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POROZMAWIAJMY
O MURANOWIE

Czy Muranów
chce być
niesamowity?

Projekt współfinansuje
m.st. Warszawa
- Dzielnica Śródmieście

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

DOMU KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE
ZAPRASZAMY NA FINAŁOWE SPOTKANIE, PODCZAS KTÓREGO WSPÓLNIE
ZDECYDUJEMY O BUDŻECIE DKŚ!
24 listopada (sobota), godz. 11-17
w Domu Kultury Śródmieście na ul.
Smolnej 9 (wejście od Al. Jerozolimskich)
Plan spotkania:
- podsumowanie wcześniejszych etapów projektu
- dyskusja nad wariantami budżetu
DKŚ wypracowanymi we wrześniu
i październiku
- głosowanie i wybór projektu budżetu
SPOTKANIE JEST OTWARTE. PROSIMY
O POTWIERDZANIE OBECNOŚCI:
Mailowo:
z.cichowska@poledialogu.org.pl
Telefonicznie:
880 788 468 lub 22 826 25 86
Plan warsztatu i materiały informacyjne o budżecie partycypacyjnym DKŚ
na stronie:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
ZAPRASZAMY!

Miejsca,
których już nie ma

Jesień to czas wspomnień. Przypominamy kamienice, manufaktury i sklepy,
które dawno zniknęły z mapy Muranowa.

FUNDACJA
INTEGRACJA

Przedstawiamy kolejną ciekawą inicjatywę z Muranowa w ramach cyklu „Poznajmy się, spotkajmy się”

Był maj 1994 roku, mijało właśnie dwanaście lat od wypadku Piotra Pawłowskiego...
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POROZMAWIAJMY
O MURANOWIE
Chyba o żadnym innym warszawskim

mordowanych, bo „w witrynach skle-

osiedlu nie krąży tyle miejskich legend

pów co rusz pojawiają się kartki: lokal

co o Muranowie: na przykład że tu stra-

do wynajęcia”? Moim zdaniem to wy-

szy, że duchy getta wypędzają stąd

ciąganie błędnych wniosków. Raz, bo

każdego, kto chciałby otworzyć restau-

mamy przecież kryzys. Dwa, bo dzia-

rację lub prowadzić klub. Ot, mniejsze i

ła silna konkurencja – w końcu ile na

większe wyssane z palca historie, któ-

jednej ulicy może istnieć sklepów spo-

re powtarzają żądni rozgłosu tropicie-

żywczych? Trzy, bo dla przedsiębior-

le niesamowitości. Pewnie nie zwróciły-

ców Muranów jest nieatrakcyjny ze

by one mojej uwagi, gdyby nie zatoczy-

względu na jego położenie – ani to

ły niedawno szerszego kręgu. Zaczę-

miejsce turystyczne, ani tym bardziej

ło się niewinnie od pokazywanego jakiś

biznesowe. Że po wojnie Żydzi nie

czas temu w TVN Warszawa sensacyj-

chcieli tu wracać? Również wielu nie-

nego cyklu „Przeklęte rewiry” – w odcin-

żydowskich mieszkańców przedwo-

ku o Muranowie mowa o zjawiskach pa-

jennej Warszawy miało ku temu opo-

ranormalnych, przez które wielu miesz-

ry, ba, nie tylko na Muranowie, ale i

kańców osiedla miało rzekomo wypro-

w ogóle w stolicy nie chcieli ponownie

wadzić się do innych dzielnic. Dziś nie-

zamieszkać. Że wreszcie osiedle po-

samowitości Muranowa roztrząsane są

budowane zostało na cmentarzysku?

w wiodących gazetach w kraju - w jed-

Jak cała Warszawa. O Muranowie utar-

nym z październikowych wydań Sto-

ło się mówić, że stoi na ruinach get-

łecznej Gazety Wyborczej uderzył mnie

ta, ale pamiętajmy, że getto ciągnę-

wywiad „Widmowy Muranów”. A chwilę

ło się z jednej strony aż do Okopowej,

potem w Newsweeku artykuł „Muranów

z drugiej prawie pod obecny Dworzec

próbuje mówić”. I znów te same krzyw-

Centralny. Na ruinach dawnej dziel-

dzące moim zdaniem opinie o Murano-

nicy zamkniętej stoi więc także osie-

wie: że jest dziwny, nienaturalny, że

dle za Żelazną Bramą, modne biurow-

kryje się w nim coś niepokojącego, że

ce Atrium i wieżowiec Rondo 1. Czy

w krajobrazie dominuje śmierć. Albo, że

o nich też powiemy, że kryją w sobie

to „przeklęta w swej martwocie dzielni-

śmierć? Chyba nie. Skąd więc takie

ca dresiarzy i staruszek.”

zdanie o Muranowie?

