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mieszkańcy Muranowa. Z radością zauważyliśmy, że wpadają „po sąsiedzku” – zazwyczaj
podpytują, co moglibyśmy zrobić z ich włosami, a po krótkiej rozmowie są już zapisani
na wizytę. A co najważniejsze – wracają! Muranów to świetna dzielnica – mnóstwo tutaj
naprawdę fajnych inicjatyw. Myślę, że prędzej czy później zorganizujemy wspólnie
z lokalną społecznością coś interesującego. Tymczasem, zaangażowaliśmy się w nową
kampanię Stowarzyszenia Integracja – świetna, wartościowa akcja, o której, mamy nadzieję,
będzie głośno.
MK: Jak wpadliście na pomysł założenia tak szczególnego zakładu fryzjerskiego? Kto
wpadł na pomysł?
PP: Przez wiele lat pracowaliśmy w różnych salonach fryzjerskich. Kiedy kilka lat temu
się poznaliśmy, okazało się, że obaj chcielibyśmy stworzyć coś własnego. Stwierdziliśmy, 
że na mapie Warszawy istnieje pewna luka, którą możemy wypełnić. Chcieliśmy stworzyć
miejsce, gdzie klient nie jest anonimowy, słucha się jego potrzeb, a fryzurę dopasowuje
do urody i osobowości. Ważna też była atmosfera – na luzie, bez sztuczności i spięcia.
Stwierdziliśmy, że skoro mamy podobne myślenie o fryzjerstwie, to warto stworzyć razem
coś unikalnego.  
MK: Nazwa „U Fryzjerów” nawiązuje do tradycji bohemy („U artystów”, „U architektów”, 
„U plastyków”...), kto to wymyślił i jak wpisujecie się w ten kapitał symboliczny (wiem, 
że poza salonem czeszecie podczas pokazów mody)?   
TB: Nazwę wymyśliła nasza wspólna przyjaciółka, Dorota, dzięki której zresztą znaleźliśmy
nasz pierwszy salon. U Fryzjerów – i wszystko jasne (śmiech). Świetnie oddaje charakter
miejsca. Nie jesteśmy salonem urody, gdzie można skorzystać z solarium, założyć tipsy.
Włosy są dla nas najważniejsze, zajmują się nimi najlepsi specjaliści. Fryzjerstwo (to praw-
dziwe) to sztuka, zależało nam, żeby nazwa również to podkreślała. 
MK: Co niezwykłego tkwi w Waszych kontaktach z klientami? Czym się wyróżniacie? 
TB: Fryzjerstwo to nasza pasja. Wierzymy, że ma ogromny sens. Lubimy naszą pracę,
nadal nam zależy. Jesteśmy zdania, że każdemu trzeba poświecić odpowiednio dużo czasu 
i robić wszystko bez pośpiechu, dokładnie. 
PP: Klient nie jest u nas anonimowy – od początku do końca zajmuje się nim jeden
fryzjer, który ma okazję z nim pobyć, porozmawiać, poznać go. A to kluczowe w odpo-
wiednim dobraniu fryzury. Słuchamy klientów, lubimy z nimi rozmawiać, ale też szanujemy, 
jeśli mają ochotę pomilczeć, napić się kawy i po prostu oddać w nasze ręce. Nadaliśmy temu 
nawet własną nazwę – to taki nasz slow hair (śmiech). 

MK: Jak znaleźliście się na Muranowie, czy nowe miejsce w jakiś 
specyfi czny sposób oddziałuje na Waszą pracę?  
Piotr Popławski: Jakiś czas temu stwierdziliśmy, że rozrastamy 
się na tyle, że potrzebujemy większego miejsca. Upatrzyliśmy
sobie fajny, nowy salon, ale – na etapie podpisywania umowy – 
właściciel się rozmyślił. 
Tomasz Bożek: Byliśmy załamani! Próbowaliśmy sobie wma-
wiać, że może czeka na nas coś lepszego…? I faktycznie tak 
było. Tydzień później zobaczyliśmy ogłoszenie na Muranowie. 
Zakochaliśmy się w tym miejscu od razu! Duża przestrzeń, 
jak w pałacu, wielkie lustra, piękna okolica. Wiedzieliśmy, że 
Andersa 13 to jest to – miejsce, w którym rozwiniemy skrzydła.
Przenieśliśmy się tu niecałe dwa miesiące temu. Remont 
trwał dłużej niż zakładaliśmy, więc przez pierwszych kilka dni
klienci musieli znosić widok drabin, wiertarek i mnóstwa innych
narzędzi. Okazali się jednak wyrozumiali – w tym miejscu jest
po prostu dobra energia i jakaś magia. Ludzie to czują!
Od razu zresztą posypały się rozmaite propozycje współpracy 
(śmiech). 
MK: Czy nowe miejsce odpowiada Waszym oczekiwaniom? Jak 
odbierają Was mieszkańcy i muranowskie środowisko? Czujecie 
się „zauważeni” na Muranowie? 
TB: Nowy salon to spełnienie naszych marzeń. Tutaj czujemy,
że możemy wszystko.
PP: Atrakcyjna lokalizacja sprawia, że zaglądają do nas również
zwykli przechodnie. Salonem coraz mocniej interesują się także

