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Ostańce

Za murem
– Historią tego domu zaintere- 
sowałem się poważnie, gdy roze-
brano mur pod moim oknem. 
Oddzielał nasze podwórko od 
sąsiedniego, przy Złotej – opowia-
da Mieczysław Jędrzejczak w roz- 
mowie z Magdaleną Stopą. Przy 

kamienicy na Siennej 55 wciąż 
stały jeszcze dwa mniejsze frag-
menty muru, ostatnie ślady po 
wydarzeniach z czasów okupacji. 
Wtedy postanowił otoczyć je 
opieką i zrobić wszystko, by zo- 
stały wpisane do rejestru zabyt-
ków. Do dziś przechowuje on ko-
pie listów i podań wysyłanych  
w tej sprawie do Urzędu Konser- 
watorskiego i burmistrza Woli. 

Modernistyczną kamienicę zbu-
dowano w 1938 roku, dwa lata 
później znalazła się w obrębie 
dzielnicy zamkniętej. O tym, jak 
eleganckie kryła w sobie wnętrza 
świadczą wspomnienia z powsta-
nia Michała Witwickiego, żołnie- 
rza AK zgrupowania Chrobry II: 
„Zajęliśmy tam opuszczone 
mieszkanie na drugim piętrze. 
(…) Z punktu widzenia osobiste-
go bezpieczeństwa siedzenie na 
drugim piętrze było idiotyzmem, 
zważywszy na naloty. Jednak 
mieszkanie było tak piękne, że 
nie mogliśmy się zdobyć na jego 
opuszczenie. Mieszkał tam jakiś 
przedwojenny dyplomata. Na  
ścianach wisiały obrazy Fałata, 
Wyczółkowskiego, na kredensie 
stały przepiękne figurki z por-
celany”.
Gdy pan Jędrzejczak zaintereso-
wał się murem, zobaczył, jak nie- 
wielu powojennych mieszkańców 
zdawało sobie sprawę, że żyje  
na terenie dawnego getta. Stąd 
apele do różnych instytucji o ra- 
towanie pamięci tego miejsca. 
Stąd mozolna praca nad od-
tworzeniem mapy dzielnicy zam-

Architektura jest muzyką w przestrzeni – mawiał 
niemiecki filozof Friedrich Schelling. 

Zobaczmy, co grało i gra w duszy mieszkańcom 
ostańców, kamienic, które przetrwały getto.

kniętej, która następnie zawisła 
wraz z tablicą informacyjną nad 
szczątkami ceglanej granicy. 
Dzisiaj mur jest wpisany na listę 
zabytków, a pan Mieczysław  
z dumą pokazuje wpisy kolejnych 
ambasadorów Izraela w Polsce, 
którzy docenili jego zaangażowa- 
nie. I nie tylko ich. W pamiąt- 
kowej księdze zaznacza kraje, 
z których przyjeżdżają turyści 
odwiedzający mur. Naliczył ich  
już 85.
Próżna w próżni
Grzmiały jeszcze nie tak dawno 
nagłówki gazet. Tymczasem… 
– Wszystko wskazuje, że jesz-
cze przed śmiercią zobaczę 
odrestaurowaną Próżną – cieszy 
się Andrzej Makowiecki, historyk 
literatury polskiej i profesor UW, 
w wywiadzie dla „Ostańców”. Od 
1941 roku mieszka pod nume-
rem 12. W najbliższych planach 
jest rekonstrukcja elewacji i od-
budowa najwyższego piętra.
W porównaniu z sąsiadkami 12. 
miała najwięcej szczęścia, bo tak 

Magdalena Stopa w trzech tomach „Ostańców” spisała opowieści  
75 mieszkańców 59 warszawskich kamienic. Najstarsza bohaterka 
trylogii miała w chwili rozmowy 98 lat, urodziła się w 1914 roku, 
a kilkunastu innych zbliżało się do dziewięćdziesiątki. Większość 
doskonale pamiętała lata 30., okupację i powstanie. Wśród spotka- 
nych lokatorów byli zarówno zamożni właściciele kilkupokojowych 
apartamentów, jak i mieszkańcy ciemnych oficyn, suteren i sklepo- 
wych antresoli.
Wybraliśmy dwie kamienice z okolic Muranowa, by powspominać 
ich niełatwe historie.
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Czasem drobny przedmiot więcej mówi 
o człowieku niż najpiękniejsze epitafium.

