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Od prawie 40 lat mieszkaniec Muranowa. A dla nas - ktoś, kto dzieli się swoim talentem i poczuciem humoru z sąsiadami z dzielnicy.
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Policzmy się...
propozycja dla
warszawskich
organizacji
pozarządowych.

...spotkajmy się!

Czytelnikom, Przyjaciołom i Współpracownikom - wesołych Świąt i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku!
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MALUJEMY WIERSZE
Pod takim hasłem muranowskie przedszkole nr 11
na ul. St. Dubois 3 zorganizowało we wrześniu Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny dla najmłodszych.
Cel: rozwijanie wyobraźni poprzez interpretację plastyczną wierszy najwybitniejszych poetów.

P

Świąteczne,
Mistrzowskie przepisy od najlepszych muranowskich kucharzy. Specjalnie dla czytelników Gazety Muranowskiej
właściciele bistro baru, restauracji i cukierni polecają
dania na Boże Narodzenie.

ierwsza edycja, pod hasłem

W konkursie wzięły udział przed-

„Sięgając gwiazd”, związana

szkolaki w wieku 5 i 6 lat, ucznio-

Wigilijny śledzik

była z twórczością laureata lite-

wie klas zerowych i pierwszych

rackiej Nagrody Nobla – Czesława

szkół podstawowych oraz dzieci

Miłosza, którego stulecie urodzin

w tym samym wieku uczestniczą-

obchodzimy właśnie w tym roku.

ce w zajęciach artystycznych or-

I

Akcja świetnie wpisała się w trwa-

ganizowanych przez domy kultu-

jący „Rok Czesława Miłosza”.

ry, ogniska i ośrodki pracy twór-

Zadanie polegało na zilustrowa-

czej najmłodszych.

niu jednego z dwóch wierszy poety z tomiku „Poezje”: „Przypo-

Napłynęły 1852 prace z całej Pol-

wieść o maku” lub „Słońce”. Co

ski. Czteroosobowe jury, w któ-

więcej, każdy z uczestników mu-

rego skład weszli wybitni znaw-

siał ułożyć krótki, 1-2 zwrotkowy

cy twórczości dziecięcej – Dorota

wiersz lub przygotować kilkuzda-

Koman, Marianna Oklejak, Mał-

niową wypowiedź literacką. Treść

gorzata

tych ostatnich miała nawiązywać

i Katarzyna Arabudzka – przy-

do hasła „Sięgając gwiazd”.

znało 153 nagrody i wyróżnienia

Kowalczuk-Jakubowska

(66 nagród i 87 wyróżnień).

nessa Kim: Urodziłam się i wychowałam w Kazachstanie. U nas
nie obchodziło się Bożego Narodzenia, za to hucznie świętowaliśmy Sylwestra. Na kolacji 31 grudnia królował śledź pod pierzynką. Kiedy pierwszy raz zasiadłam w Polsce przy wigilijnym stole, pomyślałam, że tutaj też by
świetnie pasował. Danie łatwo przygotować, wygląda efektownie i, co
najważniejsze, wyśmienicie smakuje.
Składniki: 4 filety ze śledzia w oleju, 3-4
średniej wielkości ziemniaki, nieduża
cebula, 2 marchewki, 2-3 buraki, słoik
majonezu (ok. 200 ml), sól i pieprz do
smaku, natka pietruszki do dekoracji.

30 listopada w Galerii Twórczości
Dzieci i Młodzieży Młodzieżowego
Domu Kultury „Muranów” przy ul.
Świętojańskiej 5 odbył się uroczysty wernisaż podsumowujący
konkurs. Podczas spotkania wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursu. Wernisaż uświetniły

występy

artystów:

Laury

Przygotowanie: Ugotuj ziemniaki w
mundurkach, marchewkę i buraki (najlepiej na parze). Wystudź i obierz ze
skórki. Cebulę pokrój w drobną kostkę i
ułóż na półmisku. Śledzia pokrój w paski, połóż na cebuli i posmaruj cienką
warstwą majonezu. Na wierzch zetrzyj
ziemniaki na tarce o grubych oczkach.

