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Pod grzybkiem
W związku z niepewną sytuacją na Ukrainie, w prasie pojawiają się
dyskusje na temat bezpieczeństwa Polski i i tego, czy w razie nalotów
mieszkańcy Warszawy mieliby gdzie się schronić. Temat niewesoły, ale
wart rozważenia. Zwłaszcza na Muranowie, gdzie krążą już legendy
o podziemnym mieście.

T

o stały element muranowskich podwórek – wyglądają jak kwadratowe grzybki z betonu.
Jest ich ponad 60, podobno najwięcej w całej Warszawie. Czyli zapasowe wyjścia ze
schronów przeciwatomowych (wywietrzniki).
Powstały w latach 50. wzdłuż Andersa, Jana Pawła, obok Pawiaka, na wypadek gdyby wrogie
mocarstwo chciało zagrozić naszemu bratniemu obozowi. Budowano je nawet dwa piętra
pod ziemią, wzmacniano stropy, instalowano wytrzymałe drzwi i wydajne wentylatory.
Mogły pomieścić kilkadziesiąt osób. Niestety, często nie uwzględniano ich w oficjalnych
planach. – Nie mamy dzisiaj listy miejsc, gdzie takie schronienia się znajdują – rozkłada ręce
pytany przez Gazetę Wyborczą Marek Kujawa, zastępca dyrektora biura bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego.
Tymczasem z socrealistycznych schronów na co dzień korzystają mieszkańcy Muranowa,
choć wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Większość została bowiem przerobiona na
piwnice czy lokatorskie komórki. Czasem można w nich znaleźć jeszcze żeliwną wannę – do
spłukiwania pyłu radioaktywnego – lub rząd umywalek. Zaniedbane, od lat bez remontu
nie spełniłyby jednak dzisiaj dobrze swojej roli.

H

istoria muranowskich schronów sięga jednak dalej niż okres zimnej wojny. Jeszcze przed
wojną powstał tzw. schron Stefana Starzyńskiego po Ogrodem Krasińskich. Miał chronić
ludność cywilną przed nalotami. – Sam Starzyński nie był w nim podczas działań wojennych.
Przebywał w ratuszu i w terenie – wyjaśnia na łamach Gazety Wyborczej prof. Marian Marek
Drozdowski, autor biografii przedwojennego prezydenta.
Kolejne bunkry powstały w getcie podczas okupacji. Najsłynniejszy, przy Miłej 18, zbudowała
szajka znanego w dzielnicy północnej złodzieja Srulema Iserema, na tak zwaną czarną godzinę,
dla rodziny i najbliższych przyjaciół. To połączone piwnice, w których później ulokowała się
Żydowska Organizacja Bojowa. Schron miał elektryczność, kuchnię, wentylację, umeblowane
pokoje dla szefów szajki (w najlepszym, zwanym „betonowym”, odbywały się narady ŻOB).

Był też dobrze zaopatrzony w żywność i broń.
To tutaj zginął przywódca powstania w getcie
Mordechaj Anielewicz.
Tuż obok, przy Miłej 42, znajdował się bunkier
dla kobiet i dzieci, w razie gdyby zaczęło się
powstanie. Zbudowano go po tym, jak na
początku 1943 roku hitlerowcy wymordowali
blisko dwustu mieszkańców ulicy. Bunkry
istniały niemal w każdym domu na terenie
getta. Ludzi, którzy się w nich ukrywali, nazywano „Robinsonami getta”.
Czy dziś muranowskie piwnice dałyby schronienie? Lepiej, żebyśmy nie musieli się o tym
przekonywać.
MUS
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Do przedwojennej stolicy zabrał nas Teatr
Kamienica i makieta przedstawiająca starą
Warszawę. Rok temu teatr zaprezentował
fragment z Pałacem Saskim. Teraz zobaczyliśmy kolejne segmenty miniaturowego Śródmieścia, ukazane na dzień przed wybuchem
II Wojny Światowej. O losach stolicy opowiedziały też filmy Andrzeja Kałuszki: „Przelot
nad zdobytym miastem”, dokument stworzony na podstawie ujęć Warszawy, które zostały
zrealizowane przez niemieckiego operatora
28 września 1939 roku; „Początek”, dokument zmontowany z fragmentów niemieckich
kronik i filmów, również tych udostępnionych
niedawno w archiwach amerykańskich; „Warszawa w locie”, impresja pokazująca ujęcia
Warszawy z helikoptera lecącego nad najciekawszymi miejscami stolicy (fragment
filmu z EXPO 2008 w Saragossie); „Przedwojenna Warszawa”, film skompletowany ze
starych przedwojennych fotografii miasta.