Zardzewiały szyld przedwojennej dentystki, wy- 
strugane szachy, samowar – w Muzeum Historii 
Żydów Polskich zobaczmy 450 przedmiotów opo- 
wiadających o ludziach, do których kiedyś nale-
żały. To w większości dary prywatnych osób. 
Muzeum zbierało je od 2006 roku. Efekt – 3 tysią-
ce eksponatów, z których część można oglądać  
w budynku przy Anielewicza do 17 lutego. 

Wystawę podzielono na 7 części. W pierwszej – 
„Książka, księga” – pokazane są hebrajskie druki 
o tematyce religijnej oraz książki świeckie w jidysz 
i po polsku. Na przykład „Charitas” Stefana Że- 
romskiego wypożyczony tuż przed wojny z biblio-
teki w Ostrołęce i nigdy nie zwrócony.
W drugiej – „Emigracja, podróż, wędrówka” – kufry, 
walizy, dokumenty i pocztówki, czyli to wszystko, co 
związane z wyjazdami Żydów z Polski, zwykle wy- 
muszonymi, jak polityczna nagonka z 1968 roku. 
Wśród eksponatów drewniane skrzynie należące 
do Ley Sittin. Podarował je wnuk kobiety, Jarosław 
Kosiaty. Babcia nigdy nie przyznała mu się do po- 
chodzenia żydowskiego, ale Kosiaty zapamiętał, 
jak odwiedzała ją mieszkająca w Izraelu siostra, 
z którą szeptem rozmawiała w języku jidysz. 
Trzecią część – „Ślady nieobecnej obecności” – 
tworzą rzeczy, których historię trudno odtworzyć: 
anonimowe zdjęcia, bączki chanukowe. 
Czwartą – „Pamiątki rodzinne, pamiątki osobis- 
te” – skarby przekazane muzeum przez potom-
ków znanych łódzkich rodów Kramsztyków czy 
Rozenblatów. Na przykład miniatura wyścigówki 
zrobiona dla Jerzego Rozenblata, pasjonata samo-

chodów. Wykonali ją robotnicy niemieckiej fabryki 
Auto Union P-Wagon w Zwickau.
Część piąta – „Ojczyzna” – to mundury różnych 
armii, w których na przestrzeni lat służyli męż-
czyźni pochodzenia żydowskiego. Wreszcie szósta 
– „Ukrywanie” – przedstawia rzeczy związane 
z życiem w ukryciu. Ot, choćby zakopiański ser- 
dak z dzieciństwa Teofilii Wawrzyniak. Dziewczyn-
ka dostała go od dziadka i nosiła, gdy ukrywała  
się w czasie okupacji. Z całej rodziny ocalała tylko 
ona i… góralska kamizelka. 

Wystawa „Biografie rzeczy” to początek więk- 
szego projektu – do 2016 roku muzeum planuje 
nagrać rozmowy ze wszystkimi darczyńcami 
eksponatów. By pamięć o ich właścicielach nigdy 
nie zgasła.

„Biografie rzeczy”, Muzeum Historii Żydów Polskich, 
wystawa czynna do 17 lutego.

MUS

w przedmiotach

Wspomnienia
zaklęte

R E K L A M A

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!!!