Co do tej ostatniej opinii, jej autor chy-

Dla mnie to raczej spokojne, pełne

ba dawno na Muranowie nie był. Jestem

zieleni osiedle. Niby w centrum mia-

mieszkanką tego osiedla od trzech lat i

sta, a przecież tak ciche jakby istnia-

żadnego dresiarza jeszcze tu nie widzia-

ło na peryferiach. To tradycje księgar-

łam. Staruszki? Jest ich tyle samo co w

skie i antykwaryczne, XVIII-wieczne

Śródmieściu Południowym czy na Moko-

bale w ogrodzie pałacu Krasińskich,

towie – w dzielnicach z zasady swej sta-

obiady czwartkowe w Pałacu Błękit-

rych i na tyle drogich, że niewielu mło-

nym (zanim przeniosły się do Łazie-

dych ludzi stać na kupienie tu mieszka-

nek) i znakomite występy Szpilmana

nia. Dzielnicach, dodajmy, które jednak

w kawiarni „Sztuka”. Handlowy gwar

stopniowo młodnieją - wystarczy zja-

na Nalewkach i uliczny rejwach na

wić się na Muranowie w letnie miesią-

Nowolipiu. Wreszcie ciekawa archi-

ce, by na podwórkach ujrzeć całe stad-

tektura i spektakularna odbudowa, z

ka biegających dzieci i ich rodziców lub

którą wiązano nowe nadzieje. A le-

przejść się o 11.00 na spacer, by spo-

gendy o podziemnym mieście czy zja-

tkać kilkanaście mam z wózkami. Jak

wiskach paranormalnych to nic inne-

widać, można tu żyć normalnie, skoro

go, jak szukanie newsów i dorabianie

pod oknami rośnie w oczach młode po-

ideologii. Czy na pewno trzeba Mura-

kolenie.

nów na siłę ubarwiać i czynić niesamowitym? Może wcale niesamowity

„Dzielnica przeklęta w swej martwo-

być nie chce?

cie”? Chyba nie bardziej niż Białołęka czy Targówek. Wyklęta przez po-
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proponowały swe usługi speku-

Przedwojenna ul. Miła: „(…) Na

Z Leszna w rejon dzisiejszego

lantom wojennym. Przed Nowo-

ulicy Miłej jest zakład pogrzebo-

pl. Unii Lubelskiej karetka je-

czesną nie wolno było ustawiać

wy,/ obok jatka i sklepik z balo-

chała 8 minut.

się żebrakom. Portierzy przega-

nem wody sodowej,/ naprzeciw-

niali ich pałkami. W podjeżdża-

ko – klinika lalek, naprawa para-

Firmy futrzarskie na Nowiniar-

jących tu rikszach rozpierali się

soli…/ Perspektywa rzeźnickim

skiej i Świętojerskiej: To tutaj

wytworni mężczyźni i kobiety,

nożem przecina oczy. To boli./

mniej zamożne damy, których

którzy zimą ubrani byli w drogie

Jezdnia, kocich łbach, trąbiąc

nie stać było na norki od słyn-

wełny, latem zaś przywdziewa-

pędzi pogotowie,/ to pod trzy-

nego Chowańczaka czy Apfel-

li drogie kapelusze i francuskie

nastym powiesił się fryzjer, któ-

bauma,

jedwabie. Aby dotrzeć do prze-

ry miał źle w głowie:/ czytał po-

lować futro, sprawić kołnie-

strzeni chronionej pałkami por-

wieści detektywne, chciał zostać

rze z szarego lisa i ciepłe muf-

tierów musieli z wyrazem obu-

aktorem,/ wiecznie cos deklamo-

ki. Jak pisze Jerzy S. Majew-

rzenia na wykrzywionych twa-

wał albo śpiewał piskliwym te-

ski w książce „Żydowski Mu-

rzach torować sobie drogę laska-

norem./ Moja miła, ty nie wiesz,

ranów i okolice”, w kamienicy

mi przez zgraję żebraków. Zasia-

jak źle/ ulica Miłą błąkać się we

przy Nowiniarskiej 14 można

dali przy stolikach i zaczynali na-

mgle (…)”. (z wiersza Władysła-

było nie tylko kupić futrzany

rzekać na ciężkie czasy i nieso-

wa Broniewskiego „Ulica Miła”)

płaszcz, ale też pantofle od He-

lidność Żydów amerykańskich.

