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Czy razem
obronimy
„Feminę”?

Jechałem
tramwajem
elektrycznym!
„Dnia 18 października o
godzinie pierwszej na stacji głównej na Muranowie
(zajezdnia przy ul. Sierakowskiej 7) ruszył pierwszy wóz oznaczony numerem 1, zdobnym różnokolorowymi wstęgami i zielenią. (...) Pierwszy wóz
prowadzony był przez naczelnika ruchu, obok którego stał przedstawiciel
kompanii belgijskiej, p.
Wł. Kiślański. W przedziale głównym mieścili się:
p. prezydent miasta, jenerał-lejtnant Starynkiewicz, ks. J.T. Lubomirski,
wiceprezes Banku Polskiego Antoni Nagórny i
p. Mieczysław Epstein.”

Wieść gruchnęła znienacka: kino Femina może niedługo zniknąć z mapy Warszawy – dowiedziało się tvnwarszawa.pl od anonimowej internautki. Na jego miejscu
firma Jeronimo Martins, właściciel m.in. sieci Biedronka i drogerii Hebe,
chce otworzyć swój sklep.
Wniosek o zmianę sposobu użyt-

cielami budynku, rodziną Trep-

ronimo Martins odmawia poda-

kowania pomieszczeń trafił już

czyńskich. Zapomniała niestety

nia szczegółów nowej inwesty-

do urzędu dzielnicy Śródmie-

uprzedzić dyrektora kina: pan

cji, wiadomo jedynie, że swo-

ście. Firma Jeronimo Martins

Edward Durys o całej sprawie

ją działalność chciałby prowa-

kontaktowała się też z właści-

dowiedział się od sąsiadów. Je-

dzić na powierzchni ok. 600 me-

Bolesław Prus
„Kurier Warszawski” 1881 r.

fot. Ewa Kasperska

Projekt współfinansuje
m.st. Warszawa
- Dzielnica Śródmieście

Więcej informacji na stronach:

„Dziadkowe” Ognisko

Dzieci nie żyją w wyizolowanej rzeczywistości, dlatego w centrum zainteresowania pozostaje środowisko rodzinne. Istotną i znaczącą rolę
w kształtowaniu kontaktów między rodzinami a Ogniskiem spełniają
wspólne warsztaty psychologiczne, poradnictwo, małe i duże uroczystości ogniskowe.
GAZETA MURANOWSKA

MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

1

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA

Gazeta Muranowska

Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku

serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

trów, co w praktyce oznacza zaanektowanie sal
kinowych. Dyrektor i
stali bywalcy Feminy
nie wyobrażają sobie,
by kino przestało istnieć. Scena działa od
lat 30. XX wieku. Przez
pewien czas występowała
tu Filharmonia Warszawska. W czasie okupacji
działał teatr, w którym śpiewała Marysia Ajzensztad nazywana „Słowikiem getta”. Miała imponujący
repertuar, od szlagierów po arie
operowe. Grała też na fortepianie, przed wojną uczyła się u Zbi-

Jechałem tramwajem
elektrycznym!

gniewa Drzewieckiego, jednego
z organizatorów Konkursów Chopinowskich. Szpilman w „Pianiście” pisał, że „stałaby się bardzo
sławna i znana milionom ludzi,
gdyby nie została zamordowana
przez Niemców”. W kinie jest też
tablica, którą sfinansowała fundacja Umschlagplatz. - Od 1996
roku odwiedziło nas ponad 5 mi-

Od początku istnienia zawłaszczyły sobie Muranów: przeciskały się w tłumie na Karmelickiej, wymijały na skrzyżowaniu Gęsiej, Nalewek
i Franciszkańskiej, odpoczywały przy placu Muranowskim. Bolesław Prus nazwał je „rozjuszonymi tygrysami”.

