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O PRZEDWOJENNYM
NOWOLIPIU, KIEŁBASKACH 

NA GORĄCO I DZISIEJSZEJ TĘSKNOCIE
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- I nawet w tej chwili czytam ją dość dokładnie, 
bo właśnie przygotowywany jest przekład na an-
gielski. Więc tkwię w tym i przypominają mi się 
rzeczy, o których w książce nie wspomniałem.

- Na przykład?
- Koledzy z podwórka. Pamiętam braci Kaców. 
Ich ojciec prowadził na Nowolipiu sklep „Szyk 
paryski”. Któregoś lata, gdy wróciłem z waka-
cji, dowiedziałem się, że jeden z trzech braci za-
tonął. Tego nie ma w „Nowolipiu”,  a było to dla 
mnie wydarzenie bardzo przejmujące.
Pisałem już wtedy do „Małego Przeglądu” Kor-
czaka, byłem gimnazjalistą, ale to w żadnym 
stopniu nie przekładało się na stosunki koleżeń-
skie z chłopakami z podwórka. Ja byłem dobry w 
pisaniu, a inni w grę w klipę albo palanta. Zna 
pani klipę? Na ziemi rysowało się okrąg, w środ-
ku leżało krótkie, zaostrzone na obu końcach 
drewienko. Chodziło o to, żeby wybić je przy 
pomocy drugiego, dłuższego kijka jak najdalej 
poza  obręb koła.
 Albo gra do dołka. Przypominała trochę golfa. 
Wołaliśmy zawsze „piłka do dołka, piłka do doł-
ka, na poprawkę, na poprawkę”. Dzieci zawsze 
najlepiej bawią się w gry, które same wymyślą. A 
my mieliśmy ich mnóstwo. To jedno z moim naj-
lepszych wspomnień z Muranowa.
Fajne było to nasze podwórko: znajdowało się w 
oficynie mojej kamienicy na Nowolipiu 53. Było 
prostokątne, głębokie. Na środku rosły brzozy i 
kwiaty ogrodzone sztachetami. I ja dookoła tego 
jeździłem na rowerze. Na podwórku grywaliśmy 
też w piłkę – ile ja razy zdarłem tam kolana....

- Jak wyglądała Pana kamienica?
- Secesyjna, z piękną kutą bramą wyłożoną żół-
tymi kafelkami. Liczyła pięćdziesiąt kilka miesz-
kań. W tamtych czasach to, na którym mieszkało 

się piętrze, zależało od stopnia zamożności. Su-
tereny zajmowali najbiedniejsi, nie mieli kana-
lizacji, tylko klucz do ogólniaka.  Pamiętam, jak 
do naszej sutereny pod koniec lat 20. sprowa-
dził się gazownik. Bo właśnie zaczęto zmieniać 
oświetlenie gazowe na elektryczne. I on z dnia 
na dzień stracił pracę.
Po sąsiedzku w suterenach znajdo-
wała się pracownia luster, a także 
wytwórnia materacy - całymi dnia-
mi słychać było stukot maszyny-
sieczkarki , którą ręcznie obsługi-
wał zatrudniony w wytwórni robot-
nik. Siekł siano, którym wypychał 
sienniki.
Pierwsze piętro zajmowali ludzie 
zamożni, inteligencja. Kamienica 
nie miała windy, więc to były naj-
droższe mieszkania. My mieszkaliśmy na pię-
trze trzecim. Z okna widziałem wieże strażackie 
na pl. Mirowskim.

- Nowolipie było gwarną ulicą?
- Na pewno bardziej niż dzisiaj. Ale jak na tam-
te czasy, to raczej spokojne. Gwarne były Na-
lewki. Nowolipie zaś eleganckie, dystyngowane 
. Choć i tu przychodziły licznie podwórkowe or-
kiestry. Cały dzień coś się działo. Służące, nie 
panie, zrzucały pięciogroszówki zawinięte w ga-
zetę. Kupowały od muzykantów teksty piosenek 
i potem podśpiewywały w kuchni przy pracy. Je-
den przystojniak zjawiał się boso, w zimę, żeby 
wzbudzić litość i więcej zarobić. I kuchtom tak 
serca się krajały, że  całe mnóstwo pięciogroszó-
wek spadało na podwórko. Przychodzili magicy, 
połykacze ognia. I cudowna para białogwardzi-
stów. On grał na gitarze, postawny jak carski 
oficer, z brzuszkiem. Ona, bardzo ładna, śpie-
wała. To stąd znam te wszystkie rosyjskie pio-

