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O historii i planach rewitalizacji
Ogrodu Krasińskich

Zapraszamy do udziału
w ciekawych zajęciach.
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R E K L A M A

Prymuspragmatyk

Na Miłej
jest miło
niezwykła restauracja 
prowadzona przez nie-
zwykłą kobietę
-  Inessa Kim zaprasza!

 str. 5

Policzmy się... pro-
pozycja dla warszawskich or-
ganizacji pozarządowych. 
...spotkajmy się!

Pierwsze społeczne gimnazjum i liceum na Muranowie!

Wolne miejsca w gimnazjum i liceum!
Serdecznie zapraszamy!

ul. Karmelicka 26, Warszawa
www.sg55.waw.pl          www.slo7.waw.pl

Urzędnicy 
nie zabiorą

trawników
O przyszłość Ogrodu Krasińskich 
pytamy burmistrza
dzielnicy Śródmieście -
Wojciecha Bartelskiego str. 3

Habemus papam - mamy papieża! str. 5

„Chcę wierzyć, że możliwa jest 
szkoła, która nie tłamsi osobo-
wości, nie blokuje rozwoju, ale 
ułatwia poszukiwania. W której 
uczniowie rozumieją, że wiedza 
nie jest tylko obciążeniem, któ-
re warto wziąć na siebie tylko 
wtedy, jeśli da się je przeliczyć 
na złotówki.”  str. 4

Jerzy Stuhr w roli rzecznika prasowego Watykanu
w najgłośniejszej premierze roku KinO muranÓW

Budujemy
nowy dom
Styczeń 1945 rok. W le-
wobrzeżnej części Warsza-
wy zniszczonych jest około 
80% budynków, gruzy nie-
raz sięgają poziomu pierw-
szego piętra. Pojawiają się 
pomysły przeniesienia stoli-
cy do innego miasta... str. 5
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rozmowy

istoria ogrodu zaczyna się w 
1677 r., kiedy to Jan Dobrogost 
Krasiński, starosta, referendarz, 
wojewoda i senator w jednej 
osobie, zamienia swój dotych-
czasowy skromny dwór na rezy-
dencję przez duże „R”. Ambicją 

magnata było posiadanie siedziby na miarę ran-
gi jej gospodarza, więc stworzenie projektu powie-
rzył najwybitniejszemu architektowi tamtych cza-
sów – Tylmanowi z Gameren. Ten zaprojektował 
rezydencję Krasińskiego jako wielkie założenie pa-
łacowo-ogrodowe, utrzymane – zgodnie z panują-
cymi wówczas w sztuce trendami – w stylu fran-
cuskim. Stosownie do zasady  entre cour et jar-
din, pałac usytuowano między dziedzińcem hono-
rowym, zwanym cour d’honneur, a ogrodem, po-
wstałym na miejscu dawnego ogrodu dworskiego, 
powiększonego o obszar kilku sąsiednich parceli. 
W najstarszym opisie parku czytamy, że miał sche-
matyczny układ kwater: cztery płaskie przy pała-
cu i sześć zadrzewionych w głębi. Plan z 1737 r. 
przedstawia już inny układ. Ogród podzielono na 
osiem kwater przeciętych trójpromieniście aleja-
mi, założenie wieńczyła brama wychodząca na uli-
cę Nalewki. Aleja środkowa biegła na przedłuże-
niu osi głównej pałacu, natomiast aleje boczne łą-
czyły bramę główną z bramami dziedzińca hono-
rowego. Całość uzupełniały liczne budowle: figar-
nia, oranżeria, skarbczyk, zbrojownia zwana „ce-
khauzikiem”, dom szyldwacha oraz altany, ław-
ki, posągi i kolumny, towarzyszące szpalerom lip 
i grabów. 
Pierwszy właściciel pałacu słynął z wielkiej gościn-
ności okazywanej, toteż ogród był świadkiem nie-
zapomnianych turniejów, bali i biesiad. „Obywa-
tele ziemscy zajeżdżali do pałacu nie kłopocząc się 
o utrzymanie własne, ani swej służby i dworzan, 
których ze sobą przywozili, gdyż 
wszyscy byli tutaj hojnie uracze-
ni, nasyceni i napojeni przez cały 
czas pobytu. A jakie tu wyprawia-
no uczty, z jakim przepychem ob-
chodzono rozmaite uroczystości” 
– pisano jeszcze sto lat później na 
łamach „Kurjera Warszawskiego”. 
Z czasem jednak rezydencja pod-
upadła, a barokowy układ ogrodu 
stał się zwyczajnie passé.
Rok 1765 otwiera nowy rozdział historii ogro-
du. Biskup kamieniecki Adam Krasiński sprzeda-
je rezydencję Państwu z przeznaczeniem na siedzi-
bę Skarbu Koronnego. Ogród staje się własnością 
publiczną, a całość zyskuje nazwę pałacu i ogro-
du Rzeczypospolitej. Nowa funkcja rezydencji 
wymaga przebudowy. Podobnie ogród – projekt 
powierzono Michałowi Mniszchowi i Władysła-

wowi Gurowskiemu.  Park zyskał nowy układ – 
główna aleja na osi pałacu została przecięta alejka-
mi mniejszymi i otoczona aleją obwodową, ozdo-
bioną strzyżonymi szpalerami. Oficjalne otwar-
cie, niezwykłe wydarzenie w życiu stolicy, nastą-
piło w 1768 roku. Był to drugi, po Ogrodzie Sa-
skim, park w Warszawie udostępniony mieszkań-
com miasta, a pierwszy dostępny dla ogółu miesz-
kańców bez względu na przynależność stanową. 

