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Piknik 
na skwerze
Przy okrąglaku coraz tłocz-
niej, jak grzyby po deszczu 
wyrastają nowe fundacje  
i stowarzyszenia. 23 czerwca 
wszystkie oficjalnie przed-
stawią się mieszkańcom Mu-
ranowa na skwerze Tekli Bą-
darzewskiej. Będą wysta-
wy, warsztaty fotograficzne 
i żonglerskie, kiermasze wy-
dawnictw literackich i ar-
tystycznych, gra terenowa, 
pokazy filmów, muzyka re-
tro czy stacja portretowa. 
Piknik ma nie tylko przybli-
żyć działalność organizacji, 
ale również je zintegrować 
– być może ze wspólnej pra-
cy wyniknie coś dobrego dla 
muranowskiego osiedla. 

Organizatorzy: 
Społeczne LO nr 7
im. B. Geremka, 
Społeczne Gimnazjum nr 55
Gazeta Muranowska, 
Centrum Karmelicka,
Centrum Kultury Jidysz, 
Fundacja Archeologia Fotografii, 
Fundacja Integracja,  
Fundacja Promocji Sztuki 
Współ, 
Stowarzyszenie Serduszko  
dla Dzieci, 
Stowarzyszenie  
Stacja Muranów, 
Stowarzyszenie Starter, 
Wydawnictwo Czarne 

(...)Weź kilo karkówki, pół butelki szampana,
ulubione zioła, sól, pieprz,

2 małe bakłażany, główkę czosnku (...)

Przepisy Inessy Kim
na eleganckie 
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)
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Budynek, otoczony zieleńcami 
i placami zabaw, wyglądał jak 
oaza na brudnej i zaniedbanej 
uliczce, siedlisku skrajnej nędzy 
i przestępczości. Trzypiętrowy 
gmach sierocińca posiadał dwa 
starannie utrzymane podwórka, 
kontrastujące z fabryką z jednej 
i pijackim podwórkiem z drugiej 
strony. Docelowo miał zapewnić 
schronienie 106 podopiecznym 
– żydowskim sierotom, półsiero-
tom i dzieciom z ubogich rodzin 
wielodzietnych. Rzeczywistość 
wojenna szybko jednak podwoiła 
liczbę wychowanków.

Życie w Domu Sierot skupiało 
się na parterze. To tam znajdo-

wała się sala rekreacyjna, która 
pełniła też funkcję jadalni, oraz 
kancelaria i klasy. Pierwsze pię-
tro zamieszkiwali bursiści – daw-
ni wychowankowie Domu, dru-
gie zaś mieściło dwie ogrom-
ne sypialnie liczące po 50 łó-
żek. Obok maleńki pokoik wypo-
sażony jedynie w żelazne łóżko  
i wagę – tutaj mieszkał początko-
wo sam Doktor, tutaj czuwał, na-
słuchując sto dziecięcych odde-
chów: badał, kto zasypia szybko, 
kiedy się budzi, kto kaszle, a kto 
śpi niespokojnie. Kiedy przeniósł 
się na strych, w każdej z sypialni 
obowiązkowo sypiał wychowaw-
ca-praktykant. Wreszcie była 
jeszcze specjalnie wyglazurowa-

na suterena, gdzie odbywały się 
cotygodniowe „obrzędy” kąpieli, 
które – podobnie jak pomiar wagi 
i wzrostu podopiecznych – miały 
dla Doktora fundamentalne zna-
czenie. Nie bez przyczyny dopa-
trywał się związku między sta-
nem fizycznym dzieci a ich za-
chowaniem i postępami w nauce. 

