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których nie ma
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   Aranżowanie fotografii jest powszechne
na rynku komercyjnym;

              ja fotografuję dla siebie. Gdybym
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- Podobno mieszka Pan teraz na  
Muranowie?
- Urodziłem się na Muranowie i mieszkam tu całe 
życie. Chodziłem do podstawówki na Niskiej, 
gdzie teraz jest gimnazjum, a potem do liceum 
Poniatowskiego. Na spacery chodzę często do 
Ogrodu Krasińskich. Muranów to moje osiedle,  
spędziłem na nim całe dotychczasowe życie.

- Podoba się tu Panu?
- Muranów jest świetnym miejscem do życia.  
Logicznie rozplanowane budynki, dużo zieleni, 
między blokami przestrzeń publiczna. Zwłaszcza 
Muranów Południowy autorstwa Bohdana La-
cherta, ten zbudowany bezpośrednio na gruzach 
getta, ma bardzo czytelny układ architektoniczny  
- co widać najlepiej z lotu ptaka. To osiedle jest nie-
porównywalnie bardziej przy-
jazne mieszkańcom niż póź-
niejsze realizacje, np. Osiedle 
Za Żelazną Bramą. Lata czter-
dzieste i pięćdziesiąte ubiegłe-
go wieku były ostatnimi, kiedy 
architektom udawało się jesz-
cze tworzyć, biorąc pod uwa-
gę potrzeby przyszłych loka-
torów. W czasach gomułkow-
skich nie było to już możliwe,  
a potem przyszła era wielkiej płyty. Oczywiście, 
Muranów ma też swoje wady: brakuje na nim 
parkingów, ale jak na ówczesną myśl techniczną 

i możliwości finansowe może zachwycać. Weź-
my choćby plac na tyłach liceum Poniatowskie-
go, przy Nowolipiu. Widać, że został zaprojekto-
wany jako centrum tej części osiedla, rodzaj agory: 
jest tam reprezentacyjny łukowaty budynek z ar-
kadami, obok miejsce na parking i placyk targowy.

- To skąd pomysł, że chce Pan to 
wszystko wyburzyć?
- Nie mam absolutnie takich zamiarów. To bzdu-
ra, rozpowszechniana przez ludzi, którzy cynicz-
nie manipulują moją wypowiedzią dotyczącą zu-
pełnie innego rejonu Warszawy. Kiedy w związku  
z dziurą, jaka pojawiła się w chodniku przy Nowo-
lipiu, zleciliśmy badanie gruntu, na Muranowie 
pojawiły się ulotki informujące, jakoby miał to 
być wstęp do wyburzania przez burmistrza budyn-

ków z lat 50. Były sformułowa-
ne w taki sposób, że starsi miesz-
kańcy, nie orientujący się w prze-
pisach, mogli poczuć się zagroże-
ni. I tak się stało, bo sam rozma-
wiałem na ten temat z zaniepo-
kojonymi starszymi sąsiadami. 
Dlatego - powtórzę to raz jeszcze 
- jest to wyjątkowo cyniczna ma-
nipulacja, przedsięwzięta przez 
ludzi, którzy nie wahają się stra-

szyć mieszkańców, żeby zrealizować własne małe 
interesy. A jednocześnie podpisują się jako „Spo-
łeczna strona Muranowa”, bo tak enigmatycznie 

sygnowane były ulotki! Jeszcze raz powtórzę więc: 
nie chcę i nie będę burzyć muranowskich bu-
dynków. Jedynym obiektem, jaki wyburzymy na 
Muranowie, będzie pawilon przy ul. Nalewki 2a  
w miejscu, gdzie kiedyś był bar Pod Papugami, 
a do niedawna całodobowy 
sklep z alkoholem. Kończymy 
właśnie prace projektowe przy-
gotowujące go do rozbiórki.

- Południowa część 
Muranowa - co przypo-
mniała historia  
z dziurą w chodniku na 
Nowolipiu, pokazującą część przed-
wojennej piwnicy - jest zbudowa-
na na gruzach getta, zgodnie z zamy-
słem projektanta Bohdana Lacherta. 
To miało być osiedle-pomnik. Co bę-
dzie, jeśli badanie gruntu wykaże, że 
takich dziur może pojawić się więcej?
- Dla muranowskich budynków i ich miesz-
kańców nie ma zagrożenia. Projektanci, sta-
wiając bloki na gruzowych skarpach, zastoso-
wali odpowiednie zabezpieczenia. Podobnie 
na jezdniach. Resztki przedwojennych piw-
nic mogą znajdować się natomiast w przej-
ściach między budynkami, ale nie oznacza to, 
że teraz muranowskie chodniki będą się ma-
sowo zapadać. Budynki podlegają okresowym  
przeglądom technicznym, ich stan jest monito-

rowany przez administratorów. Nie ma możli-
wości, żeby jakiś blok nagle się zapadł. Czeka-
my jednak na sygnały od mieszkańców - proszę 
o poinformowanie administracji przy ul. Dziel-
nej 10a, jeśli ktoś zauważy coś niepokojącego, 
na przykład pęknięcia w chodnikach. Przypusz-
czam zresztą, że dziura na Nowolipiu powsta-
ła tak szybko dlatego, że wcześniej grunt mu-
siał zostać naruszony - może przez samochód 
stojący w tym miejscu. Na pewno też takie  
zjawiska nie są absolutnie żadną podstawą do 
burzenia bloków! O wyburzeniu można mówić  
w przypadku opustoszałych ruder. A na Mura-
nowie takich nie ma.