Rozpoczyna się okres świetności – publiczne im-
prezy, uroczystości i zabawy gromadzą najwy-
kwintniejsze towarzystwo warszawskie. Miejsce 
zaspokaja nie tylko potrzebę kontaktu z przyro-
dą, ale sprzyja również tworzeniu i zacieśnianiu 
więzi społecznych.  Możliwość pokazania się w 
odpowiednim towarzystwie oraz „oglądanie i by-
cie oglądanym” są największą atrakcję przebywa-
nia w parku. 

Ogród bywał też areną uroczystości państwowych. 
Do historii przeszła wspaniała ceremonia z oka-
zji imienin marszałka Sejmu Czteroletniego, Sta-
nisława Małachowskiego w 14 maja 1789 r. Ob-
szerny opis przytacza Aleksander Kraushar w wy-
danych w 1925 r. „Dawnych pałacach Warszaw-
skich”: „Iluminacja ogrodu była dziełem budow-
niczego Merliniego; nie brakło i napisów patryjo-
tycznych na transparentach i genijuszów ogłasza-
jących sławę Małachowskiego i obrazu pana mar-
szałka… niezmierne zgromadzenie ludu zaba-
wiało się: jedno tańcami w pałacu, drugie zgro-
madzenie w ogrodzie – przechadzką, przypatru-
jąc się iluminacyi i przysłuchując się muzyce, któ-
ra po dwóch stronach ogrodu na dętych instru-
mentach grała”.
Pałac i ogród upodobał sobie także cesarz Napo-
leon, który organizował tu wielkie przeglądy woj-
ska. W czerwcu 1831 r. w ogrodzie odbyła się 
uczta wydana dla polskich żołnierzy – udekoro-
wano bramy ogrodowe, a przed pałacem i wzdłuż 

głównej alei parku ustawiono wy-
kwintnie nakryte stoły. 
Na ogromną popularność parku 
wpływał także założony w 1824 
r. w sąsiednim Ogrodzie Düc-
kerta Instytut Wód Mineralnych 
Sztucznych. Prócz bogatej ofer-
ty rozmaitych wód mineralnych, 
kosztowanych przy akompania-
mencie orkiestry, znajdowała się 
tu kawiarenka serwująca świeżą 

serwatkę, czy „limoniadę i oranżadę gazowaną z 
winem Bordeaux przysposobione”. 

Z biegiem czasu okazało się jednak, że koszty kon-
serwacji dotychczasowego układu Ogrodu Krasiń-
skich są zbyt wysokie i podjęto decyzję o kolejnej 
reorganizacji jego przestrzeni.
Radykalne zmiany nadeszły w roku 1891, kiedy 
rozpoczęto przebudowę parku według projektu 
Franciszka Szaniora. Zlecony przez Zarząd Miej-
ski plan zakładał przekształcenie ogrodu na park w 
stylu krajobrazowym. Zmieniono przede wszyst-
kim układ dróg parkowych – z geometrycznego na 
taki wytyczony w oparciu o naturalne krzywizny i 
łuki. Rośliny miały naśladować kępy swobodnie 
rosnących drzew i krzewów. W głębi został zało-
żony staw z wyspą, plac zabaw dla dzieci i pagó-
rek widokowy, z wypływającym spośród kamieni 
strumieniem wpadającym do stawu. Na gazonie 

przed pałacem powstał kwietnik oddzielony od 
pałacu placykiem z fontanną. Całość ogrodzono 
wspaniałą żelazną kratą z pozłaca-
nymi kolcami i połączono z mia-
stem czterema bramami, spośród 
których dotrwała do naszych cza-
sów jedynie brama wychodząca 
na Nalewki. Naśladującą rzym-
ski łuk triumfalny bramkę, łączą-
cą ogród z pijalnią wód mineral-
nych, niestety rozebrano w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Kiedy centrum Warszawy zaczęło przesuwać się 
na południe, a zamożna ludność przeprowadziła 
się w rejon placu Trzech Krzyży, park stracił bez-
powrotnie swoją popularność na rzecz Ogrodu Sa-
skiego. Odtąd stał się ulubionym miejscem spo-
tkań Żydów z przeludnionych Nalewek. „Niegdyś 
bardzo piękny i gromadzący najprzedniejszy świat 
Warszawy, dziś jest opuszczony i gromadzi w sobie 
głównie ludność żydowską” – pisał w 1912 r. Zięc-
kowski w „Najnowszym Ilustrowanym Przewod-
niku po Warszawie”. 

Sąsiedztwo z „dzielnicą żydowską” miało swój 
tragiczny epilog w czasie II wojny światowej, 

gdy teren ogrodu graniczył z gettem od ulic 
Świętojerskiej i Nalewek. 19 kwietnia 1943 r. 

przez bramę na Nalewkach do 
getta wjechały niemieckie woj-
ska powitane pierwszymi strza-
łami żydowskiego zrywu. Kie-
dy Powstanie w Getcie dogo-
rywało, na placu Krasińskich 
wciąż kręciła się niesławna, 
opisana przez Miłosza, karu-
zela. W 2008 r. wmurowano 
w alejkę parku jeden z pomni-
ków granic getta, którego teren 

– po tym jak ulica Świętojerska zmieniła swój 
przebieg – znalazł się w północno-zachodniej 
części ogrodu.        

Podczas Powstania Warszawskiego plac Kra-
sińskich był wielokrotnie atakowany przez 
Niemców. Powstańcom udało się jednak długo 
utrzymać strategicznie ważny punkt  – znaj-
dował się tam główny właz kanału, przez któ-
ry obrońcy Starego Miasta wycofywali się do 
Śródmieścia. W samym pałacu w czasie walk 
powstańczych znajdowała się kwatera batalio-
nu „Parasol”, co przypieczętowało jego los – 
został spalony i niemal doszczętnie zburzony. 

