnych wydaniach pisma. 

W końcu John został dystrybutorem na teren Anglii wytwórni 
German Bear Family, która wypuszczała kolekcjonerskie wyda-
nia, była szczególnie znana z publikowania wspaniałych zes-
tawów płytowych. Równolegle prowadził swoją wytwórnię 
Rollercoaster, która po mistrzowsku trafi ała w rynek kolek-
cjonerów muzyki lat 50-tych i 60-tych, i która działa do dziś. 
Jednymi z najwcześniej wydanych przez Johna winyli były 
nagrania BillaHaleya, a potem dwa albumy zatytułowane “Roc-
kaphilly – Philadelphia Rock ‘n’ Roll”, otrzymane od Jacka 
Howarda. Oprócz winyli LP, Rollercoaster wypuszczał też epki. 

W roku 1983 wytwórnia Johna wydała dwa albumy, które zostały roz-
chwytane przez kolekcjonerów muzyki lat 50-tych. Pierwszy z nich to live 
ze Stockton Globe z 26-go sierpnia 1957 roku, a drugi to nagranie radiowe
Sida Kinga and the Five Strings 1954-56. Dzięki swoim kontaktom John dał 
radę kupić katalog Swan Records, co jak dotąd, zaowocowało wspaniałym 
wydaniem Link Wray and Danny & The Juniors on Rollercoaster. Inne nagro-
dzone nagrania to: Big Al Downing, Johnny Powers, Hardrock Gunter, oczy-
wiście kilka CD Buddiego Holly, a także nowe utwory the Crickets. W 1999 
roku miałem przyjemność napisać broszurkę do płyty Gene Summers’ “Rocka-
boogie Shake”. 

W 1979 roku NCA Records wypuścił dziewięcio pudełkową edycję zatytu-
łowaną “The Complete Buddy Holly”, która do dnia dzisiejszego pozostaje 
najlepszą kolekcją utworów tego artysty. John Beecher and Malcolm Jones 
podjęli się gigantycznego zadania złożenia w całość nagrań. Szukali naj-
lepszych jakościowo zapisów taśmowych każdego z utworów. Mając na 
uwadze fakt, że Holly nagrywał dla Normana Petty w Clovis, w Nowym 
Meksyku, dla Decca Records w Nowym Jorku, czasem przygotowywał 
demos w swoim mieszkaniu, a następnie dogrywał w studiu – to była to 
praca godna Herkulesa. Pudełkowa edycja nigdy nie wyszła na CD, chociaż 
piracka kopia ukazała się na Purple Chick. Póki co, Rollercoaster działa.
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Brutal fusion
na lato

Jednym z ważniejszych rodzajów czasu w kulturze jest 
czas synchro, który dotyczy nie tylko naszego codzien-
nego życia w mniejszej lub większej wspólnocie, ale także 
uzewnętrznia się w sztuce nas otaczającej. Być w synchro-
nie z grupą jest podstawą powodzenia wielu działań 

biznesowych, towarzyskich, pedagogicznych czy wreszcie artystycznych. 
W muzyce jazzowej trzymanie timingu przez perkusistę napędza resztę 
sekcji rytmicznej, a i melodycy-frontmeni mają z tego niebywały pożytek. 
Ktoś reaguje na ich propozycje, samemu w zamian też coś odkrywając. 
Po drugie, w szeroko pojętym jazzie trzeba dziś być w synchronie ze swymi 
fanami, którzy nie tyle ograniczają artystów, co uzmysławiają im, że tworzą 
oni w końcu dzieła czy dziełka ponowoczesne. W naszej postmodernistycz-
nej rzeczywistości już się przyzwyczailiśmy do mieszania gatunków, deko-
nstrukcji, odważnego stosunku do tradycji, używania pastiszu czy parodii.

