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W październiku mija rok
od otwarcia
Mulimedialnej wystawy

„1000 lat historii
Żydów Polskich”
w Muzeum Polin.
Z tej okazji muzeum
zorganizowało święto
Made in POLIN.

WŁOSI

na MURANOWIE

Niewtajemniczeni łatwo mogą ją przeoczyć, bo subtelny szyld
przyćmiewa znajdujące się po sąsiedzkie rozkrzyczane KFC.
Ale dla mieszkańców Muranowa jest w miejscu idealnym: gdy z ruchliwych
Alei Solidarności wchodzą między budynki, by zagłębić się w sobie tylko
znane uliczki osiedla, wpadają wprost na nią. I nie ma mocnych – muszą
się zatrzymać. Cukiernia La Bomboniera kusi neapolitańskimi słodyczami,
diabelsko mocną kawą i widokami Rzymu. Rozmawiamy z Pasquale
Melillo, właścicielem lokalu, o tym, dlaczego zdradził rodzinną tradycję,
co ma sernik do cassaty i za co przeprasza Sycylijczyków.

....................................

u Muralshow

tający całymi dniami w bramie. Ale
mnie to miejsce przekonało. A i z panami się dogadaliśmy. Czasem poproszą o papierosa czy dwa złote na
bułkę, ale nie są kłopotliwi, znaleźli
sobie inne miejsce, więc nie przeszkadzają naszym gościom.
Jesteś drugim Włochem na Muranowie. W pasażu na Jana Pawła
twój rodak prowadzi sklep z włoskimi produktami. Fajnie, że Włosi
wracają na Muranów. W końcu
osiedle wzięło nazwę od wyspy
Murano...
Nikogo nie trzeba przekonywać, że
związki polsko-włoskie zawsze były
bardzo silne. Polacy i Włosi świetnie
się dogadują, co zaobserwowałem
na przykład podczas budowy metra.
Więc tak – niechcący fajnie wyszło.
A jeśli dodać jeszcze historię baba...
Ciastka wymyślonego przez polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego.
Ciastka kojarzonego z Neapolem, które wymyślił Polak i które ja, Pasquale,
przywiozłem z powrotem do Polski
(śmiech).

O fascynacji grafiką i łączeniu
różnych technik rozmawiamy
z Adamem Walasem.

....................................

u Teatr Kamienica
Przedstawienie
w reżyserii

Krzysztofa Jasińskiego
„Kolacja na cztery ręce”

Pięć lat temu przyjechałeś do Warszawy na kontrakt przy budowie
metra. Jesteś inżynierem.
I już to wystarczyło, by się wyłamać
z rodziny. Zgodnie z tradycją powinienem zostać księdzem lub profesorem, jak moi stryjowie, wujowie,
kuzyni. A teraz jeszcze wymyśliłem
sobie cukiernika... Moja mama dzwoni do mnie codziennie i pyta, kiedy
wrócę na słuszną drogę (śmiech).

Jak odbierasz Warszawę?
Są piękniejsze miasta na ziemi, ale
lubię ją, a poziomem życia nie odbiega znacząco od innych stolic Europy.
Powiedziałbym nawet, że jest... wygodniejsza do życia. Kiedy umawiam
się z kumplem, żeby pograć w piłkę,
to za pół godziny widzimy się w centrum. W Rzymie to niemożliwe. By
dojechać w jakiekolwiek miejsce, potrzeba półtorej godziny.

Skąd pomysł, by otworzyć
cukiernię?
Przez pięć lat dobrze poznałem
Warszawę i zadomowiłem się tutaj.
Po zakończeniu budowy metra postanowiłem zostać, tym bardziej, że
mam tu dziewczynę, Ewelinę. Razem
ze mną zostało też kilku kolegów
z pracy. Kręciliśmy się po mieście
i zauważyliśmy, że jest wiele włoskich
restauracji, ale brakuje typowo włoskiej cukierni. Znajomi zaczęli namawiać, by otworzyć własny lokal.