Historia

- Czy park Krasińskich zapisał się jakoś szcze-
gólnie w Pana wspomnieniach jako murano-
wianina?
- Wychowałem się na Muranowie i park za-
wsze miałem pod ręką. Odkąd pamiętam był 
tam plac zabaw dla dzieci – choć dużo skrom-
niejszy niż obecnie – na który często  przycho-
dziłem. Teraz lubię w parku uprawiać jogging, 
jeździć na rowerze, przychodzić na spacery z 
trójką moich dzieci, czasem sam chętnie zro-
bię ze dwie, trzy rundki raźnym krokiem i wra-
cam do domu. Park lubi jesień, wtedy szcze-
gólnie mi się podoba.

- Jaki jest Pana osobisty stosunek do projek-
tów rewitalizacyjnych parku? Jak ocenia Pan 
ich funkcjonalność i estetykę?

- Park Krasińskich to wyjątkowe miejsce w 
Warszawie ze względu na swoją historię i 
układ. I nie możemy o tym zapominać. Pro-
jekt rewitalizacyjny daje możliwość odtworze-
nia dawnych elementów i uporządkowania 
ogrodu. Ma obejmować zieleń, wodę, alejki  i 
oświetlenie oraz małą architekturę. Dobrze, 
że park zostanie odświeżony – będzie mógł 
pełnić swoją pierwotną funkcję reprezentacyj-
ną, lepiej będzie się w nim też odpoczywało. 

- Wśród mieszkańców Muranowa zrodził się 
niepokój dotyczący rekonstrukcji istnieją-
cego pierwotnie ogrodzenia parku. Toczy-
ła się na ten temat debata społeczna, której 
ostatnie spotkanie odbyło się we wrześniu. 
Jak przekonać mieszkańców, że ogrodze-
nie nie oddzieli ich od tego zakątka zieleni? 
- Rzeczywiście,  kwestia ogrodzenia budzi wy-
jątkowo duże kontrowersje wśród mieszkań-
ców. My zdecydowaliśmy się na takie rozwią-
zanie ze względu na unikatowych charakter 
parku. Poza tym  ogrodzenie zapewni więk-
sze  bezpieczeństwo i ochronę. Do parku bę-
dzie prowadziło kilka wejść i zapewniam, że 
teren będzie dostępny dla wszystkich. Nato-
miast kwestia, czy ma być zamykany na noc, 
wciąż pozostaje otwarta.

- Czy w planach park będzie odgrodzony tak-
że od pałacu?
- Nie. Tutaj linia ogrodzenia będzie biegła 
wzdłuż historycznych granic.

- Wiele osób obawia się, że rewitalizacja 
parku uniemożliwi im swobodne korzysta-
nie z zieleni: że na trawnikach pojawią się 
tabliczki “Nie deptać”, że będzie więcej za-
kazów niż przyjemności korzystania z ziele-
ni. Za granicą jest normalne, że ludzie roz-

kładają się na trawnikach z kocami i kosza-
mi piknikowymi. Czy możemy być spokoj-
ni, że standardy europejskie zawitają też do 
Parku Krasińskich? 
- Na obecnym etapie projektu trudno mi mó-
wić o konkretnych rozwiązaniach, bo nie wia-
domo jeszcze dokładnie, jaki będzie rozkład 
poszczególnych elementów parku. A nie 
chcę, jak w kampaniach wyborczych, rzucać 
słów na wiatr. Ale proszę mi uwierzyć: urzęd-
nicy wcale nie mają interesu ograniczać na-
szej wolności i zabierać trawników. Oczywi-
ście dołożymy wszelkich starań, żeby miesz-
kańcy czuli się w parku swobodnie: będą 
miejsca i reprezentacyjne, jak klomby, ra-
baty,  i takie przeznaczone do odpoczynku. 
Rewitalizacja parku chce przywrócić daw-
ną świetność obiektu i jego zabytkową war-
tość, ale jej głównym celem jest stworze-
nie miejsca spacerowo-wypoczynkowego. 

- Co Pan sądzi o projekcie Warszawa Nieza-
istniała Stefana Starzyńskiego, który przewi-
duje zagospodarowanie schronu Stefana Sta-
rzyńskiego? Czy będzie to przestrzeń muze-
alna czy także komercyjna - plotki na ten te-
mat krążą różne?
- Zagospodarowanie schronu było wymogiem 
konkursu. Zwycięski projekt proponuje połą-
czenie dwóch funkcji – wystawowej i kawiar-
nianej.  Na pewno nie powstanie tu muzeum 
Starzyńskiego, bo nie ma tutaj dla takiej in-
stytucji uzasadnienia – z badań historycznych 
wynika, że Starzyński nigdy tu nie był, nigdy 
z bunkra nie skorzystał. Kwestia sfinansowa-
nia budowy oraz wyboru operatora wciąż po-
zostaje do rozstrzygnięcia.

 - Co się stanie lub już się stało z archiwami 
miasta znalezionymi w schronie?
- Zostały przekazane do archiwum urzędu 
Miasta i zabezpieczone.