Strona internetowa w czterech językach, krótkie notki
o ludziach, którzy zajmą się waszymi włosami, blog,
rekomendacje znanych, a w ofercie również osobista
stylistka, która pomoże w zakupach – na Andersa 13
powstał właśnie nowy salon fryzjerski. 
Hasło: „Nie kopiować, ale tworzyć”.
Do tego przyjazna atmosfera, indywidualne podejście 
do klienta i wegańskie kosmetyki. 
O pomyśle na fi rmę opowiadają jej założyciele
Piotr Popławski i Tomasz Bożek.
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serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Powstanie Warszawskie

ARSENAŁ – bronił dostępu na Starówkę, powstańcy 
zajęli go 5 sierpnia, 8 zaczęły się cieżkie walki, 
w których brali udział żołnierze bataloniu „Chrobry” 
pod dowództwem Władysława Jackowskiego „Ko-
nara” (14 sierpnia dostał Order Virtuti Militari). 
23 Arsenał został zbombardowany, a powstańcy 
się wycofali.

PASAŻ SIMONSA – w Ogrodzie Krasińskich do dziś 
można znaleźć tkwiące w ziemi resztki metalowej 
konstrukcji przedwojennej galerii handlowej. Przed 
wojną mieściły się tu m.in. Bata, fabryka pończoch 
i trykotaży Fuchsa czy sklep z platerami Norblin. 
W sumie 72 sklepy. „Budynek spełniał swą rolę 
jako siedziba wielu fi rm i skład towarów o wartości 
milionów rubli. Był jakby pomnikiem ówczesnych 
stosunków handlowych z Cesarstwem” – pisał  
Andrzej Jeżewski w książce „Warszawa na starej 
fotografi i”. Wydawało się, że zbudowany z żelaza 
i betonu przetrwa pokolenia. Tym bardziej, że nie 
naruszyły go ani bombardowania z ’39 roku, ani 
powstanie w getcie. Do czasu. Podczas powstania 
warszawskiego idealnie nadawał się na redutę 
obronną. Tak jak w Arsenale walczyli tu żołnierze 
„Chrobrego”. Pod koniec sierpnia budynek został 
zmombardowany, pod gruzami zginęło ok. 200 
powstańców, którzy właśnie wrócili z akcji. „Wszyscy 
szybko się walnęli na na swoje łóżka polowe i pry-
czowe. To znaczy nie tyle walnęli, ile zrobili ruch 
odchylania koca, żeby się położyć, i wtedy ten 
klops. Ocalało tylko czworo czy pięcioro. Ci też nie 
wiedzieli, chociaż przeżyli, kiedy-co-jak. Tyle, że 
nagle bomby i się wali. Rozmawiałem z nimi, tymi 
ocalałymi – trzech czy czterech mężczyzn i jedna 
(chyba jedna) kobieta” – pisał Miron Białoszewski 
w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”.

PL. KRASIŃSKICH – w nocy z 4 na 5 sierpnia 
pośrodku placu powstańcy rozpalili ognisko, znak 
dla aliantów, gdzie mają zrzucać broń i zapasy 
żywności. Na rogu placu i Długiej znajdowało się 

jedno z najważniejszych wejść do kanałów w tym 
rejonie. Wycofywali się tędy powstańcy ze Starówki 
do Śródmieścia. Kanały w tym miejscu były ciasne, 
ciemne i wypełnione ściekami. Wiele z nich ma za-
ledwie 120 cm wysokości.

STADION POLONII – świadek makabrycznych scen. 
To tędy wycofywali się żołnierze batalionu „Zośka” 
po nieudanej próbie przebicia się ze Starówki na 
Żoliborz. Była noc z 21 na 22 sierpnia. Na płycie 
stadionu zostawili zabitych i rannych. Leżących 
Niemcy rozjechali czołgami.

OKOPOWA, PRZY UL. MIRECKIEGO – batalion 
„Zośka” zdobywa dwa niemieckie tanki. Żołnierze 
tworzą z nich pluton pancerny, który wkrótce po-
może w zdobyciu Gęsiówki. 