Dopraw odrobiną pieprzu i znów posmaruj majonezem. Zetrzyj marchewkę
i buraki, układaj kolejne warstwy, każdą smaruj majonezem. Na koniec udekoruj natką pietruszki. Tak przygotowanego śledzia odstaw do lodówki na kilkanaście godzin przed podaniem.
Inessa Kim prowadzi Bistro-Cafe
„Miło na Miłej” przy al. Jana Pawła
II, 70 (wejście od ul. Miłej),
www.kimtv.com.pl
Pierogi po nigeryjsku

L

idia Nwolisa: Mąż Arinze,
z pochodzenia Nigeryjczyk, nazwał naszą restaurację La MaMa, bo
mama na całym świecie znaczy to
samo. Zresztą, szefową kuchni jest
właśnie taka prawdziwa afrykańska mama – moja teściowa Cordelia, która w Nigerii przez 40 lat prowadziła restaurację i catering. Jest zaprawiona w boju, bo afrykańskie
wesela organizuje się na minimum
tysiąc osób.
Mąż przyjechał do Polski na piłkarski

Łącz – aktorki recytującej wiersze
Czesława Miłosza i utwory nade-

NAJLEPSZA

Olczak –

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Muzycznej w Warszawie, która
wykonała wybrane utwory na altówce. Uroczystość poprowadził
aktor Zbigniew Kozłowski.
ac
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kontrakt. Kiedy przeszedł na sportową emeryturę, postanowił wrócić do
rodzinnej tradycji. Tak powstała nasza restauracja. Zapraszamy nie tylko
na lunche i kameralne kolacje. Organizujemy również firmowe przyjęcia, a już niedługo odbędzie się u nas
pierwszy afrykański sylwester.
Postawiliśmy na tradycyjną kuchnię
afrykańską, z tym że dostosowaliśmy
ją do podniebień Europejczyków –
dania są łagodniejsze, z niewielką ilością krokodylego pieprzu. Ale mamy
też propozycje dla zaawansowanych:
gęste puree, które można jeść rękami, maczając w kremowym gulaszu
z mięsem, warzywami i zmielonymi
pestkami dyni. Albo głowę kozy, czyli móżdżek podany w ostrym sosie
orzechowym.
Marzy nam się, żeby La MaMa była
miejscem, gdzie ludzie nie mają koloru. Chcielibyśmy przybliżyć Polakom
Afrykę, bo to fascynujący kontynent:
nigdzie indziej nie widziałam takiej radości i wdzięczności ludzi, którzy posiadają tak niewiele. Wdzięczności za
to, że żyją. Tej pogody ducha życzę
wszystkim mieszkańcom Muranowa
na nadchodzące święta. A na bożonarodzeniowy stół polecam nigeryjskie
pierożki zapiekane w piecu.
Składniki: na ciasto - kilogram mąki,

szczyptę soli, 500 gramów margaryny,
125 ml wody, białko jaja. Na farsz 0,5 kg mielonej wołowiny, 2 średnie
ziemniaki, 2 średnie marchewki, cebula, 250 ml wody, łyżka oliwy, curry, tymianek, pieprz, sól.
Przygotowanie: Łączymy mąkę, margarynę, sól i proszek do pieczenia. Zagniatamy ciasto i zostawiamy pod przykryciem na godzinę. W tym czasie kroimy ziemniaki i marchewkę w drobną kostkę. Na oleju podsmażamy cebulę. Dusimy mięso, warzywa i przyprawy w 250 ml wody. Z rozwałkowanego
ciasta wycinamy okrągłe placuszki. Nakładamy farsz i formujemy pierożki. W
nagrzanym do 180°C piekarniku pieczemy pierożki przez 50 minut, aż będą
rumiane.
Lidia Nwolisa prowadzi razem z mężem restaurację afrykańską La MaMa.
Adres: Andersa 23, www.lamama.eu
Piernik z początku
ubiegłego wieku

Z

bigniew Wojda: Cukiernia
powstała w 1947 roku na
miejscu dawnego sklepu mięsnego. Do dziś w piwnicach pozostały haki, na których prawdopodob-