Not. Monika Utnik-Strugała
Współpraca Marta Koszowy

Okaleczony podczas wojny Ogród, doczekał 
się restauracji w latach pięćdziesiątych XX w. w 
oparciu o dziewiętnastowieczne plany Franciszka 
Szaniora. Dzięki przyłączeniu terenów od strony 
ulic Świętojerskiej i Długiej, park powiększył się 
z 3,4 do 7,2 ha. Dodatkowo, teren dawnych Na-
lewek zajął ciągnący się aż do ul. Andersa ziele-
niec o powierzchni 2,8 ha, na którym w 1999 r. 
stanął pomnik Bitwy o Monte Cassino. Z kunsz-
townego ogrodzenia pozostawiono jedynie baro-
kową bramę. Najnowszy plan rewitalizacji par-
ku zakłada jednak jego rekonstrukcję. W sierp-
niu tego roku został wyłoniony zwycięski projekt 
modernizacji Ogrodu Krasińskich, który – po-
dobnie, jak plan powojenny – nawiązuje do zało-
żeń Szaniora. Nawiązuje, ale tylko w centralnej, 
najstarszej części parku. W części przyłączonej do 
Ogrodu po wojnie powstać mają aleje dla rolka-
rzy, plac zabaw dla młodzieży (nie mylić z pla-
cykiem dla dzieci, który pozostanie w obecnym 
miejscu), miejsca do gier terenowych, wypoży-
czalnia leżaków, a nawet plenerowy fitness club. 

Nie lada gratką będzie dla Warszawiaków udo-
stępniony po raz pierwszy bunkier Stefana Sta-
rzyńskiego, który choć wybudowany dla prezy-
denta, nigdy nie spełniał swojej funkcji. Dziś, 
zupełnie zapomniany, ukrywa się w południo-
wo-zachodniej części Ogrodu. Stoi  nad nim 
niepozorny budynek, który w okresie Polski 
Ludowej i po zmianach ustrojowych służył za 
Archiwum Akt i Planów Wydziału Planowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miasta Stołeczne-
go Warszawy. Schron składa się z ośmiu po-
mieszczeń wysokich na dwa i pół metra, wypo-
sażonych w specjalnie zbrojone ściany i gruby, 
130-centymetrowy strop. Teraz kryjący dostęp 
do schronu budynek ma zostać rozebrany, a na 
jego miejscu projektanci zaproponowali prze-
szkloną kawiarenkę. Sam bunkier zaś mieścić 
ma salę wystawową poświęconą legendarnemu 
prezydentowi stolicy.

W przyszłym roku dowiemy się, czy leżąca nie-
opodal bramy głównej górka z kaskadą kryje po-
zostałości pierwszego nowożytnego obwałowa-
nia Warszawy – Wałów Zygmuntowskich. Pięć 
lat wcześniej na ślady wałów, a dokładnie przy-
legającej doń fosy, natknęła się ekipa archeolo-
gów w podziemiach Pałacu Saskiego. Umocnie-
nia, powstałe w latach 1621-1624 dla obrony 
przed Turkami, przebiegały mniej więcej dzisiej-
szymi ulicami: Kościelną, Franciszkańską, Wało-
wą (która notabene zawdzięcza im swoją nazwę), 
Świętojerską w okolicach Ogrodu Krasińskich, 
Bohaterów Getta w okolicy budynku Arsenału, 
następnie przez plac Bankowy i plac Piłsudskie-
go, aż do rejonu ul. Karowej. 

Rewitalizacja parku rozpocznie się w 2013 
roku. Cel: umiejętne połączenie historii i no-
woczesności oraz przywrócenie ogrodowi roli 
atrakcji turystycznej stolicy.

Pasjonatom historii Muranowa i okolic, 
polecam katalog on-line Bibliografii Re-
gionalnej Woli, znajdujący się na stronie 
www.bpwola.waw.pl, oraz zbiory
III Czytelni Naukowej Biblioteki Publicz-
nej w Dzielnicy Wola, przy al. Solidarno-
ści 90.

Niewiele jest w Warszawie parków, które mogłyby poszczycić się tak świetną hi-
storią jak Ogród Krasińskich. Choć towarzyszy najwspanialszej barokowej sie-

dzibie stolicy, nie dorównuje jej ani urodą, ani sławą. Dziś, kiedy po latach zanie-
dbania ma odzyskać blask, a dyskusja nad jego ostateczną formą budzi emocje, 

warto przypomnieć sobie jego wyjątkowe dzieje.
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„Obywatele ziemscy za-
jeżdżali do pałacu nie kło-
począc się o utrzymanie 
własne, ani swej służby i 
dworzan, których ze sobą 
przywozili, gdyż wszyscy 
byli tutaj hojnie uraczeni, 
nasyceni i napojeni przez 
cały czas pobytu(...)”

„Iluminacja ogrodu była 
dziełem budowniczego 
Merliniego; (...) niezmier-
ne zgromadzenie ludu za-
bawiało się (...) przysłu-
chując się muzyce, która 
po dwóch stronach ogro-
du na dętych instrumen-
tach grała”.

Urzędnicy nie zabiorą
trawnikówRozmowa z burmistrzem dzielnicy Śródmieście 

Wojciechem Bartelskim

Oryginalny plan zagospodarowania Ogrodu 
Krasińskich Franciszka Szaniora. Plan 
współczesny zakłada wprowadzenie niek-
tórych rozwiązań. 

Pocztówka z połowy XIX wieku. 

Ewa Kasperska
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W e wrześniowym numerze 
Gazety Muranowskiej tryby 
edukacji ilustrowała pospolita 

kura. Szkoła porównana do skomplikowane-
go systemu turbin i przekładni umieszc-
zonych w przekroju poprzecznym tego nielo-
ta, jawiła się jako miejsce z natury opresyjne. 
Piotr Kostrzyński, dyrektor Społecznego 
Gimnazjum nr 55 STO i Społecznego LO 
nr 7 STO im. Bronisława Geremka, bronił 
samoistnego procesu „produkcji pokole-
niowej”, który toczy się pomimo prawnych 
i strukturalnych pułapek mechanizmu. Pub-
liczna edukacja nie powinna przeszkadzać 
w rozwoju młodzieży. Za to uzbroić ją 
w narzędzia pomagające osiągnąć „sukces na 
własną miarę”.  I w tym miejscu chciałabym 
się dziś zatrzymać. 