GĘSIÓWKA, UL. GĘSIA (dziś Anielewicza) – w zało-
żonym na terenie getta obozie pracy znajdowali 
się głównie Żydzi z Grecji. „Zośka” zdobyła obóz 
5 sierpnia – żołnierze szturmowali go zdobytym trzy 
dni wcześniej czołgiem, który nazwali „Magda”. 

STAWKI 4 – znajdowały się tu magazyny fi rmy 
Bacutil, powstańcy zdobyli je już w pierwszych 
dniach walki, znaleźli m.in. charakterystyczne nie-
mieckie kurtki maskujące – panterki – wciągane 
przez głowę. Nosiła je potem część powstańczych 
oddziałów.

Pierwsze dni powstania przyniosły szereg zwy-
cięstw na Okopowej, Stawkach, Gęsiej. Powstań-
com udało się połączyć Powązki ze Starówką 
i Wolą. Ale walki na otwartej przestrzeni zburzo-
nego getta były bardzo trudne. Już 13 sierpnia
Niemcy odrzucili oddziały Kedywu ze Stawek na
Muranów. 16 żołnierze musieli się wycofać rów-
nież z Muranowa (najdłużej bronili się chłopcy
„Leśnika” w dawnej remizie tramwajowej). Droga
na Starówkę stanęła przed Niemcami otworem. 

Kiedy wybuchło powstanie, „kwestia żydowska” była już rozwiązana, a getto zrównane z ziemią. 
Ale nawet teraz los nie oszczędził dzielnicy północnej tragicznych wydarzeń. Zobaczmy, gdzie
na Muranowie i w okolicy toczyły się powstańcze walki.

Słona woda,  suchy wiatr  i  ostre s łońce 
to nie jest przyjazne trio dla twoich włosów. 

Po wakacjach należy im się szczególna 
troska – salon poleca nowość, autorski zabieg 

Smufi  Rekonstrukcję, 
czyli silnie regenerujący koktajl ze świeżych 

owoców i specjalistycznych składników odżywczych.

Str zyżenie damskie 
 od 100 zł, męskie – od 70 zł.

Wśród dodatkowych zabiegów m. in . :
 ampułka regeneracyjna – 30 zł, 

 zabieg przeciw wypadaniu włosów – 50 zł, 
 przedłużanie włosów – od 500 zł, 

 makijaż ślubny – 200 zł.
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TB: Wierzymy że karma powraca. Dlatego bar-
dzo ważne są dla nas uczciwość w relacjach
z ludźmi i troska o środowisko. Współpracujemy
tylko z fi rmami, które wyznają zasady podobne
do naszych. Nasz salon bardzo często wybierają
weganie i ludzie dbający o ekologię – używamy 
kosmetyków bez składników pochodzenia zwierzę-
cego i nietestowanych na zwierzętach. Większość 
naszych produktów do włosów to produkty ekolo-
giczne. Wiemy, że mamy jeszcze dużo do zrobie-
nia, ale cały czas dążymy do tego, żeby być coraz
bliżej natury.  
PP: Poza tym jesteśmy zwolennikami podejścia, że 
piękne włosy, to nie tylko wynik stosowania odpo-
wiednich kosmetyków czy dobrego cięcia. Równie 
ważna jest dieta, aktywność fi zyczna, pielęgnacja 
skóry głowy – dlatego zawsze zachęcamy do dba-
nia o siebie i o swoje zdrowie całościowo, a nie wy-
biórczo. 

Rozmawiała Marta Koszowy

Więcej na: www.ufryzjerow.pl

Zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjów do wzięcia udziału w programie
przygotowanym specjalnie dla nich. „Liceum – TUTORIAL” przygotowuje młodych ludzi do 
zajęć prowadzonych w liceum.
Dzięki zajęciom, na których eksperymentujemy, uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainte-
resowania, wiedzę i pasje, ale przede wszystkim doświadczyć nauki w sensie praktycznym
i odkryć, że jest ona ciekawa i pasjonująca. 
Zajęcia z metod efektywnej i kreatywnej nauki pozwolą na lepsze wykorzystanie czasu przezna-
czonego na naukę do egzaminu gimnazjalnego. Uczestnicy nauczą się lepiej notować i korzystać 
z lekcji. Dzięki temu wydłuży się czas, który można przeznaczyć na inne przyjemności.
Podczas zajęć będzie można także nauczyć się organizować i tworzyć
wieloosobowe projekty, co pomoże ukształtować świadomość własnych 
mocnych stron, a także nauczy pracy zespołowej.
Projekt jest bezpłatny. Uczestnictwo w projekcie nie zobowiązuje do zapisa-
nia się do naszej szkoły.
Liczba miejsc jest niestety ograniczona. Zapisy przyjmujemy mailowo: 
liceum.tutorial@gmail.com do końca października br. 