Miejsca,
których
już nie ma

Teatr Scala na ul. Dzielnej. NAC

mogły

sobie

obsta-

nocha Poncza, czapkę w skle-

W Nowoczesnej nikt nie poświę-

Kamienica na Nalewkach 27:

pie Osowieckiego czy bieliznę

cał mojej muzyce najmniejszej

Prawdziwy mrówkowiec przed-

u Abrama Sokolskiego. Z kolei

nawet uwagi. Im głośniej gra-

wojennej Warszawy. Już w la-

futrzarskie sklepy na Święto-

łem, tym głośniej rozprawiano.

tach 60. XIX w. istniał w niej Ho-

jerskiej wyróżniały się szylda-

Fabryka powozów przy ul. Lesz-

Doszło nawet do tego, że jeden

tel Londyński (funkcjonował do

mi, na których szczerzyły kły

no 25: Jej właścicielem był Jó-

gość poprosił mnie przez kelne-

roku 1943). Zajmował jednak

tygrysy, lwy i pantery. Felie-

zef

produ-

ra, bym na krótko przerwał grę,

tylko część budynku, od frontu.

tonista miesięcznika „Naoko-

cent karet, bryczek, koczy, fa-

gdyż nie pozwalała mu spraw-

W środku bowiem aż roiło się

ło Świata” pisał w 1932 roku:

etonów, wolant, landów, cabów

dzić czystości dźwięku odkupio-

od mniejszych i większych firm,

„Nie wiem, jaki to dobry duch

(czyli dwukołowych powozików),

nych właśnie od kogoś złotych

sklepów i manufaktur. Była więc

natknął wszystkich futrzarzy z

furgonów i zamkniętych karetek

dwudziestodolarówek.

Chciał

fabryka wody gazowanej Moszka

tej okolicy, a jest ich bez liku,

pocztowych (nazywanych sztajn-

uderzyć

marmu-

Weissa, skład towarów galante-

aby na straży swych przedsię-

kellerkami od nazwiska pomy-

rową płytę, unieść ją do ucha i

ryjnych Toma Kopela, lamp Faj-

biorstw zawsze, z podziwu god-

słodawcy, finansisty Piotra Stein-

wsłuchać się w dźwięk jedynej

wela Herszledera, papieru stem-

na stałością umieszczali wize-

kellera). Rentel nie tylko je pro-

muzyki, jaka zdawała go intere-

plowego i kart Hersza Blajwa-

runki tych potworów. (…) Jest

dukował, ale także reperował. W

sować.” (ze wspomnień Włady-

isa, perfum Nuty Moska Kassy-

to rodzaj odrębnej szkoły ma-

latach 1860-1880 ponad połowa

sława Szpilmana „Śmierć mia-

usza, kantor transportu Michała

larskiej. Traktowanie zwierząt

produkcji trafiała do Cesarstwa

sta”)

Rabinowicza i spichrz zbożowy

można ująć tak: tygrys – stwo-

Abrama Rosenthala. Do tego w

rzenie o krągłej główce, skó-

Chrystian

Rentel,

monetami

o

Rosyjskiego. Na początku XX w.
syn Rentla, Kazimierz Adolf, ro-

Skład win koszernych na Nowo-

podwórzu dwa ogródki piwa ba-

rze jaguara i paszczy rozdzia-

Jesień to czas wspomnień. Przypominamy kamienice, manufaktury i sklepy, które dawno zniknęły
z mapy Muranowa.

dzinny interes powiększył o fir-

lipiu: „Od wina był czarnobrody

warskiego. Kamienica trafiła kil-

wionej aż do zwichnięcia; lew

mę Auto-Garage. Było to pierw-

Chaskiel. Młody człowiek, nie-

ka razy do kroniki kryminalnej:

smutny, pełen spleenu, zawsze

sze w Polsce przedstawicielstwo

zwykle przystojny, z oczyma peł-

w 1892 roku niejaka Róża Gor-

zapijaczony, o nosie, rzecz pro-

słynnego już wtedy na świecie

nymi blasku, zawsze uśmiech-

don okradła znajdujący się w bu-

sta, czerwonym jak wiśniówka;

