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Naszym Drogim
Czytelnikom, Sympatykom
i Współpracownikom
– wesołych Świąt
i wszystkiego, co najlepsze
w nadchodzącym roku!
Redakcja

Kto nie chciałby widzieć swojej dzielnicy w glorii i chwale? Powiedzmy
jednak otwarcie: Muranów do świętych nie należał. Prym wśród zakazanych ulic stolicy wiodła Smocza.
Warszawiacy znali ją głównie z kronik policyjnych. Nie było tu ani
miło, ani bezpiecznie. Jej mieszkańcy mówili po żydowsku i rosyjsku,
ale nie należeli do żydowskiej elity.
Specjalizowali się w złodziejskich
sztuczkach, które wdrażali na Pawiej, Gęsiej i Stawkach.

Z kronik miejskich

Żeby nie być gołosłownym, przytoczmy kilka faktów. W marcu 1902
roku „Kurier Warszawski” skrupulatnie wyliczał dokonane w ostatnim
czasie kradzieże, wszystkie na Muranowie: „Ze sklepu ﬁrmy Zyskowicz i Hołaj (Karmelicka 20) skradziono 12 par pantoﬂi, żakiet damski,
30 neseserów, 125 par rękawiczek

Szemrane sprawy

MURANOWA
i innych towarów za rb. 194.
Z mieszkania Mariana K. (Dzielna
nr 38) skradziono garderoby i rzeczy złotych wartości rb. 140. Z mieszkania dra Juljana Kramsztyka
(Graniczna nr 14) skradziono z biurka pierścień brylantowy wartości
rb. 175”.
A to jeszcze nic. W 1883 roku ta
sama gazeta pisała: „Rewirowy
Maliński, pragnąc przyaresztować
od dawna przez policje ściganych
złodziei: Gauermana, Blumberga
i złodziejkę Albram (…), wszedł do
mieszkania niejakiego Flekera przy
ulicy Niskiej pod numerem 2. Fleker

atoli, spostrzegłszy wchodzącego
Malińskiego, chwycił siekierę i rzucił
nią nań”.
To na Muranowie miały również
miejsce spektakularne ucieczki, jak
ta opisana w prasie w 1902 roku.
Bohaterowie: dobrze znany policji
Jegor Korolow, włamywacz aktywny
nie tylko w stolicy, ale i w Moskwie,
oraz niejaki Sitarski. Miejsce akcji
– dachy muranowskich kamienic.
„O godzinie 2 w nocy weszli do kantoru domu komisowego ﬁrmy Fejchenbauma na Nowolipkach nr 16,
gdzie wyłamawszy kasę, zabrali
rb. 204 (…). Spełniwszy te kradzież,

powrócili dachami na ulice Dziką
nr 5 i chcieli tędy wyjść, lecz spłoszył ich pewien właściciel sklepu
wiktuałów, który spostrzegłszy wymykających się dwóch ludzi, zaalarmował stróża. Złodzieje, mając
odwrót odcięty, wrócili na dach
i przeszli tędy na posesję nr 24 od
ulicy Karmelickiej”.

Przez lipko do celu

Ze wspomnianej notki można wnioskować, że Korolow był kasiarzem,
a więc stał na szczycie złodziejskiej
hierarchii. Jednocześnie, zważywszy
na popisową wędrówkę po dachach,
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Gazeta Muranowska

serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Doliniarska szkoła

Nim złodzieje stali się biegli w swej
sztuce, przez wiele lat szkolili swoje
umiejętności pod okiem mistrzów.
O istnieniu złodziejskich szkół
„Kurier Warszawski” donosił dużo
wcześniej niż Dickens w „Olivierze
Twiście”. Pod koniec XIX wieku kilka
z nich ulokowało się na Muranowie
i w okolicy.
Na przykład tę na Niskiej prowadził niejaki H., dość znany kieszonkowiec. Dyrektor, inaczej metr (od
francuskiego maitre – mistrz), przyjmował głównie sieroty i dzieci złodziei odbywających karę. Koników
(czyli małoletnich złodziei) oprócz
czytania i pisania uczono też, jak
znosić ból, by nie wyśpiewać policji
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prawdy i nie zasypać towarzyszy.
„Praktyki” odbywały się na zabawach i loteriach publicznych organizowanych w Ogrodzie Saskim lub
na targowisku za Żelazną Bramą.
W 1909 roku policja carska wykryła z kolei szkołę na Gęsiej 77. Prowadził ją złodziejaszek o nazwisku
Grajzelman, który sztuki doliniarstwa uczył na manekinach. Złapano wtedy siedmiu czternastolatków i jedną dziewczynkę, która na
nauki przyjechała aż z Łodzi.
Ale największa melina znajdowała
się na Krochmalnej. W 1924 roku
w związku z nasilającymi się kradzieżami w okolicy hal Mirowskich
władze urzędu śledczego z inspektorem Sonenbergiem na czele
przetrząsnęli cała ulicę i dopiero
w piwnicach kamienicy nr 11 traﬁli na złodziejską szkołę. „Jej właścicielami i jednocześnie paserami
okazali się Pesa Goldfarb, niewiasta ważąca 200 kg, oraz jej mąż
Szarszyk Mendel. Poza tym pochwycono poszukiwanych przez policję
złodziejów: Idela (przezwisko Fisele), Rochmana (przezwisko Bobele)
i Gicla (przezwisko Cukernik)” – pisał
„Kurier Warszawski”.