Liceum – TUTORIAL

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!!!
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Mamy jeszcze kilka 
wolnych miejsc w klasie pierwszej!!!

Co w szkołach słychać?

W poprzednim roku szkolnym ówczesna klasa 1G, pod opieką pani Marty 
Ubysz ( język polski) oraz Magdy (studentka pedagogiki i geografi i), wzięła 
udział w projekcie „Piramida demokracji”, służącym edukacji obywatelskiej 
w szkole i w społecznościach lokalnych.
Zaczęliśmy od zapoznania naszych uczniów z założeniami projektu oraz 
wyjaśnienia czym jest społeczność lokalna i jak można działać. Tematem, 
który wybrali uczniowie został Muranów. Większość z nich nie mieszka 
w okolicy i jej nie zna więc postanowiliśmy wyruszyć w teren i poznać 
historyczne miejsca, architekturę i geografi ę Muranowa. Po spacerze wywią-
zała się rozmowa, której efektem była decyzja o zrealizowaniu gry kompu-
terowej z Muranowem w tle. Przydzielono działania i wszyscy zabrali się do
pracy. Dzięki pomocy pana Łukasza Nieścierewskiego (informatyka) ucznio-
wie nauczyli się projektować i programować i stworzyli prostą grę RPG, 
skłądającą się z kilku plasz, nawiązujących do historii Muranowa. Nad grą 
pracowano do 25 czerwca czyli niemal do ostatniego dnia roku szkolnego. 
Jak to zwykle bywa pojawiały się różne problemy od motywacyjnych po-
czynając na komunikacyjnych kończąc ale ostatecznie projekt udało się 
zrealizować z sukcesem. Gra pod tytułem „Muranów 1943” została udo-
stępniona ucziom i rodzicom na płytach DVD. Po ostatecznym dopra-
cowaniu sczegółów technicznych i ulepszeniu trafi  również do internetu. 
Podsumowującym elementem projektu była konferencja, która odbyła się 
5 września 2014 w Instytucie Socjologii. Uczestnicy opowiedzieli o swoich 
pomysłach i jak je zrealizowali. 

Zdjęcia i szerszy opis projektu znajdziecie na www.sg55.waw.pl

D E M O K R A C J I
P I R A M I D A

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych 
i ich rodziców. Założeniem programu jest pomoc uczniom i rodzi-
com w pokonaniu progu między szkołą podstawową a gimnazjum 
w sposób celowy, uporządkowany i systematyczny.

ZADANIA JAKIE SOBIE STAWIAMY
1. Poznanie uczniów z nauczycielami uczącymi w gimnazjum
2. Przygotowanie uczniów do zmian w sposobie uczenia się
3. Przygotowanie uczniów do nowej organizacji nauki
4. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczności 
    szkolnej gimnazjum

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)
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na naszą stronę
internetową

www.sg55.waw.pl
Mamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc!!!
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Od września 2014 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2015/16.

5. Przygotowanie rodziców do łagodnego przejścia 
    ich dzieci ze szkoły podstawowej do gimnazjum

Podejmowane przez szkołę działania związane z realizacją programu 
mają charakter cykliczny. Trwać będą od października 2014 roku do 
czerwca 2015 roku. Czekamy na zgłoszenia uczniów chętnych do 
uczestnictwa w programie. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia Klasy 
„Dobrego Startu”. Zajęcia w ramach realizacji programu są nieodpłatne.

Uczestnictwo dziecka w zajęciach nie obliguje do wyboru naszego 
Gimnazjum,  ale  daje  preferencje  przy  rekrutacji  do  naszej  szkoły.

Więcej informacji znajdziecie na www.sg55.waw.pl

W naszym gimnazjum realizujemy PROGRAM ŁAGODNEGO PRZEJŚCIA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO GIMNAZJUM -
„MAŁE GIMNAZJUM, CZYLI JAK POKONAĆ LĘK PRZED …”
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Jeszcze w tym roku ruszy remont Pałacu Krasiń-
skich. W planach jest kompleksowe odrestauro-
wanie fasady i bocznych fasad oraz renowacja 
rzeźb. – Pałac odzyska swój dawny blask – zapew-
nia minister kultury Małgorzata Omilanowska. 
W arkadach zostaną zainstalowane multimedialne
ekrany, na których można będzie oglądać wysta-
wy wirtualne i najcenniejsze zbiory, na co dzień
zamknięte w skarbcu Biblioteki Narodowej. Projekt
zakłada, że pałac nie tylko będzie ładniejszy, ale
też bardziej dostępny, otwarty, włączony w obieg 
życia kulturalnego i turystycznego Warszawy – pod-
kreśla pani minister. W niedalekiej przyszłości pla-
nowany jest również pełny remont wnętrz pałacu.
Historia nie obeszła się dobrze z tym budynkiem.
– Pałac Krasińskich przetrwał, ale jako daleko posu-
nięta ruina. Wielkiego wysiłku wymagało dopro-
wadzenia go do stanu w jakim jest dzisiaj. Potem
przez wiele dziesięcioleci nie miał już tyle szczęścia
do inwestycji. Dopiero (...) w 2008 r. doczekał się
remontu fasady – przypomniała. Pałac Krasińskich,
znany także pod nazwą Pałac Rzeczypospolitej,
to barokowa budowla z przyległym od strony za-
chodniej dużym parkiem – Ogrodem Krasińskich. 
Zbudowany został w drugiej połowie XVII wieku 
wg projektu Tylmana z Gameren.