zwane stropy Kleina, wsparte na 
stalowych belkach, lepiej zniosły 
powstanie i powojenne lata za- 
niedbań. W oknach wciąż palą się 
światła. Mimo to wrażenie kamie-
nica robi przygnębiające. Trudno 
uwierzyć, że w najświetniejszych 
czasach uchodziła za szczyt ele- 
gancji i nowoczesności: miała cen- 
tralne ogrzewanie i – co rzadkość 
– windę, do tego marmurowe 
schody, na klatce schodowej kry- 
ształowe tremo w drewnianej 
secesyjnej ramie, a na dachach 
oficyn żeliwne balustrady. Miesz-
kańców też miała przednich: 
pracowników banków, domów 
handlowych, agentur. Próżna to 
była ulica ludzi interesu. Kawiar-
nie „Pod Siódemką” i „Ekonomia” 
na rogu Zielnej aż kipiały od 
biznesowych rozmów, negocjacji, 
rokowań.
Początkowo kamienica znalazła 
się w obrębie getta, ale na wios-
nę 1941 roku mur przesunięto, 
a Żydów wysiedlono. To wtedy 
do 12. wprowadzili się rodzice 
profesora Makowieckiego. Pan 
Andrzej do dziś pamięta, jak 
o niedaleką PAST-e toczyły się 
podczas powstania ciężkie walki. 
Jego mama z powstania nie wró-
ciła, ojciec odnalazł dzieci po 
wojnie w Mszanie Dolnej. Razem 
wrócili na Próżną. Winda już nie 
działała, bo szyb był zasypany 
guzem, po lustrze została tylko 
rama, a nowi lokatorzy „pili i bili”. 
– Wystarczyło stanąć w oknie, by 
uczestniczyć w życiu kilkudzie- 
sięciu rodzin. Rano w spożyw- 
czym spotykało się kobiety w pa-
pilotach, szlafrokach i kapciach 
– opowiada Magdalenie Stopie. 
Dziś z okna ma widok na włoską 
restaurację Mercato w dopiero co 
odrestaurowanej kamienicy pod 7. 
                                   Opracowała: 

Monika Utnik-Strugała
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W sztuce Old Love Norm Foster 
odczarowuje nasze wyobrażenie 
o miłości duchowej, a także fizy-
cznej, którą człowiek ma szansę 
spotkać w wieku dojrzałym, a na-
wet bardzo dojrzałym. 

Czy można sobie wyobrazić,  
że dwudziestokilkuletnia kobieta, 
mężatka, zakochuje się w żona-
tym, dwudziestokilkuletnim męż- 
czyźnie? Oczywiście! Czy można 
sobie wyobrazić, że przez kolej-
nych dwadzieścia pięć lat widzą 
się tylko trzy razy z okazji przyjęć 
bożonarodzeniowych w firmie jej 
męża? Hm, można! A czy można 
sobie wyobrazić, że kiedy spoty- 
kają się po raz czwarty on ciąg- 
le ją kocha...? Z pewnością są 
łatwiejsze do wyobrażenia rzeczy, 
ale owszem, można... 

Bud Mitchel, od wielu lat zako-
chany w Molly Graham. Ona po-
zornie z chłodem przyjmuje jego 
adorację. W końcu po śmierci jej 
męża i jego rozwodzie z żoną, 
muszą stanąć twarzą w twarz ze 
swoimi uczuciami, pragnieniami  
i tęsknotami. Old Love jest spek- 
taklem prowokującym do zadu-
mania nad życiem; traktującym 
o rzeczach ważnych, chociażby 
takich jak seks w wieku dojrza-
łym, mówiąc o tym jednak w spo- 
sób niezwykle zabawny. To opo-
wieść o związku, który zrodził się 
dawno temu i rozkwitł po latach 
dzięki determinacji mężczyzny, 
który stara się zdobyć serce zdy- 
stansowanej i chłodnej ukochanej. 
Optymizm bijący z Old Love poz-
wala uwierzyć, że życie potrafi 
być piękne w każdym wieku.

O autorze:
Norm Foster napisał ponad 
czterdzieści sztuk teatralnych 
wielokrotnie wystawianych na 
scenach profesjonalnych tea- 
trów. Wśród nich są komedie: 
Mending Fences, The Love List, 
The Long Weekend, Bedtime 
Stories, Kiss the Moon, Kiss the 
Sun. W Polsce zrealizowano dwie 
sztuki: Ostrą jazdę i Premierę. 
Komedie Norma Fostera znane 
są z lekkiego humoru oraz wia- 
rygodnego odwzorowania w boha- 
terach zwykłego człowieka i jego 
trosk – tak, że niekiedy widz ma  
wrażenie, że patrzy na swoje 
lustrzane odbicie.

