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„Jak człowiek z Warszawy kibicuje Polonii,
to musi mieć jaja”

Młodzi
(także
z Muranowa)
i Parlament
Europejski

Policzmy się...

SKT nr 52
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Centrum Karmelicka

Czarne serca

Z Domanem Nowakowskim rozmawiamy o kulisach pracy nad scenariuszem
Teatr Kamienica

str. 5

Polonia Warszawa
1911 - 2011

Fundacja
„Zwierzę
nie jest
rzeczą”

„Ja zajmowałam się
niezależnością i jakością mediów.
A moi koledzy sprawami zatrudnienia,
statutowymi problemami EU i prawami macierzyńskimi
kobiet (...). Czasem
pracowaliśmy za zamkniętymi drzwiami, niczym konklawe, a głosowania
nie raz przedłużały
się nawet do dwóch
godzin”

...spotkajmy się!

Fundacja działa charytatywnie od ośmiu lat.
Jak udaje się zarządowi
działać charytatywnie
i rozwijać fundację? str. 6

str. 6

Zapraszamy
na bezpłatne praktyki
w zespole Gazety
Muranowskiej.

Ad multos
annos

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz
listu motywacyjnego
do dnia 30 listopada
na adres:

19.11.1911 na boisku Agrykoli swój pierwszy mecz rozgrywa nowa warszawska drużyna o dumnej nazwie Polonia. 30.09.1928, ksiądz Jan Paweł
Mauersberger błogosławi nowy obiekt Polonii przy ulicy Konwiktorskiej.

Polonio!

skt52sto@gmail.com
koniecznie z dopiskiem
(w tytule maila): „STAŻ”.
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Pierwsze społeczne

gimnazjum i liceum na Muranowie!

Uczmy się patrzeć nie gapić
ul. Karmelicka 26, Warszawa

www.sg55.waw.pl

(B.Brecht)
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„Warto tam wstąpić, bo
oddycha się historią” str. 5
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1928

– na igrzyskach

Zdjęcia. Ewa Kasperska

KALENDARIUM

H i s tor i a
FOt: AMI / WielkaPolonia.pl

H i s tor i a

olimpijskich w

Amsterdamie debiutuje pierwsza kobieta-Polonistka, dyskobolka Giena Kobielska-Cejzik. Polonia
dostaje własny stadion przy
ul. Konwiktorskiej 6

1931

– hazenistki zdobywają pierw-

Mistrz Polski 1946 – siedzą bramkarze - Henryk Borucz i Zdzisław Sosnowski

Nie takie numery z Sosną

sze mistrzostwo Polski dla Polonii w grach zespołowych. Hazenę,
czyli kobiecego szczypiorniaka na
małym boisku, wprowadza do polskiego sportu pionierka lekkoatletyki kobiecej w Warszawie, repre-

Rozmowa ze Zdzisławem Sosnow-

1911

19 listopada –

skim, „Sosną”, najstarszym żyją-

piłkarze Polonii

cym piłkarzem Polonii.

Warszawa rozgrywają swój pierwszy mecz w historii, przegrywając
na boisku Agrykoli z Koroną Warszawa 3:4

1912

wiosna – powstaje sekcja lekko-

atletyczna

1913

23.02 – po raz
pierwszy w histo-

rii piłkarze grają ubrani w czarne
koszulki. Stroje przywozi z Łodzi
zawodnik Polonii Janusz Mück.
Do trykotów przypięte są na
agrafki biało-czerwone tarcze

1915

- zajęcie Warszawy przez

Niemców, nowi zaborcy zezwalają na działalność polskich organi-

B

yła deszczowa niedziela, 30
września 1928 r. Trwały uroczystości otwarcia stadionu Polonii. Ksiądz Jan Paweł Mauersberger pobłogosławił obiekt,
nie zabrakło też patetycznych przemówień licznie
przybyłych przedstawicieli rządu. Główną atrakcję
dnia - mecz gospodarzy z krakowską Wisłą - poprzedziło zrzucenie piłki i pęku kwiatów z krążącego nad
boiskiem samolotu. Chwila podniosła. Najstarszy
sportowy klub Warszawy otrzymał własny stadion, a
tych w stolicy wciąż było przecież niewiele. W drugiej połowie lat 20. Warszawa dopiero zaczynała nadrabiać zaległości w rozwoju sportowej infrastruktury.
W latach 1927-1930 udostępniono cztery nowe stadiony: AZS, Domu Ludowego, Orła i Legii. Wytyczono też stadion Skry i wybudowano hipodrom w
Parku Łazienkowskim.

zacji sportowych. 8 października
Poloniści legalizują istnienie klubu. Głównymi inicjatorami są Marian Strzelecki, Stefan Pronaszko
i Tadeusz Gebethner wybrany na
pierwszego prezesa.