Kino Promień na Dzielnej: „Na

Kino Forum na Nowiniarskiej

francuskiego Renault – firma

nięty. Chaskiel odwiedzał klien-

dynku sklep bławatny, natomiast

szakal:

Dzielnej, obok teatru „Scala”,

14: „Nie znałem nigdy właści-

prowadziła serwis oraz sprzedaż

tów przed każdym świętem i spi-

w 1934 roku popełnił tu samo-

się, stroi uprzejme grymasy.”

znajdowało się kino „Promień”,

ciela tego kina, ale (…) prze-

nowych i używanych samocho-

sywał zamówienia. Jakie wino,

bójstwo administrator domu To-

właścicielem obu był pan Goldsz-

konany jestem

najgłębiej, że

dów, a także opon Michelin. Po

ile butelek. Miał na Nowolipiu

biasz Hofblat.

lak. (…). Pan Goldszlak albo jego

nie traktował swego interesu

I wojnie światowej firmę prze-

ładny sklep, ale wolał nie cze-

bileter w czerwonej liberii pozwa-

w sposób dochodowy. Ot, brud-

jął Władysław Ostrowski. Zakła-

kać, aż klient wstąpi. Chaskiel

Pogotowie Ratunkowe na Lesz-

należał do Jakuba Heinsdor-

lali mi wejść na ciemną salę (…).

na i zapluta, duszna salka kina

dy Ostrowskich zbudowały tabor

wolał wstąpić do klienta. Han-

nie 58 (naprzeciwko Sądów):

fa i był jednym z największych

Kiedy trochę podrosłem repertuar

Forum.” – pisał Leopold Tyr-

dla króla Cyganów, Matejasza

dlował tylko winem koszernym,

istniało tu od 1903 roku (sama

na Muranowie. Jego wnętrze

kina „Promień” przestał mi odpo-

mand na łamach „Tygodnika Po-

Kwieka, i wielokrotnie remonto-

odpowiednim

odmawiania

instytucja pogotowia powsta-

przypominało sklepy cynamo-

wiadać, przeniosłem się do „Ma-

wszechnego” w 1951 roku. „Był

wały prezydenckie lando.

błogosławieństw, zalecone było

ła sześć lat wcześniej z inicja-

nowe Schulza. Czego tu nie

ski” albo „Riviery” na Lesznie (…).

to bowiem przecudny antykwa-

wino „Karmel”, słodkie, z Zie-

tywy arystokraty Konstantego

było: kakao, daktyle, goździki,

Można było tam obejrzeć dwa fil-

riat pełen wzruszeń i zachwy-

Kawiarnia Nowoczesna na No-

mi Izraela, w smaku przypomi-

hr. Przeździeckiego). Począt-

cytrusy, specjały z Afryki i Da-

my za pięćdziesiąt cztery grosze,

tów dla nielicznych koneserów.

wolipkach 10: „Tam przycho-

nające aperitif „St Raphael” czy

kowo pogotowie używało kare-

lekiego Wschodu. Obok sklepu

kopie bywały wyraźnie podcię-

W latach trzydziestych w kinie

dzili ci bogaci, obwieszeni zło-

„Bartissol” (…). Kiedy Chaskiel

tek konnych z charakterystycz-

ulokowała się kawiarnia Sam-

te, żeby mieściło się to w ciągu

tym wyświetlano wyłącznie fil-

tem, błyszczący od brylantów, i

przychodził do nas przyjmować

ną trąbką obsługiwaną przez

sona Friedlanda, z której roz-

dwóch godzin (…). W kinie „Ma-

my wyprodukowane przed ro-

tam też jaskrawo uszminkowa-

zamówienie, moje siostry zaczy-

siedzącego obok woźnicy sani-

chodził się wspaniały aromat

ska” dawano na ogół melodrama-

kiem 1925 – cóż za raj dla łow-

ne „damy” przy zastawionych ła-

nały wykazywać ogromne zainte-

tariusza. W 1909 roku przemy-

świeżo palonej kawy.