- Nie ma więc możliwości prawnych 
wyburzenia Muranowa?
- Przede wszystkim nie ma takich zamiarów, ale 
możliwości prawnych też nie. Żaden burmistrz 
nie może sobie ot tak wyburzyć budynku, jeśli 
nie nakazuje tego decyzja nadzoru budowlane-
go. Przy okazji dodajmy, że nadzór nie podle-
ga burmistrzowi - żeby wykluczyć insynuacje,  

że „wszystko da się załatwić”. Muranowskie 
bloki to budynki w 90 procentach wspólno-
towe, nie należące do miasta, czyli częściowo  
będące własnością prywatną mieszkańców. Ża-
den z nich nie jest w takim stanie, który zagra-

żałby zdrowiu i życiu miesz-
kańców. Nie ma możliwości, 
aby nadzór budowlany nakazał  
wysiedlenie lokatorów.

- Mieszkańcy obawiają 
się też nowych inwesty-
cji na Muranowie,  
o których krążą rozma-

ite plotki - na przykład, że przy ulicy 
Dubois ma powstać hotel.
- Nie jestem zwolennikiem zabudowywa-
nia Muranowa rozmaitymi plombami, jak 
już kilkakrotnie działo się w latach 80.  
czy 90.  Lachertowski modernizm, a potem  
socrealizm w północnej części osiedla to spój-
ne koncepcje przestrzenne, których nie ma 
sensu psuć, zabierając mieszkańcom tere-
ny zielone. Jeśli chodzi o działkę przy ulicy  
Dubois, to jest ona własnością miasta. Inwe-
stor wystąpił o warunki zabudowy, co nie jest 
jednak równoznaczne z faktem, że uzyskał 
prawo do gruntu albo do zabudowy tego te-
renu. Straszenie mieszkańców rzekomą inwe-
stycją, która już jakoby miałaby być przesą-
dzona, jest więc przedwczesne.

Ludzie, historia, perspektywy

www.stacjamuranow.art.pl 
strona o Muranowie
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„Muranów jest świetnym 
miejscem do życia.  

Logicznie rozplanowa-
ne budynki, dużo zieleni, 

między blokami przestrzeń 
publiczna. Zwłaszcza  

Muranów Południowy au-
torstwa Bohdana Lacher-

ta, (...) ma bardzo czytelny 
układ architektoniczny.”

Z Wojciechem
Bartelskim,
burmistrzem

dzielnicy Śródmieście
i mieszkańcem Muranowa,

rozmawia Jan Kulowski.

Nie chcę burzyć Muranowa
- Nie jestem zwolenni-
kiem zabudowywania 
Muranowa rozmaitymi 
plombami, jak już  
kilkakrotnie działo się  
w latach 80. czy 90.

Lata czterdzieste i pięć-
dziesiąte ubiegłego wie-
ku były ostatnimi, kie-
dy architektom udawało 
się jeszcze tworzyć, biorąc 
pod uwagę potrzeby  
przyszłych lokatorów.
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Łukasz Barczyk to bez wątpienia je-
den z najodważniejszych polskich 
reżyserów młodego pokolenia.  
W jego dorobku znajdują się 
choćby „Patrzę na ciebie, Mary-

siu” (nagrodzony między innymi na FPFF w Gdy-
ni za debiut reżyserski), „Przemiany”, czy skanda-
lizujący „Nieruchomy poruszyciel” (nominacja do 
Złotej Kaczki). Już 11 marca premierę mieć będzie 
jego najnowszy film – „Italiani”. Zobaczymy w nim 
Renate Jett, Jacka Poniedziałka i Thomasa Schwe-
iberera. W główną rolę wcielił się wybitny reżyser 
teatralny, Krzysztof Warlikowski, dla którego jest to 
aktorski debiut.
Scenariusz do „Italiani” to owoc współpra-
cy Barczyka z Warlikowskim.  Film powstawał 
cztery lata w środkowych Włoszech. Na widzów 
działa głównie poprzez tamtejsze wspaniałe ple-
nery. Autorką niezwykłych, hipnotyzujących 
zdjęć jest Karina Kleszczewska, która na stałe 
współpracuje z Łukaszem Barczykiem.