Kto nie wyobraża sobie wieczoru bez filmu
mógł pójść na przedpremierowy pokaz „Wielkie nadzieje” w kinie Muranów, ekranizację
powieści Dickensa z wielkimi kreacjami gwiazd
światowego kina: Heleny Bonham Carter,
Ralpha Fiennesa, Jeremy Irvine’a, Holliday
Grainger. Żyjący w ubóstwie sierota Pip
(Jeremy Irvine) niespodziewanie otrzymuje
od tajemniczego darczyńcy olbrzymią fortunę. Teraz jest bogatym londyńczykiem. Swoją
nową pozycję wykorzystuje, by pozyskać
względy pięknej arystokratki Estelli (Holliday
Grainger), w której potajemnie kochał się od
dziecka.
Scenariusz napisał David Nicholls (autor
takich bestsellerów jak „Jeden dzień”).
Reżyseria: Mike Newell, twórca „Czterech
wesel i pogrzebu” oraz „Harry’ego Pottera
i Czary Ognia”.

Z kolei ŻIH zaprosił na grę fabularną „Jeśli
jesteś Emanuelem Ringelbumem, zrób, co do
ciebie należy“ – wydarzenie nawiązywało do
obchodzonego właśnie roku Ringelbluma.

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

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

W dawnej Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej
51/53 zakwitło „Miasto i Ogród”. W specjalnych mobilnych ogródkach mogliśmy zasadzić warzywa i zioła, a następnie nawozić
je w naturalny sposób. W uprawie pomagał
profesjonalny ogrodnik, narzędzia, nasiona
i sadzonki były dostępne na miejscu.
Projekt „Miasto i Ogród” trwa nadal. Aż do
początku października będziemy mogli zadbać o bioróżnorodność hodowli i obecność
zapylających owadów. A także wziąć udział
w warsztatach edukacyjnych prowadzonych
przez ogrodowych entuzjastów, którzy opowiedzą m.in. o nowoczesnym eko-ogrodnictwie i tradycyjnych metodach upraw, nauczą
miejskiego życia w zgodzie ze środowiskiem
i zapoznają z miejskim zielarstwem. Podczas
weekendów spróbujemy ogrodowych plonów,
a tuż przed jesienią wykorzystamy je do przygotowania przetworów.
Mecenasem projektu jest marka BMW,
a głównym partnerem BioBazar, targ ekologicznej żywności odbywający się w każdą
sobotę na terenie dawnej fabryki. – To dopiero wyzwanie: jak zmienić poprzemysłową
uliczkę w kipiący życiem ogród, gdzie nie
tylko można wyhodować własną, dajmy na
to dynię, ale także nauczyć się, jak zrobić
z niej zupę – mówi Jakub Szczęsny, który
wraz z grupą projektową Centrala podzielił
dostępną przestrzeń na strefę upraw oraz
„zieloną ulicę”. – Chcemy, żeby było to nie-

zobowiązujące miejsce, gdzie będzie można
odpocząć, popracować na własnej mikrodziałce i porobić z innymi ludźmi rzeczy, na
które w zabieganym życiu nie ma zwykle
czasu – podkreśla.