lionów widzów - twierdzi Durys.
Czy już niedługo ten fakt przejdzie do historii? Może warto zawalczyć o Feminę.
Już raz w Warszawie udało się nie
dopuścić do otwarcia podobnego

tak gęsto, jak w czasie przejazdu nieboszczyka szacha perskiego. A kiedy pierwszy raz pozwolono dostać się do wnętrza, ludzie pchali się, jak po bilety loteryjne. I przez kilka dni należało do szyku, jeżeli mógł kto powiedzieć o sobie:

sklepu – mieszkańcy Miasteczka

„Dnia 18 października o godzi-

na linia numer 1 biegła od Na-

– Jechałem tramwajem elek-

Wilanów stwierdzili, że taka in-

nie pierwszej na stacji głów-

lewek, ul. Świętojerską, Długą,

trycznym!

westycja nie licuje z prestiżowym

nej na Muranowie (zajezdnia

Wąską, Podwalem, Krakowskim

Publiczność z najwyższym za-

charakterem ich osiedla i z powo-

przy ul. Sierakowskiej 7) ruszył

Przedmieściem, Nowym Świa-

chwytem, z najgłębszą tkliwo-

dzeniem zablokowali inwestycję.

pierwszy wóz oznaczony nume-

tem, al. Ujazdowskimi, Baga-

ścią powitała nowo narodzone

Muranów ma chyba w zanadrzu

rem 1, zdobnym różnokolorowy-

telą, aż do Rogatek Mokotow-

dziecię Warszawy, myśląc: jaką

więcej argumentów.

mi wstęgami i zielenią. Za nim

skich. Była to trasa jednotoro-

by mu dać najpiękniejszą mam-

potoczyło się sześć jeszcze wa-

wa, a tramwaje kursowały na

kę,

Już dziś do protestu dołączył na

gonów w równie świątecznym

niej w godzinach 7.30-22.00.

czek, najładniej haftowane pie-

Facebooku Polski Instytut sztuki

rynsztunku. Pierwszy wóz pro-

Już w listopadzie linię wydłużo-

luszki. Aż tu naraz – ukochane

Filmowej i Filmoteka Szkolna.

wadzony był przez naczelnika

no o odcinek Muranów-Powązki

niemowlę na jednej ulicy potrą-

ruchu, obok którego stał przed-

przez ul. Dziką. Kolejny miesiąc

ca stójkowego, na drugiej oba-

stawiciel kompanii belgijskiej,

i kolejny oddany kawałek: na ul.

la stróża, tam kaleczy chłopca,

p. Wł. Kiślański. W przedzia-

Bielańskiej między Nalewkami a

ówdzie łamie rękę staruszce, a

le głównym mieścili się: p. pre-

pl. Teatralnym.

wreszcie – na czysto zabija kil-

fot. Ewa Kasperska

zydent miasta, jenerał-lejtnant
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najhigieniczniejszy

smo-

ka osób... Trudno też dziwić się,

Starynkiewicz, ks. J. T. Lubomir-

Rozjuszone tygrysy

że wystraszona publiczność jed-

ski, wiceprezes Banku Polskiego

„Wtem... któż zdoła opisać za-

nym głosem zaczęła wołać:

Antoni Nagórny i p. Mieczysław

ciekawienie, radość i dumę war-

– Gwałtu!... ależ to nie jest nie-

Epstein.”

szawiaków, kiedy pewnego dnia

mowlę... to nie nadzieja mia-

Tak w „Kurierze Warszawskim”

rozeszła się wiadomość, że elek-

sta!... To rozjuszony tygrys...

Bolesław Prus opisywał inau-

trowozy nareszcie wyjechały na

wściekły hipopotam... to giloty-

gurację

tramwajów.

ulicę... [...]” – pisał Prus kilka lat

na!...

Była jesień 1881 roku. W histo-

później. „Kiedy pierwszy raz po-

Istotnie trochę za dużo krwi po-

rii warszawskich pojazdów Mu-

kazały się olbrzymie, niby me-

płynęło

ranów od samego początku grał

blowe, wozy bez koni publicz-

chrzcinach.”

