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25.08 SOBOTA
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SKWER NA SKRZY˚OWANIU UL. WALICÓW I GRZYBOWSKIEJ
Na wszystkie imprezy wst´p wolny
„OKNO NA WALICÓW“ - dzieƒ poÊwi´cony wielokulturowej historii
i przysz∏oÊci ulicy Waliców, Mirowa i warszawskiego „Dzikiego Zachodu“

15.00-22.00

Waliców 10, 12 i 14 to opuszczone, niszczejàce kamienice, które czekajà na odkrycie ich niezwyk∏ej
historii i na drugie ˝ycie, które zapoczàtkowa∏ niedawny wpis do rejestru zabytków. Waliców 14 to
jeden z najbardziej poruszajàcych przyk∏adów polsko-˝ydowskiej historii. W domu tym mieszka∏ poeta
getta W∏adys∏aw Szlengel i przedwojenny kantor Menachem Kipnis. Ârodkiem ulicy przebiega∏ mur
dzielnicy zamkni´tej. Sytuacji tej da∏ wyraz w wierszu „Okno na tamtà stron´“. W czasie Powstania
Warszawskiego wybuch niemieckiego „goliata“ zniszczy∏ front kamienicy, b´dàcej redutà powstaƒców.
Niedbudowany po wojnie dom przy Waliców 14 do dziÊ daje Êwiadectwo historii.
W 75. rocznic´ Powstania w Getcie Warszawskim i Êmierci W∏adys∏awa Szlengla, poety getta,
przypomnimy histori´ tego miejsca i jego mieszkaƒców, ale te˝ w∏àczymy si´ w dyskusj´ na temat
„drugiego ˝ycia tych kamienic“ i w dzia∏ania na rzecz wzbogacenia ˝ycia kulturalno-spo∏ecznego tego
rejonu.

15.00-16.30

Spacer po ulicy Waliców, Mirowie i warszawskim „Dzikim Zachodzie“
z Jaros∏awem Zieliƒskim
MIEJSCE ZBIÓRKI: PRZED KAMIENICÑ WALICÓW 14

16.30

Podsumowanie warsztatów „Odkryj warszawski Dziki Zachód“
Prezentacja pomys∏ów wzbogacajàcych ˝ycie kulturalno-spo∏eczne tego rejonu, powsta∏ych podczas warsztatów i dyskusja na temat przysz∏oÊci
kamienic Waliców 10, 12 i 14.
SKWER NA SKRZY˚OWANIU ULIC WALICÓW I GRZYBOWSKIEJ

17.00

Inauguracja wystawy „Okno na Waliców“

Fot: Gra˝yna Rutkowska/ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wystawa opowiada histori´ Walicowa
i przedstawia pomys∏y studentów Wydzia∏ów
Architektury Politechniki Mediolaƒskiej
i Warszawskiej, jak daç drugie ˝ycie
kamienicom Waliców 10, 12 i 14.
O wystawie opowie pomys∏odawca „Waliców
Project“ profesor Guido Morpurgo
z Mediolanu.
WYSTAWA PREZENTOWANA NA OGRODZENIU
KAMIENICY WALICÓW 14.
INAUGURACJA WYSTAWY ODB¢DZIE SI¢ NA
SKWERZE NA SKRZY˚OWANIU ULIC WALICÓW
I GRZYBOWSKIEJ
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25.08 SOBOTA
18.00 „Warszawo... odezwij si´... czekam...“ - koncert aktorów Teatru ˚ydowskiego
w Warszawie
Wyst´pujà: Ewa Dàbrowska, Monika Chrzàstowska, Ernestyna Winnicka, Henryk Rajfer, Jerzy Walczak,
Marek W´glarski
muzycy: Teresa Wroƒska, Mateusz Dobosz, Tomasz Dziubiƒski, Dariusz Falana, Ludwik Skrzypek, Marek Wroƒski
W∏adys∏aw Szlengel kocha∏ Warszaw´. Ca∏e jego za krótkie, tragicznie przerwane ˝ycie by∏o z nià zwiàzane. Przed wojnà jego piosenki
„Chodê na piwko naprzeciwko“, „Jadziem panie Zielonka“ czy „Andzia ma wychodne“ zasila∏y repertuar warszawskich kabaretów. Jego
wspania∏e wiersze - cz´sto gorzkie, pisane w poczuciu, ˝e jest obywatelem drugiej kategorii - drukowa∏ „Nasz Przeglàd“ i „Robotnik“ a fraszki
i inne utwory satyryczne „Szpilki“. Zamkni´ty w getcie, sta∏ si´, jak to sam okresli∏ „kronikarzem tonàcych“. Kronikarzem walczàcym czarnym
humorem, bez z∏udzeƒ, godnym.
SKWER NA SKRZY˚OWANIU ULIC WALICÓW I GRZYBOWSKIEJ