System wychowawczy Domu Sie-
rot realizował naczelne idee pe-
dagogiczne Korczaka: szacunek, 
partnerstwo i autonomię dziec-
ka. „Dziecko jest człowiekiem, 
a nie kandydatem na człowie-
ka” – mawiał. „Dzieci nie będą 
dopiero, ale już są ludźmi” – gło-
sił Tygodnik Domu Sierot, ga-
zetka, którą odczytywał w każ-
dą sobotę swoim wychowankom.  
W tym doskonale zorganizowa-
nym mikroświecie zasady ustalał 
powszechnie znany regulamin; 
jeden z punktów głosił, że dzie-
ci winne są posłuszeństwo pra-

wom obowiązującym, a nie oso-
bom personelu. Kary za łama-
nie reguł wymierzał sąd złożony  
z samych wychowanków, zdarza-
ło się, że podsądnymi bywali tak-
że wychowawcy. Opiekę nad no-
woprzybyłymi dziećmi powierza-
no często starszym wychowan-
kom. Nad wszystkim czuwał Kor-
czak, zawsze uważny, opiekuń-
czy, ciepły. „Pewnego razu zagad-
nął mnie: Jak się czujesz po stra-
cie taty? Źle się czuję, zwłasz-
cza gdy dzieci w szkole opowia-
dają o swoich tatusiach. Odtąd 

zdarzało się nieraz, że kładł swo-
ją dłoń na moim ramieniu, mó-
wiąc: Córeczko moja” – wspomi-
na wychowanka Domu Sara Kre-
mer. Z licznych wspomnień dzie-
ci i współpracowników Doktora 
wyłania się obraz niezwykłego 
pedagoga – nie tylko wychowaw-
cy, ale i współtowarzysza zabaw: 
„Gdyby nie łysina i urzędowy far-
tuch, no i bródka, zdawać by się 
mogło, że to nie wychowawca, 
ale prawdziwe duże dziecko, ko-
lega i przyjaciel. Bawił się razem 
z dziećmi. Potrafił i nos bociani 
zrobić, i język wywalić, i jadal-
nię na jednej nodze przemierzyć, 
kiedy był zadowolony, że dobry 
dziś obiad”. 
             
Jesienią 1940 r. Dom Sierot zmu-
szony był przenieść się z uli-
cy Krochmalnej na Chłodną 33, 
do budynku zajmowanego do-
tychczas przez Szkołę Handlo-
wą im. Roeslerów. Obaj dyrekto-
rzy zobowiązali się dbać o powie-
rzony sobie nawzajem majątek i 
ponownie zamienić się budyn-
kami po wojnie. Gmach gimna-
zjum i liceum został jednak zbu-
rzony podczas Powstania War-

szawskiego. Jak na ironię budy-
nek Domu Sierot przy Krochmal-
nej ocalał (choć bez jednej kon-
dygnacji), ale nie miał już kto  
do niego wrócić. Po zarządzeniu 
o zacieśnieniu granic getta z 21 
października 1941 r., Dom Sie-
rot z ul. Chłodnej przeniesiono 
na ul. Śliską 9/Sienną 16. Stąd 
5 sierpnia 1942 r. wyszli po raz 
ostatni: Stary Doktor, dziesięcio-
ro wychowawców i 192 korcza-
kowskich dzieci.    

Tekst: Ewa Kasperska

PS. Janusz Korczak przez wie-
le lat był redaktorem naczelnym 
„Małego Przeglądu”, gazety ro-
bionej dla dzieci i przez dzieci. 
Gazeta Muranowska także po-
stanowiła kibicować młodym-
zdolnym i wspierać ich pierwsze 
próby literackie. Od września 
w kolejnych numerach  
naszego miesięcznika będzie-
my zamieszczać fragmenty prozy 
Marka Ślusarczyka, ucznia Spo-
łecznego Gimnazjum nr 55 STO 
przy Karmelickiej 26.

Gorąco zachęcamy do lektury! 