Zespół  UDA, którego płyta dość rzadko opuszcza szufl adę mojego odtwa-
rzacza, jest w synchronie i wewnętrznym, stricte muzycznym, i tym zewnęt-
rznym – ta muzyka odpowiada zapewne fanom twórczości okołojazzowej 
i myślę, że wiek nie ma tu większego znaczenia. Po wysłuchaniu płyty 
„Łowy kraby”, wydanej jeszcze w 2013 roku, nie mam w ogóle ochoty na 
szufl adkowanie tej muzyki, choć zwykle staram się to czynić, próbując ogar-
nąć ten współczesny bałagan gatunkowy. Za dużo tu szaleńczej różnorod-
ności i…absurdu! Sami twórcy określają to wszystko mianem „szpiegowskiego 
jazzu”, który nadal szuka przestrzeni do rozwoju. Niesamowite, jak bardzo 
żywotny jest jazz!

UDA, powstałe w 2009 roku, reprezentują krakowską scenę muzyczną i mają 
na koncie kilka płyt autorskich i składankę. Kapelę tworzą: Kuba Sieńczyk, 
grający głównie na gitarze basowej, ale także na harmonijkach i…smoczkach;
Michał Zawadzki, obsługujący perkusję, „przeszkadzajki” oraz trąby i mega-
fony, a także Łukasz Krzywicki, korzystający z brzmienia rozmaitych gitar, 
tworzących „zgrzyty”. Wszyscy muzycy użyczają w nagraniach swojego głosu. 
Na płycie „Łowy kraby” specjalnie polecam słuchaczom nieco niepoczytalny 
mix gatunkowy w utworach: Diamentowy Gruzin, Rajstopy z dziuramy, do 
którego dokręcono teledysk, oraz Opustoszałe mrowisko. Kto lubi grupy Pink 
Freud i Pogodno, ten wie, o co tutaj chodzi!

To muzyka zwariowana, trochę fusion jazz, gęsta, progresywna, często w po-
łączeniu z tekstami surrealistyczna i wymagająca sporego poczucia humoru, 

Brutal fusion

Jednym z ważniejszych rodzajów czasu w kulturze jest 
czas synchro, który dotyczy nie tylko naszego codzien-
nego życia w mniejszej lub większej wspólnocie, ale także 
uzewnętrznia się w sztuce nas otaczającej. Być w synchro-
nie z grupą jest podstawą powodzenia wielu działań 

biznesowych, towarzyskich, pedagogicznych czy wreszcie artystycznych. 

nieraz brutalna i bardzo energetyczna, prezentująca ciężkie brzmienie. 
To muzyka psychodeliczna, zamiast słowa „jazgot” użyłbym tu neologizmu 
JAZZGOT! Brak etykiet, płynność konwencji, swoboda i jazzrockowa moto-
ryka wymagają od słuchacza ciągłego skupienia. Niektórych może to 
znużyć, ale nagroda czeka – nie wszystko już było, UDA uzyskują naprawdę 
oryginalny efekt. Nie jest to zapewne propozycja dla purystów jazzowych 
czy fanów Garbarka i Jarretta. Sami muzycy nazywają swoje kompozycje 
„postrzępionymi i częściowo improwizowanymi”. Dogrywają także muzykę 
do niemych fi lmów, czując się dobrze w roli współczesnych taperów; wy-
mieńmy tu „Generała” Bustera Keatona czy „Październik” Sergieja Eisensteina.  
Niejasna wartość rodzi się na granicy, gdzie powstaje bunt, a więc musieliśmy 
trochę poczekać, by przekonać się, jak mocną pozycję na alternatywnej 
scenie okołojazzowej zajęły ostatecznie UDA. Grupa ciągle koncertuje, bierze 
udział w licznych w kraju festiwalach i ma swoich zagorzałych fanów.

Na omawianej płycie w części utworów pojawiają się uznani już muzycy, 
niemający na szczęście nic wspólnego z rutyną. To piękne u muzyków jaz-
zowych, że wspomagają młodszych kolegów po fachu; podkreślmy tu, ilu 
muzyków wykreował sam Miles. UDA gościnnie zasilają: gitarzysta Anthimos 
Apostolis z legendarnego SBB, basista Krzysztof Ścierański, kiedyś fi lar kul-
towego Laboratorium, potem nagrywający solowe płyty, oraz akordeonista 
Marcin Gałażyn ze zjawiskowego Motion Trio. I wszyscy oni są w synchronie 
z muzyką naszej kapeli, dowodząc swojej artystycznej elastyczności. 