pierwsze skrzypce. Wspomnia-

ność skupiła się na chodnikach

To już z kolei rok 1908. Na uli-

konnych

na

elektrowozowych

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

cach

Warszawy

pojawiły

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

się

były nie cyframi, ale kolorami:

do wysokości ul. Muranowskiej

pierwsze tramwaje elektrycz-

była więc linia biała, pomarań-

– tam pasażerowie przesiada-

ne. Prus nowoczesną techniką

czowa, jasnożółta i czerwono

li się do innych tramwajów jeż-

fascynował się jak nikt (korzy-

żółta. Wszystkie, jak wspomina

dżących po przedwojennym to-

stał z aparatu fotograficznego i

Bernard Singer, dziennikarz i

rze szerokim. Dopiero dwa lata

maszyny do pisania, jako jeden

publicysta, straszliwie zatłoczo-

później, gdy szerokość torów

z pierwszych zafundował sobie

ne: „(…) toczyła się gorączkowa

ujednolicono, 15. zaczęła kur-

telefon), ale skoro nawet on na-

walka nie tylko o dostęp dla lu-

sować aż do pl. Zbawiciela. I tą

zywał

rozjuszonym

dzi, ale i miejsce dla paczek. Je-

trasą jeździ do dziś.

tygrysem, jaki popłoch musia-

śli nie udało się wedrzeć z tyłu

Nie zachowała się natomiast

ły budzić wśród tych, którzy do

na skutek oporu konduktora,

2., która przed wojną ruszała

wszelkich nowinek podchodzi-

szukano szczęścia u woźnicy.”.

z Nalewek, by odpocząć na pę-

li z rezerwą. Była to jednak tyl-

Wyjątkiem były soboty – w sza-

tli przy pl. Grzybowskim. Na-

ko kwestia czasu. Wkrótce war-

bat tłoczne, hałaśliwe tramwa-

przeciwko jej przystanku sklep

szawskie ulice pokryła gęsta

je na Nalewkach zamierały. „Ci-

mieli dziadkowie Józefa Hena.

sieć torów, a jedne z ważniej-

sza zstąpiła na żydowskie ulice.

„Usadzano mnie na stołeczku

Podzielmy
się kulturą!

szych linii znalazły się… oczywi-

Tramwaje jechały puste, skle-

i mogłem przypatrywać się za-

ście na Muranowie.

py były zamknięte.” – pisał Isa-

kręcającym tramwajom. Pamię-

Ruszył pierwszy w Warsza-

ac Bashevis Singer w opowiada-

tam, że był tam tramwaj 5 i 2,

Od Gęsiej po plac Muranowski

niu „Szosa”.

co mnie wprawiało w pewien

Pierwszy elektryczny tramwaj

Znaczenie „nalewkowej” trasy

niepokój, bo byłem pewny, że

na Muranowie pojawił się na

jeszcze bardziej wzrosło, gdy w

to przekręcone 5 i korciło mnie,

Gęsiej – obecnej ulicy Aniele-

grudniu 1924 r. uruchomiono li-

żeby to jakoś doprowadzić do

wicza. Odcinek od Nalewek do

nię na Żoliborz - jedyne połą-

porządku” – wspomina pisarz w

Dzikiej (dziś Zamenhofa) zakoń-

czenie z tą dzielnicą. Od stycz-

książce „Nowolipie”.

czony był krańcówką. Nową tra-

nia 1940 r. jeździł Nalewkami

Tramwaje miały drewniane wa-

są pojechały linie 7 (z Powązek

tramwaj numer 27. Po wojnie

gony, w których zimą montowa-

Dom Kultury Śródmieście, który

do Dworca Towarowego) oraz

zniknęły nie tylko pojazdy, ale i

no dodatkową stałą szybę.

jest instytucją kultury m.st. War-

2, 4 i 19 (można było nimi do-

sama ulica.