1917

– powstaje sekcja hokeja i pan-

czenów

1921

„Warszawa sportowa przeżyła w ub. niedzielę piękną
uroczystość oficjalnego otwarcia boiska Polonii przy ul.
Konwiktorskiej... Uroczystości otwarcia i poświęcenia
boiska były uświetnione przez cały szereg imprez sportowych. I trzeba przyznać – ruch panujący na nieskalanej zieleni boiska już od rana przedstawiał widok porywający. Tu siatkówka, tam koszykówka, ówdzie hazena,
czy piłka nożna: w szatniach ruch, wesoły gwar, śmiech,
słowem – zdrowie i pełna radość życia” - relacjonował
Przegląd Sportowy.

– piłkarze Polonii
zdobywają wice-

mistrzostwo Polski

1924

– sportowcy Polonii debiutują na

arenie olimpijskiej. W trakcie paryskich zmagań najlepiej prezentuje
się dziesięcioboista Antoni Cejzik.
Piłkarz Jan Loth, wcześniej powoływany do kadry Polski jako bramkarz, tym razem zalicza dwa występy jako napastnik

1926

– piłkarze Polonii
po raz drugi wi-

cemistrzami Polski. W klubie powstaje sekcja gier sportowych,
od roku działają sekcje tenisa
ziemnego i pływania
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Początkowo stadion Polonii miał być zbudowany na terenie przy Placu Broni, leżącym między
dworcem Gdańskim a remizą tramwajów. Ostatecznie zdecydowano się na 5-hektarową działkę
przy ulicy Konwiktorskiej, pomiędzy fortem i parkiem Traugutta a rynkiem Nowego Miasta. Ro-

Ad multos
annos

Polonio!

boty ziemne ruszyły w 1926 r. Dzięki wsparciu z
funduszu dla bezrobotnych i zaangażowaniu wielu
sportowców obiekt był gotowy dwa lata później.
Płyta stadionu składała się z wewnętrznego boiska i
otaczającej go lekkoatletycznej bieżni. Trybuny mieszczące 10 tys. widzów oddzielała od stadionu betonowa bariera, której pozostałości można zobaczyć jeszcze dziś. Kompleks uzupełniały 4 korty tenisowe i boisko do gier sportowych, zamieniane zimą na lodowisko, które jako jedyne w Warszawie posiadało sztuczne oświetlenie i radiowęzeł. Po stronie zachodniej, od
ul. Bonifraterskiej, wybudowano drewniane trybuny
oraz budynek mieszczący pokój klubowy i kasy. Polonia nie posiadała jeszcze wtedy własnej hali sportowej i musiała korzystać z gościnności sal szkolnych lub
ośrodka AWF.
Drewniana zabudowa obiektu nie dotrwała do naszych czasów – została zniszczona podczas Powstania
Warszawskiego, którego krwawy epizod rozegrał się
na murawie boiska. W nocy z 21 na 22 sierpnia, pod-

czas drugiego ataku na Dworzec Gdański, na terenie
stadionu miała miejsce nieudana próba połączenia
oddziałów ze Starówki z jednostkami żoliborskimi.
Kompanie batalionów „Czata”, „Zośka” oraz kompania AL por. „Konrada” dotarły do parku Traugutta i
stadionu Polonii, gdzie dostały się pod silny ogień karabinów maszynowych. Zginęło trzynastu powstańców. Po bitwie na stadion wjechał niemiecki czołg,
miażdżąc leżących na murawie rannych. Dziś o tragicznym zdarzeniu przypomina wmurowana w ścianę klubowego budynku tablica, a od niedawna także
zdobiące mur graffiti.
W 1954 r. zrealizowano nowy projekt całego kompleksu. Plan, dumnie określany mianem „wizji małego pałacu sportu”, powstał w pracowni architektonicznej Juliana Brzuchowskiego. Budynek główny,
mieszczący basen i sale treningowe, otrzymał - zgodnie z duchem socrealizmu - formę pałacową. Fasadę, która była zarazem głównym wejściem na trybuny, ozdobił rząd kolumn, a przeszklone skrzydła bocz-

ne zwieńczyła balustrada. Mając na uwadze sąsiedztwo
Starego Miasta, pomieszczenia hali i pływalni zbudowano częściowo pod ziemią tak, aby wysokość całości nie przekraczała 7 m. Dzięki temu tafla wody znalazła się na tym samym poziomie co boisko i w sezonie letnim można było wchodzić na basen prosto z
dworu. Trybuna główna, o żelbetonowej konstrukcji,
mieściła 7 tys. osób. Chwalono nowoczesność i pomysłowość projektantów oraz pracowitość ekipy przodowników pracy, która pod kierownictwem obywatela Damiętki zobowiązała się wykończyć salę gimnastyczną już w końcu 1953 r. W styczniowym numerze
„Stolicy” ktoś napisał: „...Stoimy na szerokiej ścieżce
wśród klombów, krzaków i zieleni. Przed nami błyszczy w słońcu, ozdobiona czterema płaskorzeźbami o
tematyce sportowej, frontowa elewacja gmachu. W
środku, wśród obłożonych kamieniem kolumn jońskich i otoczonych ornamentami ośmiu okien, czernią
się szlachetnym drzewem i kutym metalem drzwi...”.
Od tamtej pory obiekt przeszedł kilka remontów i modernizacji. Drewniane ławy trybuny głównej zostały wymienione na plastikowe krzesełka, trybuna kamienna dostała dach i krzesła, pojawiła się też wydzielona, posiadająca oddzielne wejście, trybuna przeznaczona dla kibiców
gości. Zamontowano sztuczne oświetlenie, boisko pokryła podgrzewana murawa. Mimo to naprawy nie zadowalają dziś ani sportowców ani kibiców czarnych koszul. Od
kilku lat walczą oni o realizację projektu nowego stadionu
na miarę XXI wieku.
Ewa Kasperska