co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy
Aktualności

Sarmacka moda
– Sala Rycerska charakteryzuje się rzeźbami, które 
są umieszczone we wnękach. Najciekawsza poka-
zuje mitycznego protoplastę rodu Krasińskich – 
Marka Waleriusza – wyjaśnia Dzierżanowska.
Zgodnie z sarmacką modą, każdy ród magnacki 
musiał mieć swojego legendarnego rzymskiego
przodka, a Krasińscy „zaadoptowali” właśnie jego
ze względu na osiągnięcia na polu bitwy. Z jego
osobą jest też związana pewna legenda. – W mo-
mencie szczególnie trudnego pojedynku z wo-
dzem Galów nadleciał kruk, który usadowił się na
hełmie Marka Waleriusza i później zaczął dziobać 
jego przeciwnika – opowiada Dzierżanowska.
Zostawiając legendę rodu Krasińskich za plecami
wspinamy się po schodach na pierwsze piętro. To
tutaj, w środkowej części pałacu znajdują się kolejne
dwie warte uwagi sale. W tym jedna szczególnie
wyjątkowa – Sala Wilanowska. – Do niej mogą wejść
nieliczni. Oprócz magazynierów, bo trzeba powie-
dzieć, że ta sala to również magazyn biblioteczny, 
mogą tutaj wejść specjalni goście dyrektora Biblio-
teki Narodowej. Od głów państwa po dyrektorów 
różnych bibliotek narodowych – wyjaśnia Dzierża-
nowska.
W oczy rzucają się oryginalne meble wykonane na
potrzeby biblioteki, popiersia, obrazy, globusy,  
a przede wszystkim książki. Właśnie tutaj zgroma-
dzona jest Biblioteka Wilanowska, skarb kultury
z XVIII wieku. – W 1932 roku została przekazana
przez Adama Branickiego narodowi, a trzy lata
później prezydent Mościcki przekazał ją na włas-
ność Bibliotece Narodowej. Biblioteka Wilanowska
jest o tyle cennym zabytkiem kultury, że jest jedną 
z nielicznych XVIII-wiecznych bibliotek magnac-
kich, które przetrwały II wojną światową. Jej się to
udało, bo została w trakcie wojny wywieziona do 
Niemiec – dodaje.
W sali znajduje się także symboliczna urna z pro-
chami książek, które znajdowały się w bibliotece 
na Okólniku. – W styczniu 1945 roku bibliote-
karze ucieszyli się, gdy zobaczyli ocalały budynek. 
Niestety po jego otwarciu okazało się, że z ksią-
żek został tylko popiół. W tej urnie, ku pamięci 
i przestrodze, znajdują się resztki książek, które 
zostały stamtąd wyciągnięte – przypomina Dzier-
żanowska.

Kolumny w kształcie ludzi
Tuż obok Sali Wilanowskiej znajduje się Sala Karia-
tyd. Podobnie, jak ta na parterze, ma przede wszys-
tkim charakter reprezentacyjny. Goście mogą spo-
tykać się tu podczas konferencji naukowych czy 
rozdania nagród. – Jest tak nazywana ze względu
na kolumny podtrzymujące sklepienia. Kolumny są
w kształcie postaci ludzkich, a tego typu kolumna
nazywa się kariatydą. Jest salą reprezentacyjną,
używaną do pokazów, konferencji i rozmaitych spot-
kań. Sala ma charakter typowo wystawienniczy,
ale oczywiście jest częścią całego pałacu, jako taka
zachowuje jego charakter – wyjaśnia Dzierżanowska.
Z niej można też dostać się na pałacowe balkony, 
z których rozpościera się widok na modernizo-
wany Ogród Krasińskich.

Potrzebujesz roweru bagażowe-
go? Wypożycz go w Państwomiasto.
Sprawdź w kalendarzu, kiedy pojazd
będzie dostępny, wypełnij formularz
i czekaj na informację zwrotną. Rowe-
ry są wypożyczane za darmo. Musisz
tylko mieć przy sobie dokument toż-
sasmości, zostawić numer telefonu
i dokładnie określić, na jak długo chcesz
wypożyczyć rower i gdzie nim dotrzeć. 
Więcej na www.panstwomiasto.pl.