Dach był latarniowy, z ośmio-

szawy, wspólnie z Fundacją Pole

stać się na pl. św. Aleksandra,

Podobnie na mapie Murano-

ma uchylnymi okienkami. Tram-

do Dworca Terespolskiego i na

wa nie ma już śladu po krań-

waje oświetlały zwykle trzy ży-

Dialogu i Urzędem Dzielnicy Śród-

pl. Zbawiciela). W latach 20. li-

cówce na tłocznym placu Mura-

randole, ogrzewanie zapewnia-

nię wydłużono najpierw do ul.

nowskim. Od 1899 r. przez plac

ły piecyki elektryczne. Prze-

Smoczej, a z czasem do cmen-

przejeżdżały 4 linie tranzytowe,

dział pasażerski był podzielo-

tarza żydowskiego. Skrzyżowa-

a 3 kończyły swój kurs – pojaz-

ny na dwie klasy: pierwszą (po-

nie Gęsiej z Nalewkami i Fran-

dy parkowały pośrodku ruchli-

środku wagonu, z miękkimi sie-

ciszkańską było wtedy najru-

wego targowiska. Ruch tram-

dzeniami) i drugą (dwa prze-

chliwszym miejscem międzywo-

wajów ułatwiała jednotorowa

działy bliżej pomostów, z twar-

jennej Warszawy. Ruch tramwa-

pętla, od której odchodziły tory

dymi ławkami). Jeden wagon

jów ustał 8 września 1939 r. Do-

na Sierakowską (tramwaj tej li-

mógł pomieścić nawet 40 pasa-

piero 4 kwietnia 1940 r. zosta-

nii jechał aż do Dworca Kowel-

żerów. Ci mieli wygodnie nie tyl-

Domu Kultury Śródmieście będzie

ła przywrócona linia numer 1 z

skiego), Muranowską i Nalew-

ko w środku. Również przystan-

pierwszym budżetem partycypa-

Powązek do Śródmieścia. Wcze-

ki. Ruch na placu Muranow-

ki były tak urządzone, by cze-

cyjnym w Warszawie i pierwszym

sną jesienią na ul. Gęsiej poja-

skim trwał nieprzerwanie do 10

kanie na tramwaj nie sprawia-

wiły się także linie 4 i 26 (wy-

sierpnia 1942 r.

ło przykrości: drewniane po-

w domu kultury w Polsce.

cofano je już jednak w listopa-

Wreszcie przez krótki moment

czekalnie zimą wyposażano w

dzie, kiedy powstało getto) oraz

podczas okupacji tramwaj jeź-

kaflowe piece lub kozy, latem

29 - linia „tylko dla Żydów” - zli-

dził też ulicą Karmelicką. Linia

w dodatkowe wysuwane mar-

kwidowana w grudniu. 1. kurso-

numer 15 od listopada 1939 r.

kizy, które chroniły przed słoń-

wała trochę dłużej, ale i tę zli-

kursowała na trasie z pl. Mura-

cem. Na Muranowie niestety

kwidowano 15 czerwca 1941 r.

nowskiego przez Dziką, Karme-

były rzadkością. Z zachowanych

Po wojnie tramwaje na Gęsią ni-

licką, Leszno, Solną i Chłodną,

fotografii wiadomo, że najbliż-

gdy już nie wróciły.

aż na Młynarską. Po utworzeniu

szy taki przystanek znajdował

Tak samo świeci dziś pustkami

getta była przeznaczona tylko

się na pl. Bankowym przy Ban-

ulica Bohaterów Getta, dawniej

dla Żydów.

ku Polskim. Zbudowany ze zdo-

tycypacyjnym.

tramwaje

wie projekt budżetu partycy-

pacyjnego. Mieszkańcy Śród-

mieścia sami zdecydują na co
wydać pieniądze. W tym roku
od ich zdania zależy zago-

spodarowanie pieniędzy dla
Domu Kultury Śródmieście.

mieście realizuje projekt „Podzielmy się kulturą”. Projekt ten pozwoli mieszkańcom Śródmieścia
współdecydować o zagospodarowaniu budżetu programowego DKŚ na kolejny rok. W Polsce
z podobnego projektu skorzystały
do tej pory miasta Rybnik, Sopot
i Łódź. „Podzielmy się kulturą” w

W ramach projektu odbędzie się
trzyetapowy cykl warsztatów:
Wrzesień: warsztaty dla współpracowników projektu - uczestnicy nauczą się, jak angażować i
wspierać kolejnych mieszkańców
Śródmieścia, którzy będą chcieli
współdecydować o budżecie par-

bionych desek był prawdziwym

I warsztat: wtorek 25.09. (godz.

wajowa łącząca północną War-

Przekręcone 5

dziełem sztuki. Szkoda, że dziś

1800-21000, Pracownie Artystyczne

szawę z resztą miasta. Pierwszy

Linia numer 15 przetrwała woj-

już takich nie ma.

tramwaj wjechał tu 18 paździer-

nę i w podróż po Warszawie wy-

DKŚ przy ul. Kredytowej 6 lok. 2)

nika 1881 r. Dwa lata później

jechała ponownie w 1946 roku.