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

Razem z Domem Spotkań z Historią wyruszyliśmy w podróż do Portugalii, odkrywając
miejsca znane z kultowych filmów z Lizboną
w tle. Nie zabrakło polskiej poezji recytowanej po portugalsku, portugalskiej muzyki
i opowieści o lokalnych specjałach: porto i sardynkach. Między 24.00 a 1.00 uczestnicy
mogli podzielić się własnymi wspomnieniami
z Portugalii. Punktem wyjścia dla 10-minutowych był dowolny przedmiot związany
z południowym krajem: pamiątka, fotografia,
pocztówka. Autorzy najciekawszych wspomnień zaprezentowanych podczas Nocy Muzeów
dostali nagrody niespodzianki.

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

To jedyna taka noc w roku. 17 maja galerie i muzea po raz
jedenasty otworzyły drzwi dla nocnych marków.
Co przygotowały na Muranowie?

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

Sztuka o północy

zrealizowany we współpracy i z udziałem
mieszkańców Muranowa, czyli subiektywne
spojrzenie mieszkańców na ich dzielnicę, przeszłość i dziedzictwo. Oraz warsztaty rodzinne:
gra detektywistyczna (przypomnieliśmy sobie
stare przedwojenne gry i zabawy); gra tematyczna Żydowskie święta (uczestnicy wykonali
ogromną grę planszową, gdzie pionkami byli
oni sami); moja własna książka (na podstawie wiersza izraelskiej poetki Lei Goldberg,
ilustracji i pustego szablonu książki stworzyliśmy własną książkę).

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprosiło
warszawiaków pod Ścianę Słów – multimedialne wydarzenie z udziałem publiczności
poświęcone było współistnieniu narodowości
i kultur w dawnej i współczesnej Warszawie.
Również o 19 odbył się spektakl teatralny

Na koniec wielki debiut Komendy Głównej
Policji – w ramach Nocy Muzeów można
było zwiedzić wnętrza Pałacu Mostowskich:
zobaczyć m.in. gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Salę Generalską, czyli miejsce
narad kierownictwa polskiej Policji. Imprezie
towarzyszyły wystawy związane z historią
formacji oraz codzienną służbą. W miniony
wiek przenieśli zwiedzających funkcjonariusze
w umundurowaniu Policji Państwowej II RP. Do
tego filmy, pokazy musztry paradnej i koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Chętni pod
okiem funkcjonariuszy z Laboratorium Kryminalistycznego zabezpieczyli swoje odciski
palców. Oby pierwszy i ostatni raz!
MUS

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

Wersję elektroniczną Gazety Muranowskiej oraz numery archiwalne
można pobrać ze strony: www.gazetamuranowska.pl
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Co w szkołach słychać?

Powstanie Warszawskie

1 sierpnia, jak co roku, będziemy obchodzić rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. W ostatnich latach wyprodukowano kilka filmów o tym wydarzeniu
jednak były to filmy fabularne. W pierwszych dniach
maja do naszych kin wszedł film „Powstanie Warszawskie”, na który udaliśmy się w sile dwóch szkół –
Społecznego Gimnazjum nr 55 i Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka.
Jest to film w całości złożony z dokumentalnych
materiałów archiwalnych nagranych przez dwóch
młodych reporterów w sierpniu 1944 roku. To pierwsza w historii okazja podpatrzenia autentycznych
realiów sierpnia 1944 roku w kinie. Oczywiście materiały filmowe z czasów Powstania Warszawskie-

„Wos is najse”
(jid. co słychać),
czyli czym żyje żydowska ulica
Podczas warsztatów zorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów
Polskich uczniowie Społecznego Gimnazjum nr 55 przyjrzeli się prasie
żydowskiej pisanej po polsku i w języku jidysz. Dowiedzieli się jak wyglądało życie codzienne w warszawskiej Dzielnicy Północnej, na ul. Grzybowskiej czy nad Wisłą.
Poznali skandale i sensacje wyznaczające rytm życia gwarnego Muranowa.
Zwiedzanie wystawy odbywało się z tabletami. Uczniowie robili zdjęcia
i wykonali zadania jakby byli reporterami gazety. Z zebranych materiałów
stworzyli egzemplarz gazety odzwierciedlającej klimat ulicy żydowskiej
20-lecia międzywojennego w Warszawie. Więcej zdjęć znajdziecie na
www.sg55.waw.pl