R E K L A M A
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słane na konkurs oraz Aleksandry
absolwentki Akademii

tradycyjne, nigeryjskie

Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
22 652 19 59, 607 833 337
Pon.-Pt. 1100-1900

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

nie wisiało mięso. Zaczynałem jako
dwudziestoletni chłopak, studiowałem zaocznie we Wrocławiu cukiernictwo, a tu dorabiałem sobie,
zdobywając pierwsze doświadczenie. Potem traf chciał, że ożeniłem
się z kuzynką Włodzimierza Gieryszewskiego, który był wspólnikiem
właściciela cukierni Lucjana Jarząbka. Kiedy starsi panowie odeszli,
zostałem sam.
W 1949 roku rozpoczęła się budowa trasy W-Z, więc prywatna inicjatywa nie była tu mile widziana.
Podobno przez chwilę planowano
nawet rozebrać budynek i poszerzyć ulicę, tak jak po drugiej stronie Solidarności. Ale zabrakło pieniędzy. Na szczęście. Niemniej jednak witryny cukierni przez wiele
lat musieliśmy zamalowywać lub
zasłaniać firankami. Ale dawaliśmy
sobie radę. O 9.00, gdy otwieraliśmy cukiernię, kolejka zakręcała
już w Orlą. Mieliśmy stałych klientów. W sąsiednim budynku mieszkał malarz profesor Jan Tarasin,
który regularnie, raz w tygodniu,
kupował u nas keks – innych ciast
nie uznawał. Tuż przed śmiercią w
2009 roku zapisał nam w spadku
kilka obrazów, które dziś wiszą w
cukierni.
Pełną

W grudniu klienci przychodzą do
nas na pierniki. Mam niezwykły
przepis - pochodzi z 1902 roku.
Odnalazłem go w starej niemieckiej książce zawierającej parę tysięcy receptur ilustrowanych zdjęciami. Często po nie sięgam, tłumaczę i niektóre trochę zmieniam, bo
zawierają produkty, których dzisiaj
nie można już dostać. Ale wiem,
czym je zastąpić, więc smak pozostaje ten sam. Przepisu nie zdradzę (śmiech), ale podpowiem, że
potrzebna będzie między innymi
mąka pszenna i żytnia, przecier z
dyni i cukier przypalony na ciemny karmel – w pierniku musi być
wyczuwalna pewna goryczka, która przyćmi intensywny aromat ziół.
Ciasta nie można “zaciagnąć”, czyli zbyt długo wyrabiać, bo zrobi
się gumiaste. Pierniki pieczemy w
temperaturze 200-220˚C, krótko,
żeby nie przesuszyć, bo wtedy będą
twarde. Bardzo smaczne są te z nadzieniem z marmolady, pracowici mogą dodatkowo obtoczyć je w
czekoladzie.
Zbigniew Wojda zaprasza do swojej
cukierni „Przy Orlej” w Al. Solidarności 93, www.zwojda.pl
Not. Monika Utnik-Strugała

wersję

G a z e t y

elektroniczną

Mu r a n o w s k i e j

oraz numery archiwalne GM
można

pobrać

ze

strony:

www.gm.muranow.waw.pl
s e r d e c z n i e

z a p r a s z a m y !
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Nikt nie chce być sam

ANTYKWARIAT

serdecznie zaprasza
do grona przyjaciół:)

Gazeta Muranowska

Wybiera
Tomasz Latos
- księgarz,
właściciel
antykwariatu
TOMIK
(Karmelicka 19)
i portalu
księgarskiego
www.conrada11.pl
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Opowieści
wigilijne
Prószyński i S-ka
Warszawa 2005

Tym bardziej w święta. Dlatego wolontariusze ze stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” co rok w liceum Poniatowskiego przygotowują wyjątkową kolację wigilijną dla
samotnych seniorów. Z choinką i wspólnym kolędowaniem. - Jesteśmy po to, żeby towarzyszyć osobie starszej
w jej samotności, wypełnić pustkę, w której żyje – mówi
Barbara Boryczka, prezes stowarzyszenia.