Autor: Norm Foster
Przekład: Mirosław Połatyński
Reżyseria: Andrzej Chichłowski
Scenografia: Krzysztof Kelm
Opracowanie muzyczne: 
Andrzej Chichłowski 

Obsada:
Zuza Grabowska, Barbara Kurdej-Szatan, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Artur Barciś, Mateusz 
Banasiuk, Paweł Domagała

Premiera 19 października 2013 w Teatrze Kamienica w Warszawie

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

 tel. kom.: 601777017

sg55@sg55.waw.pl
Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.sg55.waw.pl
Mamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc!!!

R E K L A M A
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.......................................................................................................

R E C E N Z J E

Czy ludzie w „pewnym wieku” powinni myśleć 
o miłości, zwłaszcza tej fizycznej? Takie py-
tanie stawia Norm Foster w sztuce „Old love”. 
To opowieść o determinacji mężczyzny, który 
stara się zdobyć serce dość opornej ukocha- 
nej; o rozbudzeniu, zdawałoby się, dawno 
zapomnianych emocji. Historia pełna ciepła, 
optymizmu i humoru.
Do tej pory w Teatrze Kamienica zrealizowano 
dwie sztuki Fostera: „Ostrą jazdę” i „Premierę”. 
Do trzech razy sztuka. Spektakl zobaczymy 
21 i 29 listopada.

Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdję- 
ciu – mówi znane powiedzenie. Najnowszy 
film nominowanej do Oscara scenarzystki 
i reżyserki Sary Polley w istocie zdaje się to 
potwierdzać. Zdaniem autorki rodzina to pe- 
łen paradoksów, problemów i miłości tygiel 
przeciwieństw splątany więzami, które trudno 
rozwiązać. W „Historiach rodzinnych” Polley, 
w podwójnej roli filmowca i detektywa, pró-
buje odkryć skrywane tajemnice jej rodziny. 
Rozmawia z wieloma osobami, otrzymując 
szczere, ale najczęściej sprzeczne odpowie-
dzi na te same pytania. Okazuje się, że 
prawda zależy od tego, kto ją przedstawia.  
W kinie Muranów od 15 listopada.

R E C E N Z J E

Kto powinien wyznaczać i egzekwować gra- 
nice tego, co wolno napisać w sieci: pośred- 
nicy internetowi, państwo czy użytkownicy? 
Kiedy ingerencja w treść jest uzasadniona, 
a kiedy staje się cenzurą? Czy pośrednik po- 
winien ujawnić dane swojego klienta na ży- 
czenie każdej osoby, która twierdzi, że chce 
go pozwać? – o tym będą rozmawiać uczes- 
tnicy debaty „Słowa w sieci”, która odbędzie 
się 13 listopada w klubie Państwomiasto.
Na spotkaniu zostanie zaprezentowany prze- 
wodnik Fundacji Panoptykon „Perypetie infor- 
macji w Internecie”, w którym zostały zebra- 
ne różne scenariusze reagowania na sporne 
treści w sieci. Debata będzie miała charakter 
swoistego hyde parku – czyli dyskusji, w któ- 
rej każdy może zabrać głos. Jedyne ograni- 
czenie to czas. Start o 18.00. 

Sztuka to nie tylko obraz czy rzeźba w mu- 
zeum. Sztuką mogą być przedmioty codzien- 
nego użytku. Instytut wzornictwa Przemy- 
słowego od lat próbuje to udowodnić. Od 
1993 roku organizuje ogólnopolski konkurs  
„Dobry Wzór”, w którym nagradzane są 
najlepiej zaprojektowane produkty dostępne 
na polskim rynku. Na pokonkursowej wysta- 
wie przygotowanej w Sali im. Wandy Tela- 
kowskiej możemy obejrzeć 99 produktów 
zakwalifikowanych do tegorocznego finału, 
które konkurowały w siedmiu kategoriach:  
DOM, PRACA, SFERA PUBLICZNA, USŁUGI, 
NOWE TECHNOLOGIE, GRAFIKA UŻYTKOWA 
i OPAKOWANIA, NOWE MATERIAŁY. Wystawa 
potrwa do 6 grudnia.