Zmiany, zmiany, zmiany. Na Nowolipiu, przy Po-
niatówce, stanął nowy apartamentowiec, a w nim 
otworzyła się Biedronka.  

Choć studencka klubokawiarnia Grawitacja 
przegrała batalię ze spółdzielnią i musi zniknąć
z Powiśla, nie oznacza to jej końca. Wróci we
wrześniu w nowej lokalizacji. „Kochani! Mamy dla 
was dwie informacje – jedna jest bardzo dobra, 
druga trochę smutna. Ta gorsza jest taka, że 8 sier-
pnia będziemy się z Wami żegnać na Browarnej.
Ale już na jesieni zaprosimy was na Muranów”
– czytamy na fanpejdżu Grawitacji. Klub pojawi się
na skrzyżowaniu Jana Pawła i Anielewicza w mie-
scu dawnej kawiarni Jaś i Małgosia. Klub nie tylko przejmie dawny lokal, ale i jego nazwę. Nowy
właściciel zapewnia, że miejsce ożywi. Klubokawiarnia będzie urządzona nowocześnie, ale kuchnia nawiąże
do PRL-owskiego menu. – W części klubowej planujemy wystawy, spotkania literackie, kameralne
koncerty. Połączymy nowoczesność z tradycją – mówi Arkadiusz Solarz, jeden ze wspólników.

Kupiony przez Komisję Skarbową w 1765 roku
został nazwany Pałacem Rzeczypospolitej i przez-
naczony na siedzibę urzędów. Po pożarze w 1782
roku został odbudowany według projektu Do-
minika Merliniego. W latach 1827-1828 odbywały 
się tam posiedzenia sądu sejmowego.
W 1944 roku pałac, w trakcie powstania warszaw-
skiego, został spalony. W latach 1952-1961 pałac od-
budowano i przekazano go Bibliotece Narodowej.
W 1965 r. wpisano go do rejestru zabytków, a w 
1994 r. uznano za pomnik historii. Obecnie mieszczą 
się w nim zbiory specjalne Biblioteki Narodowej.
Pałac jest tak naprawdę wielkim magazynem. Sta-
rodruki, które potrzebują specjalnych warunków 
mikrobiologicznych i konserwatorskich (korzystać 
z nich naukowcy mogą w wydzielonej czytelni).
– Jakikolwiek ruch turystyczny czy nawet większa 
ilość osób narusza te warunki. Dlatego ze względu 
na bezpieczeństwo zbiorów pałac nie jest dostępny 
dla zwiedzających – dodaje Dzierżanowska.
Spośród wszystkich pomieszczeń, tylko trzy mają
wyjątkowy charakter i są udostępniane okazjonal-
nie lub dla specjalnych gości. Wśród nich jest m.in.
sala Rycerska, która znajduje sie na parterze bu-
dynku, w środkowej jego części. – Jest to westybul
pałacowy, czyli pierwsze pomieszczenie, do którego
się wchodziło. W tej chwili ma charakter reprezen-
tacyjny. Nie ma tutaj wielu mebli ze względu na to,
że wykorzystywana jest na potrzeby wystaw, poka-
zów specjalnych czy konferencji prasowych – wy-
licza nasza przewodniczka.
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R E C E N Z J E
LEOPOLD GOTTLIEB, jeden z najciekawszych arty-
stów żydowsko-polskich początku XX wieku, był 
żołnierzem Pierwszej Brygady, przeszedł cały szlak
legionowy, a na przełomie 1918 i 1919 roku
uczestniczył w polsko-ukraińskich walkach o Lwów.
W czasie służby stworzył kilkaset rysunków przed-
stawiających nie tylko legionowych wodzów (w tym
kilka portretów brygadiera Piłsudskiego), ale prze-
de wszystkim współtowarzyszy broni, żydowskich 
legionistów, którzy na równi z Polakami walczyli
o wolność ojczyzny. Właśnie mija sto lat od pow-
stania Legionów Polskich. To najlepszy moment, by 
przełamać stereotyp Żyda biernego wobec spraw
Polski. Muzeum Historii Żydów Polskich podjeło się
zadania rehabilitacji polskich Żydów, którzy wielo-
krotnie (podczas insurekcji kościuszkowskiej, w cza-
sie powstania styczniowego) opowiadali się czynem 
za polską racją stanu. Wystawa „Żyd, Polak, legionista
1914-1920” ukazuje losy i twórczość żydowskich 
legionistów Piłsudskiego oraz postawę żydowskich 
cywilów na ziemiach polskich pod różnymi okupa-
cjami. Przedstawia złożone relacje polsko-żydowskie 
w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości: 
w okresie I wojny światowej, walk o granice i wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku. Na ekspozycję skła-
dają się rzeźby, obrazy, rysunki i grafi ki oraz odezwy 
i pocztówki na usługach wojskowej propagandy.
Zobaczymy również mało znane zdjęcia niemiec-
kich i austriackich fotografów frontowych, a także 
okolicznościowe pierścienie legionowe i oryginalny 
legionowy mundur. 
Wystawa czynna do 3 października.