wyd. Czarna Ruta,
Wałbrzych-Wołowiec 2000

„Les petits frères des Pauvres” zostało założone w 1946 roku we Francji przez Armanda Marquiseta. Na
początku skupiało młode osoby, gotowe do pomocy najbiedniejszym.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej, najuboższymi okazali się ludzie starsi – osoby samotne, opuszczone. Dlatego stowarzyszenie zdecydowało się pomagać tej właśnie
części społeczeństwa. Pierwsi wolontariusze roznosili osobom starszym
posiłki i węgiel. Ale szybko zdali sobie sprawę, że seniorom nie tylko potrzebna jest opieka, ale przede
wszystkim towarzystwo, bliskość,
przyjaźń i empatia, bo bardziej od
ubóstwa doskwiera im samotność.
W Polsce stowarzyszenie działa od
2003 roku w trzech miastach: Poznaniu, Lublinie i w Warszawie.
– Z seniorami spotykamy się oczywiście nie tylko w święta. Każdej
osobie starszej, która się do nas zgłosi, przydzielamy wolontariusza, który spędza z nią czas: rozmawia, chodzi na spacery, organizuje wspólne
wyjścia do teatru czy filharmonii,
pamięta o urodzinach podopiecznego. Słowem, jest przyjacielem osoby
starszej – tłumaczy pani Barbara.
Oprócz tego w każdy weekend w
muranowskim „okrąglaku” przy Andersa organizowane są zajęcia grupowe: kącik filmowy czy spotkania tematyczne (na przykład o historii karnawału, rok temu kilka seniorek zdecydowało się nawet wybrać na bal w
zaprzyjaźnionym domu kultury na

„Opowieści wigilijne” to opowiadania daleko odbiegające
od znanej powieści Dickensa pod podobnym tytułem.
Zbiór wydawnictwa „Ruta”
prezentuje wysmakowane
fragmenty prozy Pilcha, Tokarczuk i Stasiuka. Z kolei w
opasłym tomie wydawnictwa „Prószyński i S-ka” znajdziemy historie stworzone m.in. przez Janusza Leona Wiśniewskiego, Manuelę Kalicką, Monikę Szwaję, Dominikę Stec czy Izabelę Sowę. Wszystkie teksty
zogniskowane wokół najbardziej oczekiwanej z nocy różnią się zarówno konwencją,
jak i stylistyką. Nie o zbudowanie cukierkowego świątecznego nastroju chodziło
autorom. Przeciwnie, zafundowali prezent dla czytelników krytycznych, nastawio-

Andersa). Niedawno odbył się wernisaż jednej z podopiecznych, pani
Stefanii, która wyszywa haftem krzyżykowym – przez lata była przewodnikiem wycieczek zagranicznych,
zwiedziła kawał świata i dziś na jej
haftowanych obrazach zobaczymy
i wieżę Eiffla, i prowansalskie miasteczka. – Latem wychodzimy na
spacery do Parku Krasińskich lub do
Ogrodu Saskiego – dodaje pani Barbara. – No i mamy tak zwane „wakacje jednego dnia”. Wyjeżdżamy rano
autokarem na jeden dzień poza Warszawę. W wycieczce bierze udział nawet 30 osób. Byliśmy w Otwocku, w
Tężni Konstancińskiej, w Rogowie w
arboretum, w Lipcach Reymontowskich.
„Mali bracia Ubogich” docierają do