senki. O takiej parze pisze Dołęga-Mostowicz w 
„Doktorze Murku” . Wspomina, że nocowała w 
cyrku, tzn. w noclegowni. To byli chyba ci sami 
białogwardziści z Nowolipia.
Nasza ulica nie była chasydzka. Zresztą aż do 
końca XVIII wieku w ogóle nie była żydowska. 
Dopiero w połowie XIX wieku zaczęli się tu osie-

dlać Żydzi. Ale chasydów raczej się 
nie spotykało, a jak się któryś poja-
wił, to myśmy biegli za nim i prze-
drzeźniali. Nowolipie było miesz-
czańskie, tak samo jak Dzika, dziś 
Zamenhofa. Takie trochę małe mia-
steczko. Słynęło z ekskluzywnych 
sklepów, jak na przykład „Szyk pa-
ryski”. Kiedyś Wiesław Górnicki, do-
radca Jaruzelskiego, który zawsze 
przychodził z żoną na moje wieczo-

ry autorskie, powiedział: „dla mnie Nowolipie to 
były Aleje Ujazdowskie”. Pochodził z Woli, gdzie 
dominowały drewniane domki dla robotników. A 
tu zupełnie co innego. O mieszczańskim Nowoli-
piu  wspomina też dr Jacek Leociak, historyk li-
teratury, który napisał książkę „Getto warszaw-
skie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”.

- Poza Nowolipiem, które ulice pamięta Pan 
najlepiej?
- Leszno. Zawsze wspominam je jako dość 
szeroką, słoneczną ulicę. Moja ukochana 
dziewczyna mieszkała na Lesznie 56, na-
przeciwko Sądów.
Idąc na północ, dalej była Dzielna – Teatr 
Scala, kino Maska i kino Promień. Właści-
ciel tego ostatniego, pan Goldszlak, wpusz-
czał mnie na filmy za darmo, bo ojciec, z za-
wodu hydraulik, montował mu kiedyś jakieś 
instalacje wodociągowe.
Potem Pawia, Miła – która wcale miłą nie była, 

Na Wołyńskiej miesz-
kał jeden z wujków, 
małamed. Jak weszli 
Niemcy, zgolił brodę i 
założył kapelusz. Mó-
wił, że Pan Bóg mu 
przebaczy, a Niemcy 
nie przebaczą. 
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Wybiera
Tomasz Latos
- księgarz, właściciel 
antykwariatu TOMIK
(Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego
www.conrada11.pl

Pół roku temu pojawiło się 
w księgarniach wznowienie au-
tobiograficznej książki Józefa 
Hena „Nowolipie. Najpiękniej-
sze lata”. To chyba najlepsza 
okazja do przypomnienia twór-
czości pisarza. Dzisiaj 
w naszym antykwarycznym 
kąciku proponujemy „Toast”, 
na podstawie którego w 1964 
roku powstał scenariusz do fil-
mu „Prawo i pięść” w reżyse-
rii Jerzego Hoffmana i Edwarda 
Skórzewskiego. 
W przeciwieństwie do „Nowoli-
pia” w powieści nie znajdziemy 
aluzji osobistych. Akcja toczy 
się w barwnie odmalowanej 
rzeczywistości powojennej Pol-
ski, a soczysta narracja dosko-
nale łączy realizm z konwencją 
znaną z filmów o Dzikim Za-
chodzie. Wartością, którą Hen 
chce ocalić po wyniszczających 
doświadczeniach wojny, jest 
uczciwość. 
„Toast” to historia walki po-
rządku z chaosem. Henryk Ko-
enig, były więzień obozu Bu-
chenwald, zrezygnowany i nie-
umiejący jeszcze cieszyć się 
wolnością, bez oczekiwań, 
z dystansem i ironią podcho-
dzi do świata. Szukując dla sie-
bie miejsca w nowej rzeczywi-
stości, zgłasza się na ochotnika 
do pracy – wraz z grupą dok-
tora Mieleckiego ma zabezpie-
czyć mienie na ziemiach odzy-
skanych w kurorcie Graustadt 
(Siwowie). Tymczasem zde-
rza się z brutalną samowolką, 
„pionierską administracją” sza-
browników i marzeniami pra-
gnących zakończyć tułacz-
kę przesiedleńców-osadników. 
Czy będzie ostatnim sprawie-
dliwym?