Brazylijski interior, gdzie czas daw-
no stanął w miejscu. Wyczekując z 
utęsknieniem deszczu, ostatni ży-
jący mieszkańcy fikcyjnej Jotuomby 
spędzają czas na rozmowach, grze 
w bule i wspólnych posiłkach. Pew-
nego dnia do zapomnianej wioski 
przyjeżdża Rita, młoda fotograf za-
fascynowana okolicą. Dziewczyna 
tchnie nowe życie w uśpioną osadę, 
wnosząc do codzienności starszych 
ludzi odrobinę radości. Ale gdy za-
cznie dopytywać się o klucz do za-
mkniętego cmentarza, mieszkań-
ców ogarnie niepokój. Ich najgłębiej 
skrywana tajemnica ujrzy światło 
dzienne. „Opowieści, które żyją tyl-
ko w pamięci” już w kinie.

Kuratorzy wystawy nazwali go 
pierwszym zawodowym reporterem 
Warszawy. Niewątpliwie Karol Bey-
er znał stolicę od podszewki. W la-
tach 60. XIX wieku na rogu Karowej 
i Krakowskiego Przedmieścia mie-
ściła się jego pracownia fotograficz-
na. To z tego miejsca dokumento-
wał gwarne życie ulicy, manifesta-
cje patriotyczne, carskie represje. 
Na skwerze im. ks. Twardowskie-
go przy Domu Spotkań z Historią 
mamy okazję zobaczyć zapomnia-
ne zdjęcia fotografa: weduty i nie-
istniejące już dziś kamienice. Wy-
stawa potrwa do końca sierpnia.

Już po raz piąty odbędą się „Dni 
Śródmieścia” (3-17 czerwca). W 
programie koncerty na Scenie na 
Smolnej, występy młodych arty-
stów, święto ulicy Smolnej. Na de-
ser zespół Myslowitz, który 17 

czerwca zagra na Skwerze Hoove-
ra. Patronat nad imprezą objęła 
Gazeta Muranowska. 

3 czerwca 2012, niedziela, 17.00, 
Scena na Smolnej 9, wejściówki
ŚWIĘTO SMOLNEJ
Koncert „Nasze miasto. Nowe pio-
senki o Warszawie”.

4 czerwca 2012, poniedziałek, 
20.00, Scena na Smolnej 9, wstęp 
wolny
Spektakl Teatru Scena Główna 
Handlowa „W bagażniku, jakim 
jest życie”

9 czerwca 2012, sobota, 19.00, 
Scena na Smolnej 9, wstęp wolny
Recital Anny Marii Adamiak „Bar-
wy miłości”

10 czerwca 2012, niedziela, 17.00,  
Scena na Smolnej 9, wstęp wolny
Recital „Jak malował Pan Chagall” 

13 czerwca 2012, środa, 
godz.12.00,  Scena na Smolnej 9, 
wstęp wolny
Koncert Chóru „La Musica”

14 czerwca 2012, czwartek, 19.00, 
Scena na Smolnej 9, wstęp wolny
Wieczór kabaretowy Gwóźdź 
do Urny, Niplodram, Kabaretus 
Fraszka

15 czerwca 2012, piątek, 19.00, 
wstęp wolny, Scena na Smolnej 9
Koncert Studio Piosenki DKŚ „W 
spodniach czy w sukience” (pio-
senki z repertuaru Ani Dąbrow-
skiej)

Finał obchodów Dni Śródmieścia
17 czerwca 2012, niedziela, Skwer 
Hoovera, wstęp wolny
18.00, Koncert w wykonaniu lau-
reatów Grand Prix  Śródmiejskiego 
Festiwalu Młodych Talentów 
(polskie przeboje lat 60. i 70.)
19.00 Koncert zespołu Myslovitz

Organizator:
Dzielnica Śródmieście 
m.st. Warszawy
Dom Kultury Śródmieście 
Patroni Medialni:
Gazeta Muranowska, 
Gazeta Na Chmielnej, 
Południe Głos Śródmieścia.