Monika Utnik-Strugała

Nalewkami kursowało już 5 li-

Po odbudowaniu wiaduktu nad

zdjęcie:

nii. Początkowo linie oznaczone

Dworcem Gdańskim kursowała

http://tramwar3.republika.pl

Nalewki, ważna arteria tram-

II warsztat: sobota 29.09. (godz.
1200-1500, Pracownie Artystyczne
DKŚ przy ul. Kredytowej 6 lok. 2)
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Październik: mieszkańcy i pracownicy DKŚ przygotują rekomendacje budżetowe na kolejny rok.
I grupa: czwartek 25.10. (godz.
1800-2100, Klub DKŚ przy ul. Hożej
41 lok. 2)
II grupa: sobota 27.10. (godz.
1200-1500, Klub DKŚ przy ul. Hożej
41 lok. 2)
Listopad: otwarte spotkanie finałowe – uczestnicy podejmą decyzję o kształcie budżetu programowego DKŚ na 2013 rok.
Więcej informacji na www.konsultacje.um.warszawa.pl
Zgłoszenia na warsztaty:z.cichowska@poledialogu.org.pl lub 880

w projekcie, otrzymają od Domu

„Dziadkowe” Ognisko

Kultury „Kartę Przyjaciela DKŚ”

Ognisko „Muranów” jest jednym

się ważny. Ognisko „Muranów”

się aktywnie w realizację różno-

z dziesięciu Ognisk należących

K. Lisiecki „Dziadek” powołał do

rakich inicjatyw miejskich i śro-

do Zespołu Ognisk Wychowaw-

życia w 1957 roku.

dowiskowych,

czych im. Kazimierza Lisieckie-

Dzisiaj obejmuje ono opieką 40

Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-

go „Dziadka”. To publiczna pla-

wychowanków w wieku od lat 6 do

czeniem Społecznym, międzyna-

cówka wsparcia dziennego pro-

usamodzielnienia. Młodzi ludzie,

rodową akcję ekologiczną „Godzi-

wadzona przez m.st. Warszawę.

którzy trafiają do Ogniska, potrze-

na dla Ziemi” czy cykliczny piknik

Prowadzi działalność opiekuńczą,

bują pomocy edukacyjnej, zaspo-

„Korowód Wolski”. Ognisko „Mu-

specjalistyczną

podwórkową.

kojenia potrzeb emocjonalnych,

ranów” organizuje też imprezy,

Adresatami tych działań są dzie-

sprzyjających warunków dla roz-

których adresatem jest środowi-

ci i młodzież oraz ich rodziny po-

woju pasji i zainteresowań, cieka-

sko lokalne; należą do nich: „Za-

trzebujące wsparcia w codzien-

wego pomysłu na spędzenie czasu

kręcone Podwórko” (impreza pro-

nym funkcjonowaniu. Podopiecz-

wolnego. Głównym zadaniem po-

mująca placówkę) i Piknik Rodzi-

ni Ognisk mogą wziąć udział w

dejmowanych działań jest kształ-

ny

zajęciach rozwijających zainte-

towanie prawidłowych nawyków

tradycją stał się także „Podwór-

resowania i skorzystać z pomo-

w stosunku do obowiązków szkol-

kowy Dzień Dziecka”.