Dobrze mówisz po polsku.
Ale wciąż „dywan” myli mi się z „kanapą” (śmiech). (od red.: „divano” po włosku
znaczy kanapa, a dywan to „tappeto”).
Dlaczego wybrałeś Muranów?
Przypadkiem. Szukałem fajnego miejsca na cukiernię po całej Warszawie. Wreszcie trafiłem tutaj. Lokal od
miasta, zaniedbany, ale z potencjałem
– blisko metra, jedno z głównych
skrzyżowań stolicy. Ewelina była przerażona, zniechęcali ją panowie wys-

No właśnie, a propos ciastek: co
znajdziemy w twojej cukierni?
Tradycyjne włoskie wypieki robione
na miejscu. Przede wszystkim neapolitańskie i sycylijskie: ptysiowe bigne
wypełnione kremem bananowym,
czekoladowym lub pistacjowym; tort
migdałowy z Capri; sycylijską cassatę
przekładaną masą z ricotty i nadzianą mnóstwem bakalii; neapolitańską
pastierę na kruchym cieście robioną
tradycyjnie na Wielkanoc; sycylijskie
cannoli – kruche rurki z ricottą. Ale
też malutkie ciasteczka mignon
z Piemontu – na jeden gryz; toskańskie cantucci, twarde, kruche ciastka
z pistacjami lub migdałami; meringę,
czyli włoską bezę; millefolgie z ciasta
francuskiego przekładanego kremem
czekoladowym...
Kto je robi?
Luigi, profesjonalny cukiernik z Neapolu. Znalazłem go przez włoską
stronę stowarzyszenia cukierników. Ma u
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żonę Polkę. Po latach zdecydowali się przeprowadzić do Warszawy i pomóc mi w prowadzeniu
interesu.
Pomagasz w kuchni?
Nie. Nie jestem cukiernikiem. Ale wymyśliłem
nazwę dla kruchych ciasteczek, które sprzedajemy na wagę. Occhi della mamma (od red.
oczy mamy), bo są okrągłe, a pośrodku mają
kleksa z marmolady, przypominającego źrenicę.
Polakom smakują wasze wypieki?
Tak, jest duże zainteresowanie. Ludzie zamawiają
ciasta na imieniny, przyjęcia. Mamy stałych klientów, którzy przychodzą do nas napić się kawy,
pogadać. Tylko czasami słyszę: „Cassata? Aha,
taki polski sernik?”. „Tak, taki polski sernik”– przytakuję zrezygnowany, prosząc Sycylijczyków o wybaczenie (śmiech).
Skąd pochodzisz?
Z Apulii, ale 15 lat mieszkałem w Rzymie.
Apulijskie słodycze też robicie?
Niestety, Apulia nie może pochwalić się niczym
szczególnym. Moja mama robi na Boże Narodzenie i Wielkanoc ciasta znane w całych Włoszech:
panettone i colombę. Wkrótce wprowadzimy je
do stałej oferty. Oprócz tego polecamy tort mimosa w kształcie kwiatu mimozy, który we Włoszech
tradycyjnie wręcza się paniom w Dniu Kobiet.

Z

www.wolskieregionalia.waw.pl

akupy

warszawskie
Zostań reporterem w mieście, którego już nie ma.
Jak? Wystarczy kupić grę planszową w przedwojennym klimacie. Akcja „Retroreprotera” rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Gracze wcielają się
w role początkujących dziennikarzy warszawskich
popołudniówek. Poruszają się po mieście tramwajem, dorożką lub taksówką i zbierają materiały do
artykułów. Niski budżet wymaga wprawy w doborze
środków transportu. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej doniesień.
Gra oparta jest na autentycznych materiałach prasowych sprzed wojny, więc przy okazji dowiemy
się, czy to pajęczarze sprowadzili do Polski ateńskie pająki, komu pasuje fryzura „na filozofa”, kto
nosił „śliczny krok”, a kto pokonał byka na Pl. Unii

Lubelskiej. 90 kart podzielonych na różne kategorie
przenosi nas w czas obyczajowych skandali i honorowych pojedynków, zabójstw, kradzieży i ciekawostek, jak ta o mandolinie sklejonej z 5 tysięcy
zapałek. Słowem, jeden ruch pionkiem, a przeniesiemy się do rozplotkowanej retro Warszawy.
Cena: 90 zł. Do kupienia m.in. w Księgarni Kulinarnej Bookoff przy ul. Żelaznej 91, w Księgarni
Warszawa na Andersa 24, w Ksiegarni historycznej
w Al. Solidarności 105.
PS. Autorzy gry prowadzą też serwis internetowy
z przedrukami z przedwojennej stolicy – retroreporter.pl. W „Retroreportera” można zagrać
w Klubie Chwila na Ogrodowej 31/35.