MK

Toast/Prawo i pięść
Józef Hen
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964
/Świat Literacki, Warszawa 1997 

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku

Imię i nazwisko: Józef Henryk Cukier
Pseudonim: Józef Hen (od 1944 r.), Korab (na potrze-
by paryskiej „Kultury”)
Urodzony: 8 listopada 1923 r. na Nowolipiu w rodzinie 
rzemieślniczej 
Zajęcie: pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta, 
reżyser filmów fabularnych

Z Hena:

„Błazen nie jest dworzaninem. Błazen ma wiado-
me obowiązki i nie może w zapale składać żadnych 
przysiąg. Nie może też ślepo popadać w zachwyty. 
Choćby dusza w nim wrzała, choćby rwał się ku no-
wości, nie wolno mu się zatracić. Jego oko musi po-
zostać chłodne i przenikliwe. Błazen nosi czapeczkę 
z dzwoneczkami, ale jest człowiekiem wolnym. On 
jeden! I musi bronić tej wolności – choćby za cenę 
życia. Błazen jest po stronie prawdy, tak, gorzkiej, 
niemiłej władcom prawdy, ale koniecznej. Jeśli się 
tej prawdzie sprzeniewierzy (...), jeśli się sprzenie-
wierzy swojemu błazeńskiemu powołaniu, utra-
ci wszelką dla króla wartość i zostanie ze wzgardą 
przepędzony.”
„Daleko zajdziesz synku... jeśli cię przedtem nie po-
wieszą.”
„Możesz być dobroczyńcą, możesz być oprawcą – 
jedno i drugie jest w naszej naturze. Zależy więc, 
której stronie natury pozwolisz wziąć górę.” 
„Królewskie sny”,  Warszawa 1989

O Henie:

„Ma w koniuszkach palców wyczucie narracji, pro-
zatorski nerw, umiejętność smacznego dywagowa-
nia, temperament rasowego beletrysty.”  
Andrzej Drawicz
O sobie samym:
„Dla prozaika dobra pamięć to jeden z atrybutów 
talentu”
„Zaraz po wojnie było uczucie traumy, że wszyscy 
ci ludzie zginęli. Potem dopiero przyszła nostalgia  
i czas na pisanie wspomnień” 
„Obrazy po kolei wracają, nawet te zaginione.”
„Przez moje życie przewinęło się mnóstwo ludzi,  
po których ślad nie został nigdzie indziej, tylko w 
mojej pamięci.”

ANTYKWARIAT

Józef Hen w  swoim mieszkaniu. Zdjęcie z 1987 r.
zdjęcie: wikipedia commons W
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Pisarz, publicysta, scenarzysta i reportażysta. Wychował się na przed-
wojennym Nowolipiu, uczęszczał do męskiej szkoły pana Krelmana  
na Nowolipkach 24. Przedwojenny Muranów i rodzinną ulicę opisał  
w książce „Nowolipie - najpiękniejsze lata”.
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www.bpwola.waw.pl
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WOLI
KATALOG ON-LINE WSZYSTKICH PUBLIKACJI I ZAWARTO-
ŚCI CZASOPISM DOTYCZĄCYCH MURANOWA I OKOLIC
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bo tu zaczynała się bieda. No i wreszcie Staw-
ki, Wołyńska – straszna nędza, drewniane dom-
ki bez kanalizacji. Na Wołyńskiej mieszkał jeden 
z wujków, małamed. Jego dzieci pracowały u mo-
jego ojca. Jak weszli Niemcy, zgolił brodę i zało-
żył kapelusz. Mówił, że Pan Bóg mu przebaczy, 
a Niemcy nie przebaczą. Zginął, wywieziony do 
Treblinki.