Encyklopedię klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39 - Roberta Gawkowskiego oraz archiwalne numery Stolicy poleca pobliska III Czytelnia Naukowa, al.Solidarności 90.

- Jak zaczęła się Pana przygoda z piłką?
- A to jeszcze na Pawiej. Było tam kilku chłopców, z
którymi kopaliśmy piłkę na podwórkach.
Grałem jako prawoskrzydłowy. W ‚37 roku dostałem się do drużyny Fort Bema, która ćwiczyła za
Powązkami. Zobaczył mnie znany trener, związany z drużyną Legii, i zasugerował, że mam sylwetkę bramkarza. W 1942 wojenne drużyny Pawiej i
Okopowej połączyły się i powstała Korona. Zostaliśmy zgłoszeni do konspiracyjnego Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na różnych boiskach: na Skrze przy
Okopowej, w Parku Paderewskiego, na Opaczewskiej, w Piasecznie, na Podskarbińskiej. W 1943
zdobyliśmy wicemistrzostwo Warszawy – my, drużyna z podwórka. A w 1945 połączyliśmy się z Wawelem, inną drużyną z Woli i powstała Warszawianka. Rozegraliśmy kilka spotkań – na jednym
z meczów z Polonią wynik przed przerwą był 2:0
– po czym nastąpiła z Polonią fuzja.
- Muranów to była wtedy dzielnica żydowska.
Czy drużyny były mieszane, polsko-żydowskie?
- Nie, mieszanych nie było. Żydzi mieli swoją
Gwiazdę, drużynę w klasie A, ze świetnymi piłkarzami, jak Zbigniew Birencweig. Rozgrywali mecze
na stadionie Skry – tylko tam dostali pozwolenie.
Przed wojną polskie drużyny grały w niedziele, a żydowskie w soboty. Biedniejsi Żydzi, których nie stać
było na bilet, przychodzili pod parkan Skry ze stołeczkami, w tym parkanie każdy miał swój otwór i
piłkę przez te otwory oglądali, jeden obok drugiego, czasem trzysta osób. Więc w naszej drużynie Żydzi nie grali. Ale podczas okupacji mieliśmy volksdeutscha Miłkowskiego. Przydatny był. Bo w każdej drużynie był gospodarz, co to opiekował się
sprzętem, woził obuwie w takiej olbrzymiej walizie.
Któregoś razu ten nasz gospodarz wracał z meczu z
Grochowa i na rogu Targowej i Kijowskiej zatrzymała go żandarmeria i tę walizę mu zarekwirowała.
A sprzęt to cały nasz majątek był. I wtedy Miłkowski nam to obuwie odzyskał. Po wojnie znalazł się
w Anglii, wszedł do Tottenhamu, przysłał mi szklaneczkę z podpisami reprezentacji angielskiej.
- Pamięta Pan swój pierwszy ważny mecz?
- Ze Skrą, klubem robotniczym, który zbierał
chłopców z całej Woli. Wynik 1:1. Pamiętam też
1946 rok, finałowy mecz o mistrzostwo z AKS
Chorzów, lewoskrzydłowy – Barański – dośrodkowywał, Władzio Szczepaniak zrobił unik, piłka

uderzyła o moją rękę i wpadła do bramki. Ponieważ Szczepaniak był legendarnym kapitanem, to go
nie mogli obwinić, tylko mnie, młodego Sosnowskiego. Po meczu z trybun zszedł Madejski, bramkarz przedwojennej Wisły Kraków, i mówi: „Sosna,
nie martw się, Władek nie takie numery ze mną robił, przez niego nie zdobyliśmy medalu olimpijskiego w meczu z Norwegią, taki sam unik zastosował”.
Wtedy odżyłem.
- Rodzice pochwalali Pana zainteresowania piłką?
- Oj nie. Ojciec trzymał w domu dyscyplinę. Był
przedsiębiorcą budowlanym, budował pierwsze
wille na Saskiej Kępie w latach 30. Jak wracał z pracy sprawdzał moje ręce i obuwie, czy są czyste, a
wiadomo podczas meczu się brudziły. Gdy podpadłem, to pas szedł w ruch. Kiedyś ciocia się za mną
wstawiła: „Władziu, daj mu spokój”, a ojciec na to:
„Zasłużył, to musi dostać”. Ciocia mieszkała blisko
Fortu Bema, więc jak leciałem na trening, to mówiłem, że do cioci idę.
- Do kiedy grał Pan w Polonii?
- Do 1955 roku, dokąd Polonia grała w centralnych
rozgrywkach, potem zawiesiłem buty na kołku.
Zostałem trenerem koordynatorem. Miałem pod
sobą trzy reprezentacje: Warszawy, młodzieżową i
tak zwanych juniorów młodszych. Grał u mnie Ryszard Szymczak, mistrz olimpijski, Jacek Gmoch –
w młodzieżówce, prosił się, by go puścić na boisko,
„Niech moje nazwisko będzie w gazecie” błagał.