Dom rodzinny

Życie szemranego towarzystwa
chcąc nie chcąc kręciło się wokół
rzadszych lub częstszych wizyt
w areszcie. A ponieważ aż dwa
z nich znajdowały się na Muranowie, dzielnica północna była nierzadko końcowym przystankiem
w złodziejskiej karierze.
Jedna z najpopularniejszych piosenek kryminalnego światka nosiła
tytuł „Saga rodzinna” i opowiadała
o więzieniu na Pawiej: „Na Pawiaku
miałem brata,/ Na Pawiaku była mama,/ Na Pawiaku siedział tata,/ Na
Pawiaku babcia sama./ Na Pawiaku
ciocie obie/ I wujaszek też był czynny./ Bo w tej dobie, ach, w tej dobie/
Pawiak dla nas dom rodzinny!”. Dziś
Pawiak kojarzy się wyłącznie z tragicznymi dziejami II wojny światowej. Ale aż do powstania styczniowego było zwykłym więzieniem.
Choć, zaznaczmy, najbardziej nowoczesnym w Warszawie: miał bastionowe bramy, mocne sklepienia,
ściany na dwie cegły, dębowe drzwi,
wysokie mury. Gmach zbudowano
w 1829 roku według projektu Henryka Marconiego między ulicami
Dziką, Dzielną i Pawią. Wchodziło
się do niego co prawda od Dzielnej,
ale bywalcy szybko ochrzcili areszt
Pawiakiem.
Niedaleko, bo na Długiej, leżał Arsenał. Dawna prochownia po powstaniu listopadowym stała się, jak pisał
Prus w jednej z kronik, poczekalnią
dla „ogrodników”, którzy wykopują
przechodniom portmonetki z kie-
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szeni, „rybaków” wyławiających
pętlami butelki z piwnic, „górników”
wyłamujących drzwi domów czy
„myśliwców” polujących na ludzi jak
na zwierzęta. Arsenał pełnił funkcję
więzienia również po odzyskaniu
niepodległości, dobudowano w nim
wtedy synagogę dla więźniów pochodzenia żydowskiego.

Posłowie

Choć trudno pochwalać złodziejskie
rzemiosło, czytając przedwojenne
kroniki policyjne, uśmiech sam
ciśnie się na usta. Jak donosi
„Kurier Warszawski” z 5 stycznia
1927 roku: „Na podwórku domu
ul. Smocza 29 wynikła sprzeczka
między dwoma rówieśnikami, a następnie bójka, podczas której 16-letniemu Srulowi Marchanowi antagonista jego odgryzł nos. Ludożerca
zbiegł. Oszpeconego Marchana przeprowadzono do ambulatorium pogotowia”. Żeby i dziś rzezimieszki
mieli podobną fantazję, a dziennikarze takie poczucie humoru.

Jak stukać po blatnemu, czyli słów
kilka ze złodziejskiego słownika:

Nie zdążył najechać, czyli dać dęba
(zwiać) i obcinający go menta (policjant) związał go, inaczej mówiąc,
zrobił wiąchę (aresztował). Założył
bransolety i wziął na montownię,
czyli do młyna. Tam zrobił mu najpierw kipisz i choć nie pucował się
(nie przyznawał) podczas spowiedzi
(śledztwa, przesłuchania), a nawet

strugał jura (udawał głupiego) i szedł
w zaparte, puszczał dymy i napędzał
na wodę, to ciekawy (śledczy) coś
tam wycisnął, zwłaszcza, że był to
sztamp (złapanie na gorącym uczynku). Grunt, że nikogo nie doklepał
(nie wydał), bo nie jest kapownikiem, kapustą ani ligawym, co liga.
Niewiele mu pomógł najmimorda
(adwokat) i musiał iść do cienia
(do więzienia), by kiblować cały kalendarz (cały rok). I tak to nie był
najgorszy ochłap (wyrok), bo diabeł
(prokurator) wołał więcej, ale rabini
(sędziowie) nie mieli dowodów.
Tekst: Monika Utnik-Strugała
Korzystałam z książek: „Warszawa nieodbudowana. Żydowski Muranów i okolice”, Jerzy S.
Majewski oraz „Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy”, Stanisław Milewski