- Jakie były Pana ulubione miejsca na Nowolipiu?
- Wędliniarnia u Warmana, Nowolipie 60, bliżej 
Smoczej, oczywiście koszerna. Czego tam nie 
było: szynki, indyki, sucha kiełbasa, tzw. mostek, 
ale nie taki nadziewany, tylko peklowany, czer-
wony. Delikatne to było, apetyczne, pachnące. 
Panny Warmanówny cały czas te wędliny podja-
dały, takie były smaczne.  Sprzeda-
wały parówki w papierku i kładły 
kleks musztardy. A biednym chłop-
com dawały za grosze tzw. kawałki, 
czyli brzydkie resztki z wędlin. Jacy 
oni byli zadowoleni! Jeszcze dłu-
go po wojnie z pisarzem Stanisła-
wem Benskim żeśmy wspominali tę 
wędliniarnię. Nawet w Izraelu nie znalazłem ta-
kiego smaku wędlin jakie były na Nowolipiu. Tak 
samo bardzo brakuje mi dziś ówczesnego pieczy-
wa. Do szkoły zwykle dostawałem kromkę czar-
nego chleba z masłem i ogórkiem kiszonym. 
Obok wędliniarni były tzw. pokoiki śniadankowe: 
dwa-trzy stoliczki ustawione w wąziutkiej salce. 
Podawano tam jajecznicę, można było napić się 
herbaty. A naprzeciw Smoczej znajdowała się re-
stauracja. Chodziliśmy do niej czasem z własny-
mi garnkami po jedzenie na wynos.
A jak zaczynała się szkoła, to szło się na Nalew-
ki kupić mundurek. Bo tam byli sprzedawcy, któ-
rzy szyli wyłącznie dla uczniów. Ile mieli towa-
ru! Aż po sam sufit, pięć razy więcej niż wszyst-
kich gimnazjalistów w Warszawie. Mama lubiła 
się z nimi targować. Oburzona udawała, że wy-
chodzi, sklepikarz wybiegał za nią na ulicę, krzy-
cząc przejęty: „Czy ja mam dołożyć do tego inte-
resu?”. Więc mama wracała. Ten przekonywał: 
„To z garbandyny!” A mama na to: „Obok gar-
bandyny to może leżało”. „Z oksydowanymi gu-
zikami” - zachwalał sprzedawca. „A po co mu 
oksydowane guziki? Do gry w piłkę?” – śmiała 
się moja mama. Bo my graliśmy w piłkę w szkol-
nych uniformach.
Na Nalewkach domy miały pod trzy-cztery po-
dwórka. Na Nalewki 2a mieścił się Klub Syjo-
nistów. Miałem starszych kolegów, którzy uczy-

li się tam na pioniera – klęczeli godzinami, szo-
rując podłogi.  Tak ćwiczyli w sobie cierpliwość 
i wytrzymałość.

- Pamięta Pan swój ostatni dzień na Nowolipiu?
- Każdy krok. To był 8 listopada 1939 roku. Mia-
łem szesnaście lat, gdy przekroczyłem granicę 
demarkacyjną. I dużo intuicji. Dzień przez wyjaz-
dem do Rosji, nic nikomu nie mówiąc, utleniłem 
sobie włosy. Wieczorem naszą furmankę, na któ-
rej jechałem z siostrą, zatrzymali Mazurzy. I po-
kazując na mnie, jeden drugiego pyta: „To jest 
Jude?”. Po czym podnosi mi czapkę, którą mia-
łem na głowie, i krzyczy: „Keine Jude”. Takie mia-
łem złote włosy. Jak dotarłem do Lwowa do swo-
jego profesora, polonisty, to jego pierwsze słowa, 

jakie usłyszałem, były:  „Coś ty zrobił 
z włosami!”.  To mnie uratowało. Tak 
samo jak fakt, że nie miałem przy so-
bie 2 zł. Siostra pojechała przodem w 
innej grupie i nie zostawiła pieniędzy. 
Ostało mi się tylko 50 groszy i bate-
ryjka. Przemytnikowi dałem mary-
narkę. Chciał palto, ale powiedziałem 