ty, dozwolone od lat osiemnastu.”

ców prawdziwych wzruszeń

kociami stołach, w rytm strze-

resowanie dla win (…).” (z „No-

słowiec Jan Briggs podarował

(z „Nowolipia” Józefa Hena)

doby iluzjonów!”

lających korków od szampana,

wolipia” Józefa Hena)

instytucji pierwszy samochód.

z

do

fałszywy,

płaszczący

Sklep kolonialny na Nowolipiu 24/ Karmelickiej 11: Skład

Wybrała Monika Utnik-Strugała

GAZETA MURANOWSKA

MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

3

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA

Gazeta Muranowska

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

serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

Więcej kultury: www.centrumkarmelicka.waw.pl

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

Oddajemy w Wasze ręce trzeci odcinek powieści „Carver” Marka Ślusarczyka,
absolwenta Społecznego Gimnazjum nr 55 STO.

4 grudnia Muzeum Historii Żydów
Polskich zaprasza wszystkich na
spotkanie przy pomniku „Żegoty”.
W tym roku przypada 70. rocznica po-

Marvina”’, trzymając w dłoniach

C

Rada Pomocy Żydom „Żegota” od grud-

małe figurki żeglarzy.

pluszowego misia, który siedział nie-

tę przedstawienia, i przytulił je moc-

dziło do klęski inwazji. Chłopak za-

nia 1942 roku działała jako agenda De-

- Och, Walto, on jest jeszcze za młody,

daleko toczącego się przedstawienia.

no do siebie. Szybko jednak odłożył

czął się zastanawiać, czy podjął wła-

legatury Rządu na Kraj, tajnego naczel-

aby wstąpić do wojska - powiedział

- Synku, przykro mi, ale na razie mu-

zabawki na ziemię. Był zawiedziony.

ściwą decyzję. Gdyby wykonał zada-

nego organu władzy administracyjnej w

piskliwym głosem, poruszając jedną

sisz iść z nim - powiedziała Kolia, wci-

To małe przedstawienie miało mu po-

nie, jego matka i siostra wciąż by żyły.

okupowanej Polsce. Kontynuowała pra-

figurką.

skając się w miękki brzuch pluszaka.

móc w opanowaniu myśli, które kłę-

Wciąż by żyły...

cę Tymczasowego Komitetu Pomocy

- Osiągnął stosowny wiek, jest go-

- Nie martw się, kiedy tata wróci, wy-

biły się w głowie. Jego matka, Kolia,

- Powinienem był cię ZABIĆ! – ryknął,

Żydom, akcji społecznej zainicjowanej

towy podjąć służbę - teraz zniżył

ciągnie cię z tej afery.

zawsze radziła mu głośno mówić o

rzucając pluszowym misiem o ścianę.

przez pisarkę Zofię Kossak-Szczucką.

głos, poruszając drugim żeglarzem.

- Trzymaj się, bracie - mruknęła za-

swoich uczuciach, żeby nad nimi za-

Ale nie o Walto myślał.

- Wiem, że jego ojciec by tego chciał.

chrypniętym głosem trzecia figurka.

panować. Jednak i tego nie zdołał się

Nagle usłyszał zduszony krzyk i od-

Chwilę potem podniósł z ziemi trze-

- Wracaj szybko.

od niej nauczyć. Już nigdy nie usły-

głos upadającej rzeczy. Spojrzał w

cią figurkę:

Pluszowy miś przewrócił się na plecy

szy od niej dobrej rady. Królestwo na

stronę drzwi, skąd dochodził dźwięk.

wstania jedynej w Europie państwowej

Chłopak o śnieżnobiałych włosach

organizacji, która ratowała Żydów.

siedział na podłodze w sklepie „U

Działalność komitetu otrzymała oficjalne poparcie Delegatury kilka miesięcy
wcześniej na łamach jej organu prasowego. W październiku w „Rzeczypospoli-
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co on. A przecież w decydującym momencie nie był w stanie wykonać zadania, co w konsekwencji doprowa-

- To może poczekamy, aż tata wró-

i pozostał w tej pozycji.

pewno dawno otrząsnęło się po nie-

Chłopak nie słyszał, gdy otwierały się

Był maj 1994 roku, mijało właśnie

określenie non profit. - Bez pienię-

cze nie są partnerem państwa w

ci, żeby sam to powiedział? - spytała

- Ostatnie słowa dla bliskich? – spy-

udanej inwazji nieprzyjaciela i wysła-

drzwi. Dziewczyna o kruczoczarnych

dwanaście lat od wypadku Piotra

dzy, bez etatów i bez lokalu zro-

obszarze społecznym – tłumaczy

przez chrypkę trzecia figurka.

tał Walto.