Adres: Al. Solidarności 82, Warszawa
Telefon: 607 099 545, 795075427
Godziny otwarcia: 7:00-19:00

Monika Utnik-Strugała
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Mieszkasz na Muranowie?
Nie, na Kabatach
Tymczasem większość twoich
murali jest właśnie na Muranowie.
Jak tu trafiłeś?
Przypadkiem. Moja siostra przyjaźni się
z dziewczyną należącą do stowarzyszenia Stacja Muranów. Okazało się,
że stowarzyszenie dostało dotację na
mural, ale artyści, którzy byli wpisani
we wniosku, zrezygnowali, i na gwałt
szukają kogoś, kto mógłby ich zastąpić.
Miałeś już wtedy jakieś
doświadczenie z muralami?
Tak, zanim dostałem się na ASP wziąłem
udział w konkursie rozpisanym przez
Klub Polonii. I mój projekt wygrał ex
aequo z projektem Rafała Roskowińskiego. Tematem wspólnej pracy było Powstanie Warszawskie, namalowaliśmy go w 65.
rocznicę tego zrywu. Wtedy jeszcze nie
było takiego boomu na murale.
A potem zafascynowała cię litogrfia...
Byłem na pierwszym roku architektury,
gdy poznałem środowisko ASP. Mój
dobry kolega studiował na wydziale
grafiki i kiedy się spotykaliśmy, nie przestawał opowiadać o litografii. To było
całe jego życie, stopniowo zaraził mnie
swoją pasją. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem prace profesora Władysława
Winieckiego, pomyślałem: „Wow, chcę
robić to samo”. Szybko zrozumiałem,
jakie fajne możliwości daje litografia.
Urzekła mnie jej rysunkowość. W innych
technikach trzeba coś kwasić, rylcem
wydłubywać, tymczasem tutaj robisz
rysunek tłustą kredką na kamieniu litograficznym. Proces obróbki jest czysto
chemiczny, więc szybszy, ale o ile w innych
technikach można coś przemyśleć,
lepiej zaplanować, przewidzieć efekt
i w porę poprawić błąd, o tyle tutaj albo
się umie rysować, albo nie. Przychodzisz
i albo robisz to dobrze, albo źle i szlifujesz kamień od początku. Szybko
widać też efekt. Gdzie indziej praca
jest bardzo rozciągnięta w czasie, tu
w ciągu dwóch dni jestem w stanie
zrobić cały nakład. No i podoba mi się
jeszcze to, że z brudnego kamienia, na
którym łączę tusz, kredę, flamaster, wychodzi czysta, ujednolicona przez farbę
drukarską odbitka.
Dostrzegasz jakieś punkty wspólne
między litografią a muralem?
Trzeba mieć sprawną rękę (śmiech).
A tak na poważnie: podobny jest warsztat, i tu, i tu korzystamy z matrycy
– w przypadku litografii jest to kamień
z rysunkiem, w przypadku muralu szablon, nie mieszamy kolorów jak malarze, kolejne warstwy kładziemy płasko,
jak w grafice.

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

Mural show
Wszystko zaczęło się od Zamenhofa. Dziś na koncie ma cztery
muranowskie murale. I razem ze Stacją Muranów chce ich
stworzyć więcej. O fascynacji grafiką i łączeniu różnych technik
rozmawiamy z Adamem Walasem.

Adam Walas i Anna Koźbiel na tle wspólnego muralu „Kobiety Muranowa”.

Co lubisz bardziej:
litografię czy murale?
Nie przywiązuję się do jednej rzeczy,
lubię kombinować. I gdy już opanuję
jakąś technikę, to... przestaje mnie ona
interesować. Bardziej pociąga mnie proces dochodzenia do pewnych rzeczy
niż satysfakcja z osiągnięcia perfekcji.
Jestem osobą, która robiła w życiu
mnóstwo rzeczy. Studiowałem architekturę, fascynowałem się akwarelą, był
czas, gdy kompletnie negowałem rysunek architektoniczny, od litografii przeskakiwałem do malarstwa. Przykładem
jest mój dyplom na ASP. Robiłem go
w pracowni litografii, ale cykl grafik
połączyłem z pracą multimedialną – trójwymiarową wizualizacją pokoju mojej
babci, która była chora na alzheimera.
Oprócz tego kończyłem specjalizację
w pracowni ilustracji i w ramach dyplomu namalowałem mural – interwencję
malarską na spacerniaku w więzieniu na
Białołęce. A jakby tego było mało do
aneksu przygotowałem cykl obrazów
– oleje na płótnie, które wyglądały jak
plakaty, chodziło o to, by przełożyć
grafikę na malarstwo, połączyć techniki.
Teraz wciągnęły mnie murale.

