
 

 

Екскурсія "Тут Муранув" українською мовою 

Запрошуємо відвідати виставку "Тут Муранув" українською мовою. Візьміть участь 

в оригінальній екскурсії з д-р. Олександрою Іванюк, під час якої можна буде 

дізнатись про історію Муранова й сучасне життя цього унікального району. 

 17 жовтня (субота), 15.00-18.00, немає місць 

 24 жовтня (субота), 15.00-18.00, немає місць 

 Вільний вхід, реєстрація: edukacja@polin.pl  

 стаціонарний захід 

 

Виставка "Тут Муранув" – це розповідь про колишню Північну дільницю, що була центром 

єврейського життя до війни – в часи, коли у Варшаві мешкала найбільша в Європі діаспора. 

Тепер у Варшаві проживає велика українська діаспора, і, за збігом обставин, саме на Муранові 

(на вул. Заменхофа 1) розташовано Український дім – відкритий і приязний для всіх центр 

української культури. 

Під час відвідування виставки ми поговоримо про повсякденне життя мешканців довоєнного 

Муранова, а також про довоєнні Налевкі – величезну торгову вулицю, де колись активно й 

голосно вирувало життя. Також ми звернемо увагу на сучасність, коли на руїнах гетто постав 

район з дуже цікавими архітектурними рішеннями. Завдяки виставці ми побачимо, які сліди й 

знаки минулого можна розпізнати в сучасному Муранові. 

Оригінальну екскурсію виставкою українською мовою підготувала д-р Олександра Іванюк. Після 

прогулянки ми запрошуємо вас на бесіду в неформальній атмосфері про історію та сучасність 

Муранова. 
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Д-р Олександра Іванюк – випускниця Києво-Могилянської академії й Сollege of Europe. 

Захистила кандидатську дисертацію з політології, досліджуючи політичні еліти в Україні. 

Викладає у Варшавському університеті, пише статті для польського тижневика Polityka й 

аналітичні матеріали для кількох дослідницьких центрів. Заснувала в Українському Домі у 

Варшаві літературний клуб «По-сусідськи», де поляки й українці спільно обговорюють книжки 

українських і польських авторів й будують діалог через літературу. Літературний дебют 

Олександри – роман «Аморте», що розповідає правдиву історію стосунків італійки, яка приїхала 

до Донецька напередодні російської агресії й донецького патріота Юрія Матущака, - увійшов до 

довгих списків Книги року BBC-2017 й Премії міста літератури ЮНЕСКО-2018.   

 