ło swoje wojska na wszystkie miasta

włosach, których kosmyki wystawa-

„Proszeni jesteśmy o podanie do wiado-

Pawłowskiego – w wieku 16 lat sko-

biliśmy pierwszy krok ku normal-

Piotr. Mimo to „Integracja” robi

- Kolio, możesz nie mieszać w to dzie-

- Tak, mam ostatnie słowa... - wyce-

Mroźnej Rebelii. Ale nie ma szans, by

ły spod czapki w kształcie ślimaka,

mości publicznej, iż na skutek inicjatywy

czył niefortunnie do wody i został

ności – opowiada Piotr. Dziś biu-

wszystko, aby być przejrzystą

ci? - zasugerowała druga figurka o

dził chłopak przez zęby swoim nor-

jego matka i siostra zdołały się urato-

szybko zasłoniła dłońmi usta, aby po-

szeregu organizacji z kół katolickich i de-

całkowicie sparaliżowany. Na po-

letyn „Integracja” to ogólnopolski

tak w płaszczyźnie ideowej, jak i

imieniu Walto.

malnym głosem. Wziął do ręki Walto i

wać. Ojciec też pewnie nie żyje. Tylko

wstrzymać okrzyk. Ale było już za

mokratycznych organizuje się Komisja

mysł wpadł z tak samo jak on niepeł-

magazyn. Działa też portal www.

na poziomie finansowym. - Dzię-

- Mój syn sam jest dzieckiem! - odpar-

krzyknął z nienawiścią: - …tyle, że dla

nieliczni uciekli. Chłopak i Walto byli

późno. Zauważył ją. Wpatrywali się

Pomocy Społecznej dla ludności żydow-

nosprawnym kolegą, chwilę potem

niepelnosprawni.pl. Piotr jest au-

ki tej strategii zdobyliśmy zaufa-

ła stanowczo Kolia. - A ty chcesz go

ciebie. Gnij, żmijo! - po czym złamał

w tej grupie. Wzdrygnął się.

w siebie przez kilka sekund, po czym

skiej dotkniętej skutkami bestialskiego

dołączył do nich pełnosprawny poli-

torem wielu audycji radiowych i

nie i sympatię ludzi. Wiele insty-

wysłać do armii!

figurkę na pół i rzucił w głąb sklepu.

Aż strach było pomyśleć, że okrop-

chłopak wstał i powiedział:

prześladowania Żydów przez Niemców.

graf. - Bolało mnie to, w jaki sposób

telewizyjnych, twórcą kampanii

tucji widzi w nas wiarygodnego,

- Kolio, mam nakaz. Zabiorę go, choć-

Chłopak przyglądał się, jak części za-

ny morderca, jakim był Walto, jest na

- Pozwól mi wyjaśnić... - zaczął spo-

Komisja będzie się starała w miarę moż-

przeżywam swoją niepełnospraw-

społecznych i programów eduka-

przewidywalnego i odpowiedzial-

byś nie wiem, co zrobiła - zadecydo-

bawki turlają się po ziemi i zatrzy-

wolności. Chłopak nie mógł też zaak-

kojnie, starając się kontrolować sy-

ności i środków oraz możliwości, z jakimi

ność. Widząc, jak inni sobie z nią nie

cyjnych, członkiem Krajowej Rady

nego partnera – zaznacza założy-

wał Walto.

mują dokładnie pod szafą z napi-

ceptować siebie. Po dwuletnim tre-

tuację. Gannie nie zamierzała jednak

liczyć się trzeba w okupacyjnych warun-

radzą, musiałem coś zrobić – wspo-

Konsultacyjnej przy Pełnomocniku

ciel fundacji.