Przytłoczony ciężarem medali i pucharów 
prymus, zapomniał jak cieszyć się ze swych 
osiągnięć. Insygnia mądrości do niczego 
mu nie służą. Dyplomy i laury – nie o nie 

chodzi współczesnej młodzieży. Symboliczne 
odznaczenia straciły współcześnie rangę, o ile 
ich wartość nie przekłada się na rzeczywiste 
korzyści. Co dzisiejszy pragmatyczny uczeń 
może zrobić z przyznaną mu odznaką? Oddać 
do szkolnej gabloty. Podnosi to prestiż i być 
może daje satysfakcję, ale przede wszystkim 
dyrektorowi szkoły. 

To nie bieżący sukces zajmuje młode 
umysły, a coraz mniej pewna przyszłość. Jeśli 
osiągnięcia sportowe, wygrane olimpiady 
i konkursy przedmiotowe mają jakieś znac-
zenie, to tylko gdy przekładają się na punkty 
w walce o miejsce na studiach, które pozwolą 
w przyszłości znaleźć pracę. Młodzież 
coraz rzadziej zajmuje się tym, co sprawia 
jej przyjemność. Źródeł tej przemiany 
doszukiwać się można, poza transformacją 
gospodarczą i coraz trudniejszą sytuacją na 
rynku pracy, w reformie sprzed dekady, która 
zmusiła młodych ludzi w wieku kilkunastu 
lat podejmować decyzję o przyszłym życiu. 

Wybór klasy profilowanej nie łączy się już  
z osobistymi predyspozycjami i pasjami. Nasto-
letni uczniowie podejmują życiowe decyzje – od 
wyboru profilu w klasie pierwszej liceum zależy 
wybór przedmiotów zdawanych na maturze, 
a od tego kierunek studiów. Jeśli nie dostaną 
się do mat-fizu, trudniej będzie znaleźć się na 
liście do wymarzonej SGH, na zarządzaniu na 
UW czy ostatecznie na którymś z kierunków 
Politechniki. Humanistyka, poza niektórymi 
filologiami, jest poza konkursem, wystarczy 
rozejrzeć się dookoła, by zobaczyć jak niski daje 
status materialny. Dzisiejszy prymus musi być 
świadomy swoich dążeń lub niczym człowiek 
renesansu rozwijać się we wszystkich kierunkach 
i zdobywać nagrody we wschechdziedzinach, by 
móc odsunąć nieco w czasie swój wybór.

Co zatem znaczyć może „sukces na własną miarę”? 
Czy chodzi o osiągnięcie sukcesu wobec i mimo 
swoich ograniczeń, sukcesu za wszelką cenę?  
Czy może jednak o wytyczanie celu, którego 
osiągnięcie nie zakłóci psychicznej równowagi,  
a pozwoli zilustrowanemu tu prymusowi zdobywać 
nagrody, nie pozbywając się radości i szczęścia?

W szkolnictwie polskim panują dziś dwie 
tendencje. Odgórna zrzucająca z uczniów 
odpowiedzialność wyboru, nastawiona na 
wynik, zdobywanie umiejętności zdawania tes-
tów, zaliczania egzaminów końcowych i ewalu-
acji, stymulująca konkurowanie szkół. Oraz 
druga oddolna – „pedagogiczna” – szukająca 
drogi do ucznia i pomagająca mu obrać 
właściwy, dobrany do jego możliwości cel.  
O tę drugą właśnie powinniśmy szczegól-
nie dbać. Nacisk na jednostkę, presja sukcesu 
i hodowanie w młodych ludziach źle rozumianej 
ambicji zdobywców, pozbawia ich wybory re-
fleksji. Nie pytają siebie „czego ja chcę”, „czego 
potrzebuję”, tylko koncentrują na osiągnięciu 
celu za wszelką cenę. Dlatego tak ważne jest in-
dywidualne podejście do ucznia i dopasowanie 
potrzeb do jego pragnień i możliwości. 
Chcę wierzyć, że możliwa jest szkoła, która 
nie tłamsi osobowości, nie blokuje rozwoju, 
ale ułatwia poszukiwania. W której uczniowie 
rozumieją, że wiedza nie jest tylko obciążeniem, 
które warto wziąć na siebie tylko wtedy, jeśli 
da się je przeliczyć na złotówki. Sfrustrowany 
prymus przygnieciony ciężarem licznych suk-
cesów nie umie żyć. A przecież wiedza może 
być radosna. Szansą edukacyjną są małe klasy, 
dziś zdaje się niemożliwe w państwowym syste-
mie. Takie idee prezentują obie szkoły kierowane 
przez Piotra Kostrzyńskiego, kształtują młode 
indywidualności w świadomości ich możliwości, 
potrzeb i dążeń. To szkoły indywidualistów.

Dominika Szczawińska

Prymus
pragmatyk

polecamy

Rysunek Piotr Socha - grafik i ilustrator. Publikował swoje rysunki w Polityce, Gazecie Wyborczej, Maga-
zynie Gazety Wyborczej, Newsweeku, Przekroju, Playboyu, Machinie, Harvard BusinessReview itd.
W 1999 projektant oprawy graficznej dla Programu I TVP, za którą wraz ze studiem animacji Platige Image 
otrzymał nagrodę Złotego Orła, a indywidualnie tytuł Dyrektora Artystycznego Roku. Projektant gier plan-
szowych dla dzieci, ilustrator książek. Od prawie 40 lat mieszkaniec Muranowa.  A dla nas - ktoś, kto zgodził 
się podzielić swoim talentem i poczuciem humoru z sąsiadami z dzielnicy.