Co jest w nich
najbardziej fascynujące?
Chciałbym, żeby rzeczy, które robię,
widziało jak najwięcej osób. I murale
mi to dają. Tworzenie głębokich przesłań, które zobaczy rodzina, znajomi
i garstka pasjonatów na wernisażu
w galerii jakoś mnie nie kręci.
Ale nie masz poczucia, że murale to
sztuka tymczasowa. W każdej chwili
mogą zostać zniszczone.
Mnie to nie przeszkadza. Choć oczywiście jest wiele rzeczy, które trzeba
przeskoczyć...
Na przykład?
Kwestie finansowe. I to, że ściana zwykle
należy do mieszkańców wspólnoty. Robienie czegoś, co będzie im na przekór,
niekoniecznie jest fajne, więc czasem
trzeba pójść na kompromis. Ale godzę
się z tym. Nie identyfikuję się ze street
artem, który z założenia jest nielegalny.
My pytamy o zgodę i malujemy murale.
Czym się kierujesz, wybierając temat?
Fajnie gdy mural nawiązuje do kontekstu, miejsca, w którym powstanie.

Na Muranowie chyba nie brakuje
inspiracji?
Muranów to kopalnia tematów. Tutejsze murale to w dużej mierze pomysły
Stacji Muranów. Ale Lachert i mnie był
bliski, zważywszy na moje studia na
architekturze – wynoszony jest tam na
piedestał. Kobiety Muranowa – ciekawy, bo wydaje mi się, że nadal za mało
mówi się o kobietach, za mało się je
docenia. Kiedy przygotowywaliśmy się
do malowania Zamenhofa, ze zdziwieniem odkryliśmy, że nie możemy znaleźć cytatów ze sławnych kobiet. Bo
ich nie ma. Marię Antoninę – niezbyt
pochlebny epizod w historii – wybraliśmy
trochę na siłę, bo nie mogliśmy znaleźć
alternatywy.
Imigranci w bramie na Nowolipkach
niechcący okazali się bardzo na czasie.
Fakt. Choć przecież na Muranowie to
nic nowego. Przed wojną była to dzielnica krzyżowania się wielu kultur.
Z tym że z Imigrantami nie do końca
utożsamiamy się jako z autorskim dziełem – mural powstał w ramach warsztatów zorganizowanych przez Instytut
Spraw Publicznych, to miał być projekt,
który będzie można zrealizować z grupą ludzi nie mających doświadczenia.
Plany na przyszłość?
Na razie zarzuciłem litografię. Do tego
trzeba mieć pracownię. Jedyna, jaka
wchodziła w grę, to ta na ASP. Ale ona
bardziej jest dla studentów niż absolwentów. Poza tym prasy litograficzne
są już stare, zniszczone, miałem problem, by zrobić dobre odbitki, denerwowało mnie to, że nie panuję nad
warsztatem.
Teraz jestem asystentem w pracowni
malarstwa i uczę rysunku w szkole
Horyzont. Niedawno miałem wystawę,
razem z innym muralistą – Simpsonem,
w Galerii 18a na Nowogrodzkiej. Pokazałem obrazy z aneksu, które moim
zdaniem szydzą z polakowatości, a zdaniem mojego taty są malarską publicystyką. Z kolei prace Simpsona on sam
określa jako propagandę polityczną.
Malujemy w sposób zaangażowany na
tematy polityczne i społeczne i pod tym
względem się zgraliśmy.
Kolejne murale na wiosnę?
Na pewno. Razem z Anią Koźbiel i Łukaszem Prokopem myślimy o Tyrmandzie i „Złym”. Mam wrażenie, że jakoś
mało jest ten temat eksploatowany.
No, co najwyżej raperzy o nim piszą.
Zresztą o Francu Fiszerze (od red. mural Franc Fiszer Skamandryci powstał
na Mazowieckiej) też dowiedziałem się
od Pablopavo. Fiszer i Zły mogliby być
ikonami Warszawy.
Monika Utnik-Strugała
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Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

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

.sg55.waw.pl
slo7@slo7.waw.pl

Co w szkołach słychać?

Nasza
szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
jeszcze
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)
wolnych miejsc!!!