Republika dzieci
To był fenomen na skalę światową: utopijna republika 
dziecięca, mini-państwo, w którym wychowywano „bez 
pedagogicznej sacharyny”, placówka tak postępowa, 
że naśladowano ją również poza granicami kraju. Ad-
res: Dom Sierot na Krochmalnej 92. Data budowy: 1912 
rok. Założyciel: Janusz Korczak. 

R E P E R T U A R Y
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W roku szkolnym 2012/13 otwieramy jedną klasę pierwszą o profilu lingwistycznym

Spotkania informacyjne:

19.06 godz. 1700
Rekrutację prowadzimy na podstawie wyników
testu, świadectwa i rozmowy rekrutacyjnej. Serdecznie zapraszamy!

SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 55 STO www.sg55.waw.pl
ul. Karmelicka 26,   00-181 Warszawa   tel. (22)3926140   fax. (22)4359795   tel. kom. 601 777 017   sg55@sg55.waw.pl

R E K L A M A

Warto zobaczyć co stracili-
śmy. 

Dominika Szczawińska: Fundacja Ar-
cheologia Fotografii powstała w 2008 
roku. W jakich okolicznościach?
Karolina Lewandowska: Były dwa 
impulsy. Pierwszy to rozmowy z Je-
rzym Lewczyńskim – czołowym pol-
skim fotografem, właścicielem nie-
zwykłego archiwum fotograficzne-
go, twórcą teorii „archeologii foto-
grafii”, patronem Fundacji. To wte-
dy mój mąż Rafał Lewandowski za-
proponował założenie fundacji chro-
niącej spuściznę po fotografach. 
W tym samym czasie robiłam aku-
rat kwerendy do wystawy w Zachę-
cie „Dokumentalistki. Polskie foto-
grafki XX wieku”. Pomagały mi Ka-
rolina Puchała-Rojek i Anna Duń-
czyk. Miałyśmy duży problem z do-
stępem do archiwów, zauważyły-
śmy też, że często nie są one otoczo-
ne należytą opieką. Postanowiliśmy 
zająć się archiwami fotograficzny-
mi polskich artystów. Spuścizna po 
wielu ważnych twórcach znajduje 
się często u osób prywatnych, któ-
rym brakuje czasu, funduszy i opar-
cia merytorycznego, by profesjonal-
nie zająć się zbiorami. Takie archi-
wum, często o ogromnym potencja-
le, nie jest dostępne dla badaczy, ar-
tystów i szerszej publiczności, a co 
gorsza, przechowywane w złych wa-
runkach, niszczeje. Nierzadko, gdy 
wkraczamy do akcji, to jest ostatnia 
chwila na uratowanie wielu bezcen-
nych materiałów. 

Jakie wartości przyświecają waszej 
instytucji?
Naszym celem jest ochrona i upu-
blicznianie archiwów po polskich 

fotografach, tak by mogli z nich ko-
rzystać studenci, badacze, artyści. 
Fotografia to nowy język współcze-
snego świata. Ważne jest więc upo-
wszechnianie wiedzy o jej historii. 
Wypracowaliśmy metody na prze-
chowywanie i inwentaryzację zbio-
rów prywatnych, które nie odbie-
gają od standardów muzealnych 
(brakuje nam tylko chłodnych ma-
gazynów). Chcemy dzielić się  swo-
ją wiedzą zarówno z osobami pry-
watnymi posiadającymi niewiel-
kie zbiory fotografii rodzinnej, jak 
i większymi instytucjami, które ta-
kich informacji potrzebują. Orga-
nizujemy wystawy, warsztaty. Po-
przez fotografię zamierzamy akty-
wizować lokalne społeczności i pro-
wadzić dialog międzypokoleniowy.