mu: „Jak to, pojadę na tułaczkę bez palta?”. A po-
tem okazało się, że za nocleg w gospodzie trzeba 
zapłacić 2 zł. Nie miałem tyle, więc mnie wyrzuci-
li. W końcu przygarnęła mnie  miejscowa nauczy-
cielka. Dała herbatę i ulokowała na stercie słomy. 
A rano przychodzi i mówi: „Ale masz szczęście!”. 
Tamtych z gospody w nocy cofnęli do Warszawy. 
Więc brak 2 zł mnie ocalił. Inaczej pewnie wró-
ciłbym na Nowolipie i stałoby się to, co się stało.

- Wrócił Pan do Warszawy w 1945 roku?
- Tak, szedłem od napisu wbitego w ziemię, infor-
mującego, że tu jest Karmelicka, a tu Nowolipie. 
Mierzyłem krokami, gdzie może być brama mo-
jej kamienicy. I dobrze mierzyłem. Mam taki ob-
raz przed oczami, że po prawej stronie na gruzie 
stoi chłop z furmanką i wybiera cegły. A ja tkwię 
w miejscu, gdzie był mój dom.
Znalazłem wtedy resztki żółtych kafelków. Wspo-
minałem już kiedyś o tym, jak to wziąłem sobie 
jeden na pamiątkę. Tyle się ostało. Z rodzinnych 
zdjęć przetrwały tylko te, które były poza gettem, 
z Michalina na przykład, gdzie zawsze spędzałem 
wakacje. Albo te wysyłane do siostry mojego ojca 
do Argentyny. A wracając do kafelka: jakiś czas 
potem przeprowadzaliśmy się z żoną do nowego 
mieszkania. Ja leżałem akurat w szpitalu, więc 
żona sama wszystko pakowała. Uznała ten kafe-
lek za stary śmieć i go wyrzuciła.

„Ale masz szczęście!”. 
Więc brak 2 zł mnie 
ocalił. Inaczej pewnie 
wróciłbym na Nowoli-
pie i stałoby się to, co 
się stało.

N A J L E P S Z A

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
tel. 22 652 19 59, 607 833 337
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 1100-1900

We wrześniu 1948 roku zaczęło się odgruzowy-
wanie Muranowa. I brali w tym udział między 
innymi literaci. A ja ich fotografowałem: Tade-
usza Borowskiego, Lucjana Rudnickiego, Sta-
nisława Furmanika, Anatola Sterna, Gabriela 
Karskiego, Jerzego Zagórskiego, Helenę Wie-
lowieyska, Jana Nagrabieckiego. Te zdjęcia są 
przedrukowane w „Dzienniku na nowy wiek”. 
Miałem taką intuicję, że trzeba to sfotografo-
wać, dać świadectwo.

- A nie kusiło Pana, żeby po wojnie zamieszkać 
na Muranowie?
- Proponowano mi tu mieszkanie, ale odmówi-
łem. Tłumaczyłem to tym, że będę słyszeć krzy-
ki mordowanych w getcie ludzi. Dostałem w za-
mian mieszkanie na Mokotowie, dwa pokoje z 
dość nawet dużą kuchnią. Mieszkaliśmy tam 
siedemnaście lat. Bierut mówił, że to bloki na 
dziesięć lat, że po upływie dekady zburzą je i 
postawią nowe. A one stoją po dzień dzisiejszy 
i ludzie sobie je chwalą. W 1967 roku przenio-
słem się w Aleje Ujazdowskie. Na Muranów nie 
wróciłem. O tych krzykach wspominam w mo-
jej powieści „ W dziwnym mieście”. Bohaterem 
jest niejaki oficer Mizerski. Wzorowałem go na 
swoim przyjacielu Dziewczepolskim.  I on w tej 
mojej powieści idzie przez dawne getto, jak ja 
kiedyś szedłem, i słyszy te krzyki. Mówił mi też 
o nich Mieczysław Jastrun. Ale myśląc o pani 

tej nocy (śmiech), przypomniałem sobie get-
to, które widziałem na filmach kręconych przez 
Niemców. I wygląda na to, że wszystko odby-
wało się w milczeniu, ludzie nie krzyczeli, nie 
histeryzowali, nie protestowali, szli spokojnie. 
Więc to przeświadczenie o krzykach mają chy-
ba tylko ci, którzy w getcie nie byli, a uważają, 
że należało krzyczeć do Boga na tyle niespra-
wiedliwości.