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

mamy podstawy sądzić, że w przeszłości musiał też obmiatać pajęczynę, czyli należał do grona pajęczarzy, jak mówiono na złodziei
specjalizujących się w kradzieży bielizny suszącej się na strychach.
Tych ostatnich na Muranowie było
więcej. W marcu 1902 roku (rok ten
obﬁtował jak widać we włamania)
„Kurier Warszawski” opisał zdarzenie na Dzikiej: „Stróż domu nr 14
przy ul. Dzikiej, Jan Bogusz, zaszedł
na poddasze, lecz zastał tam drzwi
otwarte, a w głębi jakiegoś mężczyznę zdejmującego wiszącą bieliznę. Bogusz aresztował złodzieja:
jest to Stanisław Biernacki.”
Równie akrobatycznymi zdolnościami co pajęczarze mogli pochwalić
się tak zwani lipkarze, którzy okradali mieszkania, włamując się przez
lipko, czyli okno czy lufcik. Lipkarze
zwykle pracowali na ślam, to znaczy
w nocy, gdy domownicy spali w najlepsze.
Muranowskich rewirów nie omijali
również szopenfeldziarze, arystokracja wśród kryminalistów, czyli
specjaliści w obrabianiu sklepów:
pracowali w grupie, jeden okradał,
drugi odwracał uwagę. „W taki to
sposób w ostatnich czasach okradziono licznych jubilerów w Warszawie, miedzy innemi onegdaj skradziono w ten sposób całe pudełko
(100 sztuk) złotych obrączek jubilerowi Abe Gormanowi (Nowolipki 6).
Gorman o kradzieży zawiadomił
4 komisariat, potem obejrzawszy
w urzędzie śledczym album szopenfeldziarzy, poznał jedną z owych
dam, mianowicie Binę-Ryfkę Kimmel (Ciepła 30), którą aresztowano”
– informował w 1922 roku „Kurier
Warszawski”.
W tym czasie w okolicy roiło się też
od oszustów. Największy rozgłos
zdobył Alfons Cynjan. Podobno miał
sprzedać jakiemuś naiwnemu kolumnę Zygmunta, a kiedy indziej
wydzierżawić miejski tramwaj z remizy na Muranowie.

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.slo7.waw.pl

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

slo7@slo7.waw.pl

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

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gm.muranow.waw.pl

Przed wojną na Muranowie świętowano nie tylko Boże Narodzenie.
W grudniu w oknach żydowskich
mieszkańców można było dostrzec
migoczące menory. Rozświetlały
ulice dzielnicy północnej, przypominając o cudzie.
Skąd wiadomo, że święta tuż tuż?
Bo kolejki w sklepach nieco dłuższe, w radiu leci „Last Christmas”,
a ulice – dotąd szarobure – migoczą
tysiącem światełek. Okazuje się
jednak, że nie tylko chrześcijańskie
miasta toną w iluminacjach. Nawet
najwspanialej przyozdobione ulice
Paryża, Londynu czy Nowego Jorku
nie przyćmią blasku lampek, które
w tym czasie rozświetlają Izrael.
Przez osiem dni (w tym roku od 27
listopada) w synagogach, w domach
i na dachach palą się chanukowe
świece, przypominając o cudzie.
Wszystko zaczęło się w 164 r. p.n.e.,
kiedy powstańcy Judy Machabeusza
pokonali wojska hellenistycznej dynastii Seleucydów i oczyścili Świątynię Jerozolimską z pogańskich
bóstw. Niestety, podczas walk przeciwnik zniszczył zapasy rytualnej
oliwy. Została jedna butelka, czyli
tyle, by podtrzymać święty ogień
przez jeden dzień. A potrzeba było
ośmiu na przygotowanie nowych
zapasów. Tradycja żydowska głosi,
że doszło wtedy do niezwykłego
wydarzenia: Żydzi rozpalili menorę
resztkami oliwy, a ta paliła się przez
osiem dni.
Do dziś na pamiątkę tamtego dnia
wyznawcy judaizmu zapalają przez
osiem dni z rzędu świece, wypowiadając świąteczne błogosławieństwo
i odśpiewując chanukowy hymn
Maoz Tzur. Codziennie, po zachodzie słońca, gospodarz domu zapala o jedną świecę więcej niż