Z jakimi problemami zmagacie się 
na co dzień?
Podstawowy problem to znaleźć 
fundusze na działalność statutową. 
Przede wszystkim działalność zwią-
zaną z opracowaniem i digitalizacją 
archiwów, które wymagają stabil-
nego budżetu. 
Drugą kwestią jest to, jak przycią-
gnąć okolicznych mieszkańców. Od 
niedawna nasza siedziba znajduje 
się przy Skwerze Tekli Bądarzew-
skiej na ul. Andersa 13. Razem z 
Galerią Starter, Fundacją Promocji 
Sztuki Współczesnej i Stacją Mura-
nów organizujemy „Soboty u Tekli” 
– co miesiąc oprowadzamy po wy-
stawach. 23 czerwca zapraszamy 
na przedwakacyjny piknik rodzin-
ny. Chcemy zapoznać mieszkańców 
z naszą działalnością i wspólnie się 

pobawić. Tym razem towarzyszyć 
nam będą także: Centrum Kultu-
ry Jidysz, Fundacja Integracja, Sto-
warzyszenie Serduszko dla Dzieci, 
Wydawnictwo Czarne, Gazeta Mu-
ranowska, Centrum Karmelicka, 
Społeczne LO nr 7 im. B. Geremka, 
Społeczne Gimnazjum nr 55. 

Z czego fundacja się utrzymuje?
Prowadzimy szkolenia z zakresu 
archiwizacji, korzystamy z dotacji – 
ministerialnych, samorządowych i 
czasem zagranicznych, otrzymuje-
my darowizny, nawiązujemy współ-
prace sponsorskie, sprzedajemy fo-
tografie i reprinty, udzielamy licen-
cji na druk fotografii.

A z czego jesteście dumni?
W latach 2010-2011 fundacja pro-
wadziła projekt „Fotorejestr” 
– stworzyliśmy portal interneto-
wy ze spisem kolekcji fotograficz-
nych znajdujących się w 70 war-
szawskich instytucjach i zbiorach 
prywatnych. Zorganizowaliśmy 
też konferencję poświęconą archi-
wom fotograficznym. Projekt re-
alizowaliśmy we współpracy z Do-
mem Spotkań z Historią oraz Naro-
dowym Archiwum Cyfrowym. Waż-
nym elementem były comiesięcz-
ne konsultacje pod hasłem „Odku-
rzamy domowe archiwa”, podczas 
których mieszkańcy Warszawy mo-
gli porozmawiać o rodzinnych zbio-
rach fotografii i dowiedzieć sie, jak 
o nie zadbać.
Od 2011 roku zaangażowaliśmy się 
w projekt Żywe Archiwa – cykl wy-

staw, działań w przestrzeni publicz-
nej i publikacji prac artystów zasłu-
żonych dla polskiej fotografii. Sta-
ramy się przybliżać nasze dziedzic-
two poprzez zestawienie archiwum 
znanego fotografa lub ciekawego 
zbioru z pracami współczesnego 
artysty. Do tej pory prezentowali-
śmy archiwa m.in. Zofii Chomętow-
skiej, Zofii Rydet, Jerzego Lewczyń-
skiego. Od 1 czerwca zapraszamy 
na wystawę Romana Kobendzy i 
Basi Sokołowskiej (fotografie do-
kumentujące różne gatunki roślin 
z Ogrodu Botanicznego oraz rysun-
ki i cyjanotypie z motywem roślin). 
Jesienią 2011 roku w Domu Spo-
tkań z Historią miała miejsce wy-
stawa Kronikarki. Pokazaliśmy 
mało znane fotografie Zofii Cho-
mętowskiej i Marii Chrząszczowej, 
które w 1945 roku dokumentowa-
ły ruiny Warszawy i odradzające się 
życie miasta. Wystawie towarzy-
szył album Kronikarki. Zofia Cho-
mętowska i Maria Chrząszczowa 
nominowany do tytułu najlepszej 
książki roku w plebiscycie Progra-
mu III Polskiego Radia. W paździer-
niku 2011 roku, w ramach Progra-
mu Polskiej Prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej, odbyła się wystawa w 
Mińsku pt. Zofia Chomętowska. 
Między Kadrami. Fotografie z Lat 
1925-1945, odkrywająca niezna-
ne fotografie Polesia z okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego. To-
warzyszył jej przepiękny album Po-
lesie. Od końca czerwca wystawę 
będzie można oglądać w DSH.