Budujemy nowy dom
„Styczeń 1945 rok. W lewobrzeżnej części War-
szawy zniszczonych jest około 80% budynków, 
gruzy nieraz sięgają poziomu pierwszego piętra. 
Pojawiają się pomysły przeniesienia stolicy do in-
nego miasta. Podjęto jednak decyzję o odbudo-
wie na niespotykaną dotąd skalę.” Tak zaczyna 
się wstęp do wystawy „Budujemy nowy dom. Od-
budowa Warszawy w latach 1945-1952”. Dom 
Spotkań z Historią przygotował ponad 120 foto-
grafii powojennej stolicy, na których zobaczymy 
zarówno zabytki odtworzone po II wojnie świato-
wej, jak i te, które bezpowrotnie zniknęły z pej-
zażu miasta już w trakcie odbudowy. Wiele zdjęć 
jest prezentowanych po raz pierwszy. 
www.dsh.waw.pl

Za rok o tej samej porze
Miłość i przyjaźń, które nikogo nie ranią, które nie 
są zachłanne... Czy to możliwe? Sztuka Bernar-
da Slade’a „Za rok o tej samej porze” – amery-
kańskiego pisarza, autora wielu scenariuszy fil-
mowych i komedii psychologicznych – pokazuje, 
że tak. Pewna kobieta (w tej roli Olga Bończyk) i 
pewien mężczyzna (Piotr Gąsowski) spędzają ze 
sobą tylko jeden weekend w roku, pozostałe po-
święcając swoim rodzinom. Pokaz przedpremie-
rowy 27 września 2011 r. o godzinie 19:30.
www.teatrkamienica.pl

Habemus Papam
Jerzy Stuhr jako rzecznik prasowy Watykanu, do-
radca i powiernik. Michel Piccoli, legenda francu-
skiego kina, w roli papieża, reżyser Nanni Moret-
ti, zwany włoskim Woody Allenem, wcielający się 
w psychoanalityka. Trzy bardzo charakterystycz-
ne osobowości w jednym filmie. Czy nie wywrócą 
nam świata do góry nogami?
Obawiam się, że tak. „Habemus Papam – mamy 
papieża”, najnowszy film Morettiego nagrodzony 
Złotą Palmą na festiwalu w Cannes, to opowieść o 
człowieku, który został wybrany papieżem mimo 
nękających go wątpliwości i obaw. Do Watykanu 
zostaje sprowadzony psychoanalityk, żeby po-
móc mu oswoić się z nową sytuacją, ale czy bę-
dzie w stanie pomóc głowie Kościoła w nękającej 
go depresji? Film na długo przed pierwszym poka-
zem okrzyknięto najgłośniejszą premierą roku. W 
kinach od 28 października. 
www.muranow.gutekfilm.pl

Czeburieki, pielmieni, 
khinkali... Kiedy pierwszy raz 

zobaczyłam ulotkę 
Bistro-Cafe, moją uwagę zwróci-
ły wschodnie rarytasy. Skąd po-
mysł na takie potrawy w środku 

Muranowa? 
– zachodziłam w głowę. 

Wystarczyło, że wybrałam się
na Miłą, a zagadka

sama się rozwiązała.

N a progu wita mnie In-
essa Kim, etniczna Ko-
reanka z Kazachsta-
nu. I od razu zaprasza 
do degustacji. – Wła-

śnie zrobiłam marchewkę po koreańsku, pro-
szę spróbować – zachęca. – Specjalnie przywio-
złam tarkę z Kazachstanu, bo Polsce nie sposób 
zetrzeć marchewki w taki sposób, jak uczono 
mnie w domu. Oryginalnie surówka powin-
na być z kolendrą, ale że nie wszystkim to zio-
ło smakuje, więc często zastępuję je pietruszką. 
Ale więcej składników nie zdradzę – momen-
talnie zaznacza. I tłumaczy dalej: – Co cieka-
we, w Korei wcale takiej surówki nie znają. To 
specjalność koreańskich przesiedleńców w Ka-
zachstanie.  
Przesiedleńcami byli jej dziadkowie. Rodzice 
urodzili się już w ZSRR. Do Polski przyjecha-

ła czternaście lat temu. Na studia doktoranc-
kie (z wykształcenia jest historykiem i politolo-
giem). – Jestem jak ta przysłowiowa kobieta, co 
żadnej pracy się nie boi – żartuje. – Byłam lek-
torką, tłumaczką, pracowałam w radiu. Ale za-
wsze największą moją pasją pozostawało gotowa-
nie. Znajomi wciąż powtarzali, że taki talent nie 
może się marnować i namawiali, żebym coś z tą 
moją miłością do kuchni zrobiła.
I wtedy zdarzyło się coś, co przewróciło jej ży-
cie do góry nogami. – Dwa lata temu w wy-
padku samochodowym zginęli moi rodzice. Dłu-
go nie potrafiłam sobie poradzić z  tragedią. Wte-
dy wzięłam udział w programie „Gotuj o wszyst-
ko” – to był pierwszy krok ku wyjściu z depre-
sji. Ponieważ udało mi się dojść do ćwierćfinału 
– pamiętam, że przygotowałam czeburieki, z tym 
że zamiast z tradycyjnego mięsa farsz zrobiłam 
z ryby – uwierzyłam w siebie. Wielkim marze-
niem moich rodziców było prowadzenie restaura-
cji. Postanowiłam spróbować. „Może w ten spo-
sób przedłużę ich życie”, pomyślałam. 