zentantka Polonii, Sława Szmid

1936

– koszykarki Polonii po raz trzeci

z rzędu najlepsze w Polsce

1937

– mistrzostwo
Polski siatkarek

i siatkarzy Polonii

1938

– Władysław
Szczepaniak,

legendarny piłkarz Polonii, przewodzi reprezentacji na mistrzostwach świata we Francji. Bokserzy zdobywają drużynowe mistrzostwo Polski. Stadion przy ul. Konwiktorskiej otrzymuje imię generała Kazimierza Sosnkowskiego, prezesa Polonii w latach 1928-1939

1939

– Związek Polskich Związków

Sportowych przyznaje Polonii nagrodę dla najlepszego klubu sportowego w Polsce za rok 1938

- Pana największy rywal?
- Rywal i przyjaciel – Heniek Borucz. Rywalizowaliśmy nie tylko w Polonii – byliśmy wymieniani na
bramce – ale w czasie okupacji. Borucz grał w Grochowie, ja w Koronie. Decydujący mecz w 1944 i
wynik 3:3, trzy bramki Heniek puścił i trzy ja. Albo
1952 rok, puchar Polski, wszystkie spotkania do finału ja grałem na bramce, a w finałowym meczu
z Legią nie znalazłem się w składzie, zagrał Borucz
i wygraliśmy. Ale kiedyś ani zawodnicy, ani nawet
drużyny nie były do siebie wrogo nastawione, Polonia i Legia to byli przyjaciele, spotykali się na kielichu, robili wspólne zdjęcia.

1939-1945

- giną m.in. założyciele klubu Ta-

deusz Gebethner i Stefan Pronaszko oraz olimpijczyk Antoni Cejzik

1946

– piłkarze Polonii
zdobywają mi-

strzostwo Polski „na zgliszczach”,
pokonując w decydującym meczu
AKS Chorzów 3:2. „Drużyna z gruzów, ale przecież zwycięska, bo
duch pokonał materię” – napisze

- Chodzi Pan jeszcze na mecze?
- Zaraz biegnę na Konwiktorską na Lecha (śmiech).
Tak, chodzę, jestem zapraszany, mam karnet do
loży honorowej.

po latach Stefan Sieniarski, autor
kroniki o Polonii

1949

– komunistyczne władze PRL

- Komu Pan kibicuje?
- Temu, co dobrze gra (śmiech).

odbierają Polonii patriotyczną nazwę, nadając nową – Kolejarz.
Obowiązywać ona będzie przez

Not. Monika Utnik-Strugała

ponad sześć lat
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– w listopadzie
piłkarze spada-

ją z I ligi (na 41 lat!), a miesiąc

Gazeta Muranowska

później triumfują w finale Pu-

serdecznie zaprasza
do grona przyjaciół:)

charu Polski

1964

– trzecioligowy mecz piłka-

rzy Polonii z Warszawianką obserwuje ponad 20 tysięcy widzów. Irena Szewińska zdobywa
pierwsze medale olimpijskie w
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dziejach Polonii.
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1972

– złoty medal
Polonisty Wła-

dysława Komara w pchnięciu
kulą na igrzyskach olimpijskich
w Monachium

1976

Duch i charakter

ANTYKWARIAT

Fot. Piotr Perzyna

1952

P ol e c a my

K si ą ż k i /M ie j s c a

H i s toria

Wybiera Tomasz Latos

Przedwojenny publicysta napisał, że „walory warszawskiej Polonii leżą w sferze ducha”. Dodajmy –
i w charakterach ludzi, którzy ją stworzyli.

K

Ałaszewski, Józef Korolkiewicz – malarz i śpiewak

- księgarz, właściciel
antykwariatu TOMIK (Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego www.conrada11.pl

operowy, filar drużyny lekkoatletycznej) i poetów

„Czarne serca”

(trzy mecze ligowe w Polonii zaliczył Feliks Konarski, autor „Czerwonych maków na Monte Cassi-

Zawsze powtarzam, że jak człowiek z Warszawy

ilka nazwisk z kroniki klu-

Aleksander Tupalski (reprezentant kraju w futbo-

no”). Do dziś kibiców Polonii łączy przywiązanie

kibicuje Polonii, to musi mieć jaja. Bo najłatwiej

bu: Wacław Denhoff-Czar-

lu i hokeju) i oficer AK Michał Hamburger (zgi-

do warszawskiej tradycji i przekora, która nakazu-

pójść na Legię – tam jest z górki, autostrada do

nocki – założyciel Polonii i

nął z rąk gestapo za „nie dość aryjskie rysy”), a fila-

je trzymać nie z tym, kto jest najsilniejszy, ale za

sukcesu,wieczna ekstraklasa. A na Polonii wciąż

pomysłodawca patriotycz-

rem drużyny był Jerzy Bułanow, emigrant rosyjski,

kim stoją racje moralne. Wybitny krytyk literacki,

masakra, nawet jak jest dobrze, to nie wychodzi.