16 SIERPNIA 1264 ROKU w Kaliszu książę Bolesław 
Pobożny wydał statut dla Żydów mieszkających 
w rządzonej przez niego Wielkopolsce. Legislacja
ta, zatwierdzona w XIV wieku przez Kazimierza
Wielkiego, a później potwierdzana przez kolejnych
władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów (ostat-
nim był Stanisław August), przez wieki regulowała
sytuację prawną Żydów w Polsce. Statut omawiał
kwestię władzy nad ludnością żydowską, zasady,
na jakich Żydzi mogli prowadzić działalność kre-
dytową i handlową, oraz normy dotyczące stosun-
ków z chrześcijanami. Przewidywał m.in. kary za
zbezczeszczenie cmentarza lub synagogi. Oryginał
tego przywileju nie zachował się. Ale w 1928 roku
pochodzący z Łodzi malarz Artur Szyk (1894–1951) 

opublikował bibliofi lskie wydanie Statutu kaliskiego
dedykowane Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ono 
tekst przywileju w dziewięciu językach: łacińskim,
polskim, hebrajskim, jidysz, francuskim, angielskim,
niemieckim, włoskim i hiszpańskim zilustrowany 
przez artystę. Miniatury odnoszą się bezpośrednio 
do poszczególnych artykułów dokumentu albo są
ilustracją wydarzeń z tysiącletniej historii Żydów 
w Polsce. Bezcenny egzemplarz możemy oglądać 
w Muzeum Historii Żydów Polskich do 29 września. 
Jest on darem Macieja Knothego. 

Z OKAZJI 75. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ Dom Spotkań z Historią i Fundacja 
„Warszawa1939.pl” przygotowały aplikację na smar-
fony – multimedialne kalendarium historyczne roz-
poczynające się 15 sierpnia 1939 ostatnią polską 
defi ladą wojskową, a kończące się defi ladą niemiec-
ką 5 października 1939. Do apliakcji wykorzystane 
zostały archiwalne i współczesne mapy, zdjęcia oraz
teksty źródłowe zaczerpnięte z dzienników czy pa-
miętników. Użytkownicy aplikacji będą codziennie
dostawać krótką notkę, co i gdzie wydarzyło się 
w Warszawie 75 lat temu. Dzięki nawigacji dotrzemy 
do wybranego miejsca i sprawdzimy, jak wyglada 
dziś. Aplikacja jest przygotowana z myślą o syste-
mach Android oraz iOS, można ją pobierać ze sklepu
Google Play i AppStore pod nazwą „e-kartka 1939”.

TO BĘDZIE JEDYNY TAKI POKAZ. Wyjątkowy, bo
nieocenzurowany. Mowa o premierze pełnej wersji
„Nimfomanki” Larsa von Triera, która odbędzie się
w kinie Muranów 15 i 16 września, równolegle ze
światową premierą w Danii. Krytycy uznali fi lm, 
nawet w wersji niepełnej, za najważniejsze dzieło 
w dorobku reżysera. Bilety już w sprzedaży. Trzy dni
później na ekrany wejdzie zapowiadany od dawna
obraz Komasy „Miasto 44”. Warszawa, lato 1944. 

Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młod-
szym bratem. Przejął obowiązki głowy rodziny po 
tym, jak ojciec – ofi cer Wojska Polskiego – zginął w 
kampanii wrześniowej. Pracuje w fabryce Wedla, z 
coraz większym trudem znosząc upokorzenia ze st-
rony Niemców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł 
im za wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec
Ojczyzny. Obiecał matce, że nie zaangażuje się 
w działalność ruchu oporu, jednak – kiedy tylko na-
darza się okazja – wstępuje w szeregi Armii Krajowej.
Do konspiracji wciąga go Kama (Anna Próchniak),
sąsiadka z kamienicy na warszawskiej Woli, z którą
przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie kocha
się w Stefanie. Ale to dzięki subtelnej i wrażliwej
Biedronce (Zofi a Wichłacz) chłopak zazna smaku
pierwszej, młodzieńczej miłości. Młodym ludziom
nie jest jednak dane zbyt długo cieszyć się wzaje-
mnym zauroczeniem. Nadciąga godzina „W” i mo-
bilizacja AK. 1 sierpnia 1944 roku, wraz z przyja-
ciółmi Kamą, Góralem (Maurycy Popiel), Rogalem
(Filip Gurłacz) i Beksą (Antoni Królikowski) trafi ają
pod komendę charyzmatycznego Kobry (Tomasz
Schuchardt). Wspólnie, jako żołnierze jednego z naj-
dzielniejszych oddziałów Powstania Warszawskiego,
przejdą krwawy szlak bojowy od Woli, przez Starówkę
i Śródmieście, po Czerniaków, a ich uczucie zosta-
nie wystawione na najcięższą z prób .