- Zagląda Pan dziś czasem na Muranów?
- Nowolipie mam w głowie. I nie czuję potrze-
by tam zachodzić. Nie znam ludzi, którzy teraz 
na Muranowie mieszkają, ani domów – nie ist-
nieje już na przykład budynek, w którym swo-
ją siedzibę miał Mały Przegląd. Przed redakcją 
wisiała skrzynka i myśmy tam wrzucali nasze 
listy. Nie ma Kercelaku: z obu stron bram, pro-
wadzących na bazar, stały sodowiarnie. Napeł-
niało się tam butle przyniesione z domu i sły-
chać było taki charakterystyczny syk. Albo ku-
powało się wodę z sokiem i ona tak fajnie się 
pieniła.
Niedługo będę co prawda w restauracji Jerozo-
lima na Smoczej 27, bywałem na Stawki dopóki 
znajdowała się tam redakcja Polityki, ale to już 
dla mnie inny świat, nic do niego nie czuję. Nie, 
nie uważam, by współczesny Muranów był trę-
dowaty jakiś, tylko mnie do niego nie ciągnie. 
To zimne, obce ciało.

Kino Muranów
Nowe Horyzonty
Tournée

Przeoczyliście tegoroczny festi-
wal Nowe Horyzonty we Wrocła-
wiu? Nic straconego. Teraz nagro-
dzone filmy przyjadą do wasze-
go miasta. Na Muranowie poja-
wią się już 6 stycznia. W ramach 
trzeciej edycji projektu Nowe Ho-
ryzonty Tournée obejrzymy m.in. 
ostatni film węgierskiego mistrza 
Béli Tarra „Koń turyński”, nagro-
dzone Grand Prix w Cannes „Pew-
nego razu w Anatolii”  Nuri Bil-
ge Ceylana oraz debiut reżyserski 
polskiego malarza Wilhelma Sa-
snala i jego żony Anki pt. „Z da-
leka widok jest piękny” – historia 
chłopaka podkarpackiej wsi, któ-
ry, jak wszyscy mieszkańcy, żyje 
ze zbieractwa złomu, odpadów 
i śmieci. Nie możecie przegapić.

Teatr Kamienica
Kabaret -Seks
grupowy,
czyli Psychoterapia

To będzie Woody Allen po pol-
sku. Pamiętacie film „Wszystko 
co chcielibyście wiedzieć o sek-
sie, ale boicie się zapytać”? Te-
raz rolę neurotycznego inteligen-
ta z Nowego Jorku przejmuje nasz 
rodzimy psychoterapeuta klinicz-
ny, który na oczach widzów prze-
prowadza serię eksperymentów. 
Cel? Obalić mity związane z sek-
sem, uwolnić od lęku, rozbudzić 
wyobraźnię. Tak na dobry począ-
tek roku.  „Kabaret - Seks grupo-
wy, czyli Psychoterapia”. Start: 
12 stycznia.

R E K L A M A

Mój kolega z wojska
10 października  1944 roku w 

Rzeszowie trafiłem do 10 Dywizji 

Piechoty II Armii Wojska Polskie-

go (po wojnie nazwanej Sudecką, 

bo brała udział w ciężkich walkach 

w Sudetach). Tam po raz pierw-

szy spotkałem Józia Hena, który 

był w innym oddziale. Nie biegali-

śmy z karabinem po polu, siedzie-

liśmy obydwaj w sztabie. Pozna-

łem go jako Józefa Henryka Cukie-

ra, bo nie używał jeszcze pseudo-

nimu literackiego. Jaki był? Malut-

ki, szczuplutki, chłopaczek taki, z 

czupryną kruczoczarnych kręco-

nych włosów  – ładny chłopak. Nie 

pamiętam jaki miał stopień,  

w każdym razie nie był oficerem.