Wakacje blisko, beztroska – mimo wszystko – znów prowokuje, a więc 
połączmy bezkompromisową muzykę z podglądaniem popularnych skoru-
piaków. Drodzy Czytelnicy, odwiedźmy zatem stronę konsumentów krabów – 
www.udaonline.pl

Autorka: Waleria Piotrowicz: Bretońskie kraby po łowach UD

Sukces młodych siatkarzy z SP 158 na Ciasnej, którzy zdobyli Mistrzostwo
Warszawy w siatkówce i tym samym wygrali LX Warszawską Olimpiadę
Młodzieży! To historyczny sukces dzieci z klas 4-6. W olimpiadzie wzięły udział 
szkoły podstawowe z innych dzielnic Warszawy, a poziom był bardzo wy-
równany. Medale wręczyła wybitna siatkarka Małgorzata Glinka-Mogentale.
Przed siatkarzami kolejny etap rozgrywek i udział w Mistrzostwach Mazowsza. 
Gratulujemy!

Mijają cztery lata od zainicjowania Rady Seniorów. W tym czasie miała 
ona niejeden sukces: zwołała konferencję „Wspólnie dla seniorów” w celu 
współpracy z władzami samorządowymi, opiniowała „Miejsca przyjazne 
seniorom”, pomagała w organizowaniu maratonów dla osób powyżej 60 lat, 
opracowała projekt „Recepta na zdrowie”. To jedna z najsprawniej dziających 
instytucji w Warszawie. 
Tylko pozazdrościć energii i przedsiębiorczości!

Wietnamczycy stoją murem za Ukrainą! Do śródmiejskiego 
ośrodka dla uchodźców Fundacja Wspierania Integracji Wiet-
namczyków wysłała cały bus z niezbędnymi rzeczami do co-
dziennego funkcjonowania tej placówki. Dziękujemy!

CO JEST GRANE
Od 26 kwietnia w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu
Dzielnicy Śródmieście na Nowogrodzkiej 43 można zobaczyć 
wystawę Elżbiety Jóźwik, naczelnik Wydziału Architektury 
i Budownictwa. Jak mówi sama autorka prac, utrawala przed-
mioty, krajobrazy i sytuacje z jej otoczena, które przyciągają 

uwagę za względu na światłocień czy rytm. Prezentowane na wystawie obrazy
to zatrzymane chwile, które ją zauroczyły.

Wydawnictwo Czarne, które znajduje się na rogu Nowolipek i Jana Pawła 
poleca książkę Mariusza Surosza „Ach, te Czeszki”. Główną bohaterką każdego 
z ośmiu reportaży jest kobieta, ale jej indywidualny los stanowi w gruncie rze-
czy punkt wyjścia do opowiedzenia o Czechosłowacji w XX wieku. Opisując
życie niezwykłych kobiet, skonfrontowanych z bezwzględną historią, Mariusz 
Surosz udowadnia, że wciąż za mało wiemy o naszych południowych sąsia-
dach. Jednocześnie, konsekwentnie burząc stereotypy na temat Czechów, 
opowiada uniwersalną historię o ludziach żyjących w cieniu totalitaryzmów.

W Kinie Muranów fi lm Nanni Morettiego. Twórca rewelacyjnego „Pokoju syna” 
powraca z poruszającym fi lmem o miłości, gniewie i wybaczeniu. To saga 
splatająca losy mieszkańców rzymskiej kamienicy, która powstała w oparciu 
o bestsellerową powieść izraelskiego pisarza, Eshkola Nevo. „Trzy piętra” jest 

obrazem, w którym rozmach sąsiaduje z intymnością, a do drzwi 
na zmianę pukają gniew i melancholia.