cy specjalistycznej: edukacyjnej,

nych, zapobieganie zaległościom,

psychoedukacyjnej i terapeutycz-

a także tak zwane „wychowywa-

Praca wychowawcza prowadzo-

nej. Oferta dla rodziców to porad-

nie przez pracę”. Ważnymi ele-

na w Ognisku „Muranów” opiera

nictwo, warsztaty umiejętności

mentami koncepcji pedagogicznej

się na wieloletnim doświadczeniu

wychowawczych oraz tematycz-

Ogniska są wychowanie społecz-

i poszanowaniu zasad „dziadko-

ne grupy wsparcia. Ogniska łączy

ne, estetyczne i kulturalne, a tak-

wych”. Sprawdzone metody i nie

wspólna koncepcja pracy, wspól-

że na motywowanie działalności

poddający się presji czasu kodeks

nie wypracowywane i realizowa-

twórczej.

honorowy wychowanka są funda-

788 468
Mieszkańcy, którzy wezmą udział

uprawniającą do zniżek w
Domu Kultury.
Dołącz się do projektu - zgłoś się

4

www.wolskieregionalia.waw.pl

Zobacz Muranów na starej fotografii w Cyfrowym Archiwum
Wolskich Regionaliów i powiększ naszą kolekcję!

- decyduj!
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ne programy oraz tradycja.

m.in.

Muranowskiej.

obchody

Wieloletnią

mentem tej pracy. Na przestrzeDzieci nie żyją w wyizolowanej

ni lat powstała „Wielka Muranow-

Pierwsze powstało w Warsza-

rzeczywistości, dlatego w cen-

ska Rodzina”, której członkami są

wie już ponad 80 lat temu. Słu-

trum zainteresowania pozosta-

aktualni i dorośli wychowankowie,

żyło wsparciem i pomocą war-

je środowisko rodzinne. Istot-

ich rodziny, wychowawcy dawni i

szawskim małym gazeciarzom.

ną i znaczącą rolę w kształtowa-

obecni, przyjaciele Domu, ludzie

K. Lisiecki „Dziadek”, założyciel

niu kontaktów między rodzina-

dobrej woli oraz wolontariusze,

Ognisk, tworzył dla nich miejsca

mi a Ogniskiem spełniają wspól-

którzy związali swoje losy z „Dru-

dalece różniące się od burs czy

ne warsztaty psychologiczne, po-

gim Domem” przy ul. Dzielnej 17a

przytułków. Już wtedy Ogniska

radnictwo, małe i duże uroczysto-

w Warszawie.

działały w oparciu o wzór dobrze

ści ogniskowe.

funkcjonującego domu, w którym

Jako placówka miejska Zespół

Opracowała: Hanna Przybińska

każdy miał swoje miejsce i czuł

Ognisk Wychowawczych włącza

Beata Brzezińska- Dźwigaj

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

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

Przed wakacjami zapowiedzieliśmy nowy cykl: w każdym numerze „Gazety Muranowskiej” będziemy publikować kolejny rozdział prozy ucznia jednej z muranowskich szkół. Dziś pierwsza odsłona. Oddajemy w Wasze ręce prolog powieści „Carver” Marka Ślusarczyka, absolwenta Społecznego Gimnazjum nr 55 STO.
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Chłopak o śnieżnobiałych wło-

jest pusty. Przez okna nie można

jawiłby się tutaj. Nadal byłby na

ny żyrandol zbyt mocno oświe-

sach ujrzał na horyzoncie skraj

było dostrzec ani jednej zapalo-

Tymplozjonie, wciąż miałby szan-

tla sklep. Nie chciał zwracać ni-

lasu, koniec dotychczasowej sce-

nej lampy. Gdy podszedł do okna

sę wszystkich uratować: Mamę,

czyjej uwagi, więc zapalił jedy-

nerii. Po kilkugodzinnym mar-

i ostrożnie zajrzał do środka, nie

Tatę, Moucha, Carvera, Elię, Ro-

nie małą lampkę dającą czerwoną

szu odczuwał nie dający mu spo-

zobaczył w środku nikogo, jedynie

zal... małą Rozal...

poświatę. Rozejrzał się po domu.

koju głód. Jedyną rzeczą, poza

mnóstwo półek.