poprzedniego dnia, zaczynając
zawsze od lewej strony i nigdy
nie odpalając jednej od drugiej
(służy do tego specjalna dodatkowa świeczka zwana szamesem). Chanukowy ośmioramienny
świecznik ustawia w oknie – powinien palić się nie mniej niż 30
minut i, co ważne, jego światło
nie może służyć żadnym praktycznym celom.
Chanuka jest jednym z najmłodszych świąt żydowskich, liczy
2200 lat. Mieszkańcy starożytnego Izraela zwykle świętowali na
ulicy, tańcząc, śpiewając i grając
na cymbałkach czy harfach. Dziś
również towarzyszy im muzyka
oraz śpiewy, choć bardziej kameralne. Innym zwyczajem jest
obdarowywanie dzieci prezentami. Najmłodsi mogą liczyć na
paczki ze smakołykami i drobne
monety zwane chanike gełt. Podczas Chanuki popularne są też
gry towarzyskie, na przykład odgadywanie kalamburów czy zabawa wdrejdł, czyli czworoboczny
bączek – na jego ściankach znajdują się cztery hebrajskie litery
nun, gimel, he, szin, które są
pierwszymi literami zdania „Nes
gadol haja szam” - „Cud wielki
zdarzył się tam”. Chanuka to
jedyny moment w roku, kiedy
wyznawcy judaizmu mogą brać
udział w grach hazardowych.
A co na stole? Przede wszystkim
potrawy przyrządzane na oliwie
lub ją zawierające. A więc tradycyjne placki ziemniaczane zwane
latkes, placuszki z jabłkami oraz
pączki nadziewane konﬁturami
i posypane cukrem pudrem. Czy
nie brzmi to dziwnie znajomo?
MUS

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

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy
na naszą stronę
internetową

www.sg55.waw.pl

Mamy jeszcze
kilka wolnych miejsc!!!
ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
tel.: (22) 3926140, fax: (22) 4359795
tel. kom.: 601777017

sg55@sg55.waw.pl

Radość dawania
Nie wiesz, co podarować bliskim pod choinkę.
Mamy kilka pomysłów.

Dla miłośników sceny Teatr Kamienica proponuje voucher na dowolny
spektakl z repertuaru. Koszt to 90 zł.
Termin ważności upływa po sześciu
miesiącach.
Więcej na www.teatrkamienica.pl.

Dla biblioﬁlów – album „Budujemy nowy dom” znanych
varsavianistów Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Markiewicza. Autorzy przedstawiają
kolejno ogrom zniszczeń wojennych, powstanie oraz strukturę Biura Odbudowy Stolicy,
jego pierwsze realizacje, rekonstrukcje warszawskich zabytków oraz liczne wyburzenia.
Nie szczędzą pochwał tam,
gdzie zasługi BOS-u są niekwestionowane. Ale też otwarcie
krytykują decyzje, które do dziś wzbudzają żywe spory. W książce
wykorzystano m.in. zdjęcia Zdzisława Wdowińskiego, materiały
z zasobów agencji Forum (w tym dzieła tak uznanych fotografów,
jak Edward Falkowski i Zbyszek Siemaszko) oraz zbiory rodzin
architektów pracujących przy odbudowie.

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

Święto świateł

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

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

Dla sentymentalnych – wspomnienia „Warszawiacy nie z tej ziemi”.
Bohaterowie książki to cudzoziemcy, którzy związali się z Warszawą
i barwnie opowiadają o swoim życiu w realiach PRL-u. O kolejkach,
kuchni, tradycji, o języku i polityce.
O tym, że można nauczyć się języka, by zrozumieć jeden wiersz, i że
zaskoczyć może kolor liści. Zamieszkali w stolicy po II wojnie światowej z wyboru, z miłości, czasem
przez przypadek. I zostali na zawsze. Ta książka jest jak lustro,
w którym możemy się przejrzeć. Wspomnieniom towarzyszą prywatne zdjęcia i dokumenty oraz współczesne portrety bohaterów.
Książka dostępna jest też w formie audiobooka (teksty czytają
Danuta Stenka i Adam Ferency).
MUS