go mogliśmy zobaczyć w telewizji czy muzeach ale
nigdy w takiej formie. Po pierwsze kroniki zostały
pokolorowane a po drugie dodano dźwięk i podłożono dialogi. Oglądając można mieć wrażenie, że film
jest podzielony na dwie części. Pierwsza pokazuje
entuzjazm i pozytywne obrazy z okresu gdy powstańcy odnosili sukcesy. Duże obszary Warszawy były
wyzwolone. W drugiej części widzimy już zupełnie
inny obraz. Powstanie upada a Niemcy mordują
mieszkańców i, bez litości, niszczą miasto. Film nie
pozostawia nikogo obojętnym. Warto go zobaczyć.
Na stronie www.sg55.waw.pl, możecie znaleźć recenzje napisane przez uczniów naszego gimnazjum.

Homo Urbanus Europeanus
HUE to projekt o ludziach w mieście. Ukazywani są oni w nietypowych, nieturystycznych miejscach. Zwykle fotografowane były
pojedyncze osoby ale autorowi nie chodziło o wyeksponowanie
samotności czy odosobnienia. Uwiecznienie ich w ten sposób
pozwala na pokazanie człowieka w jego miejskim wszechświecie,
w typowych dla miejskiego życia, sytuacjach. Autorem zdjęć jest
francuski fotograf, Jean-Marc Carraci. Aby zebrać materiał do
swojego projektu odwiedził on trzydzieści jeden europejskich
stolic (oraz Stambuł). Mieliśmy przyjemności gościć pana Carraci
w Społecznym Gimnazjum nr 55 i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka. Opowiadał o swojej
karierze – jak to się stało, że zdecydował się na zostanie profesjonalnym fotografem, i oczywiście o szczegółach powstawania
projektu. Wszystkie zdjęcia możecie obejrzeć na stronie:
homo.urbanus.free.fr/europeanus
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ROK RINGELBLUMA
O Archiwum mówił, że jest sumieniem getta.
Zadbał o to, by śmierć żydowskiego narodu
była starannie udokumentowana, a pamięć
pomordowanych otoczona należną czcią.
By skryte w ziemi świadectwa po latach
mogły wykrzyczeć prawdę o Zagładzie.
Z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Hisorycznego obchodzimy rok Emanuela Ringelbluma, który powołał konspiracyjny zespół badawczy „Oneg Szabat”, by zbierać wszystko,
co miało związek z wydarzeniami w getcie.
Zespół składał się z osób o różnych przekonaniach politycznych: od ortodoksów, działaczy syjonistycznych lewicowej partii Poalej
Syjon, po bundowców i komunistów. Archiwum zawierało wywiady, plakaty z niemieckimi zarządzeniami porządkowymi, protokoły z zebrań Judenratu, etykiety towarów
z getta, prywatną korespondencję, spisywane
wspomnienia, prasę konspiracyjną, relacje
pierwszych uciekinierów z obozów śmierci,
kilkadziesiąt fotografii, a nawet akwarele i rysunki. W sumie około 30 tys. dokumentów.
Każdy przechodził przez ręce Ringelbluma.
Dokumenty przetrwały wojnę ukryte w metalowych skrzynkach i bańkach na mleko. Do
dziś w dobrym stanie zachowało się jedynie
pięć pojemników. Dwie z trzech zachowanych
skrzynek znajdują się w ŻIH-u. Trzecia została
wypożyczona Instytutowi Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu — Jad Waszem.
W dobrym stanie zachowały się również
obie stalowe bańki. Jedna przechowywana
była w sejfie Instytutu, druga od 1991 roku
wystawiona na ekspozycji w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu. W tym roku po