„Italiani” to podroż w głąb intymnego świa-
ta mężczyzny, jego relacji z rodziną i najbliż-
szymi, wyprawa w głąb obrazów i przeżyć tak 
osobistych, że aż paradoksalnie uniwersal-
nych. Obraz śmiało poszukuje takiego języka 
filmowego, który wyrazi podstawowe przeży-
cia i emocje, języka wychodzącego poza kon-
wencjonalne filmy psychologiczne. To pró-
ba ukazania kluczowych wspomnień każde-
go człowieka, jakby były częścią baśni, którą 
każdy z nas sam sobie opowiada, która rośnie  
i rozwija się z biegiem naszego życia.

Italiani

Kino Muranów
4.03 Kolorowe wzgórza
(Los Colores De La Montana)
reż. Carlos Cesar Arbelaez 
Kolumbia, Paragwaj, 2010 
od 11.03 Zwyczajna historia
(Mundane History / Jao Nok Krajok)
Reżyseria: Anocha Suwichakornpong
Tajlandia 2009
od 11.03 Italiani
Reżyseria: Łukasz Barczyk
Polska 2010

Teatr Kamienica
23.02 1900 Czterdziestka w opałach 
- spektakl gościnny
24.02 1900 Czterdziestka w opałach 
- spektakl gościnny
27.02 1700 Mój dzikus
5.03 1900 Romanse, romanse 
(pokaz przedpremierowy)
6.03 1800 Romanse, romanse (pokaz 
przedpr.); 1900 Piekne panie i panowie
7.03 1800 Visualise - The beauty 
of science
8.03 1100 i 1330 Visualise
10.03 1930 
Super Suzan (próba gen.)
11.03 1900 Super Suzan (próba gen.); 
1930 I tak Cię kocham
12.03 1900 Super Suzan (premiera); 
1930 I tak Cię kocham
13.03 1600 I tak Cię kocham; 1900 Polska 
jest najśmieszniejsza. Recital Krzysztofa 
Daukszewicza 1930 Super Suzan
15.03 1400 i 1930 Pamiętnik 
z Powstania Warszawskiego

Muzeum Niepodległości
28.02. 1900 Klioteka. Salon Książki Histo-
rycznej: Białe plamy - czarne plamy. 
Sprawy trudne w stosunkach polsko-rosyj-
skich, gościem red. Tadeusza Górnego  
będzie prof. Adam Daniel Rotfeld
1.03. 1300 Wyspy Sołowieckie spotkanie 
inaugurujące nowy cykl tematyczny  
Przez tundrę, tajgę i stepy – śladami  
polskich zesłańców
2.03. 1700 Spotkanie autorskie Mirosła-
wa Kossakowskiego z promocją książki 
Opowieść Wissą płynąca;
3.03. 1700 prelekcja Mikołaja Ostrowskie-
go Mennictwo i obieg monet Bolesława 
Kędzierzawego i jego syna  
Leszka Bolesławica.
4.03. 1700 Rocznica zagłady Huty 
Pieniackiej – wykład prof. Lucyny 
Kulińskiej (AGH), projekcja filmu Skrawek  
piekła na Podolu  
7.03. 1700 Klioteka. Salon Książki Histo-
rycznej: spotkanie przyjaciół Stefa-
na Kisielewskiego „Kisiela” w dniu 100 
rocznicy urodzin.
9.03. 1700 otwarcie wystawy Roman Dmow-
ski 1864-1939, prelekcja Jana Engelgarda 
Roman Dmowski i jego  
przyjaciele literaci 
10.03.  1200 Spotkania krzemienieckie: 
Nasze losy – życie jest zbyt piękne,  
aby dać się złamać 
12.03. 1100 -1400 Warsztaty plastyczne 
Dziecięce zabawy w czasie wojny 
– impreza towarzysząca wystawie Polskie  
dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych  
szlakach 1939–1948
14.03. 1200 Klioteka. Salon Książki Hi-
storycznej spotkanie z okazji jubileuszu 
70-lecia urodzin Tadeusza Górnego

Centrum Karmelicka
Warsztaty ceramiczne
Terminy w lutym: 22.02
Terminy w marcu: 1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03
Warsztaty plecionkarskie
Terminy w lutym: 23.02
Terminy w marcu: 2.03, 9.03, 16.03, 
23.03, 30.03
Warsztaty rękodzieła artystycznego
1700-1900 – młodzież
1900-2100 – dorośli
Terminy w lutym: 25.02
Terminy w marcu: 4.03, 11.03, 18.03, 
25.03
Zajęcia teatralne: Teatr Karmelicka
godz. 1800-2100

Zajęcia w marcu odbędą się:
2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