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017

Wielokulturowość Rzeczypospolitej

sg55@sg55.waw.pl

Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

czyli na Podlasie i z powrotem

Rok szkolny rozpoczął się jak co roku ale tym razem
brać licealna nie pojechała do Ryni tylko na Podlasie. Wyjazd edukacyjno-integracyjnym pod tytułem
„Wielokulturowość Rzeczpospolitej – Podlasie” był
pierwszy z cyklu zaplanowanych imprez związanych
z rozbudową bloku humanistycznego w ramach
nauczania naszego Liceum.
Naszą wielokulturową podróż zaczęliśmy pod Muzeum Historii Żydów Polskich. Pierwszy postój na
naszej trasie miał miejsce w Liwie, na Zamku Książąt
Mazowieckich. Poznaliśmy bogatą historię tego
miejsca. Pan Robert pokazał miejsce gdzie zatopione są działa z okresu potopu szwedzkiego oraz
opowiedział historię Żółtej Damy czyli miejscowego
ducha, który nawiedza to miejsce. Kolejny punktem
programu był oddalony o 5 kilometrów Węgrów. To
jedna ze stolic polskiej reformacji, gdzie obok siebie
w XVI wieku żyli wyznawcy katolicyzmu, judaizmu,
arianizmu, luteranizmu. Tu zobaczyliśmy między
innymi farę z lustrem mistrza Twardowskiego, zbór
luterański (czynny do chwili obecnej) i drukarnię
ariańską (obecnie Urząd Stanu Cywilnego). Następnie udaliśmy się do Drohiczyna. Największą atrakcją była panorama rozciągająca się na dolinę
i przełom Bugu ze Wzgórza Zamkowego, skarpy
wznoszącej się na 35 metrów nad dolinę Bugu.
Chciałoby się tu zostać jak najdłużej, tak tu pięknie!
W okolicach Siemiatycz zwiedziliśmy Świętą Górę
Grabarkę. Miejsce to jest szczególnie ważne dla
wyznawców prawosławia. W zadumę wprowadziły
nas wszechobecne krzyże, otaczające cerkiew znaj-

dującą się na szczycie wzgórza. Niektórzy z nas
skorzystali również z właściwości cudownej wody
płynącej obok sanktuarium. Dzień zakończyliśmy
w Wiźnie, gdzie mieliśmy nocleg.
Kolejny dzień wyjazdu również obfitował w atrakcje. Zaczęliśmy od Białegostoku. Tu zobaczyliśmy
między innymi pałac Branickich, Wersal Podlasia,
który dziś jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego.
Z pałacu poszliśmy na Stare Miasto. Zwiedziliśmy
rynek, ratusz i wspaniałą cerkiew świętego Mikołaja. Z przemysłową historią tego regionu zapoznaliśmy się w miejscowości Wasilków. Oprócz zakładów przemysłowych zobaczyliśmy kościół katolicki
i cerkiew. Gdy już obejrzeliśmy wszystko nasz wesoły autobus pognał na Strękową Górę. W 1939 roku
bohatersko bronił się tu przed Niemcami oddział
dowodzony przez kapitana Władysława Raginisa.

WYSPA MEW
Za tymi murami
Siedzą więźniowie
Przychodzą do nich z wiatrami
Głosy wolności
Tu Al Capone siedział
A obok dzieci żyły beztrosko
Ktoś zapyta: co to za miejsce?
To Alcatraz, wyspa mew
Kajetan Krakowiak-Świątnicki
kl. III SLO nr 7
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Autorka Heidi Hankins

Trzeci dzień naszego pobytu rozpoczął się od
wyjazdu do Tykocina. Stoi tam jeden z najstarszych
pomników w Polsce, hetmana Stefana Czarnieckiego. Mieliśmy także okazję zwiedzić wspaniałą,
barokową synagogę, jedną z nielicznych zachowanych w Polsce. Stamtąd pojechaliśmy do najmłodszego a jednocześnie największego zamku
Podlasia, w Tykocinie. Zamek został odbudowany
2 lata temu staraniem prywatnego inwestora i robi
olbrzymie wrażenie. Podzieliliśmy się na dwie
grupy. Pierwsza zwiedzała Zamek i poznawała
historię tego miejsca (szczególnie tą związaną
z Zygmuntem Augustem i Barbarą Radziwiłłówną).
Natomiast reszta omal nie została wzięta w jasyr
przez Tatarów :) Na szczęście obyło się bez ofiar,
choć strzelano z łuku i odbywały się pojedynki
na miecze. Wieczór spędziliśmy w Biebrzańskim
Parku Narodowym. Ze wzniesienia rozciągającego
się nad doliną Biebrzy obserwowaliśmy ptactwo,
ale przede wszystkim piękno krajobrazu. Wszyscy
stwierdziliśmy, że fajnie byłoby tu mieszkać…
W drodze powrotnej do Warszawy zahaczyliśmy
o Pułtusk, polską Wenecję. Obejrzeliśmy rynek, farę
i Zamek Pułtuski. Finalnym akcentem było ognisko.
Wieczorem, cali, zdrowi i szczęśliwi dojechaliśmy
do Warszawy.
Więcej zdjęć znajdziecie na www.slo7.waw.pl
Robert Sitkowski