Marta Koszowy

A N T Y K W A R I A T

Wybiera Tomasz Latos
właściciel antykwariatu TOMIK

(Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego www.conrada11.pl

„Matka odchodzi”
Tadeusz Różewicz

W czasie listopadowych wspominków o blis- 
kich, którzy odeszli, moją refleksję na temat 
żałoby pogłębił tom Matka odchodzi Tadeusza  
Różewicza. Poeta łączy w nim pamięć z foto- 
grafią, traktując zdjęcie jako dokument obec- 
ności. Poprzez zebrane ślady wspomina matkę 
i próbuje przepracować jej śmierć.

Zbiór Różewicza, poza wstępnym odautorskim 
wyznaniem, składa się z wyimków z pamięt- 
ników Stefanii Różewicz (niby-etnograficznego  
zapisu życia, obrzędowości i zwyczajów na 
wsi w guberni kaliskiej na początku XX w., 
fragmentu dziennika zawierającego wspomnie- 
nia z czasu narodzin i chrztu Tadeusza), listu 
brata, Janusza Różewicza, „W kalejdoskopie”  
Stanisława Różewicza oraz licznych auto-cyta- 
tów – fragmentów zrecyklingowanej własnej 
prozy i poezji. 
Znaczną część książki stanowią zapiski Tade- 
usza Różewicza z okresu, w którym poeta 
opiekował się śmiertelnie chorą matką. To pa- 
miętnik odchodzenia ukochanej osoby, w któ- 
rym autor żali się na uciążliwości, jakie niesie 
za sobą zajmowanie się chorą, wyrzuca sobie 
egoizm, zwierza się z niepokoju, ale też 
niby-ojcowskiej miłości do umierającej, do zmę- 
czenia i braku twórczej mocy. Syn zamienia 
się z matką rolami, pod koniec życia to ona  
jest jego dzieckiem.
W ten rodzinny album wplecione są rodzinne 
fotografie Różewiczów, faksymile i kopie doku- 
mentów osobistych, wszystkie opatrzone ko- 
mentarzami. Zdjęcia w pewnym stopniu pod- 
ważają literackość tomu, odsyłają do rzeczy-
wistości, ilustrują tekst.

Syn bohaterki memorialnego tomu wciąż od- 
czuwa jej obecność. Fotografia jakby unieważ- 
nia śmierć, koi ją, sprawia, że autor przyjmuje 
perspektywę wiecznego teraz. Spojrzenie Ste- 
fanii Różewicz spoczywa także na czytelniku,  
zmusza go do bezpośredniego kontaktu z nie- 
żyjącą, każe przemyśleć stosunek do przodków. 
Jest nie tylko znakiem pamięci, ale też śladem 
obecności.
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przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)

Mamy jeszcze kilka 
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!

Co w szkołach słychać?
DZIEŃ NAUCZYCIELA 2013 w WDW Rynia

Na wyjeździe integracyjnym w ośrodku WDW Rynia dwie cudowne 
uczennice, czyli my – Ania oraz Marianna z III klasy SLO7, zorga- 
nizowałyśmy dla grona pedagogicznego niespodziewaną niespo- 
dziankę z okazji Dnia Nauczyciela. Podzieliłyśmy belfrów na cztery  
dwuosobowe drużyny i wytłumaczyły im zasady gry, którą wcześ- 
niej same obmyśliły. Każdy team musiał znaleźć sześć ukrytych kopert i wykonać niezmiernie trudne i na-
rażające życie grona pedagogicznego na niebezpieczeństwo, zadania. Nauczyciele musieli ustawić wieżę  
z wykałaczek, słomek i plasteliny, zilustrować podany (bezsensowny:)) temat, ułożyć puzzle, przejść po 
plaży wyznaczoną trasą z zawiązanymi oczami, napisać wiersz o szkole, jej uczniach i nauczycielach,  
rozwiązać bardzo skomplikowany szyfr oraz rozwikłać łamigłówkę. 
Niektórzy nauczyciele byli dziwnie podekscytowani zabawą, jak na przykład pan Tomek Piotrowicz  
z panem Maxem Przyborowskim, którzy przez cały czas wykrzykiwali: DO BOJU, DO BOJU!. Natomiast  
pan Arek Filipek i pani Margo Orzechowska wykazali się niespotykaną prędkością, zaczynając grę jako  
ostatni, a kończąc jako pierwsi i w rezultacie uzyskując nie mniejszą liczbę punktów niż ich przeciwnicy.  
Pan Darek Miroński i pan Bartek Mysiński byli nawet gotowi zamoczyć swoje zacne stópki w Zalewie  
Zegrzyńskim, byle by tylko zdobyć największą liczbę punktów. Dwie panie Marty (Ziglińska i Ubysz) 
wykazały się opanowaniem oraz spokojem ducha, przechodząc przez całą grę niespiesznie i bezstresowo. 
Najlepiej poradziła sobie grupa pana Maxa i pana Tomka. W nagrodę zwycięzcy otrzymali bańki mydla-
ne, które miały przywołać cudowne wspomnienie dzieciństwa. Reszta zespołów za zaangażowanie w grę  
i minimalną różnicę punktów otrzymała mambę na osłodę. 
Przy organizacji zabawy pomogli uczniowie z klasy II i III SLO7, a byli to Mateusz Sulgostowski, Bartosz 
Andruszkiewicz, Mateusz Jaworski, Michał Pisula, Maciej Romanowski, Aneta Karcz, Julia Toroszewska,  
Jan Szawlinski i Krzysztof Zięba. 
Wszyscy nauczyciele i uczniowie bawili się wybornie. 