Również w Kinie Muranów w dniach 14-21 czerwca odbędzie 
się 13. Przegląd Nowego Kina Francuskiego. Podczas festiwalu 
będzie można obejrzeć m.in. zwycięzcę festiwalu w Wenecji 
– oparty na faktach głośny fi lm Audrey Diwan „Zdarzyło się”, 
nagrodzone siedmioma Cezarami (w tym za najlepszy fi lm 
i adaptację) „Stracone złudzenia” Xaviera Giannoli, fi lmową
rekonstrukcję walki z pożarem katedry Notre-Dame – „Notre 
Dame płonie”, reż. Jean-Jacques Annaud i trzecią część sagi 
o rodzinnych kłopotach państwa Verneuil, których 40. rocznica 
ślubu będzie daleka od wymarzonej – „A oni dalej grzeszą, 
dobry Boże”, reż. Philippe de Chauveron, czy “Paryż, 13. dziel-
nica” Jacquesa Audiarda.
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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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Fot. Fundacja AlterEdu
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Matura 2022 roku, to dla jednych czas wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów
to czas wielkiej przygody. Podczas kiedy nasze koleżanki i koledzy – obecni abitu-
rienci, próbowali swoich sił w walce z literaturą, matematyką, angielskim lub nie-
mieckim, my z wielkim zapałem ruszyliśmy na południe Polski, do krainy króla Kraka, 
Smoka Wawelskiego, podhalańskich górali, a tak naprawdę by zobaczyć najważniejsze 
miejsca związane z historią i kulturą Małopolski. 

Pierwszy postój zaplanowaliśmy w Chęcinach, u podnóża zamku, który służył swymi 
murami za skarbiec Kazimierza Wielkiego. Po obiedzie pojechaliśmy do Krakowa, by 

pospacerować Szlakiem Królewskim od Barbakanu
przez Rynek na Wawel, następnie udaliśmy się do 
lasu Wolskiego i zdobyliśmy Kopiec Marszałka 
Piłsudskiego, z którego oglądaliśmy panoramę 
miasta – widok ciągnął się aż po Tatry, a samoloty
lądujące na Balicach z Kopca wyglądają jak klocki 
Lego. Wieczorem dojechaliśmy do Suchej Beskidz-
kiej. Z samego rana zwiedzaliśmy miasto – Zamek,
Rynek i największą atrakcj miejscowości – Karczmę 
Rzym, z której podobno diabeł Boruta porwał Pana 
Twardowskiego. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od podróży do Żywca 
i zwiedzania Rynku pamiętającego galicyjskie czasy 
Franciszka Józefa. Po takiej porcji historii przyszedł 
czas na chwilę odpoczynku i obiad w Suchej.
Po relaksie rozpoczęliśmy podróż do kopalni soli 
w Bochni. I ta niesamowita przygoda na długo 
pozostanie w naszej pamięci – zjazd szybem 
200 m pod ziemię, jazda kolejką górniczą. To było 
prawdziwe przenosiny w czasie, aż do XIII wieku! 
Po dwóch godzinach spędzonych na kluczeniu 
ciemnymi, podziemnymi szybami zdecydowaliśmy 
się na powrót do codzienności. Odnaleźliśmy szyb
i słońce znów było nasze!

Czwartek już nie był tak ekscytujący, był to dzień
powrotu do domu   �. Myli się jednak ten, który 
myśli, że wybraliśmy prostą drogę. Zatrzymaliśmy 
się bowiem w Krzyżtoporze – ruinach najwięk-
szego pałacu w Europie. W zachwytach nad jego 
wielkością, nie przeszkodził nam fakt, że szla-
chetne miano największego pałacu piastował 
jedynie do momentu wybudowania Wersalu. Po-
mimo zniszczenia w czasie potopu szwedzkiego,
ruiny pałacu Ossolińskich i dziś robią olbrzymie
wrażenie i rozbudzają wyobraźnie. Bo czy można 
przejść obojętnie pod kryształowym sufi tem, 
w którym pływały egzotyczne rybki?

