ODKRYWAMY
MURANÓW
26 sierpnia 2017
12:00 – 22:00

12.00 – 13.00 Spotkanie na skwerze:
Audiosfera przedwojennego Muranowa
Porozmawiamy o dźwiękach, które mogły towarzyszyć mieszkańcom dawnej Dzielnicy Północnej. Jak architektura, codzienne życie czy języki
wpływały na audiosferę dzielnicy?

Dyskusja: Zofia Mioduszewska, Ewa Budek, Jarosław Zieliński

13:00 - 14.00 Spacer szlakiem przedwojennej ulicy Gęsiej
Historia tej ulicy rozpoczyna się już w średniowieczu. W ciągu dziesiątek lat zmieniała swoje
oblicze, by ostatecznie zniknąć z mapy Warszawy po II wojnie światowej. Pomimo że dzisiaj nie
istnieje, wciąż możemy znaleźć jej ślady. Przewodnicy: Katarzyna Kulińska oraz wolontariusze Muzeum POLIN

14:00 – 15:00 Spotkanie na skwerze:
Historie muranowskie
Jaki był Muranów przed wojną, a jaki jest obecnie? Mieszkańcy naszej dzielnicy wraz z zaproszonymi artystami będą rozmawiać o odkrywaniu
tożsamości miejsca i okolicy.
Dyskusja: Beata Chomątowska, Tadeusz Rolke, Cezary Harasimowicz, dr Renata Piątkowska

15:00 - 16.30 Spacer: „Impresja
o Dzielnicy Północnej na 1809 kroków”
O przedwojennej ulicy Nalewki jak i jej dramatycznych losach w czasie wojny opowie opiekunka merytoryczna wystawy: „Nalewki. Opowieść
o nieistniejącej ulicy” zorganizowanej przez
Żydowski Instytut Historyczny.
Oprowadzanie: Agnieszka Kajczyk, ŻIH

16:00 - 17.00 Spotkanie na skwerze:
Odkrywcy historii
Jak odkrywać historie? Gdzie szukać interesujących nas informacji? Czy badanie historii może
być pasją, a historyk - detektywem?
Dyskusja: Jagna Kofta, Michał Majewski, Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz, Ryszard Mączewski

16:00 – 17:30 Warsztat: Rzeczy znalezione
Warsztaty artystyczne wokół obiektów znalezionych na muranowskich gruzach. Pamięć o dawnych
mieszkańcach przetrwała mimo próby czasu.
Scenariusz: Zosia Mioduszewska, Jacek Wajszczak

17:30 - 19.00 Spacer przedwojenną ulicą
Zamenhofa
Ulica Zamenhofa była jedną z głównych arterii
dawnej Dzielnicy Północnej. Działały tu sklepy,
kino, teatr, zakład fotograficzne oraz kursowały
tramwaje. W czasie spaceru poznamy codzienność jej przedwojennych mieszkańców.
Przewodnicy: Zofia Mioduszewska i wolontariusze
Muzeum POLIN

UWAGA: Zbiórki na spacery pod wejściem
głównym do Muzeum!
18:30 - 19.00 Popularna kultura międzywojnia – polska, żydowska, wspólna?
Usłyszymy wykład o tym, jak radio, kino, gramofon i prasa zmieniały życie oraz jak na styku
polskiego i żydowskiego świata rodziła się nowoczesna masowa kultura.
Prelegent: dr Tamara Sztyma, kuratorka Muzeum POLIN

19.00 - 22.00 Warsztaty tangowe
i potańcówka
Zapraszamy na pokaz tańca i krótką lekcję dla
początkujących. Nawet niezorientowanych
nauczymy melodyjnie dreptać i przygotujemy do
milongi, czyli tangowej potańcówki. Zabrzmią
przede wszystkim utwory przedwojenne. Na
parkiecie odnajdą się wszyscy miłośnicy tańca,
także stawiający pierwsze kroki.
Prowadzenie: Katarzyna Chmielewska i Mateusz Kwaterko

Skwer Willy’ego Brandta

STREFA PIKNIKOWA
zajęcia sportowe

warsztaty rodzinne

Organizowane przez Makabi Warszawa

budowanie makiety przedwojennego
Muranowa
tworzenie kolażu ze starych fotografii
gry podwórkowe dla dzieci i dorosłych
organizowane przez Gram nie sam

stoistka
Punkt informacyjny Muzeum POLIN
Żydowski Instytut Historyczny
– Księgarnia na Tłomackiem
Polski Związek Esperantystów
i Polska Młodzież Esperancka
Wolskie Regionalia
Makabi Warszawa
Partnerstwo sąsiedzkie Przepis na Muranów
Kolonia Wawelberga Stowarzyszenie
Mieszkańców i Przyjaciół i Fundacja Klamra
Społeczne Centrum bez Barier
Dom Spotkań z Historią

badminton
piłka nożna dla dzieci
szachy

jedzenie & odpoczynek
• Cafe Powoli
• Restauracja Przystawki
• Leżaki na Łące Leśmiana
• Fotobudka
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