K I N O   M U R A N Ó W

Super Suzan

Kolejna premiera w teatrze Ka-
mienica. 10 marca wystawio-

ny zostanie spektakl „Super Suzan”. 
W tytułową rolę wcieli się Ewa Ka-
sprzyk. Jest to europejska premiera 
sztuki Petera Quiltera, autora m.in. 
sztuki „Boska”. Tytułowa Suzan, 
szalona angielka, w okrągłą roczni-
cę swoich urodzin postanawia po-
wtórzyć wyprawę do Australii, któ-
rą odbyła kończąc lat 20. Poza baga-
żem doświadczeń, bohaterka zabiera 
w podróż te same naiwne marzenia 
i nadzieje, co kilkadziesiąt lat wcze-
śniej. To błyskotliwe one-woman 
show zbiega się z jubileuszem pracy 
artystycznej Ewy Kasprzyk. 

TEATR KAMIENICA

W swojej najnowszej książ-
ce Jacek Leociak zabie-
ra nas na wędrówkę po 

warszawskim getcie. Wykorzystuje róż-
norodne źródła: świadectwa ofiar spi-
sywane w czasie wojny, wspomnie-
nia wydane po latach, dokumentację 
niemiecką, żydowską, polską, wycin-
ki z prasy oraz fotografie przedwojen-
ne, wojenne i współczesne. W książ-
ce wykorzystano blisko 150 zdjęć z ar-
chiwów fotograficznych z całego świa-
ta. Wiele z nich opublikowano po raz 
pierwszy. Wśród wykorzystanych ma-
teriałów są też dokumenty pocho-
dzące z archiwum Ringelbluma. Oś 
książki stanowi sześć ulic: Krochmal-
na, Leszno, Nowolipie, Karmelicka, 
Miła, Stawki oraz Umschlagplatz. Na 
potrzeby publikacji stworzono orygi-
nalne mapy. „Spojrzenia na warszaw-
skie getto” to połączenie przewod-
nika, historycznego eseju i albumu  
varsavianistycznego. Leociak opowiada  
o miejscach i ludziach. Pokazuje,  
że historia getta wciąż czeka na odkrycie,  
a poznanie jej pozwoli nam w peł-
ni zrozumieć dzisiejszą Warszawę. Już  
2 marca w Domu Spotkań z Historią 
o godz. 18 odbędzie się premiera tego 
niezwykłego wydawnictwa.

Spojrzenia na 
warszawskie

getto

dr Jacek Leociak, autor książki w czasie spo-
tkania z uczestnikami imprezy antykwarycznej 
„Książki z Nowolipek”.

PRL bocznymi 
drzwiami

W ramach cyklu „PRL bocz-
nymi drzwiami”, 10 mar-

ca o godz. 18 w Domu Spotkań  
z Historią, dr hab. Grażyna Sze-
lągowska poprowadzi spotkanie   
zatytułowane „Konflikt pokoleń  
i narodziny kultury młodzieżowej. 
Rodzice - dzieci - młodzież w filmie 
epoki realnego socjalizmu”. Opo-
wie, jak w latach 60., 70. i 80.  mło-
dzi ludzie radzili sobie z systemem, 
który nie pozostawiał miejsca na 
kształtowanie się kultury młodzie-
żowej. I jakie mieli sposoby na bunt 
wobec ówczesnego świata, rodzi-
ców i nauczycieli.

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Literatura
Esperancka 
dzisiaj

Oddział warszawski Pol-
skiego Związku Espe-

rantystów zaprasza na spotkanie 
z literaturą esperancką. Spotkanie 
poprowadzą wybitni esperanty-
ści i znawcy literatury: Lidia Ligę- 
za i Tomasz Chmielik.  Tematem 
spotkania będzie sytuacja literatu-
ry esperanckiej na świecie. W ku-
luarach zorganizowana zostanie 
też wystawa wydawnictw espe-
ranckich. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy 16 marca o 
godz. 18.00 do Domu Literatury, 
Krakowskie Przedmieście 87/89.

DOM LITERATURY

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Repertuar, Wydarzenia
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Butik

Dla jednych to wymarzony, odprężający relaks. Czynność, 
która pozwala zapomnieć o bożym świecie. Dla innych 
– brudna, mokra robota. Filcowanie, bo o nim mowa,  
to ostatnio jedna z najpopularniejszych ręcznych robótek. 
Możemy nauczyć się go na kursach czy z internetowych  