- Weź się w garść! - krzyknął

Półki, które ledwo co dostrzegał,

ubraniem, jaką posiadał, wyrzu-

Postanowił zaryzykować i włamać

sam do siebie, uderzając pięścią

patrząc z zewnątrz przez zaszro-

cił w zamarznięte odstępy wody.

się. Podszedł powoli do ganku i,

w drewnianą ścianę domku, tuż

nione okno, stanęły teraz przed

Nie w głowie było mu teraz wra-

wchodząc po schodkach, zauwa-

obok drzwi wejściowych.

nim w pełnej krasie. Było na nich

cać do tamtego klifu. Wciąż trzy-

żył napis nad wejściem:

Dopiero po chwili zorientował się,

mnóstwo przeróżnych dziwactw:

jaki wywołał hałas. Jeżeli ktoś był

plastikowe figurki, bębenki, ma-

mał się myśli, że przed sobą znajdzie jeszcze coś poza stadem wil-

U Marvina

w pobliżu, na pewno go usłyszał.

kiety gór. Wziął do ręki figurkę

ków. Co prawda w połowie dro-

Przygodę czas zacząć!

Ugiął ręce w gotowości i obrócił się

uśmiechniętego żeglarza. Rozcza-

na pięcie, aby sprawdzić, czy ktoś

rowała go, bo jedyne, co potrafiła,

gi miał moment słabości, kiedy to
chciał położyć się na ziemi i już ni-

Stanął, analizując deskę z nadru-

się nie zbliża. Nikogo nie było.

to poruszać lewą ręką tak, jakby

gdy się z niej nie podnosić - prze-

kiem. Gdyby miał na swoim domu

Chłopak delikatnie pociągnął za

do kogoś machała.

cież nie miał już nic na świecie,

zamontować coś podobnego, na-

klamkę. Ku jego wielkiemu zdu-

na czym by mu zależało. Ale, bio-

pis na pewno by mówił:

mieniu drzwi nie były zamknię-

Odłożył żeglarza na miejsce. Gar-

te. To rozwiązało problem, ale

dził zabawkami. Zabawki niczego

rąc pod uwagę jego genetykę, nie
mógł umrzeć z powodu zimna, a

Witam i żegnam

zrodziło podejrzenie o zasadzkę.

nie robią, niczego nie wnoszą w

długa śmierć głodowa nie wyglą-

Wstęp wzbroniony Rozal!

Chłopak uspokoił się dopiero wte-

życie, tylko zabierają cenny czas,

dy, gdy dokładnie przeszukał całe

którego jest tak mało.

dała zbyt interesująco.
Zbliżył się do skraju lasu i z praw-

„Rozal...” - pomyślał. Ogarnęła go

pierwsze i drugie piętro. Dom był

dziwą

samotny

fala smutku, gdy pomyślał o swo-

czysty.

Chłopak zauważył, że sklep jest za-

drewniany domek, idealne schro-

jej małej siostrze. Nagły przypływ

Zamknął za sobą drzwi, które

niedbany. Choć wszystkie produkty

nienie przed burzą śnieżną. Pod-

uczuć był na tyle mocny, że musiał

wpuściły do środka drobiny śnie-

poustawiane były w równych szere-

szedł bliżej i wtedy usłyszał krzyk.

złapać się za głowę. Że też musiał

gu. Znalazł najbliższy kontakt

gach na półkach, całe tonęły w ku-

Zamarł. Krzyk dochodził z

uciec! Gdyby nie wziął do ręki

i go wypróbował. Szybko wyłą-

rzu. „Ten kto tu sprząta, nie popisał

giej strony domu. Szybko otrzą-

tego przeklętego kostura, nie po-

czył, gdy okazało się, że ozdob-

się.” - stwierdził w myślach.

snął się z zaskoczenia i, przeska-

R E K L A M A

ulgą

zobaczył

dru-

kując od jednego drzewa do drugiego tak, by pozostać w ukryciu,
zaczął okrążać budynek. Chciał
odnaleźć źródło krzyku. Wreszcie
ujrzał wysoką postać niosącą drugą mniejszą na ramieniu.
Owa dwójka widocznie trochę się
posprzeczała, ale w końcu wysoka postać odstawiła drugą na ziemię i już razem, w zgodzie, poszły ścieżką w kierunku przeciwnym do tego, z którego nadchodził chłopak.
Nie wiedział, czy to koniec awantury, dlatego wolał jeszcze trochę
poczekać w ukryciu. Gdy minęło wystarczająco dużo czasu - na
tyle, by śnieg zasypał ślady, jakie
zostawiła po sobie para awanturników - wyszedł zza drzewa i zbliżył się do domku.
Wszystko wskazywało na to, że
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Ważne adresy
Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. (22) 392 61 44