Teraz chłopak wziął do ręki pierwszą

sem „Przecena’’. Spojrzał raz jesz-

ningu odbytym pod czujnym okiem

słuchać jego wyjaśnień. Odwróciła

kach życia w Kraju, nieść pomoc ofiarom

mina po latach. Zaczynali w domu

Rządu ds. Osób Niepełnospraw-

oraz trzecią figurkę i przysunął je do

cze na figurki, którymi odegrał resz-

tej żmii stał się osobą równie podłą

się i wybiegła na dwór.

hitlerowskich gwałtów”.

Piotra. Nazwali siebie trzema musz-

nych i Vice Prezesem Koalicji na

„Integracja” utrzymuje się przede

kieterami.

Rzecz Osób z Niepełnosprawno-

wszystkim z dotacji państwowych

tej Polskiej” ukazał się komunikat:

Ukrywającym się Żydom udzielano za-

ścią. Został wyróżniony m. in. Na-

(np. Państwowego Funduszu Osób

pomóg, organizowano fałszywe doku-

Tak

Stowarzyszenie

grodą im. A. Bączkowskiego, Ka-

Niepełnosprawnych) i samorządo-

menty. Tym, którzy nie mieli schronie-

Przyjaciół Integracji. I się zaczę-

tolicką Nagrodą Totus, Meda-

wych. Do tego dochodzą darowi-

nia, pomagano je znaleźć. Wiele dzie-

ło. Piotr, z wykształcenia peda-

lem Komisji Edukacji Narodowej i

zny instytucji prywatnych, osób

ci umieszczono w placówkach opiekuń-

gog i filozof, z żyłką do dzienni-

Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

indywidualnych i jeden procent od

czych lub u polskich rodzin, gdzie prze-

karstwa i działalności społeczni-

rodzenia Polski.

podatku, który można wpłacać na

żyły okupację. „Żegota” działała aktyw-

kowskiej, nie potrafił długo usie-

nie do końca wojny, głównie na terenie

dzieć na miejscu. Niedługo po za-

Za główny cel fundacja postawi-

ku publicznego. - Jesteśmy też ini-

Warszawy, później także Krakowa i Lwo-

łożeniu stowarzyszenia postano-

ła sobie integrację społeczną osób

cjatorami pracy nad Ustawą o wy-

wa. W jej skład wchodzili przedstawicie-

wił wydawać 8-stronicowy biule-

z niepełnosprawnością. Dąży do

równywaniu szans osób z niepeł-

le różnych partii politycznych, polskich i

tyn. To wtedy pojawiły się pierw-

tego, by Polska była krajem wol-

nosprawnością (tzw. ustawa anty-

żydowskich.

sze osoby zainteresowane współ-

nym od barier, lęków i negatyw-

dyskryminacyjna, 2008 r.). Dzię-

powstało

fundację jako organizację pożyt-

pracą. Do pracy włączyli się m.in.

nych stereotypów związanych z

ki naszej pracy i pomocy meryto-

W październiku do udziału w upamięt-

rodzice Piotra, zarażając swoim

osobami na wózkach. - Chcemy

rycznej podjęto się dostosowania

nieniu działalności „Żegoty” Muzeum

zaangażowaniem kolejne osoby. A

połączyć dwa oddalone od siebie

Sali Plenarnej Sejmu RP i mów-

zaprosiło uczniów Społecznego Gimna-

było ich tak wiele, że dom Piotra

światy – podkreśla Piotr.

nicy dla posłów z niepełnospraw-

zjum nr 55 i Społecznego LO nr 7 im. B.

zaczął pękać w szwach. Nie było

Na co dzień fundacja zmaga się z

nością (2009 r.), powstała także

Geremka z ul. Karmelickiej 26. W szko-

wyjścia - „trzej muszkieterowie”

utrzymaniem płynności finanso-

Koalicja na Rzecz Osób z Niepeł-

le w ramach muzealnego projektu „Pol-

musieli poprosić Centrum Pomocy

wej. Bo nie wystarczy wygrać kon-

nosprawnością, która występuje

scy Sprawiedliwi – Przywracanie pamię-

Społecznej na warszawskim Tar-

kurs

na realizację zadania spo-

w imieniu organizacji pozarządo-

ci” (www.sprawiedliwi.org.pl) przepro-

gówku o pokój na redakcyjne spo-

łecznego. Trzeba potem jeszcze

wych i środowiska osób z niepeł-

wadzono serię warsztatów edukacyj-

tkania. Po dwóch latach za spra-

długo czekać na obiecane i gwa-

nosprawnością przed przedsta-

nych poświęconych tematyce ratowania

wą Leszka Mizielińskiego, ówcze-

rantowane proceduralnie fundu-

wicielami instytucji administracji

Żydów podczas II wojny światowej. Teraz

snego wiceprezydenta Warszawy,

sze. - Na poziomie ogólnych de-

publicznej (2009 r.).