tutoriali. Potrzebna nam będzie ciepła woda, szare lub oliwkowe mydło, folia 
bąbelkowa, ręcznik oraz to, co najważniejsze – owcza wełna. Najlepiej spraw-
dza się wysokogatunkowa, miękka i puchata czesanka z australijskich meryno-
sów. Z wełny lepimy kształt, który chcemy uzyskać, obficie moczymy wodą  
z mydłem i namydloną ręką gładzimy wełnę. Najpierw robimy to delikatnie,  
z czasem ugniatamy coraz mocniej. W zależności od rozmiaru filcowango 
kształtu czynność może potrwać od kilku minut do nawet kilku godzin,  
ale efekty warte są poświęconego czasu. W wielkim uproszczeniu tak właśnie  
uzyskuje się filc.
Gotowy materiał można łączyć z wieloma innymi tworzywami. Na przy-
kład ceramiką, srebrem, skórą, żywicą – wszystkie chwyty dozwolo-
ne! Jedne dodadzą filcowi elegancji, inne sprawią, że będzie wymarzonym  
dodatkiem do stroju sportowego. Wielką zaletą filcu okazuje się też jego waga.  
Materiał jest leciutki jak piórko. Śmiało można więc pozwolić sobie na duże  
formy, bez obawy, że będą nam przeszkadzać. Nawet największe ozdoby nie  
obciążą naszych uszu, karku, nie wyciągną swetra. No i możemy być pewne,  
że filcowa biżuteria zawsze zwróci na siebie uwagę. 

Zafilcowani

Chociaż butik Imagine kilka tygodni temu  
zakończył działalność na Muranowie, to jego  
właścicielki na tyle mocno wrosły w tę dzielnicę,  
że wcale nie chcą się z nią rozstawać. 
Na łamach „Gazety muranowskiej”, co miesiąc  
opowiedzą o trendach w modzie. Dziś pierwszy  
odcinek - o kolorowej, urzekająco miękkiej  
i leciutkiej biżuterii z filcu. 

Jak co miesiąc, w Muzeum Niepodległości, 
w ramach cyklu „Klioteka” – Salon Książ-
ki Historycznej, odbędą się spotkania  
z autorami interesujących publikacji. Już 

2 marca o godz. 17 Mirosław Kossakowski opo-
wie o swojej książce „Opowieść Wissą płyną-
ca”. Wykład zatytułowany „Ziemia łomżyńska 
w powstaniu styczniowym” wygłosi dr Zygmunt 
Zalewski. Będzie można podziwiać ilustracje 
Anny Kossakowskiej. Odbędzie się też koncert  
Chóru Ars Chori, a fragmenty książki Kossakow-
skiego odczyta Ewa Kania. W marcu odbędą się 
też dwa spotkania jubileuszowe. W poniedziałek,  
7 marca o godz. 17.00 „Klioteka” uczci spotka-
niem setną rocznicę urodzin Stefana Kisielew-
skiego, a tydzień później siedemdziesięciolecie 
Tadeusza Górnego. 

A N T Y K WA R I AT
Wybiera Tomasz Latos
- księgarz, właściciel antykwariatu TOMIK 
(Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego www.conrada11.pl

Salon Książki Historycznej

Led Zeppelin II
Led Zeppelin

Atlantic 1969

Antykwariat na Karmelickiej posiada całkiem pokaź-
ny dział muzyczny: CD oraz stare, poczciwe płyty wi-
nylowe. Dziś absolutny klasyk, w dodatku ciekawy eg-
zemplarz: „Led Zeppelin II” (od okładki nazywany też 
„brązowym bombowcem”). Zespół wydał płytę w roku 
1969. Nagrana w pośpiechu, między koncertami, stała 
się jedną z najsłynniejszych tego okresu. W zestawieniu 
500 najważniejszych płyt wszechczasów znalazła się na 
75 miejscu. Otwierający album numer „Whole Lot-
ta Love” dotarł na szczyty rockowych list przebojów  
i do dziś brzmi zaskakująco świeżo. Egzemplarz płyty,  
który można kupić w antykwariacie na Karmelickiej jest 
niezwykły. Mimo krzywo naklejonej etykiety, czarny  
krążek gra bez problemów od początku do końca!

GAZETA MURANOWSKA
jest patronem medialnym Klioteki

I I I  C Z Y T E L N I A  N A U K O W A

III Czytelnia Naukowa tworzy katalog on-
line, który będzie nie lada gratką dla  
poszukiwaczy wolskich regionaliów. Bi-

bliografia Regionalna Woli – bo o niej mowa – obej-
muje swoim zasięgiem nie tylko obszar dzi-
siejszej dzielnicy Wola, sztucznie oddzielo-
ny powojennymi granicami od śródmiej-
skiej części Muranowa i Mirowa, lecz także  
tereny dawnych jurydyk Nowolipia, Lesz-
na, Wielopola i Grzybowa. Znajdą tu Państwo 
informacje o zbiorach wolskich bibliotek (książkach, 
artykułach z czasopism, mapach i multimediach) bez 
konieczności wertowania opasłych tomów. Nie trzeba 
nawet wychodzić z domu. A jest w czym przebierać. 
W naszych zbiorach znajdują się roczniki powojenne  
„Stolicy”, „Architektury” czy „Kroniki Warszawy”. 