Po smacznym obiedzie w Opatowie, wieczorem 
wróciliśmy do Warszawy, ale już czekamy na 
kolejny wyjazd i solennie obiecujemy, że we 
wrześniu znów gdzieś pojedziemy…
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

– Do jakich wartości się odnosi i czy one są też moje?
– Jakie są koszty wprowadzenia jej w życie?

Po jakimś czasie to się dzieje prawie automatycznie: nad tym się zastano-
wię, a za to dziękuję.

Bo możemy też pomyśleć o radach jak o prezentach. Też czasem nie trafi my.
I też możemy po prostu zapytać, co osoba chciałaby dostać. Bo może ktoś 
woli pytanie od dobrej rady. 

A gdy dostajemy niechciany prezent, choćby i w dobrej wierze, to prze-
cież najczęściej po prostu dziękujemy albo mówimy: “o, co to, do czego,
ciekawe”. Nie wszystko wymaga naszej natychmiastowej i jednoznacznej 

reakcji. Choć można oczywiście przekazać, co wolimy 
zamiast rad, jeśli tak jest. 

A więc można z dwóch stron:
– “Chcesz mojej rady czy czegoś innego?”
– “Potrzebuję wysłuchania, masz na to teraz przestrzeń?”

W mediach społecznościowych to prostsze, bo są opcje
“wycisz” lub “przestań obserwować”. Bo nawet gdy fi ltru-
jemy dużo i sprawnie, to warto dbać o to, żeby nam się 
fi ltr od nadmiaru “fusów” nie zapchał�

A jak u Was z radami? Jak Wam działa fi ltr?

P.S. Czy ten artykuł nie jest aby dobrą radą? UPS 

DOBRE RADY

Dobre rady. Czasem je dostajemy znienacka i są czyjąś 
wizją świata lub oczekiwaniem wobec nas. Ale przecież 
czasem też o nie prosimy, pytamy: „A ty co byś zrobił na 
moim miejscu?”.

Bywa, że potem i tak robimy po swojemu, ale nasza własna 
reakcja na radę (“oo, racja, czuję to” albo “cooo, nieee, bez 
sensu taka rada”) pomaga nam dotrzeć do tego, co chcemy 
zrobić.

Internet też jest pełen dobrych rad. Tak zwanych dob-
rych rad, bo mało jest takich uniwersalnie dobrych. 
Ale tych serio dobrych też często tu szukamy. Więc siłą 
rzeczy trafi my też na te, które nie będą nam pasować.

Co z nimi robić? Najprościej powiedzieć: olać. Ale to trud-
ne, a poza tym gdy olejemy z góry wszystkie, to może 
zgubimy coś wartościowego? 

Ja proponuję, aby użyć siebie jako fi ltra. 

Zapytaj:
– Co już wiem na ten temat?
– Czy ufam temu źródłu?
– Jakie emocje wywołuje we mnie ta rada?

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Fundacji AlterEdu

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
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DOBRE RADY

Dobre rady. Czasem je dostajemy znienacka i są czyjąś 
wizją świata lub oczekiwaniem wobec nas. Ale przecież 
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Internet też jest pełen dobrych rad. Tak zwanych dob-
zamiast rad, jeśli tak jest. 

A więc można z dwóch stron:
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– “Potrzebuję wysłuchania, masz na to teraz przestrzeń?”

W mediach społecznościowych to prostsze, bo są opcje
“wycisz” lub “przestań obserwować”. Bo nawet gdy fi ltru-
jemy dużo i sprawnie, to warto dbać o to, żeby nam się 
fi ltr od nadmiaru “fusów” nie zapchał�

A jak u Was z radami? Jak Wam działa fi ltr?A jak u Was z radami? Jak Wam działa fi ltr?