I udało się – od roku na Miłej Inessa prowa-
dzi bar z domową kuchnią z różnych stron 
świata. – W Kazachstanie żyje sto narodowo-
ści, więc nasza kuchnia jest wielokulturowa. U 
mnie w domu na śniadanie jadało się jajeczni-
cę, na obiad barszcz ukraiński, a na kolację po-
trawy koreańskie – wspomina. Czy mogła z tej 
aromatycznej mieszanki dań zrezygnować we 
własnym bistro? Jeśli zachce się nam chłodni-
ku, to mamy do wyboru i litewski, i hiszpań-
skie gaspacho, i bułgarski tarator. Jeśli piero-
gów, możemy przebierać w rosyjskich pielmie-
ni, gruzińskich khinkali czy środkowo-azjatyc-
kich czeburiekach - i tak dalej, i tak dalej. Gdy 
trzeba, Inessa przygotuje i wymyślne przystaw-
ki na sobotnią imprezę (pierożki z przeróżnym 
nadzieniem: pomarańcza z imbirem czy kokos 
z rumem),  i wystawne wielkanocne śniadanie. 
Właśnie planuje zatrudnić osobę do pomocy i 
wkrótce będzie można u niej zamawiać jedze-
nie przez telefon. – Oprócz stałych pozycji, jak 
tosty i kanapki, co dzień proponuję też zestawy 
obiadowe. Uwaga, ilość ograniczona – zaznacza. 
– Najlepiej zamawiać dzień wcześniej, najpóź-
niej do 12 poprzedniego dnia. Zachęcam do od-
wiedzenia mojej strony www.kimtv.com.pl („t” 
to skrót od imienia mamy – Tamara, „v” od 
imienia taty – Valery – red.), można też zapisać 
się na neswletter. Serdecznie zapraszam.

Monika Utnik-Strugała
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anTyKWariaT

Wybiera Tomasz Latos
- księgarz, właściciel 
antykwariatu TOMIK 

(Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego 

www.conrada11.pl

Dyskusja wokół rewitalizacji tak 
zwanego schronu Starzyńskie-
go w Parku Krasińskich zachęci-
ła mnie do odszukania na półkach 
antykwariatu wiarygodnego źródła 
w tej sprawie. W ręce wpadła mi 
związana z tematem monografia 
Stefana Starzyńskiego. 
Książka varsavianisty, profeso-
ra Mariana Marka Drozdowskiego, 
jest bogato ilustrowaną opowie-
ścią o drodze do ratusza miejskie-
go (Pałacu Jabłonowskich), kaden-
cji i wojennych losach prezyden-
ta, a także o historii jego rodzin-
nego miasta. Starzyński – patrio-
ta, polityk, o jakich dziś tylko śni-
my, wizjoner, którego pomysły za-
gospodarowania przestrzeni miej-
skiej, unowocześnienia i uporząd-
kowania warszawskiej architektu-
ry do dziś są aktualne. Drozdowski 
w barwny sposób zestawia rela-
cje urzędowe i prywatne, powołu-
je się na wspomnienia bliskich Sta-
rzyńskiemu osób, oddając często 
głos samemu prezydentowi. Ten, 
od wczesnej młodości zaangażo-
wany w walkę o Polskę, prężny za-
równo w czasach pokoju, jak i woj-
ny, nie jest bohaterem wyidealizo-
wanym.  Autorowi udało się przed-
stawić z kronikarską pokorą osobę 
wyjątkowego obrońcy stolicy. 
Książka była żywo komentowana. 
Dzięki licznym odzewom na za-
mieszczoną w odautorskim wstę-
pie prośbę o uwagi krytyczne i 
uzupełnienia, ukazało się jej ulep-
szone wydanie.  Oba odnalazłam 
na półkach antykwariatu. 

Marian Marek Drozdowski
Stefan Starzyński

prezydent Warszawy
PIW, wydanie drugie rozszerzone i poprawione, 

Warszawa 1980.

Książki miejsca
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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

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26

tel. (22) 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola
m.st.Warszawy

i III Czytelnia Naukowa
Al. Solidarności 90
tel: (22) 838-39-72
www.bpwola.waw.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

Dom Kultury Śródmieście
- Klub na Andersa

ul. Andersa 31
www.dks.art.pl

Restauracja Sephia
ul. gen. Andersa 13 
tel. (22) 887 89 96

0 608 63 64 65
www.restauracja-sephia.pl

Restauracja bar a boo
ul. Karmelicka 17

tel. (22) 636 67 77
www.baraboo.pl

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

facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25

Kontakt pod telefonami:
tel. (22) 620 24 13

Restauracja 
Dom Smaków

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

Restauracja Canton
ul. Smocza 1

tel: (22) 838 38 23 
canton.warszawa.pl

Ważne adresy
(muranów i nie tylko)   Policzmy się...

W Gazecie Muranowskiej rusza nowy cykl - kolumna ekonomiczna, rubryka, w której przed-
stawimy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a także zapre-
zentujemy przykłady inwestycji finansowych w wartościowe projekty społeczne. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje z Muranowa i okolic (Śród-
mieścia, Woli, Nowego Miasta...): stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, 
instytucje kulturalne i edukacyjne. Będzie nam miło, jeśli zechcą Państwo 
współtworzyć nową kolumnę - to przecież Wasza działalność tworzy klimat 
naszego osiedla. 
Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować się w naszej rubryce, prosimy o wypełnienie 
ankiety, w której pytamy m.in. o to: jak długo działacie, jaką działalność prowadzicie, ja-
kie macie dokonania i plany na przyszłość. Ankieta jest dostępna do pobrania na stronach: 
www.gm.muranow.waw.pl i www.ck.muranow.waw.pl.
Zwieńczeniem akcji „Policzmy się… Spotkajmy się!” będzie impreza plenerowa latem 
2012 roku. Mamy nadzieję, że nasza propozycja Państwa zainteresuje. Zachęcamy i za-
praszamy do współpracy. A dziś na łamach gazety prezentujemy siebie - Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe.