Więcej: www.archeologiafotografii.pl

Policzmy się... spotkajmy się!
W tym miejscu prezentujemy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a także przykłady in-
westycji finansowych w wartościowe projekty społeczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje z Muranowa 
i okolic: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kulturalne i edukacyjne. Będzie nam miło, jeśli zechcą Pań-
stwo współtworzyć tę kolumnę. Zwieńczeniem akcji „Policzmy się... Spotkajmy się!” będzie impreza plenerowa latem 
2012 roku. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na www.gm.muranow.waw.pl

TISE ul. Nalewki 8/27 00-158 Warszawa WWW.TISE.PL

Fundacja Archeologia FotografiiOgrodowe przyjęcia czas za-
cząć. W ruch idą piknikowe kosze 
i grille. Jakie smakołyki podamy 
w tym sezonie? Jeżeli znudziły 
wam się kiełbaski, kaszanka czy 
zwyczajne koreczki, może skorzy-
stacie z propozycji naszej sąsiadki  
z ul. Miłej, Inessy Kim.

Karkoweczka szampańska 
z warzywami (5-6 porcji)

Weź: kilo karkówki, pół butel-
ki szampana, ulubione zioła (ba-
zylia, oregano, rozmaryn), sól, 
pieprz, 2 małe bakłażany, 2 duże 
papryki czerwone lub zielone, 
główkę czosnku

Na sos:  400 ml jogurtu natural-
nego, 2 wyciśnięte ząbki czosnku, 
pokrojony świeży koperek, po pół 
łyżeczki soli i pieprzu

Karkówkę pokrój na kotlety, lek-
ko rozbij tłuczkiem, posyp zioła-
mi i zalej szampanem. Odstaw 
na noc. Bakłażany pokrój w krąż-
ki, paprykę w paski, posól i od-

staw na pół godziny przed sma-
żeniem. Karkówkę upiecz na grillu 
z dwóch stron, skrapiając od cza-
su do czasu marynatą. Bakłaża-
ny lekko odciśnij, upiecz na gril-
lu z papryką i czosnkiem (na grill 
połóż całą główkę). Wymieszaj 
wszystkie składniki sosu. Podawaj 
go razem z karkówką.

Paluszki sezamowe 
z rukolą i szynką parmeńską

Weź: opakowanie paluszków se-
zamowych (mogą być zwykłe sło-
ne), 50 g rukoli, 200 g szynki par-
meńskiej

Paluszki i kilka listków rukoli za-
wijaj plasterkami szynki parmeń-
skiej. Przekąska gotowa: prosta, 
a przy tym smaczna i efektowna.

Ruloniki z cukinii nadziewane 
serkiem ziołowym (4 porcje)

Weź: 2-3 średnie cukinie, 50 g 
rukoli lub świeżej bazylii, 200 g 
półtłustego białego sera, 2 łyżki 

śmietany, koperek lub inne ulu-
bione świeże zioła, sól i pieprz do 
smaku, 1/3 szklanki oliwy

Cukinie pokrój wzdłuż w cieniut-
kie plastry, posól. Na patelni roz-
grzej oliwę, usmaż plasterki cuki-
nii z dwóch stron na złoty kolor. 
Przygotuj nadzienie: biały ser wy-
mieszaj ze śmietaną i posieka-
nymi ziołami, dopraw solą i pie-
przem. Przyrumienione plaster-
ki cukinii posmaruj serkiem zioło-
wym, ułóż na nich po 2-3 listki ru-

koli lub bazylii i zawiń. Doskona-
le smakują i na ciepło, i na zimno.

