
Muranów_ polifonie”, czyli nasz wykład,  
powstał na bazie historii osób związanych 

w jakiś sposób z Muranowem. Jedenastu uczest-
ników z różnych stron Warszawy, w różnym wie-
ku, o różnych doświadczeniach odbyło w ciągu 
ostatnich 2 miesięcy warsztaty, których ukorono-
waniem był przygotowany wspólnie występ. Stał 
się on częścią programu Festiwalu „Made in PO-
LIN” 22-23.11.2016. Na początku byliśmy nieco 
zdezorientowani, nie wiedzieliśmy dokładnie na 
czym polega nasza rola, z czasem, na kolejnych 
zajęciach, wszystko się wyjaśniało… aż znaleź-
liśmy (takie mamy wrażenie) ten sam cel, który 
przyświecał twórczyniom tego projektu.
Niezapomnianą przygodą zostanie zwłaszcza 
pierwszy spacer po Muranowie. Zaczęliśmy od 
ulicy Zamenhofa.  Przedwojenna ulica Zamenhofa 
na początku nosiła nazwę Dzikiej. Jednak w latach 
30. ubiegłego wieku esperantyści, chcąc uczcić 
swojego patrona, Ludwika Zamenhofa, doprowa-
dzili do przemianowania jej fragmentu. Była to 
ulica pełna życia –  znajdowało się przy niej kino 
„Promień”, teatr „Scala”, działały zakłady foto-
graficzne, otwierano sklepy i cukiernie, jeździł nią 
tramwaj. Natomiast pod numerem 19, w monu-
mentalnym budynku XVII-wiecznych Koszar Wo-
łyńskich, mieściło się Wojskowe Więzienie Śled-

cze. Dzisiejsza ulica Zamenhofa ma inny przebieg 
niż ta przedwojenna. 
Nasza grupa zatrzymała się najpierw na miejscu, 
gdzie stał kiedyś dom twórcy esperanto. Wspo-
mnienia Pani Irenki Szanser o tym niezwykłym 
człowieku pozostaną nam na zawsze w pamię-
ci. Później na naszych spacerach, w rozmowach  
pojawiało się coraz więcej różnych drzew,  
a drzewa to zieleń, a esperanto – to też zieleń.  
W ten spontaniczny sposób stworzyliśmy swoisty 
projekt – las pamięci. Przy niezwykłym wspar-
ciu artystek-animatorek Patrycji Dołowy i Marii 
Porzyc oraz muzyce Patryka Zakrockiego, stwo-
rzyliśmy coś co – jak dotarło do nas z widowni 
– z przyjemnością zostało odebrane. Coś nasze-
go, niezapomnianego. Przyjemność jest również 
po naszej stronie. Poznanie wspaniałych ludzi  
w grupie, możliwość wypowiedzenia na forum 
tego, co od dawna w środku siedziało, to z pew-
nością dodatkowe atuty projektu. Czekamy na  
następne działania.   
Za wielkie serce osobom prowadzącym 
– DZIĘKUJEMY!

Uczestnicy i twórcy wykładu performatywnego „Muranów_polifonie”,  
realizowanego w ramach projektu „Dźwięki przedwojennej ulicy Zamenhofa” 
przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w partnerstwie 
z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, dzięki dofinansowaniu ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁO SIĘ 
Mieszkańcy Muranowa współtworzyli  
program festiwalu „Made in Polin”

Muranów ma włoskie korzenie? Jego nazwa po-
chodzi od podweneckiej wyspy Murano, skąd 

przyjechał architekt Giuseppe Belotti, nadworny 
architekt królów Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego i Jana III Sobieskiego, i wystawił sobie tutaj 
pałac, nazwawszy go na pamiątkę rodzinnych stron, 
po pałacu Belottiego nie ma już śladu. Wznosił 
się niedaleko dzisiejszego podwórka pod adresem  
Andersa 13, w miejscu, które dało początek lokal-
nemu rynkowi, nazywanemu Placem Muranow-
skim. Dziś placu też nie ma, jego miejsca zajęły 
podwórka socrealistycznych bloków w rejonie ulic 

Czy  
wiecie, 
że….?

Zdjęcia 
z historii 
Dzielnicy 
Północnej

Z amiast budynku Zamenhofa 1, przed woj-
ną były  tutaj trzy kamienice – nr 1, 3 i 5.  