...spotkajmy się!

Społeczne Towarzystwo Oświatowe powstało pod koniec lat 80-tych i działa dotąd jako „fe-
deracja” mniejszych stowarzyszeń. Misją i głównym celem STO jest stworzenie alternatywy 
dla szkolnictwa publicznego.

Wynikiem zmiany ustroju w 1989 roku były nie tylko przemiany polityczne, ale także trans-
formacja systemu edukacji. Dzięki wsparciu społeczeństwa i ówczesnego ministra edukacji 
prof. Henryka Samsonowicza w latach 1989-1991 możliwe było powstanie i dynamiczny roz-
wój szkół niepublicznych. W 1991 roku w 211 szkołach prowadzonych przez 194 koła Towa-
rzystwa uczyło się 10 tys. dzieci.
STO podejmowało również wysiłki mające na celu upodmiotowienie i zrównanie szans szkol-
nictwa publicznego i niepublicznego. Zabiegaliśmy z sukcesem o wprowadzanie odpowied-
nich przepisów do ustaw i rozporządzeń wydawanych przez parlament i ministerstwa.

Samodzielne Koło Terenowe nr 52 STO zostało powołane przez grupę rodziców i nauczycie-
li. Przy nim powstało jedno z pierwszych warszawskich liceów niepublicznych – Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące nr 7 STO. Był rok 1989. Szkoła zaczęła swoją działalność na osie-
dlu „Lazurowa” na Jelonkach. W swojej ponad dwudziestoletniej historii przeprowadzała się 
na Wolę, Powiśle i Saską Kępę. Muranów jest naszym nowym miejscem. Pierwsi absolwenci 
opuścili szkolne mury w 1993 roku. W 2009 roku szkoła obchodziła uroczyście dwudziesto-
lecie istnienia i obrała za patrona prof. Bronisława Geremka.

Wynikiem reformy systemu edukacji z 1999 roku było między innymi powołanie do życia 
gimnazjów. 1 września 2004 roku powstało Społeczne Gimnazjum nr 55 STO, skonfederowa-
ne programowo i kadrowo ze Społecznym LO nr 7 STO im. Bronisława Geremka.

Rok temu poszerzyliśmy naszą działalność, zakładając Centrum Edukacyjno-Kulturalne 
„Karmelicka”. Celem Centrum „Karmelicka” jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecz-
nych, kulturalnych i edukacyjnych. W ofercie programowej Centrum odnaleźć można poka-
zy filmów, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, wykłady, kursy, warsztaty i otwarte dys-
kusje. Swoje działania realizujemy również w przestrzeni publicznej. We współpracy ze Spo-
łecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka STO i Społecznym Gim-
nazjum nr 55 STO organizujemy Warszawski Festiwal im. Leopolda Tyrmanda „Tyrmandia-
da”, instalacje artystyczne oraz akcje miejskie o charakterze lokalnym.

We współpracy z innymi organizacjami kulturalnymi i społecznymi staramy się współtwo-
rzyć kulturalny klimat naszej części Warszawy.

Drodzy Czytelnicy,
We wrześniu 2011 r. Gazeta Muranowska zmieniła właści-
ciela. Nowym wydawcą pisma jest Samodzielne Koło Tere-
nowe nr 52 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Gazeta pozostaje bezpłatnym miesięcznikiem o charakte-
rze społeczno-kulturalnym, wydawanym w cyklu od wrze-
śnia do czerwca. W niezmienionej szacie, której autorem 
jest Piotr Perzyna, pojawią się nowe działy: sportowy, a także 
ekonomiczny – skoncentrowany głównie na poradnictwie 
związanym z działalnością NGO. Ponadto planujemy stwo-
rzyć portal będący nie tylko archiwum i internetową wersją 
Gazety Muranowskiej, ale również medium oferującym roz-
budowaną informację o życiu Muranowa.

Trzon zespołu redakcyjnego nie uległ zmianie. Redaktor 
naczelną jest Monika Utnik-Strugała. Poza stałą załogą 
będziemy współpracować z osobami i instytucjami, któ-
re dotychczas współtworzyły Gazetę Muranowską a tak-
że z tymi, których tytuł  zainteresował i zamierzają ak-
tywnie wspierać jego funkcjonowanie.

Zachęcam do kontaktu z redakcją i regularnego czytania 
Gazety Muranowskiej!!!

Adam Czerwoniec
Wydawca Gazety Muranowskiej

Pierwsze społeczne gimnazjum i liceum na Muranowie!

Uczmy się patrzeć nie gapić
(B.Brecht)

ul. Karmelicka 26, Warszawa
www.sg55.waw.pl          www.slo7.waw.pl

R E K L A M A

Staż/praktyka w zespole
redakcyjnym Gazety Muranowskiej!

Kochasz Muranów? Piszesz lub fotografu-
jesz? Lubisz rozmawiać z ludźmi? Chcesz 
zdobyć umiejętności i praktykę dzienni-
karską w gazecie lokalnej?

Zapraszamy na bezpłatne praktyki
w zespole Gazety Muranowskiej.
Weźmiecie udział w kolegium redakcyj-
nym, zobaczycie, jak odbywa się plano-
wanie kolejnych numerów gazety, spró-
bujecie sami napisać, zredagować i zilu-
strować tekst. Najlepszych zaprosimy do 
stałej współpracy.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie 
CV oraz listu motywacyjnego do dnia 15 
listopada na adres: 
skt52sto@gmail.com
koniecznie z dopiskiem (w tytule maila): 
„STAŻ”.