MURANÓW NA BLOGU
Ciekawi Was historia Muranowa, chcecie być
na bieżąco z tym, co dzieje się na osiedlu,
zawsze na czas poinformowani o planowanych akcjach, spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych, grach miejskich? Czytajcie muranowskie blogi:
www.jhi.pl/blog – o żydowskiej młodzieży
w PRL-u, wielkim święcie wolności i fotografiach Menachema Kipnisa. Relacje z konferencji, recenzje wystaw, biografie. Blog prowadzi Żydowski Instytut Historyczny.
muranow.blog.polityka.pl – drugie ramię stowarzyszenia Stacja Muranów, które widzi

23 latach stanęły obok siebie w sejfie Żydowskiego Instytutu Historycznego.
W 1999 roku Archiwum zostało wpisane przez
UNESCO na listę Pamięci Świata.

Emanuel Ringelblum był marksistą, działaczem Syjonistycznej Partii Robotników Syjonu
(Poalej Syjon). Miłośnikiem kultury i historii
Żydów. Przez wiele lat uczył w żydowskich
gimnazjach, bo kariera akademicka była dla
Żyda zamknięta. Wierzył w konieczność rozwijania kultury proletariackiej. W swoich badaniach pokazywał współzależność kultury
polskiej i żydowskiej. Organizował ogólnonarodową akcję zbierania dokumentów źródłowych żydowskich gmin. Angażował prowincjonalnych inteligentów żydowskich do
pisania lokalnych historii i współpracował
z Żydowskim Towarzystwem Krajoznawczym, zachęcając do poznawania kraju,
w tym „żydowskich miejsc”, i bliskości z naturą. Ringelbluma, jego żonę i syna wydał
polski szmalcownik. 7 marca 1944 roku trafili
na Pawiak. Kilka dni później cała rodzina
została rozstrzelana w ruinach getta. Miejsce
pochówku jest nieznane.
w Muranowie unikat na skalę światową, architektoniczną utopię zbudowaną na gruzach
dawnego getta, ciągle niepewną własnej tożsamości. Nadają stąd: Beata Chomątowska
– dziennikarka, założycielka Stowarzyszenia
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów; Paweł Brylski – dobry duch Stacji, kiedy
powstawała, pracował dla Muzeum Historii
Żydów Polskich, dziś interpretator, przedstawiciel literatury half-fiction i zwolennik dobrego
życia; Karolina Przewrocka, absolwentka uniwersytetów w Krakowie, Berlinie i Tel Avivie,
uzależniona od nauki języków obcych oraz
od polskiej i żydowskiej literatury.

Mamy jeszcze wolne miejsca!!!

Kandydatów do
przyszłorocznej I LO
prosimy o kontakt
z sekretariatem szkoły

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy!
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SPRAWIEDLIWI NA WOLI

5 czerwca po sąsiedzku rozkwitł nam ogród.
Zostali w nim upamiętnieni Marek Edelman
– jeden z przywódców powstania w getcie,
Jan Karski – legendarny emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, premier Tadeusz
Mazowiecki, rosyjska dziennikarka Anna Politkowska, Magdalena Grodzka-Gużkowska,
współpracowniczka Ireny Sendler, i Antonia
Locatelli, włoska zakonnica walcząca z ludobójstwem w Rwandzie, czyli Sprawiedliwi,
którzy sprzeciwili się totalitaryzmom i masowym zabójstwom. Ogród Sprawiedliwych
został otwarty na skwerze Generała Jana
Jura-Gorzechoskiej na Woli. Uroczystość towarzyszyła obchodom Święta Wolności w 25.
rocznicę zwycięstwa nad komunizmem.
Informacje o czynach osób uznanych za
Sprawiedliwe zostały wyryte na granitowych
obeliskach. Warszawski ogród wzorowany
jest na tym w Mediolanie, gdzie przy każdym
z zasadzonych drzewek umieszczony jest
kamień, na nim zaś imię i nazwisko osoby,
która została upamiętniona, oraz informacje,
za jaki czyn ją uhonorowano.
Pierwszy Ogród Sprawiedliwych powstał w Jerozolimie, założył go Mosze Bejskie, by oddać
hołd ludziom, którzy pomagali Żydom w czasie Holocaustu.
– To pierwszy w Polsce, a drugi w Europie
Ogród Sprawiedliwych – zaznaczyła już kilka
miesięcy temu prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. – Warszawa jest szczególnym miejscem ze względu na jej historię.
Wielu ludzi, Sprawiedliwych, musiało tutaj
przeciwstawiać się totalitaryzmom – dodała.
Pojęcie Sprawiedliwego użył po raz pierwszy
izraelski Instytut Yad Vashem. Wkrótce nabrało ono uniwersalnego charakteru. – Ale ogród
służy honorowaniu nie tylko Sprawiedliwych
uznanych przez Yad Vashem, ale wszystkich,
którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa
mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie
prawdy – podkreślają pomysłodawcy przedsięwzięcia. Dotyczy to Sprawiedliwych spod
wszystkich szerokości geograficznych, którzy
swoich czynów dokonali w XX i XXI w.