Pod numerem 3 znajdował się zakład fotograficzny 
„Foto Dager”. Jego właścicielami byli E. Goldberg 
i M. Sztarkier. Zakład działał w latach 1926-1939. 
Nie wiemy, jak wyglądało jego wnętrze i szyld,  
ale znamy kilka zdjęć, które tam zostały zrobione. 
Jednym z nich jest fotografia młodej pary Gebra  

Zakład fotograficzny 
„Foto Dager”, ulica 
Zamenhofa 3 

Andersa i Muranowskiej. Nie zachowały się rysun-
ki go przedstawiające. Wiemy tylko – na podstawie 
opisów – że utrzymany był w stylu „entre cour et 
jardin“, czyli „między dziedzińcem a ogrodem“  
(w takim samym założeniu projektowany był m.in. 
warszawski pałac Bruhla). Założony na planie pod-
kowy, miał dwie kondygnacje i nawiązywał formą 
do polskiego dworu. 

…Nazwa „Nalewki” nie pochodzi – jak można by 
domniemywać – od warzonych tutaj kiedyś trun-
ków? To pozostałość po biegnącej wzdłuż drogi 
rzeczce, nazywanej początkowo Bełczącą, potem 
Nalewką – od powstających na niej rezerwuarów 
(„nalewek”), z których ludność pompowała wodę 
drewnianymi rurami na Stare Miasto.

…Plac, przy którym stoi dziś Muzeum miał nazy-
wać się Placem Młodzieży? Jeszcze w latach 50. 
architekt Bohdan Lachert planował zostawić czę-
ściowo wypalony budynek dawnych Koszar Wołyń-
skich, który Niemcy wykorzystywali jako więzienie 
zwane Gęsiówką, i urządzić w nim Muzeum Walki 
z Faszyzmem, potem inne muzeum martyrologicz-
ne (ostatecznie urządzono je w ruinach Pawiaka,  
a zdewastowany budynek straszył  pośrodku skweru 
do lat 60., kiedy go rozebrano). Obok miała stanąć 
rotunda, mieszcząca Dom Młodzieży (na szkicach 
projektów przypomina trochę główny budynek Sej-
mu w miniaturze). W parterowych budyneczkach 
ozdobionych podcieniami á la krakowskie Sukien-
nice miały znaleźć się „rzemieślnicze punkty usłu-
gowe”. Wizja nie doczekała się jednak realizacji.

…By odbudować po II wojnie światowej Pałac Mo-
stowskich, trzeba było usunąć 30 tysięcy metrów 
sześciennych gruzu? Stosunkowo najlepiej zacho-
wana część frontowa budynku rozlatywała się pod-
czas robót. Stare, niesłychanie mocne fundamenty 
trzeba było rozsadzać minami. W jednym z podwó-
rek, podczas kopania fundamentów pod kotłownię, 
na głębokości 7 metrów natrafiono nawet na starą 
rzeczkę, która podmywała grunt, utrudniając prace.

Geber i Winia Sewek, zdjęcie ślubne wykonane w zakładzie 
„Foto Dager”, zbiory Muzeum POLIN, datowane na 1930-1939



PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ I POMYSŁAMI
Jak to zrobić? Bardzo prosto: wypełnij poniższą miniankietę i przynieś ją na spotkanie dla mieszkańców 
do Klubokawiarni Państwomiasto, ul. Andersa 29, 25.11.2016, godz.17.30, lub zostaw w recepcji Muzeum 
POLIN przy ul. Anielewicza 6. Pytanie jest następujące:
Jakie działania na Muranowie zainteresowałyby Cię najbardziej? (Zaznacz znakiem „X”, można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź) 

 Duże wydarzenia masowe  
 Kameralne spotkania w niedużych grupach 
 Wydarzenia plenerowe (kino plenerowe, festiwale, targi jedzeniowe) 
 Piknik rodzinny  
 Wystawy 
 Kameralne projekty i warsztaty twórcze, w których mógłbym / mogłabym uczestniczyć 
 Seminaria naukowe i spotkania z ekspertami 
 Teatr 
 Projekty prowadzone przez instytucje, w które mógłbym / mogłabym się zaangażować 
 Spacery po Muranowie 
 Gry miejskie i działania w przestrzeni dzielnicy 
 Imprezy sportowe 
 Wydarzenia organizowane wspólnie z sąsiadami (tzw. garażówki, konkursy, gry, wycieczki) 

Własny pomysł, marzenie? Podziel się nim poniżej lub przyjdź na spotkanie 25.11.2016!
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