Nasza szkoła znajduje się na II piętrze budynku przychodni
przy Karmelickiej 26 (wejście z lewej strony na tyłach budynku)
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)
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Fundacja Jazz Jamboree i Kino Muranów zapraszają na Poranki Jazzowe. W repertuarze znane
i lubiane ﬁlmy animowane dla najmłodszych.
Plus wykonywana równoległe do wyświetlanej
kreskówki muzyka znanych jazzmanów – dzieci
będą miały możliwość bezpośredniego kontaktu
z artystami. Po projekcji warsztaty artystyczne.
Świetna lekcja wyobraźni dla dużych i małych.
7 grudnia, 11.00, „Pampalini”
14 grudnia, 11.00, „Przygody Myszki”
21 grdunia, 11.00, „Reksio” oraz „Bolek i Lolek”
Śląsk dizajnem stoi! Będziemy mogli się o tym
przekonać 15 grudnia między 14.00 a 20.00
w klubokawiarni Państwomiasto, która na jeden
dzień zamieni się w pop up store, czyli sklep
otwarty na chwilę. Wśród prezentowanych marek i produktów z południowej Polski znajdą się
m.in. KATO, Bro.Kat, Gryfnie, Sadza Soap, Black
Diamonds, Śląskie Mity, Saﬀa, Bogdan Kosak,
Ka Matysek, Cuda Krowskie, Dwugłowy Smok,
Architecture of Fashion oraz Indunature.
Coś drgnęło w polskiej kinematograﬁi: powstają ﬁlmy odważne, szczere, osobiste. „Płynące
wieżowce” Tomasza Wasilewskiego miały premierę w Nowym Jorku na Tribeca Film Festival,
gdzie zostały uznane za jeden z dwóch najlepszych obrazów. „To kino na europejskim poziomie” – pisał Christian Poccard. „Potwierdzają
talent Wasilewskiego i jego dbałość o szczegóły” – dodawał „The Hollywood Reporter”.
Równie entuzjastyczne recenzje pojawiły się
podczas festiwalu w Karlowych Warach. Film
startował w konkursie „East of The West”,
gdzie zdobył nagrodę główną. Wygrał też
w nieformalnym rankingu festiwalowych recenzentów. „Uniwersalne, dojrzałe dzieło” – zgodnie
komentowali dziennikarze
Kuba (Mateusz Banasiuk) mieszka razem z matką (Katarzyna Herman) i swoją dziewczyną
Sylwią (Marta Nieradkiewicz). Chłopak trenuje
pływanie – jest świetnie zapowiadającym się
sportowcem. Pozornie poukładane życie komplikuje się jednak, gdy na imprezie poznaje
Michała (Bartosz Gelner). Ich wzajemna fascynacja nieoczekiwanie przeradza się w uczucie,
a miłość Sylwii zostaje wystawiona na ciężką
próbę.
Dla wszystkich św. Mikołajów, którzy zmęczeni
są chińszczyzną, Instytut Wzornictwa Przemysłowego przygotował niespodziankę – targi
dizajnerskich zabawek dla dzieci. Produktów
skrojonych na miarę, ładnych i niemasowych.
Dobrze zaprojektowanych i starannie zrobionych, które rozwijają wyobraźnię. KidDesign 3,
15 grudnia.
17 grudnia o 20.00 w klubie Państwomiasto
mistrzowie braku szacunku i bajgla, Piotr Sikora
i Jacek Wasilewski, opowiedzą o współczesnych
obyczajach w narodzie: o geograﬁi alkoholowej,
zawiedzionej miłości do futbolu i walce o czystość polskiego bluzgu. Przy słodkim kwileniu
gitary będą wspominać chłopów i mroczne
obchody majówki z użyciem kiszonego ogórka.
Gorzkie, surowe, prawdziwe.
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W Domu Spotkań z Historią dwie wystawy
fotograﬁczne.
PIERWSZA to blisko 60 czarno-białych zdjęć
zrobionych przez brytyjskiego malarza, fotografa i historyka Geralda Howsona w 1959 roku
w Warszawie, Krakowie, Nowej Hucie i Lublinie.
Howson przyjechał do Polski na zlecenie pisma
„The Queen”. Miał zilustrować artykuł o zimnowojennych realiach naszego kraju. – Włożył do
plecaka dwa aparaty Leica i przenośną ciemnię.
Podróż rozpoczął w Lublinie, potem pojechał do
Krakowa, następnie do Warszawy. Wiedział o wojennej tragedii Polaków, ale nie znał szczegółów
dramatu. Za to bacznie obserwował, fotografując wszystko, co jego zdaniem było niebrytyjskie – opowiada kurator wystawy Bogdan
Frymorgen. Niestety, kiedy wrócił do Anglii
(negatywy wywiózł w nogawkach spodni), redakcja „The Queen” odmówiła publikacji zdjęć, bo
zamówiony artykuł nie powstał. Archiwum traﬁło do szuﬂady, gdzie przeleżało prawie pół
wieku. Spośród kilkuset fotograﬁi zaledwie kilka
opublikował brytyjski dziennik „The Daily Telegraph”. Teraz zdjęcia możemy oglądać w Polsce. Ekspozycji towarzyszy polskoangielski
album, katalog i aplikacja na iPada.
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DRUGA wystawa prezentuje zdjęcia Stanisława
Wilhelma Lillpopa. Pochodzący ze znanej warszawskiej rodziny przemysłowców, założyciel
Podkowy Leśnej, ojciec Anny Iwaszkiewiczowej i fundator domu w Stawisku był prawdopodobnie pierwszym polskim fotografem robiącym kolorowe zdjęcia w technice autochromu.
W 1908 roku, jako pierwszy w Polsce, wprowadził kolor do fotograﬁi stereoskopowej. Na
wystawie, zorganizowanej w 150. rocznicę jego
urodzin, obejrzymy około 180 fotograﬁi z lat
1908–1930, z tego część w technice 3D. To
cenny zapis życia towarzyskiego Warszawy,
polowań oraz podróży (w tym ze słynnej wyprawy Lilpopa do Afryki). Obie wystawy czynne
do 6 stycznia.