Gromadzimy i opracowujemy tematycznie także pra-
sę lokalną. Ostatnio nasze zbiory wzbogaciły się o archi-
walne numery Gazety Muranowskiej, które udostępnia-
my na miejscu w III Czytelni. Oferujemy publika-
cje zarówno przedwojenne, doby PRL-u, 
jak i najnowsze, by wymienić takie tytuły 
jak: „Wola ongi i dziś” z 1938 r., „Sześciolet-
ni plan odbudowy Warszawy” Bolesława Bie-
ruta, „Architektura zespołów śródmiejskich 
i problemy dziedzictwa” Edmunda Gol-
dzamta, „Architektura w Warszawie” Mar-
ty Leśniakowskiej, „Realizm socjalistyczny w 
Warszawie” Jarosława Zielińskiego czy „Ka-
talog warszawskiego dziedzictwa postindu-
strialnego” Michała  Krasuckiego z 2009 r.

Zachęcamy wszystkich pasjonatów wolskich klima-
tów do korzystania z katalogu Bibliografii Regionalnej  
dostępnego on-line na stronie www.bpwola.waw.pl. 
Zapraszamy również do odwiedzania naszej Czytelni.  
Jesteśmy bardzo blisko, po sąsiedzku, na Muranowie,  
w al. Solidarności pod numerem 90.

Ewa Kasperska
Kierownik III Czytelni Naukowej

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy

www.bpwola.waw.pl
-> Bibliografia
RegionalnaWoli
-> Muranów -> szukaj

Szale, torebki, kolczyki, portfele, 
nawet meble. Filc to materiał uni-

wersalny. Stąd zapewne jego wiel-
ka popularność. W sklepach i inter-

netowych galeriach kuszą nas
śliczne drobiazgi. Okazuje się, 

że przy odrobinie wprawy, 
same możemy

wykonać dowolną
ozdobę.

7 marca o godz. 17 „Klioteka” uczci spotkaniem 
setną rocznicę urodzin Stefana Kisielewskiego.

Organizacja bibliografi zaskakuje rozmachem, 
funkcjonalnością i nowoczesnym wyglądem.

Książki
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ArtReview

- Zacznijmy klasycznie  
- jak to się dzieje, że  reżyser  
rzuca wszystko i zaczyna  
fotografować?
- Fotografia towarzyszyła mi od zawsze. 
Pierwszy aparat, który dostałem po dziad-
ku, to była nieśmiertelna Smiena 10,  
potem Zenit 12xp, wreszcie powiększal- 
nik. Wywoływanie klisz, naświetlanie…  
Potrafiłem zmarnować po kilka klisz, by uzy-
skać to jedno ujęcie. Na przykład, by uchwy-
cić krople rozbijającej się na skałach fali lub 
„zielony promień” przy wschodzącym słońcu  
(co zresztą nigdy mi się nie udało).
W trakcie studiów rozpocząłem swo-
ją przygodę z telewizją. Trwała kilka lat, 
pod koniec reżyserowałem seriale. Nie-
stety, choroba pokrzyżowała moje pla-
ny; potrzebowałem spokoju i nowego za-
jęcia; wyjechałem na podszczecińską wieś  
i dziś, po latach ciężkiej nauki, jestem rol-
nikiem. Pierwszy aparat cyfrowy był chyba 
substytutem kamery, bo na początku bardzo 
tęskniłem za telewizją. Tematów szukałem 
na polach i łąkach. 

- mikroświaty...?
- Żona zasugerowała mi, żebym skupił się 
na tym, co jest niewidoczne, nad czym za-
zwyczaj ludzie nie mają czasu lub możliwo-
ści pochylić się i zachwycić. I tak wpadłem  
po uszy w mój wielki, prywatny kosmos…

- Na Twoich  
zdjęciach najwięcej  
jest wody...
- Rosy. Najbardziej fascy-
nują mnie krople, które 
swoją formą przypomina-
ją galaktyki, układy pla-
net. Kiedy patrzę na nie-
które zdjęcia, mam ocho-
tę zajrzeć do tych kropli, 
zbadać, co się w nich kry-
je. Nie masz pojęcia, jak 
wyglądają rośliny, kiedy 
zamarza na nich rosa.

- Czy aranżujesz ja-
koś fotografowane scenerie? 
- Tu się niczego nie da aranżować. Foto-
grafuję to, co zastanę. Czasami czekam 
tylko na odpowiednie światło - to jedy-
na manipulacja, jakiej się dopuszczam. 
Aranżowanie fotografii jest powszechne 
na rynku komercyjnym; ja fotografuję 
dla siebie. Gdybym cokolwiek zmieniał, 
byłbym kłamcą.
 