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

Polecamy książki

Kolejny album z fotografiami Warszawy w księgarni Domu Spotkań z Historią. Tym razem prace
Maksymiliana Fajansa i zdjęcia z lat
60. i 70. XIX wieku. Wśród zatrzymanych w kadrze chwil m.in. otwarcie
mostu Kierbedzia, wnętrze słynnej
cukierni Lourse’a w Hotelu Europejskim, reportaż z wystawy przemysłowo-rolniczej, portrety wybitnych
mieszkańców i osobistości przyjeżdżających do stolicy Królestwa Polskiego. Cześć zdjęć przedstawia
miejsca czy wydarzenia nierejestrowane przez żadnego innego
fotografa, jak na przykład infrastruktura nowych stacji kolejowych na Pradze. W książce
znalazł się również esej Danuty Jackiewicz oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń w dziejach fotografii

mat sportu i przedstawić aktualną
wiedzę o okupacyjnym sporcie warszawskim jako jednym ze sposobów
radzenia sobie z rzeczywistością
wojenną – deklarują organizatorzy.
Wystawa potrwa do 6 października.
Projekt finansowany jest ze środków
Muzeum Historii Polski w ramach
konkursu „Patriotyzm jutra”.

Z okazji dnia dziecka Teatr Kamienica i muzyczno-teatralny duet
JaHa zapraszają na piątą bajkę
z cyklu „Bajki – twórcze spotkania
z wyobraźnią”. Tym razem wizyta
u Calineczki. Najmłodsi obejrzą
szalone pokazy tańca i dowiedzą
się, dlaczego należy akceptować
siebie i innych takimi, jakimi są.
Po bajce niespodzianka: taneczne
warsztaty teatralne.
Spektakl dla dzieci od 3 do 8 lat.
Premiera 1 czerwca o 12.00, kolejne przedstawienia: 2, 3, 4, 6, 8, 14
i 15 czerwca oraz 12 i 13 lipca.

W prawym górnym rogu widać
parterową zabudowę wzdłuż Marszałkowskiej, w tle sfatygowany
przez powstanie wieżowiec Prudentialu. To i ponad setkę innych
zdjęć zobaczymy na nowej wystawie w Domu Spotkań z Historią. Vachon odwiedził Warszawę
trzy razy (w latach 1946, 1956
i 1963 roku) na zlecenie amerykańskiego rządu. Dokumentował
pomoc, jakiej udzieliły Polsce United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Zdjęcia z 1956 roku ukazują zniszczoną stolicę i mieszkańców podejmujących trud odbudowy miasta, znajdziemy na nich szkoły,
szpitale, teatry, kawiarnie, muzea,
na zjazdach związków zawodowych i Sejmie kończąc. Fotoreportera szczególnie fascynował Pałac
Kultury i Nauki, symbol zachodzących zmian. Podczas kolejnego pobytu w Polsce Vachon wykonał dla
magazynu „Look” serię kolorowych
slajdów – prawdopodobnie jedne
z nielicznych obrazów Warszawy
lat 60. w kolorze. Wśród nich seria ukazująca 25-letnią wówczas
aktorkę Beatę Tyszkiewicz.
Wystawa otwarta do 31 sierpnia.