seniorów na zasadzie poczty pantoflowej. Jeśli podopieczni widzą w
swoim otoczeniu samotną osobę,
wspominają o istnieniu stowarzyszenia. Wolontariusze zostawiają ulotki w aptekach i przychodniach. Robią też akcje typu Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych w Ogrodzie
Saskim (w pierwszą niedzielę października). – Nie mamy zbyt dużego
pola manewru. Nie możemy przecież prowadzić telemarketingu. W
końcu samotność to sprawa intymna – chęć dołączenia do stowarzyszenia musi wypłynąć od osoby starszej
– wyjaśnia pani Barbara. – I tu jest
problem – zaznacza od razu. – Bo
to uczucie subiektywne. Nie zawsze
ktoś, kto mieszka sam, jest samotny.
I odwrotnie: zdarzają się osoby, które żyją w jednym mieszkaniu ze swoją rodziną i czują pustkę. Poza tym,
samotność bywa często postrzegana
jako porażka życiowa, seniorzy wypierają swoje uczucia, nie chcą prosić
o pomoc. Naszym zadaniem jest wytłumaczyć, że to nie ich wina. Przecież losy tak różnie się układają: mieliśmy przypadki, gdy nagle umierały dorosłe dzieci i starsze osoby z
dnia na dzień budziły się w pustym
domu. To tragiczny moment, ale czy
należy go rozpatrywać jako porażkę?
Kiedyś miała swojego podopiecznego. Dziś trudno byłoby jej pogodzić obowiązki prezesa i wolontariusza. Ale gdy tylko może, wpada na
spotkania, bo stowarzyszenie skupia wiele barwnych, interesujących
osób. Jest pan Józef, marynarz, pełen
radości życia. Wspomniana pani Stefania od haftu krzyżykowego. Pani
Maria – aktorka, piękna kobieta. W
Lublinie – pani Zofia, diwa kultowego kabaretu „Czart”. – To wspaniali ludzie, szkoda, żeby za kompana
mieli tylko samotność.
Monika Utnik-Strugała

nych na intelektualną przyjemność. Choć rzecz jasna

R E K L A M A

znajdą się też fragmenty dla
mniej wymagających odbiorców, liczących na podarunek
uderzający w sentymentalną strunę Bożego Narodzenia. W sumie 17 tytułów, w
których każdy odnajdzie coś
dla siebie.

4

GAZETA MURANOWSKA

MURANOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

III CZY TELNIA NAUKOWA

www.bpwola.waw.pl

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WOLI
KATALOG ON-LINE WSZYSTKICH PUBLIKACJI I ZAWARTOŚCI CZASOPISM DOTYCZĄCYCH MURANOWA I OKOLIC

Policzmy się...
...spotkajmy się!
W tym miejscu prezentujemy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a także 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, jakie macie dokonania i plany na przyszłość. Ankieta jest dostępna do pobrania na stronach: www.gm.muranow.waw.
pl i www.ck.muranow.waw.pl.

MAKE-UP MURANÓW

Zwieńczeniem akcji „Policzmy się… Spotkajmy się!” będzie impreza plenerowa

Chaplin, Napoleon, Clint Eastwo-

starsi. Musieliśmy brać pod uwa-

latem 2012 roku. Mamy nadzieję, że nasza propozycja Państwa zainteresuje. Za-

od, mistrz Yoda… Znane posta-

gę ich wiek i gusta – dodaje Ewa

chęcamy i zapraszamy do współpracy.

ci historyczne i filmowe pojawi-

Wardzyńska z Administracji Nie-

Rzeczpospolita
Norwidowska

ły się w sobotę w bramie kamie-

ruchomości Abakus.

nicy przy Nowolipkach 4. Dotąd

Pośród znanych postaci najbar-

straszyły tam wulgarne napisy ki-

dziej rzuca się w oczy sylwetka

biców Polonii i Legii. Dziś na ścia-

Ludwika Zamenhofa. To on pa-

nach widnieją znane cytaty z fil-

tronuje pracy i nadaje sens zbie-

mów i złote myśli sławnych lu-

raninie postaci. Lekarz, twórca

dzi: w języku polskim i w espe-

międzynarodowego języka espe-

ranto (tłumaczyli je członkowie

ranto, uważał, że powodem kłót-

warszawskiego oddziału Polskie-

ni i nieporozumień między ludźmi

go Związku Esperantystów). To

są różnice językowe. Wierzył, że

wspólny projekt stowarzyszenia

stworzenie języka wspólnego dla

Stacja Muranów oraz mieszkań-

wszystkich zbliży narody. – My-

ców budynku.