W styczniu 1944 roku ruszyliśmy 

na front przez Dębice, Kraków, Po-

znań. Szliśmy na odsiecz  Koło-

brzegu, gdzie trwały ciężkie wal-

ki, ale w ostatniej chwili cofnę-

li nas na południe, bo do Berli-

na ciągnęła właśnie wielka dywi-

zja pancerna Niemców. Mieliśmy 

za zadanie odciąć im drogę. Stra-

ty były ogromne. Walcząca z nami 

9 Drezdeńska Dywizja Piechoty 

dostała ciężkie baty. Walki toczy-

ły się też nad Szprewą. Zasłynął w 

nich kapitan Stanisław Betlej. Zgi-

nął w kwietniu 1945 roku pod Bo-

xbergiem. Potem powstała o nim 

żołnierska pieśń, a o ile dobrze 

pamiętam słowa do tej pieśni na-

pisał właśnie Hen. O Betleju wspo-

mina też film „Kwiecień”, który 

nakręcono na podstawie powieści 

Hena pod tym samym tytułem.

Po wojnie nasze drogi się rozeszły. 

Kilka razy zaledwie spotkaliśmy 

się w Warszawie, na ulicy, zawsze 

przypadkowo. Raz wpadliśmy na 

siebie pod Domami Towarowy-

mi Centrum. Stała tam kobieta i 

sprzedawała takie bajgle krakow-

skie. Więc idę do niej i kupuję, a w 

tym samym momencie podszedł 

też Hen. Kobieta dała nam po jed-

nym obwarzanku ekstra i powie-

działa, że to od firmy. A ostat-

nio, trochę może pod wpływem 

tych naszych rozmów o Henie, za-

dzwoniłem do Józia z życzeniami 

świątecznymi. Pamiętał mnie. Nie 

porozmawialiśmy długo, bo wła-

śnie ktoś zapukał do jego drzwi. 

Ale kto wie, może wkrótce znów 

spotkamy się gdzieś na ulicy…

 Marian Strugała

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku
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Gazeta Muranowska
serdecznie zaprasza do grona przyjaciół:)

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

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
i III Czytelnia Naukowa

Al. Solidarności 90
tel: (22) 838-39-72
www.bpwola.waw.pl

Tyflogaleria Bibliote-
ki 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

Restauracja Eteria
ul. Słomińskiego 19/502, 

tel. (0-22) 637 55 37

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

facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25

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

Dom Smaków
 ul. Stawki 2

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

Ważne adresy
(Muranów i nie tylko)

R E K L A M A

Serdecznie zapraszamy!

Pierwsze społeczne gimnazjum i liceum
na Muranowie!

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

– Współczesna sztuka jest postrze-
gana jako trudna i niezrozumia-
ła. Dlatego pomyśleliśmy, że obok 
galerii, dla ułatwienia, stworzymy 
miejsce, w którym można po pro-
stu zjeść ciastko – mówi Aneta Mu-
szyńska, właścicielka Fundacji Pro-
mocji Sztuki Współczesnej. Na An-
dersa 13 przeniosła się rok temu.   
Zachęca do spotkania ze sztuką, 
wyjaśnia i uczy. Kawiarnia to jej 
sposób na promocję młodych ar-
tystów. 
Hebrajski napis nad wejściem wy-
myśliła sąsiadka, Fundacja Shalom, 
której pani Aneta pomagała przy 
kongresie języka jidysz (znaczy  
po prostu „kawiarnia”). Od razu 
zwrócił uwagę mieszkańców. – Pi-
sali do nas, że przed wojną na Mu-
ranowie pełno było hebrajskich 
szyldów, że to miejsce ma swoją 
pamięć i że od niej nie uciekamy. 
Od tego czasu zorganizowaliśmy 
dwie hawdale na zakończenie sza-
basu – opowiada.
Wystawa, którą zobaczyłam, nosi 
tytuł „P.Przegon, J.Kołodziejczyk, 
R.Czajka, M.Tobiasz”. Kurator Alek 
Hudzik zaprosił do współpracy czte-
rech rzeźbiarzy, którzy w swoich 