W minionym tygodniu do naszej szkoły przyjechał Miś Edzio, który jest 

specjalistą w udzielaniu pierwszej pomocy. Podczas warsztatu uczniowie 

dowiedzieli się jak udzielać pomocy przy zadławieniu, krwawiącym nosie 

oraz złamanej ręce. Najważniejszym punktem były zajęcia praktyczne na 

manekinie, podczas, których utrwaliliśmy zdobyte umiejętności. Naszym 

dzieciakom najbardziej podobały się ćwiczenia uczące jak prawidłowo 

przeprowadzić masaż serca.

Mamy jeszcze wolne miejsca w klasie drugiej oraz trzeciej. 
Zapraszamy do naszej szkoły!
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cierpliwość oraz nieskończona ilość pomysłów na różnego rodzaju aktyw-
ności sprawiają, że dzieci niechętnie uciekają spod jej skrzydeł   �. A co naj-
ważniejsze, te zabawy wcale się nie nudzą! Wystarczy dopracowany 
scenariusz i fakt, że każdy chętny uczestnik możestać się bohaterem
każdej zabawy. Przyznamy, że to była jedna z głośniejszych grup na
naszym spotkaniu, w ich sali co chwilę wybuchały salwy śmiechu i echem 
po szkole odbijały się ich radosne okrzyki. 

Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy również kącik plastyczny, 
w którym dzieci mogły wykorzystać swoje zdolności, tworząc wspaniałe 
kolorowe ptaki. A ciekawi świata mogli znaleźć odpowiedź na pytanie: 

Jak wprawić kolorowe bąbelki w ruch?

Z Panią Pauliną wszystko jest możliwe �  . Wystarczy butelka oleju, barwnik 
spożywczy, soda i … reszta niech pozostanie tajemnicą. Ci, którzy byli na 
spotkaniu adaptacyjnym już wiedzą, a Ci, którzy na nie jeszcze nie dotarli, 
mogą odkryć tą słodką tajemnicę na kolejnym spotkaniu. 

Obserwowaliśmy leniwie unoszące się bąbelki i doszliśmy do wniosku, że 
przydałoby się coś jeszcze bardziej ekscytującego… Nie minęła chwila
i Pani Paulina z prostych produktów spożywczych wyczarowała wspa-
niały, kolorowy wulkan! To nie był jeszcze koniec atrakcji, ale nie zdradzajmy. 
Przed nami kolejne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
absolwentów klas 3, 4 i 5, którzy są zainteresowani rozpoczęciem nauki 
w naszej szkole.  

Zdradzimy jedno, kreatywna Pani Paulina, będzie opiekowała się naszymi 
uczniami w świetlicy  �. Czeka ich więc jeszcze więcej zadziwiających 
eksperymentów, tworzenie wspaniałych prac plastycznych z wykorzysta-
niem wszystkich już wymyślonych technik i wcale się nie zdziwimy, jeśli 
dokonają odkrycia kolejnej metody. Tylko pozazdrościć, zapowiada się, że 
w świetlicy nuda nikomu nie będzie groziła. 

Tak jak obiecywaliśmy, spotkanie adaptacyjne, które odbyło się 
14.05.2022, pełne było emocjonujących wrażeń. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się nas odwiedzić. Dzięki  spotkaniu dzieci mogły 
spokojnie zwiedzić naszą kameralną szkołę, poznać przyszłych kolegów i uczestniczyć w wielu 
ciekawych wyzwaniach. 

Starszymi dziećmi zaopiekowała się Pani Agata – psycholog szkolna. Przełamanie onieśmielenia 
nie sprawiło jej żadnego problemu i już po 15 minutach wszyscy poczuli się pewnie, nawiązały 
się pierwsze relacje i pozazdrościć… dzieci od razu ją polubiły. Przemyślany dobór zajęć po-
zwolił nie tylko na integrację, ale również na poznanie mocnych stron, zainteresowań, marzeń
i planów naszych przyszłych uczniów. Szczerą radość Pani Agacie sprawił fakt, że dzieci
niechętnie godziły się na przerwę w zajęciach, mimo, że na dole czekał mały poczęstunek   . 
Zastanawiacie się jak jej się to udało? Po prostu szczery uśmiech, autentyczność i wspaniały, 
dopracowany w każdym szczególe solidny warsztat, to jej klucz do sukcesu.  