- Czy takie zdjęcia wymagają  
jakichś specjalnych akcesoriów?
- Najważniejszy jest pomysł, kompozy-
cja - jakość obrazu to kolejna wartość. 
Metodą prób i błędów skompletowałem 
sobie odpowiednie szkło i dodatki, któ-

re umożliwiają maksy-
malne zbliżenie… obec-
nie to Canon EOS 7D 
+ Sigma 150 2,8f + te-
lekonwerter, pierścienie 
pośrednie… Ale pamię-
taj, że na mojej pierw-
szej wystawie pokazałem 
zdjęcia zrobione zwykłą, 
prostą cyfrówką...
 
- Twoimi pracami 
nie sposób się nie 
zachwycić. Przyła-
pałam się na tym, 
że sama chciałabym 

spróbować...
- Spróbuj, nie musisz mieć supersprzętu. 
Czasami wystarczy leżeć w zimnej, zamar-
zniętej rosie tuż przed wschodem słońca  
i czekać na odpowiednie światło...

- Trochę mi przeszło... Jestem 
chyba typowym, miejskim  
leniwcem.
- W miastach też można znaleźć kli-
maty i tematy do makrofotografii.  
To tylko kwestia skali. Wiesz jak bar-
dzo podobne jest na przykad centrum 
handlowe do wielkiego, pełnego ruchu 
mrowiska? Jedyna różnica polega chyba 
na tym, że ruch w mrowisku jest logicz-

nie uporządkowany; mrówki po pro-
stu wiedzą, co mają robić, nie marnu-
ją energii... Kiedyś z przyjacielem pla-
nowaliśmy zestawienie tych kosmosów. 
Może kiedyś to zrobimy.

- Czas na zaproszenie Czytelni-
ków na...
- Wernisaż mojej pierwszej warszawskiej 
wystawy. 19 marca o godzinie 20.00, w 
klubogalerii Qla Bar (AL. Lotników 1). 

- Dlaczego tam?
- Po pierwsze - sentymenty. Galeria jest 
na terenie dawnej Wytwórni Filmowej 
„Czołówka”. Kiedyś tam pracowałem. 
Po drugie, mają niezwykły pomysł na 
klubogalerię - ekspozycja jest tam jak-
by elementem menu, nie onieśmiela.  
Myślę, że to fajne, że będzie można zjeść 
obiad albo napić się piwa w otoczeniu 
moich kosmosów. Po trzecie, właściciele 
nie dali mi wyboru. Zaoferowali organi-
zację i sfinansowanie absolutnie wszyst-
kiego - ja muszę przywieźć tylko zdję-
cia. Na wernisaż może przyjść każdy, kto 
ma ochoę. Właściciele Qli obiecują na-
poić i nakarmić wszystkich pasjonatów 
fotografii; to nie pierwsza taka impreza, 
mam nadzieję, że wiedzą, co robią.

Rozmawiała Anna Nahajska

P A T R O N E M  C Y K L U  A R T R E V I E W  J E S T  G R U P A

Mój prywatny, wielki kosmos S O L I D N A
N I E D R O G A 
D R U K A R N I A
O F F S E T O W A

S P R A W D Ź  N A S
druk@3v-print.com.pl
tel. 501 - 375 - 854

Sztuka 
nie siada

Fort Służewiec,
Al. Lotników 1

manager@qlalabar.pl
tel.  507 071 787

Rafał Rataj, 

absolwent Instytutu 

Dziennikarstwa i Nauk

Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, reżyser, 

obecnie fotografik

i... rolnik
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Wydarzenia

R E K L A M A

Jedyna gazeta lokalna
Muranowa i okolic.

13 000 spojrzeń.
Zapraszamy przedsiębiorców

do współtworzenia gazety.
biuro@alcmarketing.pl

501 375 854

Centrum Karmelicka
Podziel się krwią!

GAZETA
MURANOWSKA

Piotr Socha  - GALERIA AUTORSKA
WIĘCEJ NA: WWW.PIOTRSOCHA.COM

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
DKF Muranów
ul. Andersa 1

(22) 635 25 29
www.muranow.pl

Kino Femina
Al. Solidarności 115
tel. (22) 654 45 45

www.heliosnet.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia

tel. (22) 831 02 92
ul. Nowolipki 2

www.joannaklimas.com

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26

tel. (22) 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
(0-22) 826 90 91

www.muzeumniepodleglosci.
art.pl

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola
m.st.Warszawy

Al. Solidarności 90
tel: (22) 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

ul. Świętojerska 5/7
tel.(22) 860-01-73

www.iwp.com.pl

Dom Kultury Śródmieście
- Klub na Andersa

ul. Andersa 31
www.dks.art.pl

Restauracja Sephia
ul. gen. Andersa 13 
tel. (22) 887 89 96

0 608 63 64 65
www.restauracja-sephia.pl

Restauracja bar a boo
ul. Karmelicka 17

tel. (22) 636 67 77
www.baraboo.pl

Restauracja Jaś i Małgosia
al. Jana Pawła II 57
tel: (22) 838 51 27

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35, W-Wa

facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25

Kontakt pod telefonami:
tel. (22) 620 24 13

Restauracja Sarmacja
 ul. Stawki 2

tel. (22) 860 62 96
info@restauracjasarmacja.pl

Restauracja Canton
ul. Smocza 1

tel: (22) 838 38 23 
canton.warszawa.pl

Restauracja Za Drzwiami
ul. Nowolipie 23

tel: 22 838 79 78
zadrzwiami.waw.pl

Ważne adresy
(Muranów i nie tylko)