Gdzie witać Nowy Rok?
Może tradycyjnie w Teatrze Kamienica? Najpierw do wyboru dwa spektakle: „Mąż mojej żony” Miro
Gavrana w reżyserii Tomasza Obary oraz wodewil „Porwanie Sabinek” w reżyserii Emiliana
Kamińskiego (w rolach głównych Emilian Kamiński, Dorota Kamińska, Wojciech Duryasz, Michał
Rolnicki i Adam Fidusiewicz). Potem dla chętnych bal sylwestrowy: początek o 23.00, w menu m.in.
krewetki tygrysie z chorizzo, krem z dyni piżmowej i okoń z czarną soczewicą. Koszt balu: 400 zł od
osoby. Więcej na www.teatrkamienica.pl.
Na szampańską zabawę zaprasza też Kino Muranów. Pod rękę z X muzą. W repertuarze przedpremierowe pokazy ﬁlmów, poczęstunek i zabawa przy dobrej muzyce. O 21.30 „Smak curry”: Ila
postanawia dodać trochę koloru jej małżeństwu zgodnie z maksymą „przez żołądek do serca”. Ma
nadzieję, że nowa potrawa, której smak doprowadziła do perfekcji, wzbudzi żywe zainteresowanie
wiecznie nieobecnego męża. 1.30 – „Tylko kochankowie przeżyją”. Tilda Swinton, Tom Hiddleston
i Mia Wasikowska w czarnej komedii Jima Jarmuscha. Bohaterowie to wampiry zmęczone setkami
lat życia i zdegustowane tym, jak zmienił się świat. Wreszcie dla tych, co w nowy rok chcą wejść
tanecznym krokiem – „Wielki Liberace”, prawdziwa historia gwiazdy rozrywki XX wieku, Valentino
Liberace, bajecznie bogatego, niewiarygodnie utalentowanego i uwielbianego przez publiczność
celebrytę polskiego pochodzenia. W purytańskiej Ameryce pokochały go szczególnie dojrzałe
gospodynie domowe, które co niedziela zakładały najlepsze kreacje i najpiękniejszą biżuterię, by
zasiąść przed telewizorem na „randkę” z Władziem Liberace. Jednak jego prywatne życie znacznie
odbiegało od tego, co wyobrażały sobie fanki.
Koszt imprezy w kinie Muranów to 190 zł od osoby. Więcej na www.muranow.gutekﬁlm.pl.

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gm.muranow.waw.pl
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zaliśmy współpracę z dr Fredem Donaldtwórcą metody Original PlayTM
je się na II piętrze budynku przychodni
czyli
Pierwotnej
zabawy. Program Origi(wejście z lewej strony na tyłach budynku)
nal Play jest rezultatem ponad 30-letnich
doświadczeń i badań nad zachowaniami
towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych
oraz dzikich zwierząt na całym świecie.
Original Play dąży do poprawy relacji zarówno między indywidualnymi osobami,
jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji
i przemocy w relacjach międzyludzkich
uprzejmością i miłością. Zaproponowaliśmy naszym uczniom uczestnictwo w programie aby mogli się zapoznać z tą formą
aktywności i rozwinąć się. Bawiliśmy się
zarówno we własnym gronie jak i w przedszkolach, szkołach i zaprzyjaźnionym domu dziecka. W takcie spotkań
z dr Donaldsonem okazało się, że w USA jest szkoła
bardzo podobna do naszych gdzie uczniowie, nauczyciele
i rodzice też bawią się według zasad Original Play.
Uznaliśmy wspólnie, że dobrym pomysłem byłoby nawiązanie relacji z Easton Country Day School i odwiedzenie
ich. I tak się stało! Spędziliśmy w USA w sumie siedem dni.
Wyruszyliśmy z Warszawy 30 października. Dla większości z nas podróż tak daleko na zachód była nowym
doświadczeniem. Wylecieliśmy o 13.30 a dotarliśmy do
Nowego Jorku o 17.30. Eh, te zmiany czasu. Faktycznie
przelot trwał dziewięć godzin. Na lotnisku JFK odebrali
nas nasi przyjaciele z Easton Country Day School. Stan
Connecticut, w którym znajduje się miejscowość Easton
leży na północ od Nowego Jorku więc po przylocie czekała nas jeszcze krótka, ponad dwugodzinna, podróż
samochodem. Gdy dotarliśmy na miejsce powitały nas
rodziny, które zdecydowały się przyjąć nas w swoich
domach. To był długi dzień więc po przyjeździe poszliśmy
szybko spać.
Następnego dnia rano stawiliśmy się w szkole punkt
8:00. Easton Country Day School to tak naprawdę kilka
szkół. Dwadzieścia lat temu fundatorzy zaczynali od szkoły podstawowej (K-8). Potem pojawiło się przedszkole
(Preschool&Day Care) a ostatnio uruchomiono liceum
(High School). W sumie w kompleksie uczy się około 250
dzieci i młodzieży. Po przyjeździe dyr. Suellen Inwood
zabrała nas na zwiedzanie. ECDS mieści się w dawnym
budynku szkoły publicznej, która kilka lat temu wyprowadziła się do nowej siedziby. Każda ze szkół ma swoją
przestrzeń ale uczniowie mogą swobodnie poruszać się
po całym kompleksie. Sale lekcyjne są urządzone bardzo
przytulnie. Człowiek czuje się jak w domu. Jest przestrzeń
z ławkami i tablicą gdzie zwykle odbywają się lekcje oraz
ta gdzie są kanapy i fotele gdzie można się zrelaksować.
Uczniowie sami urządzali swoje klasy. Na tyłach budynku
znajdują się boiska do baseballu i footballu amerykańskiego
oraz plac zabaw. Poza przyjazną przestrzenią głównym
atutem ECDS są wspaniali, oddani swojej pracy ludzie –
nauczyciele i dyrektorzy.