nej nazwy. Zasłynął jako

wieloletni kapitan reprezentacji Polski, w wolnych

Krzysztof Mętrak, napisał kiedyś, że „oglądając Po-

Polonia to krew, pot i łzy – mówi Doman Nowa-

działacz niepodległościowy i poeta, współautor pie-

chwilach dziennikarz i publicysta (właśnie ukaza-

lonię, nie sposób nie narazić się na szwank”. Fanów

kowski, autor sztuk teatralnych i scenariuszy se-

śni „O mój rozmarynie”. Pierwszy prezes – Tade-

ło się wznowienie jego wspomnień „11 Czarnych

klubu z Konwiktorskiej to jednak nie zniechęca.

riali telewizyjnych (Kasia i Tomek, Pokój 107, Ca-

usz Gebethner, pochodził z zasłużonej rodziny księ-

Koszul”).

mera Cafe, 39 i pół). – Ale za to jest o czym dra-

– koszykarze

garzy, jako piłkarz Polonii zdobył w 1921 roku wi-

i koszykarki

cemistrzostwo Polski. Podczas drugiej wojny świa-

Sportowcy Polonii zostawiali rywali daleko w tyle.

kaniu pani Gebethnerowej przy ul. Zgoda 12 od-

zgodnie wygrywają swoje dzie-

towej był żołnierzem podziemnej Warszawy i bo-

Irena Szewińska i Władysław Komar zdobyli złote

było się pierwsze konstytucyjne zebranie, a w ka-

siąte medale mistrzostw Polski,

haterem powstania. Zmarł tragicznie w niemiec-

medale olimpijskie, radość przynosili czasem koszy-

mienicy Wawelbergów przy Górczewskiej 15

tym razem srebrne

kim obozie. August Loth – pastor ze znamienite-

karze, lekkoatleci i pływacy, piłkarze dwa razy zosta-

mieszkała prawie połowa piłkarskiej złotej druży-

„Dla młodocianych miłośników piłki

dziwnie splatają się z losami Warszawy i Polski.

go ewangelickiego rodu. Barw Polonii bronili jego

li mistrzami Polski. Waldemar Marszałek o swoich

ny z ‘46. A propos ‘46 – to był dopiero pamięt-

nożnej z Woli, Muranowa, Żoliborza,

Brakowało tylko rodziny – opowiada. Porozma-

– w wieku 37

synowie: Jan Loth w piłkarskiej reprezentacji Pol-

międzynarodowych triumfach motorowodnych

ny rok. Tuż po wojnie bezdomna i ciężko doświad-

Starego Miasta wszystkie drogi pro-

wiał więc z kilkunastoma kibicami Polonii i spisał

lat z pierwsze-

ski stał na bramce, ale i grał jako napastnik, co do

mówił: „Wygrywałem, bo bałem się nieco mniej

czona Polonia zdobyła mistrzostwo Polski na zglisz-

wadzą na ulicę Konwiktorską, gdzie

ich wspomnienia. Tak powstała rodzina Sobiec-

go tytułu mistrza świata cie-

dziś jest absolutnym ewenementem. Zrobił karie-

niż konkurencja” (skompletował w sumie 27 me-

czach, zostawiając w tyle drużyny z Krakowa, Ło-

znajduje się stadion Polonii. Każdy

kich, która od czterech pokoleń jest wierna war-

szy się Polonijny motorowodniak

rę jako tenisista i lekkoatleta, był redaktorem i han-

dali mistrzostw świata i Europy).

dzi, Śląska i Poznania. Po latach redakcja „Życia

chłopiec, który choć raz znalazł się

szawskiemu klubowi. Doman kazał jej zamiesz-

Waldemar Marszałek. To pierw-

dlowcem, umarł młodo po ciężkiej chorobie płuc.

Warszawy” wspominała: „Gruzowisko nad Wisłą w

w niedzielę na stadionie i zasmako-

kać w kamienicy, w której mieści się dziś teatr.

szy z jego 27 medali mistrzostw

Brat Jana, Stefan – brylował na przedwojennych sa-

W historii Polonii wiele jest momentów tragicz-

tym czasie nie dla wszystkich miało dość argumen-

wał w oglądaniu prawdziwego meczu,

– Budynek powstał podobno w tym samym roku

świata i Europy

lonach, zginął w głośnej katastrofie samolotu gene-

nych. Nocą z 21 na 22 sierpnia 1944 roku na bo-

tów, aby nadal być stolicą kraju. Piłkarze pomogli

do końca życia zostanie kibicem tego

co Polonia, 1911, a żeby było jeszcze śmiesz-

rała Orlicz-Dreszera.