Warzywa z pastą orzechową

Weź: długi ogórek, 2 papryki czer-
wone, 2 marchewki, pęczek rzod-
kiewek

Na pastę orzechową:
2 szklanki orzechów arachido-
wych, szklanka jogurtu natural-
nego, łyżeczka otartej skórki cy-
trynowej

Przygotuj pastę: zmiksuj wszyst-
kie składniki na gładką masę. Po-
dawaj z obranymi warzywami: 
ogórkiem i marchewką pokrojoną 
w słupki, papryką – w paski i rzod-
kiewką w całości. 

Inessa Kim jest właścicielką 
bistro „Miło na Miłej”. 
Adres: Al. Jana Pawła II 70, 
wejście od ul. Miłej. 
tel: 694-012-215,
www.kimtv.com.pl

FIRMA NA MURANOWIE
POŻYCZKI DLA FUNDACJI,
STOWARZYSZEŃ
I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
WWW.TISE.PL

    Z KIM GOTUJEMY



GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

6

Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

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

(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 Bibliote-
ki Centalnej Polskiego 
Związku Niewidomych

ul. Konwiktorska 7
(0-22) 635-33-20

www.biblioteka-pzn.org.pl

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
(0-22) 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. 226365333
 www.ekodary.pl

Restauracja Arsenał
ul. Długa 52

(0-22) 635 83 77
www.restauracjaarsenal.pl

Dzika Pokusa
ul. Dzika 4

(0-22) 831 01 71
www.dzika4.pl

La Mama
ul. Andersa 23

(0-22) 226 35 05
www.lamama.eu

Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35, W-Wa

facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25

tel. (22) 620 24 13

Dom Smaków
 ul. Stawki 2

tel. (22) 860 62 96
info@domsmakow.pl

Ważne adresy

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku
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Zapraszamy na 

profesjonalną naukę pływania
i rehabilitacji w wodzie. 

Zajęcia na basenie WOSIR Ośrodek Polonia, przy ul. Konwiktorskiej 6.
Zapisy pod numerem telefonu 22 635-03-02 (Recepcja)
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W Noc Muzeów życie tęt-
niło również na Murano-
wie. Najwięcej działo się jak 
zwykle przy okrąglaku. Wy-
stawy zorganizowały Sta-
cja Muranów (Ania Koźbiel, 
„Preparaty”), Fundacja Ar-
cheologii Fotografii (Karo-
lina Breguła, Krzysztof Pi-
jarski i Michała Jelskiego, 
„Sztuczność”), Galeria Star-
ter (Agnieszka Grodzińska, 
„Temperatura ciała dosko-
nale czarnego”) i Fundacja 
Promocji Sztuki Współcze-
snej (Ewa i Jacek Doroszen-
ko, instalacja „Hemel”). 
Było muzycznie (dwa kon-
certy muzyków Opery Ka-
meralnej w Muzeum Arche-
ologii) i odrobinę patriotycz-
nie (w Muzeum Niepodle-
głości najmłodsi dowiedzieli 
się, o czym powinno pamię-
tać każde polskie dziecko, 
a dorośli mieli okazję zoba-
czyć wystawę „Architektura 
Polski niepodległej”). Wresz-
cie ponad tysiąc osób bawi-
ło się pod nowo powstałym 
Muzeum Historii Żydów Pol-
skich. Na aktywnych czekały 
szachownice, boisko, gumy, 
skakanki, frisbi; na plażowi-
czów –  leżaki, pufy, koce. 
Dzieci próbowały swych sił 
w pisaniu hebrajskich liter. 
Starsi stawili czoła mistrzo-
wi szachowemu Mateuszo-
wi Bartlowi i wysłuchali wy-
kładów rabina Tysona Her-
bergera o żydowskim spo-

rcie. Na koniec pikniku, po 
wspólnej hawdali (ceremo-
nia na zakończenie szabatu), 
odbył się wernisaż Warszaw-
scy Sportowcy i towarzyszą-
cy mu koncert Alexa Jaco-
bowitza, mistrza ksylofonu, 
marimby i cymbałów. 