Nauczyciel historii w Społecznym LO nr 7 im. Bronisława Geremka
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Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

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

Wyjazd do Ryni
W pierwszych dniach września
nasze gimnazjum wyjechało nad
Zalew Zegrzyński, do ośrodka
WDW Rynia, by zintegrować się,
trochę przedłużyć wakacje i w dobrych humorach rozpocząć rok
szkolny :) Pogoda początkowo nie
była dla nas łaskawa, więc większość czasu spędzaliśmy na wspólnych rozmowach, poznawaniu się,
oglądaniu filmów i graniu w różnego rodzaju gry. Kiedy słońce
wychodziło chociaż na chwilę,
szliśmy na piesze wędrówki lub na
boisko pograć w piłkę. Nie obyło
się bez nocnych spacerów, zabawy
w partyzantów i biegania z latarkami po lesie. Odwiedziła nas również kadra psychologiczno-pedagogiczna, która zorganizowała warsztaty. Pani
Tosia oraz panowie Staszek i Maks zapewnili nam ciekawe zajęcia integracyjne abyśmy mogli poznać się z nowymi
kolegami. Odwiedził nas również Ricardo i poprowadził capoeira’e. To sztuka walki wywodzącą się z tradycji
afrykańskiej i brazylijskiej. Zajęcia te można znaleźć w naszym szkolnym planie zajęć. Kiedy pogoda wreszcie się
poprawiła, Ricardo zorganizował dla nas inne aktywności ruchowe, wymagające zespołowej pracy i powodujące
wiele radości i uśmiechu na naszych twarzach.
Wyjazd integracyjny był udanym początkiem roku szkolnego 2015/2016 :)
Więcej zdjęć znajdziecie na www.sg55.waw.pl
Marta Ubysz
Nauczycielka języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 55
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Natłok obraźliwych haseł jest tak powszechny,
że przestaliśmy je zauważać. Dopiero przeniesione
do świata sztuki zwracają uwagę. Mowa o instalacji
Huberta Czerepoka, która pod koniec wakacji stanęła na skwerze między Dzielną, Smoczą i Al. Jana
Pawła II. Szczeciński artysta postanowił zmierzyć
się z problemem mowy nienawiści i postawił stalowy płot stworzony z wulgarnych napisów atakujących
kibiców przeciwnych drużyn, mniejszości etniczne
i seksualne.
Instalacja wzbudza kontrowersje – ludzie gniewają
się, że w centrum miasta epatuje się obelżywymi hasłami. A przecież wystarczy pospacerować po ulicach
Warszawy, by odnaleźć je na ścianach domów i murach. Jak te reakcje tłumaczy Czerepok? – Instalacja
stoi w przestrzeni publicznej, sąsiadując ze sprayowymi napisami na murze. Staje się przez to trudniejsza, gryząca i niezręczna – wyjaśnia artysta. Jej
„fizyczność”, która bardziej kłuje w oczy niż nietrwałe napisy na budynkach, dostrzega również dr hab.
Waldemar Kuligowski z Zakładu Studiów nad Kulturą
Współczesną UAM: – „Płot nienawiści” dzięki swej
materialności, ciężarowi i widoczności pokazuje, że
nie należy zjawiska mowy nienawiści lekceważyć.
Że ma ono swoją ponurą moc, która nie tylko szpeci
ulice, ale przede wszystkim zatruwa wyobraźnię.
Miejsce instalacji nie jest przypadkowe. Płot stoi na
skwerze upamiętniającym tych, którzy sprzeciwili się
totalitaryzmom, masowym zbrodniom i występowali
w obronie godności człowieka. Atakować bliźniego
można też słowami – tłumaczy swoje zaangażowanie w projekt Muzeum POLIN. Instalację będzie
można oglądać przez kilka najbliższych miesięcy.

Bajkowa Akademia Kompetencji
Społecznych to warsztaty wykorzystujące dramę i bajkę do rozwoju kompetencji społecznych. Odbiorcami warsztatów
są dzieci w wieku 6-8 lat, a więc uczniowie klas początkowych. Bajka i drama, czyli
wchodzenie w role i odgrywanie scen, to
naturalne metody poznawania świata
przez dzieci. W trakcie naszych warsztatów
będziemy poznawać i rozwijać umiejętności
społeczne stanowiące podstawę kompetencji życiowych człowieka. Wspólna praca
z bajką, zadania w grupie z wykorzystaniem metod teatralnych – to wspaniała
zabawa i nauka w jednym!
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
w Stacji Muranów (ul. Andersa 13).