Młodsze dzieci pod opieką Pani Ani, która niestety nie dołączy do naszego zespołu, gdyż całym 
sercem związana jest z naszą placówką przy ul. Świętojerskiej, w której uczą się klasy 1-3, bez
reszty oddały się zabawom z magiczną chustą animacyjną. Ciepły uśmiech, opiekuńczość, 
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SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Fundacji AlterEdu

klasy 4-6

CENTRUM 
EDUKACJI 
ALTERNATYWNEJ

Mija pierwszy rok nauki w klasie 1c 
Centrum Edukacji Alternatywnej. 

Wszystkie dzieciaki ukończą klasę I z sukcesem, niektórzy nawet z czer-
wonym paskiem i nagrodami. Doświadczenia zebrane podczas nauki 
i pracy w tej klasie pomogą nam jeszcze lepiej przygotować plan 
pracy dla nowych uczniów rozpoczynających naukę od września 2022 
roku.

Rekrutacja do nowej klasy zakończyła się już w lutym. Obecnie odby-
wają się spotkania rekrutacyjne z rodzicami i uczniami. Od września 
w Centrum Edukacji Alternatywnej będą uczyć się dzieciaki w klasach 
2c i 1c.

Sukcesem zakończyła się również rekrutacja do klasy 1m w Mińsku 
Mazowieckim. Tam również są uczniowie, którzy chętnie rozpoczną naukę
w miłej i serdecznej atmosferze, wśród nauczycieli, którzy rozumieją
problemy i potrzeby uczniów z ZA i potrafi ą tak dostosować metody
nauczania, aby dzieciaki odnosiły sukcesy i czuły się doceniane.

Cieszy nas fakt, że projekt realizowany od września 2021 rozwija się 
i przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych rodziców i uczniów.
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niechętnie godziły się na przerwę w zajęciach, mimo, że na dole czekał mały poczęstunek   . 
Zastanawiacie się jak jej się to udało? Po prostu szczery uśmiech, autentyczność i wspaniały, 

ności sprawiają, że dzieci niechętnie uciekają spod jej skrzydeł   �. A co naj-
ważniejsze, te zabawy wcale się nie nudzą! Wystarczy dopracowany 

Z Panią Pauliną wszystko jest możliwe �  . Wystarczy butelka oleju, barwnik 
spożywczy, soda i … reszta niech pozostanie tajemnicą. Ci, którzy byli na 

uczniami w świetlicy  �. Czeka ich więc jeszcze więcej zadziwiających 
eksperymentów, tworzenie wspaniałych prac plastycznych z wykorzysta-

Dzień adaptacyjny
Wybuchy wulkanów, kolorowe ptaki – czyli dzień adaptacyjny 

w
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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

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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Żelazowa Wola
W niewielkiej odległości od Sochaczewa 
leży Żelazowa Wola – miejsce urodzin 
Fryderyka Chopina, wybitnego kompozy-
tora i pianisty epoki romantyzmu. Nazwa 
wsi pochodzi od nazwiska jej szesnas-
towiecznych właścicieli – Piotra i Mikołaja 
Żelazo.

Wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli, aż znalazła się w rękach 
hrabiów Ludwiki i Kaspra Skarbków. Rodzina zamieszkała we 
dworze (obecnie już nieistniejącym). Obok dworu stały dwie 
ofi cyny, wschodnia i zachodnia. Dworek, który możemy dziś 
podziwiać w Żelazowej Woli, powstał po przebudowach 
wschodniej ofi cyny. 