Ania Machnacz i Marianna Latkowska
(kl. III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka)

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

W tym roku nasza szkoła wprowadziła do programu nowy 
przedmiot – warsztaty artystyczne. Zajęcia, przeznaczone 
dla uczniów klas gimnazjalnych i pierwszej klasy liceum, 
dzielą się na trzy grupy tematyczne:   
    •  teatr
    •  dziennikarstwo  
    •  plastyka i fotografia 

Każdy warsztat prowadzony jest 
przez innego nauczyciela 
wedle autorskiego programu. 
W tym numerze GM prezentuje 
prace powstałe na zajęciach 
fotograficznych, których tema-
tem było „Malowanie światłem”. 
Grupę plastyczno-fotograficzną 
prowadzi artysta grafik Darek 
Miroński. 

Działo się!
W połowie października wybraliśmy się do WDW Rynia nad Zalewem 
Zegrzyńskim. Przed obiadem wszyscy byliśmy na miejscu i mogliśmy 
podziwiać jezioro i pływające po nim żaglówki. Po obiedzie roz- 
poczęliśmy całą zabawę na dobre. Budowanie poczucia własnej  
wartości nie jest łatwe. Na pomoc przybył więc zespół psycholo- 
giczno – pedagogiczny (docierając do nas w bólach i trudach, 
przemierzając drogi gęsto usiane remontami i objazdami), z którym 
wspólnie stworzyliśmy maszyny do budowania poczucia własnej 
wartości. A potem te wieczory przeciągające się do nocy... . Nocne 
spacery i rozmowy zbliżały do siebie uczniów i kadrę.
Codziennie o 7:30 pobudka. Pan Arek stojący na posterunku zabie- 
rał młodzież na poranne marszobiegi. Taki „spacer” między brązo- 
wo – złoto – czerwonymi drzewami nastrajał pozytywnie na cały dzień.
We wtorek królowały języki obce. Wszyscy mówili po angielsku, 
niemiecku lub francusku. Tego dnia łatwiej byłoby usłyszeć język 
polski nad Morzem Czarnym niż nad Zalewem Zegrzyńskim;).
W środowy poranek na maszcie stanęły żagle: „All hands on deck” 
krzyknął kapitan i wszyscy zebraliśmy się, aby posłuchać opowieści 
o życiu na pełnym morzu. Odwiedzili nas bowiem żeglarze, którzy 
opowiadali o projekcie: „Szkoła pod żaglami”. 
Po morskich opowieściach przyszedł czas na walkę na lądzie. Pan  
Robert zabrał uczniów, aby pokazać im pozycje strzeleckie i jak udzielać 
pierwszej pomocy (ktoś musiał opatrywać postrzały). Ci, którzy nie 