55.waw.pl
sonem

WYJAZD DO USA
DO EASTON COUNTRY DAY SCHOOL
W kolejnych dniach czekała nas masa atrakcji. Mieliśmy możliwość wzięcia udziału w święcie Halloween.
Przebrani za wróżki, wampiry i inne stwory bawiliśmy się
w „trick or treat” (cukierek lub psikus). W piątek i poniedziałek bawiliśmy się z dziećmi z podstawówki i liceum.
Mogliśmy również zobaczyć jak wyglądają lekcje
w ECDS. Nasi uczniowie wzięli udział w lekcjach matematyki, angielskiego i filozofii. W stanie Connecticut
znajduje się najstarszy rezerwat indiański – plemienia
Pequotów. W plemiennym muzeum mogliśmy z bliska
zobaczyć odtworzone sceny z życia Indian oraz poznać
ich historię od czasów zlodowacenia do współczesności.
Zwiedziliśmy również uniwersytet Yale – jeden z najstarszych i najlepszych w USA. Staraliśmy się poznać Amerykę
na wszystkie możliwe sposoby więc nie ograniczyliśmy
się tylko do zwiedzania. W Polsce nie mamy wielu okazji
aby oglądać lub grać w baseball. Dzięki uprzejmości
pana Petera (nauczyciel matematyki i trener Original Play)
mogliśmy poznać zasady gry i rozegrać mecz. We wtorek
wybraliśmy się do Nowego Jorku. Zaczęliśmy od rejsu
promem wokół wyspy Manhattan. W takcie rejsu można
najlepiej zobaczyć w całej okazałości większość charakterystycznych miejsc w mieście – Statuę Wolności,
nową wieżę World Trade Center, budynek Chryslera
czy siedzibę ONZ. Nowy Jork jest tak wielki, że aby chcieć
zobaczyć te wszystkie miejsca z bliska trzeba by poświęcić przynajmniej kilka dni. My mieliśmy niestety tylko

kilka godzin. Z przystani promowej udaliśmy się w miasto.
Przeszliśmy 5th Avenue do Times Square. Zatrzymaliśmy
się tam na chwilę, a potem kontynuowaliśmy spacer do
Central Parku. Zahaczyliśmy jeszcze o Rockefeller Plaza
i trzeba było się zbierać. Nie udało nam się wejść do
Empire State Building czy muzeów ale mamy już chociaż
jakieś mgliste pojęcie jak wygląda to miasto. Nowy Jork
(a zwłaszcza Manhattan) jest tłoczny. Cały czas coś się
tam dzieje. Mrugają światła i neony. Zewsząd dochodzą
dźwięki i zapachy. No i budynki są bardzo wysokie.
W Warszawie widzimy co jest przed nami i po bokach
natomiast w NY widać tylko niebo i drapacze chmur.
Łatwo stracić orientację. Człowiek czuje się malutki. Ta
wizyta to dobry wstęp do kolejnych odwiedzin.
Zobaczyliśmy zaledwie skrawek Ameryki. Bardzo nam
się podobało w Connecticut i Nowym Jorku. Connecticut
jest pod wieloma względami podobne do Polski (pogoda,
temperatura, ukształtowanie terenu). Niesamowite są ogromne liściaste lasy, czerwono-brązowo-złoto-zielone na
jesieni. No i jest ocean. Ameryka jest trochę jak Europa.
Każdy stan to inny kraj. Po wizycie np. w Niemczech czy
Francji nie można powiedzieć, że zna się Europę. Tak samo
jest z USA. Odwiedzając jeden czy nawet kilka stanów
trudno wyciągać wnioski na temat całego kraju. Tak czy
owak to ciekawe, warte odwiedzenia miejsce na ziemi.
Szerszą relację i zdjęcia możecie zobaczyć na
www.sg55.waw.pl i www.slo7.waw.pl

