
na Muranów” i dzień sąsiedzki 18 marca 2017 roku, 
podczas którego spotykamy się na Muranowie? 
Chcieliśmy przede wszystkim poznać opinie Są-
siadek i Sąsiadów na temat Muzeum, porozmawiać  
o Waszych potrzebach na dalsze ożywienie Mura-
nowa i wzajemną integrację,  a także zachęcić Was 
do wspólnej realizacji powstałych w trakcie dysku-
sji pomysłów. Spotkaliśmy się też z organizacjami 
i instytucjami muranowskimi, aby lepiej się poznać 
i połączyć siły, oraz z przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych i administratorów, aby pomogli 
nam skuteczniej docierać z informacjami o ofercie 
Muzeum do muranowian.
Nad scenariuszem dzisiejszego wydarzenia praco-
wała przez ostatnie pół roku grupa kilkunastu miesz-
kanek i mieszkańców Muranowa. Podczas pierw-
szych spotkań, prowadzonych w formie 
warsztatów, rozmawialiśmy szczerze o 
tym, w jaki sposób lokalna społeczność 
postrzega Muzeum, w jaki sposób mo-
żemy się bardziej włączyć w działania 
sąsiedzkie, jakie są najważniejsze pro-
blemy, w rozwiązaniu których mogliby-
śmy pomóc. Bazując na tym, czego się 
dowiedzieliśmy, szukaliśmy wspólnie 
rozwiązań, nad którymi moglibyśmy  
razem pracować. 
Spotkania odbywały się nie tylko w 
siedzibie Muzeum POLIN, ale również  
w siedzibach partnerów zaangażowa-

nych w projekt, czyli okolicznych organizacji i in-
stytucji. Mówiąc kolokwialnie: wyszliśmy w teren, 
chcąc przy okazji się lepiej poznać. Zaczęliśmy  
od spotkań roboczych w Jasiu i Małgosi oraz w sie-
dzibie państwomiasto, odwiedziliśmy m.in. jedną  
z nowo otwartych sal Kina Muranów jeszcze przed 
udostępnieniem jej szerszej publiczności, zawi-
taliśmy na drugą stronę al. Jana Pawła II, czyli do 
wolskiej części Muranowa i siedziby Fundacji Jeden 
Muranów. Byliśmy też w Stacji Muranów oraz Spół-
dzielni Socjalnej Wola. Dziękujemy za gościnę!
Program dzisiejszego spotkania – inauguracji Inicja-
tywy Sąsiedzkiej „Muranów” – powstał dzięki pracy 
zaangażowanych mieszkańców – gospodarzy wyda-
rzenia. Zapraszamy do wspólnego świętowania przy 
sąsiedzkim stole! 

Prace nad inicjatywą sąsiedzką w siedzibie Fundacji Jeden Muranów. Fot. Łukasz Krawczyński

Marek Ślusarz i Małgorzata Leszczyńska, uczestnicy projektu. Fot. Łukasz Krawczyński

Mieszkańcy o Muzeum
Budynek POLIN wpisał się trwale w kulturalną  
mapę Muranowa

Z rozmów z mieszkańcami Muranowa i 
wypełnionych przez nich ankiet wy-
nika, że Muzeum trwale wpisało się w 

muranowski krajobraz. Muranowianie postrze-
gają je jako najważniejszą instytucję kultury, 
uważają, że obecność Muzeum bardzo popra-
wiła bezpieczeństwo na osiedlu, zwłaszcza w 
rejonie skweru z Pomnikiem Bohaterów Getta. 
Sąsiedzi z okolicy żywo interesują się również 
bieżącą ofertą Muzeum POLIN – z myślą o nich 
będziemy starać się, aby informacje na temat 
aktualnych wydarzeń docierały częściej i bez-
pośrednio do mieszkańców. 
Muranowianie chętnie korzystają z różnego  
rodzaju imprez plenerowych organizowanych 
przez Muzeum POLIN i chcieliby, aby pojawia-
ło się ich jak najwięcej. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszą się również działania skierowane  
do rodzin z dziećmi oraz przedsięwzięcia kuli-