na planowane spotkanie Muzeum zapra-

redakcja otrzymała maleńki poko-

klaracji

sza także inne muranowskie szkoły.

ik w siedzibie jednego z urzędów

cje społeczne zostały uznane za

Chcecie się przyłączyć? Przyjdźcie

Szczegóły na stronie

miasta. Pomysł był szalony, nie-

niezbędny element systemu de-

do biura na Andersa 13 lub piszcie

www. sprawiedliwi.org.pl

pragmatyczny i z góry skazany na

mokratycznego, ale wciąż jesz-

na: redakcja@niepelnosprawni.pl.
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Ważne adresy
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

Aktualności - co w muranowskiej (i nie tylko) trawie piszczy
31

przyszłego

ko delikatesów K&M, dru-

roku nastąpi rozszerze-

gie na Lewartowskiego, na

nie strefy płatnego par-

budynku szkoły podstawo-

kowania m.in. o Mura-

wej nr 32. Pierwsze mocne,

nów. Granica strefy prze-

wyraziste, graficzne, drugie

sunie

upamiętnia Powstanie War-

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

sa do Okopowej i Towaro-

ul.

Ander-

szawskie.

wej. Przy okazji stołeczny
Kino to Wasza pasja? Jesteście fanami filmów offowych?

od listopada kierowcy będą

Uwielbiacie

musieli wstukiwać w ma-

nów i chcecie je zwiedzić

www.muranow.pl

szynie numer rejestracyjny

w miłym towarzystwie? Je-

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

swojego samochodu. Na ra-

śli na powyższe pytania odpo-

zie nowe urządzenia staną

wiedzieliście twierdząco, ko-

w południowej części Śród-

niecznie weźcie udział w pro-

mieścia, a na Muranów tra-

jekcie „Warszawa dla począt-

fią te dotychczasowe.

kujących” i poznajcie miasto

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

kino

Mura-

od zupełnie innej strony! 23
Gratka dla wszystkich, któ-

listopada odbędzie się nie-

rzy interesują się historią i

typowy spacer po kinie Mu-

jej kobiecymi wątkami. Już

ranów. Start o 17:00 – naj-

dziś dołączcie do UFA –

Dzień 11 listopada odbił się szerokim echem również na Mura-

pierw zwiedzanie, potem se-

kobieco-queerowego ko-

nowie. Ulicami Zamenhofa i Nowolipki przemaszerowały ugru-

ans filmowy. Wstęp jest bez-

lektywu na Nowolipkach

powania Porozumienia 11 listopada. Na szczęście obyło się bez

płatny, ale ilość miejsc ogra-

20. „Wolskie herstorie” to

rozboju.

niczona, dlatego nie zapo-

międzypokoleniowy projekt

mnijcie zapisać się na wy-

o Woli i Muranowie oraz o

nymi

histo-

Jeszcze nie tak dawno mural

brane wydarzenie na stronie:

mieszkających tam kobie-

rii Woli i Muranowa oraz

w bramie kamienicy nr 4 na

http://e.org.pl/formularz-dla-

tach. W ramach projektu

warsztaty

plastyczno-her-

Nowolipkach był muranow-

projektu-warszawa-dla-

odbędzie się cykl warszta-

storyczne dla dzieci. Fina-

skim rodzynkiem. Dziś jak

poczatkujacych/. Więcej na

tów przygotowujących do

łem będzie publikacja roz-

grzyby po deszczu wyra-

blogu: http://www.warszawa-

przeprowadzenia

badaczkami

wywia-

mów z najstarszymi miesz-

stają kolejne dzieła stre-

dlapoczatkujacych.blogspot.

dów biograficznych. A tak-

kankami. Więcej na stronie

et artu: jedno powstało na

com/

że spotkania z feministycz-

www.u-f-a.pl.

Nowolipkach,

R E K L A M A

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

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

z

pie nowych parkomatów –

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

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

się

ratusz zadecydował o zaku-

www.operakameralna.pl

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

www.teatrkamienica.pl

www.dzika4.pl
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