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

„Futbol niezwyczajnych dni – sport
w okupowanej Warszawie” – taki
tytuł nosi wystawa plenerowa,
której otwarcie nastąpi w sobotę
26 lipca na dziedzińcu stadionu
Polonii Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6. Autorzy przygotowali ponad 20 tablic (także multimedialnych), na których przedstawią ten
mało znany wątek z życia codziennego stolicy lat II wojny światowej.
Nie bacząc na hitlerowskie zakazy
grupa warszawiaków zafascynowanych futbolem, stworzyła system
konspiracyjnych rozgrywek piłkarskich, w których wzięło udział
kilkadziesiąt warszawskich drużyn.
Jeden z uczestników, dziennikarz
Mieczysław Szymkowiak wspominał po latach: „Na mecze te, choć
już wówczas organizowano na ulicach łapanki, przychodziło po kilka
tysięcy widzów. Działo się to bez
radia, prasy, afiszów. Pantoflową
pocztą dowiadywali się oni o terminie i miejscu spotkania. To był
fenomen. Nie mieściło się w głowie, że pomimo realnego niebezpieczeństwa ludzie przychodzili, bo
chcieli oglądać futbol”.
Wystawa obejmuje lata 19391946 i towarzyszyć jej będą m.in.
wspomnienia świadków epoki, prezentowane na stronie
www.facebook.com
futbolokupowanejWarszawy.
– Chcemy ukazać życie codzienne
okupowanej Warszawy przez pryz-

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

Odbywający się od ponad 20 lat
Festiwal Mozartowski jest najważniejszym wydarzeniem artystycznym Warszawskiej Opery
Kameralnej. Po raz pierwszy został
zorganizowany w 1991 roku dla
uczczenia 200. rocznicy śmierci
wiedeńskiego kompozytora. Pomysłodawcami byli założyciel i wieloletni dyrektor opery, Stefan Sutkowski, oraz reżyser Ryszard
Peryt. Odtąd co roku w Warszawie
rozbrzmiewały dzieła sceniczne
Mozarta (w wykonaniu zespołu
artystycznego Opery), jego msze,
symfonie, koncerty instrumentalne
i utwory kameralne. Tegoroczną,
XXIV edycję Festiwalu Mozartowskiego, otworzy w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej premierowe wykonanie „Uprowadzenia
z Seraju” w reżyserii i scenografii
Eweliny Pietrowiak, pod kierownictwem muzycznym Rubena Silvy.
Finałowym wydarzeniem, 18 i 19
lipca, będzie „Czarodziejski flet”
zrealizowany na dziedzińcu Pałacu
w Wilanowie – fasada pałacu posłu-

ży jako ekran. W ramach festiwalu
odbędzie się kilkadziesiąt spektakli i koncertów w najbardziej prestiżowych miejscach w Warszawie:
na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich, Pałacu w Wilanowie, Kościele Seminaryjnym, Kościele Ewangelicko-Reformowanym
oraz w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej. Festiwal potrwa od
12 czerwca do 19 lipca.

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

ZAPOWIEDZI

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

Warszawa 1946, John Vachon,
amerykański fotograf, wchodzi na
dach hotelu Polonia, by sfotografować powojenną stolicę. Za nim
teren, na którym w latach 1952–55
powstanie Pałac Kultury i Nauki.

na świecie i w Królestwie Polskim. Maksymilian
Fajans, wybitny fotograf, litograf i wydawca,
otworzył atelier portretowe w połowie XIX wieku przy ulicy Długiej (później miał zakład przy
Krakowskim Przedmieściu 52) i od razu dołączył
do grona najpopularniejszych artystów stolicy.
Początkowo zajmował się rysunkiem i litografią
(której uczył się w Paryżu u Emille’a Lassalle’a
i Rosé-Josepha Lemercira), od 1862 roku dołączył do oferty modną wówczas fotografię,
dzięki czemu znalazł się w elicie europejskich
grafików. „P. Fajans, jest dziś w stanie odpowiedzieć wszelkim wymaganiom wykształconego
już teraz smaku Publiczności, i wysoko posuniętego postępu fotografji; w tym celu zakład swój,
zaopatrzył w najdoskonalsze aparata i przystroił w to wszystko, co dotąd w tej sztuce odkrytem zostało” – pisał
„Kurirer warszawski” w 1862 roku.
„Maksymilian Fajans (1825-1890)”, w cyklu „Fotografowie Warszawy”.
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