narne, podczas których mieszkańcy mogą poznać 
lepiej kulturę żydowską „od kuchni” – w sensie 
dosłownym i przenośnym.  
Muzeum POLIN jako jedyne muzeum w Warsza-
wie, a także w Polsce jest instytucją kultury tak 
silnie związaną z jego bezpośrednim otoczeniem. 
Mieszkańcy Muranowa żyją na terenie, który był 
najpierw sercem zamieszkałej głównie przez Ży-
dów warszawskiej Dzielnicy Północnej, później  
stał się częścią getta, zrównanego z ziemią przed 
hitlerowców. Niektórzy z nich mieszkają również w 
domach osiedla-pomnika getta autorstwa Bohdana 
Lacherta, który świadomie wykorzystał gruz zruj-
nowanego miasta jako budulec. Na ruinach miało 
zakwitnąć nowe życie – i tak też się stało. Dlatego 
też – jak wynika z badań prowadzonych przez so-
cjologów – historia jest tak istotnym czynnikiem 
dla muranowian.  Muzeum POLIN odpowiada na 
to zapotrzebowanie poprzez działania edukacyjne.
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Organizatorem projektu „Dzwięki przedwojennej ulicy Zamenhofa”  
jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komponent „Oblicza różnorodności” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”. 
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
   

W sierpniu 2016 roku grupa muranowian 
oraz lokalnych organizacji i instytucji 
spotkała się po raz pierwszy w Muzeum 

POLIN. Odtąd mieliśmy spotykać się co miesiąc, 
pracując wspólnie nad projektem, który dziś, 18 mar-
ca 2017 roku, ma swój finał – inaugurację Inicjatywy 
Sąsiedzkiej  „Przepis na Muranów”.
Muzeum POLIN od początku swojego istnienia 
przykłada dużą wagę do współpracy z muranow-
skimi sąsiadami. Wielokrotnie realizowało projek-
ty związane z Muranowem i adresowane do mura-

nowian. Były to zarówno duże imprezy w rodzaju 
Dnia Sąsiada czy pikniku na skwerze obok Muzeum  
z okazji Dnia Dziecka, jak i kameralne, adresowa-
ne do mniejszych grup odbiorców przedsięwzięcia 
– Muranów_polifonie, spektakl Muranów 2015 albo 
akcja artystyczna „The Cut” w ramach rezydencji 
artystycznych, polegająca na otwarciu muranow-
skiej ziemi, by przemówiła i zachęciła mieszkańców  
i mieszkanki do dzielenia się opowieściami.
Czym różnił się od tych działań obecny projekt,  
którego owocem jest Inicjatywa Sąsiedzka „Przepis 

Sąsiedzkie spotkanie 
MARZEC 2017

Uczestnicy i uczestniczki projektu. Od lewej: Maria Rudneva, Dorota Jankowska, Marek Ślusarz, Anna Perzynska, Viera Hres, w pierwszym rzedzie: 
Małgorzata Leszczyńska, Irena Szanser, Beata Chomątowska, Małgorzata Owczarska, Paulina Konefał. Fot. Łukasz Krawczyński

Karta Muranowa
Napisz do nas, co sądzisz o pomyśle!

Podczas pół roku wspólnych prac mieszkańcy, przedstawiciele organizacji działających  
na Muranowie przy wsparciu pracowników Muzeum Polin opracowali koncepcję KartyMu-
ranowa. Posiadacze Karty – zameldowani na Muranowie lub wynajmujący tutaj mieszkania  

– mogliby korzystać ze specjalnie przeznaczonej dla nich oferty, obejmującej m.in. zaproszenia  
do udziału w wybranych warsztatach, koncertach i innych atrakcjach, zniżkach, pierwszeństwie przy 
rezerwacji miejsc na niektóre wydarzenia. 
Zgodnie z sugestiami uczestników projektu, Karta dotyczyłaby mieszkańców Muranowa w jego histo-
rycznych granicach, a wiec rejonu ograniczonego ulicami: Okopową, Al. Solidarności, Bonifraterska  
i Słomińskiego, Bohaterów Getta. Do otrzymania karty wystarczyłoby oświadczenie mieszkańca.
W tej chwili badamy, czy pomysł Karty podoba się również innym mieszkańcom Muranowa. 
JEŚLI MASZ OCHOTĘ WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ LUB PODZIELIĆ SIĘ Z NAMI WŁASNYMI 
POMYSŁAMI DOTYCZĄCYMI KARTY TO ZAPRASZAMY! MOŻNA NAS ZNALEŹĆ NA: 
https://www.facebook.com/Przepis-na-Muranów-311459929256767/
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