ślę, że mural świetnie oddaje zło-

– Pomysł przyszedł nam do gło-

żone losy Muranowa – mówi Dag-

wy podczas zeszłorocznego kier-

mara. – Na jego historię składają

maszu

Nowolipek”

się przecież nie tylko wydarzenia

– opowiada Beata Chomątow-

przedwojenne, ale, co może waż-

ska ze Stacji Muranów. – W bra-

niejsze, niezwykłe lata powojen-

mie przy Nowolipkach 4 odbywały

ne, kiedy osiedle odrodziło się jak

się warsztaty plastyczne dla dzie-

przysłowiowy Feniks z popiołów.

ci i ktoś zwrócił uwagę, że miejsce

Ważne, by nad tymi dwoma okre-

jest smutne, brudne, wybazgrane

sami przerzucić most, skupiać

sprejem. Wtedy jedna z mieszka-

się nie tylko na trudnych czasach

nek bloku, Urszula Niemirska, któ-

okupacji, na martyrologii, ale po-

ra od lat prowadzi forum Murano-

kazywać również to, co tu i teraz.

wa na portalu Gazety Wyborczej,

Stąd postaci z różnych epok i sty-

wpadła na pomysł murala.

listyk: z jednej strony Zamenhof,

– Burzliwym dyskusjom nie było

z drugiej „Dziewczęta z Nowoli-

końca – wspomina Dagmara Zie-

pek”, Napoleon i Einstein, mistrz

lińska, przewodnicząca wspólno-

Yoda i osiołek ze Shreka.

ty kamienicy przy Nowolipkach 4.

Oficjalne otwarcie muralu roz-

– Mural powstawał w naszej bra-

poczęło się o 16. W uroczystości

mie, więc chcieliśmy mieć real-

brali udział nawet najstarsi miesz-

ny wpływ na jego wygląd. Dzię-

kańcy kamienicy, którzy chęt-

ki

administra-

nie fotografowali się na tle nowe-

cji budynku i samych mieszkań-

go dzieła. Pojawili się też dzienni-

ców udało się za drugim razem

karze TVN Warszawa i Gazety.pl.

stworzyć wspólną wersję. To wy-

Po aplauzie dla artystów, Adama

padkowa wizji artystów zaanga-

Walasa i Anny Kołbiel, goście sku-

żowanych przez stowarzyszenie i

pili się wokół prowadzących, któ-

tego, jak wyobrażali go sobie lu-

rzy odczytali historię Muranowa w

dzie, którzy co dzień bramę mi-

czterech językach: w esperanto,

jają – wyjaśnia. – Muranów nadal

po polsku, hebrajsku i jidysz.
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omysł powołania Rzeczpospolitej Norwidowskiej
narodził się w 2001 roku,
kiedy w szkole w Strachówce zorganizowany został „Dzień Norwidowski”. Rodzina Norwida silnie
związana była ze Strachówką – tutaj poznali się rodzice poety, tutaj on
sam przyszedł na świat. Nic dziwnego, że do okolicy od razu przylgnęła, wymyślona przez nas, nazwa
Rzeczpospolita Norwidowska. Jeszcze w tym samym roku, zainspirowani nową ideą, zorganizowaliśmy
w szkole wystawę Instytutu Dziedzictwa Narodowego pt. „Norwid
2001 – z Montmorency przez Watykan na Wawel”, na którą zjechali wybitni norwidolodzy. Kolejnym
krokiem miało być nadanie szkole
imienia Rzeczpospolita Norwidowska. Jednak choć wspierało nas środowisko naukowe i Ojciec Św. Bł
Jan Paweł II – wielki miłośnik poety, władze gminy udało się przekonać do pomysłu dopiero siedem lat
później.
W 2009 roku powołaliśmy Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska. Starając się o środki w konkursach grantowych, chcieliśmy
wspierać działania szkoły i pracować na rzecz społeczności lokalnej.
W konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Równina
wołomińska” w ramach małych pro-

jektów programu Lider otrzymaliśmy dotację Urzędu Marszałkowskiego na imprezę plenerową „Vademecum”, która odbywa się z naszej
inicjatywy już od ośmiu lat. Były to
pieniądze refundowane. I stanęliśmy przed nowym problemem: skąd
wziąć fundusze na pokrycie bieżących rachunków? Z pomocą przyszło nam Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych, udzielając pożyczki. Bez ich zaufania,
wsparcia merytorycznego, cierpliwości i wyrozumiałości, nie bylibyśmy w stanie pokryć kosztów imprezy „Vademecum 2011 – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana
Norwida” i wykorzystać „trudnych”
pieniędzy z grantu.
Norwidowską myśl chcemy odkrywać i przekładać na codzienne życie,
z jej pomocą budować społeczeństwo obywatelskie w naszej gminie.
Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy do Rzeczpospolitej
Norwidowskiej, ziemi dzieciństwa
Cypriana Norwida.
Grażyna Kapaon
dyrektor Zespołu Szkól im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Norwidowska
Więcej na stronie szkoły www.zsstrachowka.pl i stronie stowarzyszenia
www.rzeczpospolitanorwidowska.pl