pracach nawiązali do Malewicza.  
Po niej przyjdzie kolej na wystawę 
Michała Szuszkiewicza, a następ-
nie rysunki Maess.
- Jednocześnie zaangażowaliśmy 
się w projekt „UNUS/UNA/UNUM”. 
Jeden artysta w jeden dzień two-
rzy jedno dzieło. Spotkania odbywa-
ją się w piątki. Nie ma mowy o ty-
powo muzealnej, sztywnej atmosfe-
rze. Na żywo obserwujemy, jak dzie-
ło powstaje i się zmienia. Podgląda-
my artystę w ferworze pracy twór-
czej. Na naszej stronie internetowej 
www.fpsw.org pojawiają się zapo-
wiedzi kolejnych spotkań z tego cy-
klu. Trzy najbliższe odbędą się: 20 
stycznia – Bartłomiej Górny – …cieli-
sty, 27 stycznia – Tomasz Siwiński – 
Makieta wyobraźni, 3 lutego – Adela 
Kaczmarek – Żółw tour.
Obok trwa właśnie wykład z historii 
sztuki najnowszej. W każdy czwar-
tek o 18.00 fundacja zaprasza też 
na wieczory filmowe (monograficz-
ne o Fangorze, Lebensteinie, eks-
presjonizm niemiecki). – Chcemy, 
żeby sztuka stała się częścią życia, 
powinniśmy nasączać się nią nie-
ustannie – podkreśla pani Aneta. 

MUS

Dzieci nazywały go pandokotrem 
i nie opuszczały na krok. Henryk 
Goldszmit znany szerzej pod lite-
rackim pseudonimem Janusz Kor-
czak. Pisarz, lekarz, pedagog, au-
tor radiowych audycji i tekstów 
o psychologii, dążył do poprawy 
losu dzieci, przywrócenia im praw 
i zapewnienia godnego życia. 

W tym roku przypada 70. roczni-
ca śmierci Korczaka i setna rocz-
nica założenia Domu Sierot przy 
Krochmalnej 92. Uchwałą Sejmu 
rok 2012 ustanowiono Rokiem Ja-
nusza Korczaka. Zabiegał o to sil-
nie Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak. 

Przy tej okazji MEN zade-
klarowało, że organizowany 
w Dzień Dziecka Sejm Dzieci 
i Młodzieży poświęcony zosta-
nie Korczakowi. W obchody włą-
czą się również inne instytucje 
publiczne. Ministerstwo Zdrowia 
chce promować prawa dziecka 
jako pacjenta, stołeczny ratusz - 
wyremontować dom dziecka na 
Jaktorowskiej, wydany zostanie 
okolicznościowy znaczek pocz-
towy. Współpracę zaproponował 
również Komisarz Praw Człowie-
ka Rady Europy Thomas Ham-
marberg, który podejmie stara-
nia, by przetłumaczyć dzieła pol-
skiego pedagoga na inne języki. 
Na Muranowie zaplanowano m.in. 
wykłady, szkolenia, cykl spotkań 
edukacyjno-kulturalnych przy-
gotowanych przez ŻIH i Funda-
cję Korczakowską, wspólne czyta-
nie w Noc Muzeów i spacery śla-
dami pandoktora, w końcu Marsz 
Pamięci w rocznicę rozpoczęcia li-
kwidacji warszawskiego getta. 
 
Więcej informacji na stronie: 
www.jhi.pl

2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Więcej informacji na stronach: www.jhi.pl, www.przystanekkorczak.pl i na Facebooku

Sztuka na co dzień

2012
- Rok Janusza
Korczaka

Przy Okrąglaku coraz gwarniej: fundacje, stowarzyszenia, kluby. Jest 
i kawiarnia – przez niepozorne drzwi wchodzę do maleńkiego po-
mieszczenia z barem. W głębi trzy fotele i półka z książkami. Już chcę 
wygodnie rozsiąść się przy kawie, gdy wzrok pada na drzwi po pra-
wej. Korytarz prowadzi przez kolejne sale do olbrzymiego surowego 
wnętrza, w którym stoi abstrakcyjna rzeźba.