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

wa oraz inspirowana nurta-

Karmelicka ruszył kurs kom-

mi etnicznymi. Imprezie to-

puterowy i trening pamię-

warzyszyły wystawy („Bursz-

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

ci dla osób 50+. Na zaję-

tyn nie tylko nad Bałtykiem”,

ciach można nauczyć się ob-

„Czterdziestka – 40 lat krze-

www.teatrkamienica.pl

sługi komputera oraz jak ko-

mienia pasiastego w biżute-

Opera Kameralna
Al. Solidarności 76b
tel. (22) 831 22 40

rzystać z dobrodziejstw in-

rii”) i konkursy (Ogólnopol-

ternetu. Trening jest skiero-

ski Konkurs Biżuterii Arty-

wany do osób, które chciał-

stycznej „Prezentacje 2012”

by poprawić swoje funkcjo-

i „Złoto i Srebro w Rzemio-

nowanie i usprawnić pamięć.

śle”, Ogólnopolski Konkurs

Obecnie w naszym życiu jest

Złotników). Dodatkowo Piotr

www.muranow.pl

tyle różnych informacji do

Cieciura z łódzkiej Wyższej

Kino Femina
Al. Solidarności 115
tel. (22) 654 45 45

przyswojenia, że wskazane

Szkoły Sztuki i Projektowa-

jest stosowanie technik pa-

nia zaprezentował kolekcję

mięciowych, aby żyło się ła-

starych narzędzi złotniczych

twiej i pamiętało więcej. Wię-

i podstawowych technik wy-

www.ck.muranow.waw.pl

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
DKF Muranów
ul. Andersa 1
(22) 635 25 29

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
(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

cej informacji znajdziecie na
www.ck.muranow.waw.pl
Na Facebooku powstał pro-

i prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

fil sympatyków idei odbudo-

Stacja Muranów.

wy Pałacu Saskiego na set-

Książka jest połączeniem literatury faktu i reportażu, niety-

ną rocznicę odzyskania nie-

powym przewodnikiem po osiedlu wzniesionym na gruzach i

podległości, czyli 11 listopa-

z gruzów dawnego getta.

da 2018 roku. Wkrótce ruszy

„Autorka poprzez losy kilkudziesięciu bohaterów - z którymi

też strona internetowa pro-

rozmawiała i o których pytała - pisze miejską historię pamię-

mująca to przedsięwzięcie.

ci, a bardziej może zapomnienia, zamiatania pod dywan tra-

Warto dołączyć.

gicznej historii.” – komentuje Paweł Dunin-Wąsowicz. Cenny
dokument, który pozwoli na nowo odkryć to, na co patrzy-

7 października odbyły się tarto Srebro Czas”. W impre-

nicznych z

Włoch, Turcji,

z wiodących targów jubiler-

zie wzięło udział 300 wy-

Czech, Danii, Niemiec, Gre-

skich w Polsce, w tym roku

stawców, w tym 15 zagra-

cji, Belgii i Litwy. To jedne

dominowała biżuteria ażuro-
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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

Pismo wydaje:
SKT nr 52 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego
skt52sto@gmail.com

UFA
Fundacja Centra
ul. Nowolipki 20
www.u-f-a.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

GAZETA

my każdego dnia.

gi biżuterii i zegarków „Zło-

Sklep
ekologiczny
ul. Nowolipie 25,
tel. 226365333

Dom Smaków
ul. Stawki 2
tel. (22) 860 62 96
info@domsmakow.pl
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robu biżuterii.
W księgarniach nowa pozycja – „Stacja Muranów” Beaty
Chomątowskiej, założycielki portalu stacjamuranow.art.pl

www.dzika4.pl

MURANOWSKA

Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku
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