isku przy ulicy Konwiktorskiej zginęło wielu po-

ludziom uwierzyć, że wszystko jest możliwe, a wła-

najpopularniejszego klubu Warszawy,

niej, zbudowany został z cegieł pochodzących z

wstańców. Potem nastały upiorne czasy stalinow-

dzy przywrócić Polsce Warszawę”.

a spośród jedenastu graczy wybierze

1979

1993

– Polonia wraca do ekstra-

Polonia miała też swoje miejsca magiczne: w miesz-

mat napisać – dodaje. Więc napisał – nosi tytuł

Adam Bahdaj

DO przerwy 0:1

„Czarne serca”, od koloru koszulek, które noszą
zawodnicy Polonii.

ilustrował Jacek Szleszyński
Wrocław 1991

– Zauważyłem, że losy Polonii, jej wzloty i upadki,

sobie jednego jako swego ulubieńca.”

Polonia jednoczyła ludzi różnych światopoglądów

skie, gdy komunistyczne władze zamierzały zlikwi-

i środowisk. Podczas meczów w 1926 roku, kie-

dować klub jako „sanacyjno-burżuazyjny” przeży-

Dziś bardziej niż kiedykolwiek klub jest symbolem

– pisał Adam Bahdaj w powieści dla

dy klub po raz drugi został wicemistrzem Polski,

tek. A jednak Polonia przetrwała. Klubowa atmos-

warszawskości, ciągłości miasta i jego bohaterskiej po-

młodzieży „Do przerwy 0:1”.

– wychowanek

w czarnych koszulkach z biało-czerwoną tarczą na

fera przyciągała aktorów (występy w teatrze i na

stawy. Kibice wypatrują drugiego Emmanuela Olisa-

Lata 50. „Express Wieczorny” orga-

Polonii, Bar-

piersi występowali wspomniani Lothowie wywo-

zielonej murawie godzili Adolf Dymsza i Marian

debe, który znów poprowadzi drużynę na piłkarskie

nizuje zawody piłkarskie, do których

dzący się z francuskich hugenotów, polski Tatar

Łącz), artystów (piłkarz-karykaturzysta Edward

szczyty. Kupują prozę Jerzego Górzańskiego i krymi-

przystępują dwa rywalizujące ze sobą

kiem świata na 100 m stylem

nały Tomasza Konatkowskiego, żeby wyszukiwać po-

osiedlowe zespoły: „Syrenka” i „Hura-

dowolnym

lonijne wątki. Albo przypominają sobie sceny z seria-

gan”. W świat podwórkowych rozgry-

li „Dom” i „Jan Serce”, które kręcone były na stadio-

wek wprowadza nas pogodny, nad-

nie przy Konwiktorskiej. Oby ich grono rosło w siłę.

używający słówka „legalnie”, hul-

klasy

1999

tosz Kizierowski, trzecim pływa-

2000

– piłkarze Polonii po raz drugi

MM i FR

taj Maniuś Marian Tkaczyk, najlepszy

w historii mistrzami Polski. Sym-

gracz „Syrenki” zwany przez kolegów

boliczną buławę przekazuje im

Paragonem. Do meczu przygotowuje

kapitan „mistrzów na gruzach”

chłopców wspaniały pan Wacek Ste-

z 1946 roku Zdzisław Gierwa-

fanek, prawy łącznik Polonii, i poczci-

towski.

wy „proszę ja kogo” pan Łopotek.

2001

Znajdziemy tu wszystko, co typowe
– futboliści z

dla prozy Bahdaja: kryminalne przy-

Konwiktorskiej

gody, marzenia o zamorskich podróżach, wreszcie pedagogiczny morał.

sięgają po Puchar Polski

2005

Strona www.konwiktorska6.pl istnie-

– drugi rok z

je od ponad roku, odwiedziło ją już 300

rzędu koszyka-

tys. osób. Cel - Modernizacja stadionu

rze Polonii z brązowymi medala-

Polonii. Dotąd udało się rozpisać prze-

mi mistrzostw Polski

2011

targ na wymianę murawy czy nie dopuścić do postawienia trybun tymcza-

jesień – set-

sowych z barakami. W tej chwili portal

na rocznica

stara się doprowadzić do spotkania po-

istnienia Polonii. Szachiści po

między Hanną Gronkiewicz-Waltz a wła-

raz trzynasty drużynowym mi-

ścicielem Polonii - Józefem Wojciechow-

strzem Polski. Reaktywacja sek-

skim.

cji koszykówki żeńskiej. W klubie działają sekcje piłki nożnej,

Serdecznie prosimy wszystkich, którym

motorowodniactwa, pływania i
lekkoatletyki.

GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

idea jest bliska o odwiedzanie naszej
Sportowcy Polonii w 1925 roku. Od lewej stoją Antoni Cejzik, Jan Loth, Henryk Piątkowski. Klęczą Apolonia Tratowa i Tadeusz Grabowski

strony i wsparcie.