Gutek Film i Uniwersytet Warszawski rozpoczęły
jesienno-zimowy sezon Spotkań Filozoficznych
w Kinie Muranów. Każde spotkanie (raz w miesiącu) składa się z projekcji filmu z repertuaru Gutek
Film oraz dyskusji z publicznością na temat związany
z obrazem. Jeśli szukacie odpowiedzi na pytania
o sens życia, interesujecie się sprawami, których
wielu ludzi w ogóle nie dostrzega, chcecie ćwiczyć
kreatywne myślenie i umiejętność trafnego argumentowania, zależy wam na tym, by trafnie
analizować rzeczywistość i wierzycie, że otwarty
umysł i ciekawość świata nadają życiu smak i głębię,
te warsztaty są dla Was.
Mulimedialną wystawę „1000 lat historii Żydów
Polskich” obejrzało już ponad 350 tysięcy osób.

W październiku mija rok od jej otwarcia w Muzeum
Polin. Z tej okazji muzeum zorganizowało święto
Made in POLIN. W założeniu ma to być cykliczne
wydarzenie. Myślą przewodnią pierwszej edycji
jest „Podróż przemian”. Do rozmowy na ten temat
zostali zaproszeni wybitni artyści: muzycy, aktorzy,
animatorzy kultury. W piątek i sobotę (9 i 10 października) w holu muzeum odbędzie się spektakl
„Nesting/Gnieżdżenie”, w którym wystąpi Robert
Więckiewicz. Również w piątek w audytorium Polin
da koncert izraelski mandolinista Avi Avital, który
łączy żywiołowość folkloru z perfekcją muzyki poważnej. Wystawę stałą zahakują: Wilhelm Sasnal
w galerii Las, wyświetlając na wielkich ekranach
graffiti „Las” oraz Oskar Zamek-Gliszczyński w galerii
Zagłada świetlnym graffiti „Mury getta”. Imprezę
zakończy wspólna uczta z Robertem Makłowiczem,
który będzie przewodnikiem po smakach dawnej
Rzeczpospolitej – spróbujemy przysmaków kuchni
żydowskiej, ormiańskiej i tatarskiej. Made in POLIN
potrwa do niedzieli 11 października.
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)
www.wolskieregionalia.waw.pl

Z A P O W I E D Z I

Ważne adresy
Muranów i nie tylko

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. 22 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

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
tel. 22 635 25 29
www.muranow.pl

Kino Apolonia
al. Solidarności 62
tel. 660 642 333
kinoapolonia.pl

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia
tel. 22 831 02 92
ul. Nowolipki 2

Dwaj geniusze, dwa różne charaktery. Pierwszy –
ulubieniec londyńskich salonów, bogaty i wpływowy. Drugi
– skromny, biedny, ale uznany i szanowany. Haendel i Bach
urodzili się w tym samym roku, doskonale znali swoją twórczość, ale nigdy nie zamienili ze sobą choćby kilku słów.
Okazję do nadrobienia zaległości towarzyskich daje im Paul
Barz, niemiecki dramatopisarz i muzykolog, w sztuce „Kolacja na cztery ręce”. Fikcyjne spotkanie kompozytorów jest
okazją do refleksji nad zaskakująco współczesnymi problemami: czy pogoń za sukcesem, władzą i wpływami może
dać człowiekowi szczęście? Czy sztukę można wycenić?
Słownemu pojedynkowi muzyków przysłuchuje się błyskotliwy kamerdyner Schmidt, którego komentarze wzbudzają
salwy szczerego śmiechu.
Przedstawienie w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego kładzie
nacisk na zaprezentowanie aktorskiego kunsztu. Dowcipny
dialog i żywy kontakt z publicznością przypomina, czym jest
teatr. Spektakl był już kilkakrotnie wystawiany, m.in. w krakowskim Teatrze STU (także w reżyserii Jasińskiego), a jego
telewizyjna adaptacja (reż. K. Kutz) znalazła się w Złotej Setce
Teatru Telewizji. W Teatrze Kamienica 10 października.

www.joannaklimas.com

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa
al. Solidarności 90
tel: 22 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