Pożyczasz, jedziesz i zo-
stawiasz. Szybko, ekologicz-
nie i wygodnie. Już niedługo 
ruszą w całej Warszawie wy-
pożyczalnie miejskich rowe-
rów. W Śródmieściu na po-
czątek stanie 31 stacji – na 
obszarze ograniczonym uli-
cami Słomińskiego, al. Jana 
Pawła II i Al. Jerozolimskimi.

Skrzyżowanie Anielewi-
cza i Karmelickiej to był 
prawdziwy wyczyn dla 
pieszych. Pokonanie uli-
cy graniczyło z cudem. Na 
szczęście powstała tu wy-
sepka, która ma poprawić 
widoczność. 

Po raz kolejny w szko-
le na Karmelickiej odbył 
się Festyn Rodzinny. Im-
preza od lat  przyciąga nie 
tylko uczniów i ich rodzi-
ców, ale również mieszkań-
ców Muranowa. Na przy-
gotowanych przez dzieci 
stoiskach zaprezentowano 
sprzęt Straży Pożarnej i po-

licji (po sąsiedzku znajduje 
się komisariat). Nie zabra-
kło też występów najmłod-
szych. Następna taka oka-
zja dopiero za rok.

Na podwórku dawnego 
Hotelu Saskiego rośnie 
nowe skrzydło budynku 
stylizowane na starą fa-
brykę. Powstaną tam biura 
i restauracja z ogródkiem. 
Nad pracami czuwa laureat 
Oscara, Allan Starski. W in-
westycję zaangażowany jest 
znany warszawski restaura-
tor Artur Jarczyński (to do 
niego należał m.in. Fiszer i 
sąsiadujący z nim Der Ele-
fant – oba lokale zniknęły 
z pl. Bankowego rok temu, 
gdy zaczynał się remont) 
oraz znane studio projekto-
we MAAS. 
Budynek odzyska historycz-
ny charakter. Nowością bę-
dzie podziemny parking na 
50 samochodów oraz dzie-
dziniec, na który poprowa-
dzi szeroka brama prosto z 
pl. Bankowego – to właśnie 
nad jego projektem pracu-
je hollywoodzki scenograf. 
XIX-wieczną, przemysłową 
architekturę Allan Starski 
podkreśli klinkierową cegłą 
i stalową zewnętrzną klat-
ką schodową. Odbiory tech-
niczne nowego Hotelu Sa-
skiego zaczną się najwcze-
śniej w sierpniu.

MUS

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

Współorganizatorem pikniku sportowego na skwerze  
W. Brandta były Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 
7 im. Bronisława Geremka STO, Społeczne Gimnazjum 
nr 55 STO, Centrum Karmelicka i Gazeta Muranowska. 
Na naszym stoisku można było zagrać w grę planszową Ethica, 
dzieci wzięły udział w happeningu plastycznym „Sport bez gra-
nic” (wystawa prac jest otwarta do połowy lipca w naszej galerii 
przy Karmelickiej 26), a także pobrać archiwalne numery GM.

W roku szkolnym 2012/13 otwieramy
klasę pierwszą o profilu dziennikarskim

Spotkania informacyjne

19.06 o 1800

Rekrutację prowadzimy na podstawie wyników testu, 
świadectwa i rozmowy rekrutacyjnej. Serdecznie zapraszamy!

SPOŁECZNE LICEUM NR 7 STO im. B. Geremka www.slo7.waw.pl
ul. Karmelicka 26,   00-181 Warszawa   tel. (22)3926140   fax. (22)4359795   tel. kom. 601 777 017   slo7@slo7.waw.pl
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