Fot: Lishai Herzog

19.00 „Dwaj panowie w Êniegu“ [Two Gentlemen in the Snow] - koncert zespo∏u
El Hameshorer |IL| z goÊcinnym udzia∏em Jerzego Walczaka
Muzyczne widowisko o ˝yciu W∏adys∏awa Szlengla i historii warszawskiego getta w wykonaniu zespo∏u Êpiewajacego po hebrajsku wiersze poety
- „kronikarza tonàcych“ ˚ydów pod okupacjà nazistów.
El Hameshorer - izraelski zespó∏ rockowy
specjalizujàcy si´ w komponowaniu i o˝ywianiu
piosenek poetów. Pierwszy album zespo∏u
„Chaim Nachman Bialik“ (2010) by∏
dedykowany wierszom poety narodu
˝ydowskiego. Drugi album „Dwaj panowie
w Êniegu - poezje W∏adys∏awa Szlengla
z warszawskiego getta“ upami´tnia twórczoÊç
artysty, który zginà∏ podczas powstania
w getcie warszawskim. Zespó∏ wykonuje
hebrajskie piosenki w Izraelu i na Êwiecie.
Koncertowi towarzyszy projekcja
z t∏umaczeniami tekstu piosenek na j´zyk
polski i angielski.
SKWER NA SKRZY˚OWANIU ULIC WALICÓW
I GRZYBOWSKIEJ

20.30 „Cisza. Âlady“ - performance artystyczny malarki, rzeêbiarki, performerki Ewy
Trafnej dedykowany ˚ydom zamordowanym w Treblince
Jak napisa∏a S∏awka Wierzchowska: W „Ciszy. Âladach“ znalaz∏o si´ wszystko, co w twórczoÊci artystki najbardziej istotne: jej fascynacja
wiecznoÊcià i przemijaniem, kulturà i naturà, materià i duchowoÊcià, ˝yciem i Êmiercià. Trafna (...) si´ga po materie pierwotne: ska∏y, ziemi´,
piasek - testuje tak˝e moce materii wytworzonej przez cywilizacj´, a˝ po tworzywa sztuczne - ale ska∏y zamieniajà si´ w koƒcu w piasek, wielkie
najdawniejsze kultury pozostawiajà zatarte, niejasne znaki, ka˝de bujne ˝ycie koƒczy si´ Êmiercià. W pracach artystki ta ÊwiadomoÊç jest zawsze
obecna. (...) Mo˝e dlatego tak uparcie przeciwstawia si´ ka˝dej przemocy, tak ˝arliwie przeciwko niej protestuje i w sztuce, i w ˝yciu.
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Fot: ze zbiorów Muzeum Stuthof

Fot: ze zbiorów Muzeum Stuthof

25.08 SOBOTA

Inspiracjà do projektu jest fragment cytatu z Alberta Einsteina: „Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumiejà, zapad∏aby nad Êwiatem
wielka cisza“.
PODWÓRKO KAMIENICY WALICÓW 12
PieÊƒ kantora Yaakova Lemmera |US|
W kamienicy przy Waliców 14 mieszka∏ przed wojnà kantor Menachem Kipnis. Jego pieÊƒ przerwa∏
Holokaust... Na zakoƒczenie dnia przedwczeÊnie zakoƒczona pieÊƒ kantora symbolicznie powróci na
Waliców - swoim przepi´knym g∏osem przywróci jà kantor Yaakov Lemmer.
PODWÓRKO KAMIENICY WALICÓW 12

Fot: A. Traczewska

Kamienica przy Waliców 14, fot: Grzegorz Niemczyk

22.00

Zorganizowano we wspó∏pracy z Wolskim Centrum Kultury
Partnerzy: Urzàd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, W∏oski Instytut Kultury, Teatr ˚ydowski w Warszawie, Muzeum Historii ˚ydów Polskich POLIN,
Wydzia∏ Architektury Politechniki Mediolaƒskiej, Wydzia∏ Architektury Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy, Stowarzyszenie Inicjatyw Spo∏eczno-Kulturalnych Stacja Muranów oraz Stowarzyszenie Kamieƒ i Co?
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