La Bomboniera
Al. Solidarności 82
(wejście od Al. Jana Pawła)
tel. 516 069 903
Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62
tel. 22 826 90 91

Aktualności

www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7
tel. 22 860 01 73

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy

www.iwp.com.pl

Sklep ekologiczny
ul. Nowolipie 25,
tel. 22 636 53 33
www.ekodary.pl

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77

Piekarnia Szwajcarska od lipca sąsiaduje z Pizzerią
na Nowolipkach. W nowym lokalu jest zdecydowanie
bardziej kameralnie. Znalazło się miejsce na gustowną ławę
z wygodnymi poduchami i dwa stoliki, przy których zjemy
słodką bułkę lub ciastko.

www.restauracjaarsenal.pl

La Mama
ul. Andersa 23
tel. 22 226 35 05
www.lamama.eu

Stacja Muranów
ul. Andersa 13
22 119 66 33
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www.nowolipki.edu.pl

w budynku DSH działają punkt informacyjny oraz Księgarnia
XX wieku. W związku z prowadzonymi pracami nie można
natomiast korzystać ze zbiorów w Czytelni Multimedialnej.
Osoby zainteresowane zbiorami mogą kontaktować się
z Archiwum Historii Mówionej: ahm@dsh.waw.pl. Remont
oczywiście nie przeszkodził w przygotowaniu atrakcyjnego
programu na zimowy sezon. Poza siedzibą Domu Spotkań
z Historią będą odbywały się spacery, warsztaty, pokazy
filmowe i wystawy plenerowe.
Więcej na: dsh.waw.pl.
Na miejsce dawnego sklepu z wykładzinami powstało Xero,
tuż obok wkrótce otworzy się salon ślubny. Czyżby pojawiło
się nowe życie na Muranowie?

Ćwierćfunciak
ul. Andersa 30
tel. 799 328 822

Ognisko
Artystyczne Nowolipie
ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60

Od 21 lipca do 16 stycznia 2016 roku siedziba
Domu Spotkań z Historią jest zamknięta z powodu remontu. Od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-20.00

Zmiany na Nowolipkach w pasażu ze sklepami.

stacjamuranow.pl

www.facebook.com/cwiercfunciak

Słoiki w Warszawie? Nic nowego. Najnowsza wystawa
zorganizowana przez Muzeum Historii Polski pokazuje, że
do stolicy już sto lat temu tłumnie ściągali ludzie w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. U schyłku XIX wieku Warszawa
przechodziła prawdziwą rewolucję: gwałtownie się rozrastała i rozbudowywała, rodziła się masowa konsumpcja, a prywatne salony dla wybranych zastapiły publiczne kawiarnie,
ogólnodostepne teatry i atrakcje na wolnym powietrzu.
„Największa rewolucja ostatnich stuleci to rewolucja przemysłowa. Wiąże się ona nie tylko z narodzinami przemysłu
fabrycznego. Jej rewolucyjność polega też na zmianie trybu
życia większości ludzi. Naturalnym środowiskiem stało się dla
nich miasto, w miejsce dominującej dotąd wsi” – mówi autor
scenariusza i komisarz wystawy prof. Michał Kopczyński.
Na przykładzie kamienicy przy ul. Pięknej 21 kuratorzy
pokazują przekrój warszawskiego społeczeństwa, prawdziwy
tygiel kulturowy nowej miejskiej tkanki. Oprowadzają po
słynnych sklepach odzieżowych, ukazując narodziny nowoczesnego konsumenta z jednej strony i krzykliwej, coraz
bardziej natarczywej reklamy z drugiej; opowiadają o symbolice kryjącej się za nazwami ulic i skwerów, które miały
budować poczucie wspólnoty i tożsamości narodowej. Na
wystawie zobaczymy artefakty z epoki pochodzące ze zbiorów muzeów i z kolekcji prywatnych. Wśród eksponatów
są m.in. bicykl, oryginalne suknie, w tym pierwsze modele
szyte seryjnie, telefon Ericssona, aparat fotograficzny Kodaka
i telegraf. Uwagę zwraca XIX-wieczną ozdobna muszla klozetowa, spluwaczka i secesyjna kasa sklepowa. Nie zabrakło też
mocniejszych akcentów związanych z rewolucją 1905 roku –
kajdanek, szabli, noży, kastetów i pistoletów. Uzupełnieniem
ekspozycji są nieme filmy, a miłośnicy gier planszowych mogą
zagrać w oryginalną grę z epoki „Wyścigi konne”.
„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność”, do 6 grudnia
w Bibliotece Uniwersyteckiej.
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