Uczennica drugiej klasy naszego gimnazjum, Karolina Utkin, zajmuje się fotografią, kognitywistyką, muzyką oraz
teatrem. Od czterech lat uczęszcza na zajęcia Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty, gdzie ma okazję realizować
własne projekty i scenariusze.
Szczególne sukcesy odniosła w dziedzinie grafiki fotograficznej. W kwietniu tego roku prace
Karoliny można było podziwiać na wystawie „Kolorowe Światłocienie”, prezentowanej
w ursynowskiej galerii przy Domu Kultury Stokłosy. Fotografie młodej artystki wzbudziły
żywe zainteresowanie zarówno wśród gości przybyłych na wernisaż, jak również wśród
stałych bywalców Domu Kultury. Publiczność podziwiała przemyślaną kompozycję prac,
nawiązującą do twórczości konstruktywistycznej, zróżnicowane nasycenie koloru, grę światłocienia, a także emocjonalny wymiar fotografii. Pomysł na tytuł wystawy, jak również inspirację
do stworzenia swoich prac Karolina zaczerpnęła z poezji Wandy Świeżyńskiej-Schinzlowej.
Można powiedzieć, że uczennica zadebiutowała na piątkę z plusem. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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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

Aktualności – co w muranowskiej
(i nie tylko) trawie piszczy
Do końca lipca 2014 w Ogrodzie
Krasińskich nie będzie obowiązywał
żaden regulamin. Do odnowionego
parku wjedziemy na rowerze i przyjedziemy z psem. Tak ustalili urzędnicy po kolejnych konsultacjach
społecznych. – Jeśli jednak pojawią
się akty wandalizmu, wprowadzimy
ograniczenia – zaznacza Renata
Kaznowska, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych. Póki co parku
będzie pilnował dozorca, który
sprawdzi, czy nic nie zostało zniszczone. Najwięcej kontrowersji
wśród mieszkańców wzbudza propozycja, by ogród zamykać od
24.00 do 5.00. Pozytywnie natomiast odnieśli się do pomysłu, żeby
od strony Świętojerskiej powstała
specjalna oaza dla ptaków czy jeży.
ZTP zlecił już zaprojektowanie tej
strefy.

Pani Marianna po śmierci męża
została całkiem sama. Dzieci pani
Zoﬁi mieszkają w USA i nie przyjadą
na Święta. Pan Wiesław z powodu
choroby musiał oddać nawet swojego psa... Każda z tych osób wie,
co to smak świątecznej pustki. To
z myślą o nich stowarzyszenie
„mali bracia ubogich” organizuje
wigilijne spotkanie. Potrzebuje jednak naszego wsparcia. Zaproszenia
jednej osoby to 50 zł. Wystarczy na
posiłek, upominek, transport. Każda przekazana na ten cel kwota

Władze miasta podjęły decyzję
o likwidacji osiedlowych bud,
argumentując to troską o estetykę
dzielnicy. Dotyczy to m.in. warzywniaka i spożywczaka na Karmelickiej. Wszystko dobrze, tylko gdzie
mieszkańcy kupią teraz świeże
warzywa i owoce? Panu Arturowi
z warzywniaka udało się zebrać
podpisy pod wnioskiem o uratowanie sklepu. Ale czy to wystarczy?
Jego sąsiad już zwija manatki.

CENTRUM KARMELICKA
KURS RYSUNKU
DLA SENIORA

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

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.

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

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35
facebook.com/ChwilaKlub

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD TELEFONEM 607716204
LUB NA STRONIE www.centrumkarmelicka.muranow.waw.pl

www.nowolipki.edu.pl
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Ognisko
Artystyczne Nowolipie
ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60

MURANOWSKA

Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. 22 860 62 96
info@domsmakow.pl

przełoży się na radość i emocje,
które nie mają ceny. Stowarzyszenie zapewnia wigilijną kolację blisko 300 osobom. Dla wielu z podopiecznych to jedyna okazja, by
wspólnie cieszyć się Bożym Narodzeniem. Tych, którym zdrowie
nie pozwala uczestniczyć w spotkaniu, wolontariusze odwiedzają
z upominkiem i życzeniami – mówi
Joanna Jaworska, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu. Wpłat
można dokonywać na konto nr
51 1090 1043 0000 0001 1501 9429.
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Wyburzono pracownię Leona Machowskiego, warszwaskiego malarza i rzeźbiarza na skwerze przy
ul. Stawki 1A. Rozbiórce sprzeciwiła się rada osiedla Muranów,
ale było już za późno. 7 listopada pracownia przestała istnieć.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Śródmieściu przekonywał, że budynek rozebrano
ze względu na zły stan techniczny
i wysokie koszty remontu. Na jego
miejscu ma powstać zieleniec.
Tymczasem mieszkańcy walczą
o odsłonięcie tablicy upamiętniającej artystę. Leon Machowski brał
udział m.in. w rekonstrukcji pomnika Chopina w Warszawie, stworzył
też rzeźbę Teatr, jedną z trzech na
warszawskim MDM-ie.
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