„Książki

z

zaangażowaniu

w większości zamieszkują ludzie

Anna Smoleńska
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SYLWESTER?
TYLKO NA
MURANOWIE!

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

Propozycja pierwsza: Teatr Kamie-

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

ła, czyli spektakl (do wyboru „Mój

nica. Coś dla ducha, coś dla ciaDzikus”, monogram Justyny Sień-

www.operakameralna.pl

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

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

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia
tel. (22) 831 02 92
ul. Nowolipki 2
www.joannaklimas.com

Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Wola
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

czyłły, lub „W Świetle Gwiazd”, ka-

Zatrzymana historia
Warszawy

baretowy wieczór z udziałem Ju-

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „Nasz Norblin” Społeczne Gimnazjum nr 55 STO zrealizowało ciekawy projekt edukacyjny dla warszawskich gimnazjalistów
(uczestniczyli w nim również uczniowie z Gimnazjum nr 16 i Społecznego Gimnazjum nr 20). „Zatrzymana
historia Warszawy – okiem obiektywu” to cykl warsztatów, na które złożyły się: wykład o historii fotografii,
nauka fotografii analogowej i cyfrowej oraz zajęcia w ciemni i nauka obsługi programu komputerowego do
edycji zdjęć.

ko na widowisko teatralne, i od 280

lity Kożuszek i Ewy Lorskiej) plus
bal – tańce oraz bufet przygotowany przez szefa kuchni restauracji
„Nasza Warszawa”. Ceny biletów:
od 80 zł, jeśli zdecydujemy się tyl-

Projekt zakończył się wystawą prac
uczniów. Każdy zaprezentował swój
tryptyk oraz zrobiony na ich podstawie kolaż. Wystawa była czynna
od 28 listopada do 16 grudnia 2011
roku w Domu Kultury Śródmieście
(Galeria na Smolnej, ul. Smolna 9).
a teraz przeniosła się do Społecznego
Gimnazjum nr 55 STO – będzie ją
można oglądać do 14 stycznia. Serdecznie zapraszamy.
Więcej o projekcie na: http://enorblin.wordpress.com/2011/11/17/zatrzymana-historia-warszawy-okiemobiektywu/

zł, jeśli skusi nas zabawa do białego rana.
www. teatrkamienica.pl

Propozycja druga: kino Muranów.
Przedpremierowe pokazy filmów
oraz poczęstunek i zabawa przy
muzyce. W repertuarze trzy komedie: brytyjska „Moja łódź podwodna”; „Człowiek z Hawru” w reżyserii mistrza czarnego humoru
Akiego Kaurismäkiego; amerykańska „Czarny koń” o neurotycznym

www.muzeumniepodleglosci.
art.pl

czterdziestolatku, który nie potrafi

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7
tel.(22) 860 01 73

biletu: 240 zł. Więcej informacji na:

wyprowadzić się od rodziców. Cena
www.muranow.gutekfilm.pl

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

Propozycja trzecia: nowo otwarta

www.restauracjaarsenal.pl

afrykańska restauracja La MaMa.

Dzika Pokusa
ul. Dzika 4
(0-22) 831 01 71

Egzotyczny sylwester z dużą dawką energii - dla globtroterów i miło-

www.dzika4.pl

śników czarnego lądu. Gorąca mu-

La Mama
ul. Andersa 23
(0-22) 226 35 05

zyka i specjały rodem z dzikiej sawanny.

www.lamama.eu

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

www.lamama.eu
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!
ul. Karmelicka 26, Warszawa

www.sg55.waw.pl	

www.slo7.waw.pl