Potrzebna pomoc! Prosimy mieszkańców Muranowa, uczniów
i studentów szkół w dzielnicy o pomoc. Oddajcie krew  
dla małych pacjentów szpitala na Działdowskiej.

Pierwsze społeczne gimnazjum i liceum na Muranowie!

www.sg55.waw.pl
sg55@sg55.waw.pl

www.slo7.waw.pl
slo7@slo7.waw.pl

Wolne miejsca w gimnazjum i liceum! Serdecznie zapraszamy!

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa

Piotr Socha - grafik i ilustrator. Publikował swoje rysunki w Polityce, Gazecie Wyborczej, Magazynie 
Gazety Wyborczej, Newsweeku, Przekroju, Playboyu, Machinie, Harvard BusinessReview itd.
W 1999 projektant oprawy graficznej dla Programu I TVP, za którą wraz ze studiem animacji  
Platige Image otrzymał nagrodę Złotego Orła, a indywidualnie tytuł Dyrektora Artystycznego Roku.  
Projektant gier planszowych dla dzieci, ilustrator książek. Od prawie 40 lat mieszkaniec Muranowa. 
A dla nas - ktoś, kto zgodził się podzielić swoim talentem i poczuciem humoru z sąsiadami z dzielnicy. W marcu aż dwa razy 

mieszkańcy Woli i Mu-
ranowa będą mie-

li okazję podzielić się krwią z ma-
łymi pacjentami oddziału kardio-
chirurgicznego szpitala kliniczne-
go przy ul. Działdowskiej. To już 
kolejna akcja krwiodawstwa zor-
ganizowana przez radną Monikę 
Wiśnioch. Pierwsza zbiórka odbyła 
się w listopadzie 2008 r. Najpierw 
krew przeznaczona była dla dwóch 
chorych na białaczkę dziewczy-
nek. Kiedy obie wyzdrowiały, Mo-
nika Wiśniach postanowiła prze-
znaczyć zbieraną krew dla dzie-
ci z problemami kardiologicznymi. 
Okazuje się, że do przeprowa-

dzenia jednej operacji ma-
łego dziecka potrzebne są 
aż trzy litry krwi! Najwięk-
szą popularnością akcje cieszą 
się wśród młodzieży – licealistów 
i studentów.

Podczas dwóch marcowych zbió-
rek będzie można również  
uzyskać informacje, jak zostać daw-
cą szpiku. Mieszkańców Mura-
nowa,  którzy chcą wziąć udział  
w akcji, serdecznie zapra-
szamy 16 marca w godz. 900 
- 1300 do Centrum Karmelicka 
(działającym przy 7 Społecznym  
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bronisława Geremka).

Krew to rzadkoś
ć 
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Najbliższe akcje odbędą się:
7 marca 2011 r. w godz. 900 - 1300 w Zespole Szkół Nr 36 
na Woli przy ul. Kasprzaka 19/21;

16 marca 2011 r. w godz. 900 - 1300 Społecznym Liceum Ogól-
nokształcącym Nr 7 im. Bronisława Geremka (Centrum Karmelicka) 
przy ul. Karmelickiej 26 na Muranowie.

Monika
Wiśnioch, 
wolska radna, inicjator-
ka akcji krwiodawstwa. 

Piotr
Kostrzyński,
dyrektor 7 SLO, 
założyciel Centrum Kar-
melicka, pomysłodawca 
rozszerzenia akcji
na Muranów

Urszula
Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy
Wola - aktywnie wspiera 
akcję krwiodawstwa. 

SALE
70-80%

Szanowni Państwo,
marka Joanna Klimas zaprasza
na specjalną wyprzedaż
z okazji Dnia Kobiet.

5 marca (sobota) br.
w godz. 1200-1800

Podczas wyprzedaży premierę będzie miała
nowa KARTA RABATOWA marki JK

Butik marki Joanna Klimas
ul. Nowolipki 2 (róg Zamenhofa).

kontakt:
office@joannaklimas.com
22 831 02 92
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Serdecznie zapraszamy na
bezpłatny kurs

języka esperanto
dla początkujących.

 
Zajęcia odbywają się

w naszym klubie
- ul. Andersa 37 lok. 59 A
w każdy czwartek od 1915

 
www.esperanto.warszawa.pl