Kolorytu dodaje „kmina” półświatka i
ferajny chłopców organizujących się
w dzikie drużyny piłkarskie.
Na podstawie książki powstał serial
telewizyjny, przy którego realizacji nie
obeszło się oczywiście bez cenzor-

Dziesięć
tysięcy
tomów pasji

N

a forum.tpzn.pl czytamy: „Warto tam wstąpić, bo oddycha się historią”.
Mowa o księgarni Piotra Marońskiego – historyka, księgarza i wydawcy,
którego forumowicze nazywają „totalnym pasjonatem książek historycznych”. Miejsce istnieje już pięć lat w budynku Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN przy al. Solidarności 105. Interesuje Was historia obuwia
na ziemiach polskich, dzieje zacnego rodu Kretkowskich czy losy pierwszej książki w dorobku
rodzimej firmy Piomar? Ta księgarnia jest strzałem w dziesiątkę.

gich rodzin ocierających się o patologię, a w opisach więcej jest zrujnowanego miasta niż „całego narodu budującego swoją stolicę”. Co dziś akurat działa na korzyść powieści – bo
propagandę PRL znają wszyscy, a życie w powojennej Warszawie pamiętają już tylko nieliczni.

MK

maczy.
Sam też kibicuje Polonii. – Przyjechałem do stolicy w stanie wojennym. Nie to, żebym miał coś
do Legii czy Gwardii, tylko ich sponsorzy mi się
nie podobali. Natomiast zaimponowali mi kibice
Polonii, bo mimo ciągłych wtedy porażek pozostali jej wierni. I to właściwie o tej wierności jest
moja sztuka. Nie o piłce nożnej, nie o Polonii, nie
o kibicowaniu. Ale o wierności pewnym ideałom
– wyjaśnia. W Teatrze Kamienica od 19 listopada.
www.teatrkamienica.pl

„Jeden dzień”

Trudno o mniej dobraną parę niż Emma i Dexter.
Ona – niepoprawna marzycielka. On – pewny siebie
przystojniak i prawdziwy król życia. Ona na wszystko musi ciężko zapracować. On od razu dostaje to,
czego chce. Ona szuka miłości, on seksu. Poznają
się w noc po zakończeniu studiów. I odtąd zaczynają spotykać regularnie... co rok.
Film Scherfiga powstał na podstawie opowieści

Znajdziecie tu nie tylko ogólnodostępne pozycje znanych wydawnictw, ale przede wszystkim
publikacje niszowe, białe kruki. W sumie 10 tysięcy tytułów z dziedziny historii i okolic:
archeologii, etnologii, historii sztuki, kulturoznawstwa i religioznawstwa. Wciąż nie jesteście
przekonani? Wejdźcie do katalogu na stronie internetowej księgarni – www.ksiazkihistoryczne.pl.

skich zarzutów. Krytycy zarzucali Bahdajowi, że chłopcy pochodzą z ubo-

manufaktury o identycznej nazwie co klub – tłu-

NAJLEPSZA

Davida Nichollsa, który zgrabnie połączył love
story z tradycją brytyjskiej komedii. W głównych
rolach nominowana do Oscara Anne Hathaway
oraz Jim Sturgess.
www.muranow.gutekfilm.pl

„UNUS/UNA/UNUM. Błędnik”

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Kiedy: 25 listopada. Gdzie: Andersa 13, Funda-

Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
22 652 19 59, 607 833 337
Pon.-Pt. 11.00-19.00

UNUM młody artysta pokaże pracę zatytuło-

cja Promocji Sztuki Współczesnej. Co: wystawa Wiktora Jackowskiego. W cyklu UNUS/UNA/
waną „Błędnik”. Oficjalne otwarcie o godzinie
18.00. Ale przyjść można i wcześniej – będzie
okazja zobaczyć, jak powstaje dzieło sztuki.
www.fpsw.org

GAZETA MURANOWSKA
MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY
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Ważne adresy
(Muranów i nie tylko)
Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. (22) 392 61 44
www.ck.muranow.waw.pl

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99
www.teatrkamienica.pl

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

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

		

Policzmy się...

W Gazecie Muranowskiej rusza nowy cykl - kolumna ekonomiczna, rubryka, w której przedstawimy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a także zaprezentujemy przykłady inwestycji finansowych w wartościowe projekty społeczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje z Muranowa i okolic (Śródmieścia, 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 zapraszamy do współpracy.

...spotkajmy się!