i Winii Sewek, mieszkańców ulicy Leszno. Dzię-
ki relacji osoby, która ich znała, wiemy, jakie były 
losy małżeństwa. Geber był przed wojną krawcem.  
Gdy prowadzono Żydów na Umschlagplatz i za-
bierano im dzieci, Geber schował swoją trzyletnią  
córkę do wielkiego plecaka. Wówczas to ją uratowa-
ło, choć później i tak oboje trafili do obozu. Niestety 
nie udało mi się dowiedzieć, co stało się z Winią. 
W zakładzie na Zamenhofa 3 zdjęcie zrobił sobie 
także młody mężczyzna – Abraham Jakób Krze-
picki (pisownia imienia Jakób zmieniła się w 1936 
roku, dziś piszemy je przez „u”). Pracował w getcie 
warszawskim na tej samej ulicy pod numerem 19,  
w fabryce miodu „Palma”, w dawnym budynku Ko-
szar Wołyńskich. W sierpniu 1942 roku fabryka zo-
stała otoczona przez Niemców, a on wywieziony do 
Treblinki. Zgłosił się do pracy i dzięki temu uniknął 
śmierci. Kilka tygodni później uciekł z obozu. Zosta-
wił relację, która trafiła do Archiwum Ringelbluma, 
wraz z  karteczką z nazwiskami krewnych autora, 
którzy mieli być powiadomieni w razie jego śmier-

ci, oraz fotografię. Na jej odwrocie widniał stempel  
zakładu „Foto Dager” i podpis: Jakób Krzepicki. 
Na ulicy Zamenhofa 13, w latach 1928-1939, był 
drugi zakład fotograficzny, o którym jednak nie 
mamy dużo informacji. Nazywał się „Era”. Prowa-
dził go Norman Brodacz. Przy Nalewki 32 mieści-
ło się studio, które prawdopodobnie nazywało się 
„Fortuna”, a należało do Ch. Borensztejna. Na tej 
samej ulicy, pod numerem 39, zakład swój miała F. 
Fajn. Z kolei przy ulicy Smoczej 21 podobną dzia-
łalność prowadzili Kirszenbaum i Pumpiański. Przy 
ulicy Karmelickiej 24 właścicielem zakładu był J. 
Rendel. 
Angelika Sobańska, wolontariuszka 

„Muranów_polifonie” oraz tekst Angeliki Sobańskiej powstały 
w ramach projektu „Dźwięki przedwojennej ulicy Zamenhofa 
– cykl interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-animacyj-
nych” realizowanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 
   

To już trzy lata, odkąd Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN działa na Muranowie. Ale 

jeszcze wcześniej, zanim wylądowało pośrodku 
zielonego skweru jak statek kosmiczny (jak twier-
dzą niektórzy), czuło się częścią tego miejsca.  Od 
początku zależy nam, by nawiązać kontakt z Wami 
– mieszkańcami, posłuchać Waszych historii, do-
wiedzieć się, co jest dla Was ważne. 
Z Waszą pomocą gromadziliśmy zdjęcia i historie w 
ramach projektów „Moje miejsce na Muranowie” i 
„Muranów_polifonie”. Bawiliśmy się z Wami pod-
czas koncertów i Dni Dziecka na skwerze, stwo-
rzyliśmy teatr i Chór POLIN, podczas Urodzin An-
dersa i muranowskich pikników oprowadzaliśmy 
po naszej wystawie. Pracujemy z nauczycielami i 
uczniami z muranowskich szkół. 
Ciągle jednak czujemy, że nie poznaliśmy się  

wystarczająco dobrze. Także dlatego, że Muranów 
jest bardzo duży i różnorodny. Jesteście w różnym 
wieku. Każdy z Was ma inne potrzeby i oczekiwania.
Chcemy być Waszym dobrym sąsiadem. Takim, do 
którego wpada się w wolne popołudnie, z którym 
chętnie się rozmawia, z którym chcielibyście uczy-
nić Muranów jeszcze lepszym miejscem. 
Jeśli mieszkacie lub pracujecie na Muranowie, lubi-
cie to osiedle i jest ono dla Was ważne, to znaczy, 
że spotkanie, które organizujemy w Klubokawiar-
ni Państwomiasto, ul. Andersa 29, 25.11.2016,  
o godz. 17:30 jest dla Was!
Serdecznie zapraszamy Was na kawę. Chcemy 
Was poznać i zaproponować udział we wspól-
nym przedsięwzięciu. Razem je wymyślimy  
i zrealizujemy. 

Wasze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  

Droga Sąsiadko, drogi Sąsiedzie!

Na zdjęciu Elżbieta Bednarska, mieszkanka Muranowa, bawiąca się 
przy nieistniejącej fontannie przy alei Świerczewskiego, dzisiejszej 

alei Solidarności. Fotografia była prezentowana w 2012 roku na wystawie 
podsumowującej projekt Muzeum POLIN „Moje miejsce na Muranowie”. 
Fontanna znikła po blisko 50 latach, ustępując miejsca pawilonowi han-
dlowemu, ale dwie kamienne żabki, przy których fotografowało się niemal 
każde muranowskie dziecko, zostały odrestaurowane i znajdują się dziś we-
wnątrz sklepu przy alei Solidarności 86, obok Urzędu Dzielnicy Wola.

MURANÓW  
– WSPOMNIEŃ CZAR
Pamiętacie? Tak wyglądał  
jeszcze niedawno Muranów
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