Guwernerem i nauczycielem języka francuskiego dzieci Skarb-
ków był Mikołaj Chopin. We dworze jako rezydentka mieszkała 
również Tekla Justyna Krzyżanowska, panna ze zubożałej 
szlachty. Między Mikołajem i Teklą nawiązał się romans zakoń-
czony ślubem w 1806 roku. Małżeństwo zamieszkało we 
wschodniej ofi cynie. Wyposażenie ich mieszkania było bardzo 
ubogie. W pomieszczeniach mieszkalnych nie było nawet 
podłóg, a jedynie gliniane klepisko. 

Zwieńczeniem związku Tekli i Mikołaja były narodziny Fryde-
ryka 22 lutego 1810 roku. Taka data widnieje w akcie chrztu, 
który miał miejsce w kościele w Brochowie. Rodzina jako datę 
urodzenia podawała natomiast 1 marca. W tym samym roku 
Chopinowie przeprowadzili się do Warszawy. Najpierw zamiesz-
kali przy Krakowskim Przedmieściu, a następnie w Pałacu Saskim. 
Tam mieściło się Liceum Warszawskie, w którym Mikołaj znalazł 
zatrudnienie. 

Rodzina Chopinów przez cały czas utrzymywała ciepłe kontakty
ze Skarbkami, którzy popadali w coraz większe kłopoty fi nan-
sowe. Fryderyk często wyjeżdżał na wakacje do Żelazowej 
Woli. W Warszawie uczył się gry na fortepianie i komponował 
pierwsze utwory, a rodzina Skarbków znacząco wspierała
talent i popularność chłopca. Młody Fryderyk Florian Skarbek
wydał pierwsze polonezy małego Chopina. Książę Konstanty
Romanow podczas koncertu życzył sobie, aby ośmioletni 
Fryderyk ponownie zagrał skomponowany przez siebie marsz
wojskowy. Utwór zdobył tak duże uznanie, że wojskowe 
orkiestry grały go w czasie parad. Od cara Aleksandra I po kon-
cercie w kościele ewangelickim św. Trójcy Fryderyk otrzymał 
pierścień z brylantem. Miał wtedy 15 lat.

Dwór w Żelazowej Woli spłonął w 1812 roku. Ze względów fi nan-
sowych Skarbkowie nie byli w stanie go odbudować. Posiadłość 
została sprzedana i przeszła w kolejne ręce. W czasie I wojny 
światowej od uderzenia pioruna spłonęła zachodnia ofi cyna. 
W 1928 roku Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina zakupiło 
ocalałą wschodnią ofi cynę i trzy hektary ziemi wokół niej.

Zdjęcia 
autora tekstu

P E R Ł Y  M A Z O W S Z A

W 1933 roku zaczęto zakładać park: utworzono alejki, uregu-
lowano płynącąnieopodal dworu Utratę, zbudowano most, 
altany i oczka wodne, zasadzono drzewa i krzewy.

W 1937 roku zakończono prace. Przebudowaną na dworek 
ofi cynę wyposażono w meble i „pamiątki” po Chopinach. 
Jednak wszystkie rzeczy, które umieszczono we wnętrzach, 
nie miały nic wspólnego z oryginalnym, o wiele skromniej-
szym wyposażeniem.

Po zniszczeniach II wojny światowej znowu podjęto trud 
odnowy i wyposażenia wnętrz. Wstawiono meble i piece 
z epoki. Na ścianach zawieszono portrety i ryciny. W gablo-
tach można zobaczyć faksymile rodzinnych dokumentów. 
W saloniku znajduje się koncertowy fortepian, na którym 
wybitni pianiści w każdą niedzielę od maja do września dają 
wirtuozerskie popisy. Dworek otoczony jest przepięknym 
parkiem, w którym rosną liczne gatunki drzew i krzewów. 
Park cieszy oczy o każdej porze roku, ale najbardziej urokli-
wy jest w maju, kiedy kwitną bzy i różnokolorowe rodo-
dendrony. Wokół rozbrzmiewa śpiew ptaków przeplatany 
muzyką Chopina, dyskretnie sączącą się z głośników roz-
mieszczonych w parku.

Po wizycie w Żelazowej Woli można odwiedzić Puszczę 
Kampinoską, która rozciąga się w pobliżu.