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
w Dzielnicy Wola
m.st.Warszawy
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

Dom Kultury Śródmieście
- Klub na Andersa
ul. Andersa 31
www.dks.art.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

Młodzi
w Parlamencie
Europejskim

Fundacja „Zwierzę nie jest rzeczą”
Fundacja „Zwierzę nie jest rzeczą”, założona przez panią Izabelę Smolińską, powstała w 2003 roku.
Działa we wsi Izdebnik koło Krakowia; charytatywnie, pomagając bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom (przykłady jej zasług, ale też bestialstwa ludzi maltretujących zwierzęta można
odnaleźć na www.zwierzeniejestrzecza.org.pl). Przeciwdziała stosowaniu okrucieństwa wobec zwierząt i ściga ich bezkarnych oprawców. Założyła schronisko i ośrodek adopcyjny dla małych i średnich zwierząt (psów, kotów i kóz) oraz stajnię dla koni chorych, porzuconych i traktowanych w niehumanitarny sposób. Upowszechnia też wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
Działalność Fundacji koncentruje się przede wszystkim na niesieniu pomocy koniom, ratuje zwierzęta źle traktowane i transportowane na rzeź. Wreszcie zapewnia im miejsce, w którym mogą dożyć
spokojnej starości. Mocno angażuje się też w akcje, które mają uświadomić, jak dużą rolę w naszej
kulturze odgrywa koń. Dziś niepotrzebne zwierzę czeka rzeźnia, arbitralną decyzję – wyrok śmierci – podejmują ludzie, którym służyło ono wiernie przez lata. Stworzenie ośrodków takich jak schronisko Fundacji „Zwierzę nie jest rzeczą” może zmienić tę sytuację.
Wiele polskich organizacji pozarządowych jest uzależnionych od środków publicznych – mówi
Krzysztof Wittels z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S. A. – Fundacja „Zwierzę nie jest rzeczą” to pod tym względem wyjątek – nie realizowała dotąd zadań ze środków publicznych. Jej działalność finansują darowizny, spadki, odpisy 1% podatku oraz odpłatna działalność pożytku publicznego (usługi transportowe, weterynaryjne, opłaty za przyjęcie bezpańskich zwierząt od
gminy) – wyjaśnia.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S. A. już trzykrotnie udzieliło fundacji pożyczek, wszystkich w celach inwestycyjnych: na budowę stajni, zakup samochodu terenowego oraz ciągnika z osprzętem do prac polowych. – Pozwoliło to nie tylko wzmocnić realizację zadań statutowych fundacji, ale i znacząco zmniejszyć wysokie koszty jej prowadzenia: nie musi już podnajmować
miejsca dla koni w zewnętrznych pensjonatach, mogła też zrezygnować z konieczności zakupu siana – tłumaczy pan Krzysztof. – Co więcej zrealizowane inwestycje mogą stać się dodatkowym źródłem przychodu fundacji (prowadzenie hotelu dla koni, wynajmowanie traktora do prac polowych).
Fundacja podejmuje inwestycje w sposób przemyślany i ostrożny, po kolei i w oparciu o wiarygodne prognozy przepływów gotówkowych.

O

d 2009 roku pięć mazowieckich szkół (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im.
Bronisława Geremka STO, Zespół Szkół nr
37 im. Agnieszki Osieckiej, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO z Milanówka oraz 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Jasienicy i LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Witkacego) bierze udział w
projekcie Model European Parliament. Uczniowie raz na
pół roku, na wiosnę i na jesieni, wyjeżdżają na obrady
młodzieżowego Parlamentu Europejskiego i razem z kolegami z krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych debatują na temat bieżących wydarzeń w Europie i na świecie. Sesje parlamentarne mają miejsce w różnych zakątkach kontynentu, w zeszłym roku odbyły się
w Bonn i Hadze, a wiosną tego roku w Talinie. Kilka dni
temu polscy uczniowie wrócili ze Skopje.
- Jak na parlament przystało pracowaliśmy w pięciu różnych komisjach: spraw zagranicznych, rozwoju, ekonomii i polityki monetarnej, kultury i edukacji, zatrudnienia i spraw społecznych – mówi Agnieszka Śpiewak,
uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr
7 im. Bronisława Geremka STO. – Ja zajmowałam się
niezależnością i jakością mediów. A moi koledzy sprawami zatrudnienia, statutowymi problemami EU i prawami macierzyńskimi kobiet – postulowali na przykład 18-miesięczny urlop macierzyński płatny od 80
do 100% pensji. Czasem pracowaliśmy za zamkniętymi
drzwiami, niczym konklawe, a głosowania nie raz przedłużały się nawet do dwóch godzin – opowiada.
Często poruszanym tematem na macedońskiej sesji był
również ogólnoświatowy kryzys, który dotknął ostatnio
Grecję, Włochy czy Portugalię. Polska delegacja odgrywała ważną rolę ze względu na prezydencję naszego kraju
w Unii Europejskiej, która przypadła właśnie na drugie
półrocze 2011 roku. Rezolucje przyjęte przez uczniów
były następnie głosowane na forum ogólnym. Te, które znalazły poparcie, trafią do dorosłego Parlamentu Europejskiego. Parlamentarzyści będą mogli zapoznać się z
głosem młodego pokolenia i zobaczyć, jakie proponuje
ono rozwiązania. Kolejne spotkanie w Słowenii w marcu 2012 roku.
Więcej na stronach szkół i www.mep-poland.eu

facebook.com/ChwilaKlub
R E K L A M A

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
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Serdecznie zapraszamy!

Pierwsze społeczne gimnazjum i liceum
na Muranowie!
www.sg55.waw.pl	

ul. Karmelicka 26, Warszawa

www.slo7.waw.pl