Wyjazd integracyjny – R y n i a  2 0 1 3
brali udziału w Edukacji do Bezpieczeństwa uczyli się szpiegostwa 
(warsztaty plastyczne, aktorskie i dziennikarskie). Wczucie się w inną  
rolę, sporządzenie dokładnego rysunku wrogiej bazy, a także prze- 
prowadzenie wywiadu jest równie ważne, co otwarta walka. Słowem, 
szkoła w środę wieczorem była gotowa do przeprowadzenia skutecz-
nego abordażu.
Kadra też ćwiczyła się w trudnej wojennej sztuce, podczas gry przy- 
gotowanej przez uczniów trzeciej klasy liceum... Ale to już histo- 
ria na oddzielny artykuł.
Czwartek łagodził obyczaje pod hasłem warsztatów muzycznych. 
Leibnitz powiedział kiedyś, że „muzyka to przyjemność, jakiej dusza 
ludzka doświadcza przez liczenie, nie zdając sobie sprawy, że ma  
do czynienia z liczeniem” – toteż osoby, które nie brały udziału w war- 
sztatach muzycznych zdawały sobie sprawę, że liczą – brały udział  
w zajęciach matematycznych.
Piątek upłynął pod znakiem wielkiego sprzątania pokoi (niektórzy za-
częli już w czwartek). Pogoda dopisywała przez cały pobyt – jedynie  
w dniu wyjazdu zmokliśmy zmierzając w stronę przystanku.
WDW Rynia to super miejscówka, którą mamy nadzieję odwiedzać 
jeszcze nie raz.

Max Przyborowski 
(pedagog w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 

im. Bronisława Geremka i Społeczne Gimnazjum nr 55)
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

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 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

Biblioteka Publiczna
i III Czytelnia Naukowa

al. Solidarności 90
tel: 22 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Tyflogaleria 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

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

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

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
www.restauracjaarsenal.pl

La Mama
ul. Andersa 23

tel. 22 226 35 05
www.lamama.eu

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35

facebook.com/ChwilaKlub

Dom Smaków
 ul. Stawki 2

tel. 22 860 62 96
info@domsmakow.pl

Ognisko 
Artystyczne Nowolipie

ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60

www.nowolipki.edu.pl GA
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CENTRUM KARMELICKA

KURS RYSUNKU 
DLA SENIORA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD TELEFONEM  607716204

LUB NA STRONIE  www.centrumkarmelicka.muranow.waw.pl

KURS RYSUNKU 
DLA SENIORA

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO 

BY ZOSTAĆ ARTYSTĄ. 

ZAPRASZAMY NA LEKCJE 

RYSUNKU PROWADZONE 

PRZEZ ARTYSTĘ GRAFIKA 

I DOŚWIADCZONEGO 

PEDAGOGA W SZKOLE PRZY 

ULICY KARMELICKEJ 26. 

Aktualności – co w muranowskiej
(i nie tylko) trawie piszczy

Siedziba Stacji Muranów ma już 
wifi. Stowarzyszenie zaprasza do 
swojego lokalu przy Andersa 13 na 
kawę i przekąski. Można popraco-
wać na komputerze, dostać prze- 
wodnik po Warszawie, uzyskać 
informacje na temat Muranowa. 
Lokal czynny jest od poniedziałku 
do piątku od 11 do 18.

Tuż przed Wszystkimi Świętymi 
na Nowolipkach róg Karmelickiej 
pojawił się nowy sklep: Wierzejki. 
Pierwszego dnia przed lokal wy-
stawiono drewniane stoisko, przy 
którym kucharz w dużym woku 
smażył kiełbaski z cebulką. Chętni 
mogli też spróbować kanapek z wę- 
dliną. Przypomnijmy: sklep mięsny 

Wierzejki założyli w 1991 roku Jan 
i Marek Zdanowscy. Zakład produ- 
kuje mięsa, wędliny i wyroby gar-
mażeryjne. Jest jedną z najwięk- 
szych tego typu firm prywatnych 
na Podlasiu. Zdobył wiele presti- 
żowych nagród, m.in. jest laurea-
tem ogólnopolskiego finału „ Polski 
Producent Żywności”. Czy zadomo- 
wi się na Muranowie?
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