Fot. Jakub Nowotyński/MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
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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

Tyfl ogaleria 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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Sytuacja powtarza się jak z koszmarnego snu: najpierw 
budujemy, a dopiero potem martwimy się, jak do nowej 
inwestycji dojadą ludzie. Muranów nie jest niestety wyjąt-
kiem. Przy Infl anckiej, niedaleko ronda Markiewicza, ruszyła 
właśnie budowa dwóch dużych biurowców. Razem z sąsied-
nimi dwoma, świeżo oddanymi do użytku, zaoferują prawie 
100 tys. biur i parkingi na ponad półtora tysiąca aut. Wszystkie 
dojeżdżające samochody będą cisnąć się na wąskiej ul. Pokor-
nej, blokując zjazd ze Stawki. Chyba że Pokorna zostanie 
przedłużona do ul. Słomińskiego. Problem w tym, że nikt się 
do takiej inwestycji nie kwapi.

Przypomnijmy: kilka tygodni temu inwestor HB Reavis oddał 
do użytku dwa biurowce przy Infl anckiej od strony Andersa. 
Jeden to szesnastopiętrowy, przeszklony budynek przypo-
minający górę lodową, drugi, niższy, ma osiem pięter i obło-
żony jest płytami z charakterystycznego piaskowca typu 
„teakwood”. Oba budynki przeznaczyły ponad 45 tys. m kw.
na biura. Teraz ten sam inwestor planuje dalszą rozbudowę. 
Powstanie tu kompleks o nazwie Gdański Business Center. 
Będzie w nim prawie 100 tys. m kw. biur (dla porównania: 
łączne zasoby biurowe Żoliborza to 160 tys. m kw.). Według 
wstępnych obliczeń w budynkach znajdzie pracę prawie 
10 tys. ludzi, a w podziemnych parkingach zmieści się ponad 
półtora tysiąca aut. Sęk w tym, że jedynym dojazdem dla 
samochodów jest dziś wąska ul. Pokorna, łącząca Infl ancką 
ze Stawki. Za dwa lata, kiedy nowe biurowce zostaną od-
dane do użytku, 150-metrowa uliczka będzie na bank zakor-
kowana. Rozwiązaniem byłoby zbudowanie dodatkowych 
ulic. Jedną z nich mogłoby być przedłużenie ul. Pokornej, 
zapisane w obowiązującym planie zagospodarowania prze-
strzennego. Wtedy do biurowców dojeżdżałoby się nie tylko
od Stawki, ale także od ul. Słomińskiego. Niestety, brakuje
inwestora. – To nie jest ulica w naszym zarządzie – mówi Mał-
gorzata Gajewska, rzeczniczka
Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych. – To nasza ulica, ale
nie mamy jej w naszych planach
inwestycyjnych – tłumaczy Ma-
teusz Dallali, rzecznik dzielnicy 
Śródmieście. – Jeżeli inwestycja
niedrogowa spowoduje koniecz-
ność budowy lub przebudowy 
drogi publicznej, to realizacja 
tego zadania należy do inwestora 
– cytuje przepisy Adam Sobieraj, 
rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. 
Słowem, wszyscy umywają ręce.
Tymczasem HB Reavis jest prze-
konany, że problemu nie ma. – 
To teren miasta, i to od miasta
zależy, kiedy zapisy planu naka-
zujące przedłużenie ul. Pokornej
wejdą w życie. Spółka przepro-

OD  KOŃCA
wadziła analizy, które pokazują, że istniejące obecnie drogi 
będą wystarczające dla przewidywanego ruchu samocho-
dowego również wtedy, gdy do użytku oddany zostanie
cały kompleks Gdański Business Center – przekazuje sta-
nowisko fi rmy HB Reavis reprezentująca ją agencja PR.
Jak zwykle jedna z ważniejszych części każdej inwestycji
jest odłożona na potem. Jak zwykle, sprawa rozwiąże się 
przez tak zwane przeczekanie. I jak zwykle setki Polaków 
będzie co dzień przeklinało, że los pokarał ich pracą w kolej-
nym warszawskim korpodołku.
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