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

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

Nowy dar dla Muzeum Historii Żydów Polskich. Pani
Małgorzata Rittersschild znalazła w piwnicy transparent z okresu wojny sześciodniowej. Hasło „Potępiamy!
AGRESJĘ IZRAELA” nawiązuje do izraelsko-arabskiej
wojny z 1967 roku. Transparent powstał prawdopodobnie na manifestację zorganizowaną w związku
z wypadkami na Bliskim Wschodzie. Pani Małgorzata
znalazła go w połowie lat 90. w korytarzu piwnicy
swojego domu na ulicy Nowolipki 12. Kamienica
została wybudowana w 1953 r., piwnice są rozległe,
dwupoziomowe, przewidziane jako schrony przeciwatomowe. Administracja domu przed rutynowym
oczyszczaniem podziemi zaapelowała do mieszkańców o wystawienie przedmiotów, które są już niepotrzebne. Jedną z takich rzeczy był transparent.

„Wspólnicy” w nowej odsłonie. Urzędowa gazeta Śródmieścia zmieniła papier i layout. Zapowiedzi wystaw
i festiwali, recenzje książek, aktualności (np. o konkursie na modernizację placu Małachowskiego czy
remoncie zespołu szkół na Hożej 88). Szkoda, że
trochę mniej porad prawnych dla wspólnot i mieszkańców. Za to rozbudowana kronika towarzyska,
w której burmistrz ze świtą informuje gdzie był i jaką
przeciął wstęgę.

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

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

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

Tyflogaleria Biblioteki
Centalnej Polskiego
Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
tel. 22 635-33-20

Wiemy już, kto zaprojektuje pomnik na pl. Grzybowskim. Spośród 50 zgłoszonych prac wybrano
projekt Piotra Musiałowskiego i Pauliny Pankiewicz.
Ma upamiętniać obywateli II Rzeczypospolitej, którzy
podczas II wojny światowej ratowali od śmierci Żydów
i Polaków pochodzenia żydowskiego. A także wspominać organizacje, które pomagały ocalonym przetrwać lata niemieckiej okupacji. Nazwiska osób, które
narażały lub poświęcały własne życie dla ratowania
skazanych na zagładę, zostaną umieszczone na ścianie usytuowanej wzdłuż kościelnych arkad od strony
ul. Bagno. Listę nazwisk (ok. 10 tysięcy) oraz instytucji
(m.in. Polskie Państwo Podziemne, Kościół katolicki
i Rząd Polski na uchodźctwie) przygotowuje specjalna

grupa kierowana przez prof. Jana Żaryna z Komitetu
dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Pomysł na pomnik od początku wzbudzał kontrowersje.
Jego budowie sprzeciwiała się początkowo rada
dzielnicy Śródmieście oraz część okolicznych mieszkańców. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się
w porządku obrad Rady Warszawy w 2008 roku,
jednak po burzliwej dyskusji na temat lokalizacji
pomnika radni, głosami PO i Lewicy, zdjęli projekt
z porządku. Do tematu wrócono w 2011 roku – stołeczni radni przyjęli uchwałę w tej sprawie 52 głosami
(nikt nie był przeciw, cztery osoby wstrzymały się od
głosu).Wizualizacje zwycięskich prac są dostępne na:
konkurs.um.warszawa.pl/Konkurs/Laureaci

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

Ognisko
Artystyczne Nowolipie
ul. Nowolipki 9B
tel. 22 635 19 60
www.nowolipki.edu.pl
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info@domsmakow.pl
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Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. 22 860 62 96
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