1956
Andersa 13
Autor zdjęcia: nieznany
Właściciel zdjęcia: Elżbieta J.
Tak kiedyś wyglądał skwer przed Stacją Muranów bez drzew, ale za to
z piaskownicą, trzepakiem i ustawionymi w dwóch szeregach pojemnikami
na śmieci. Wyraźnie widać alejki wyłożone kostką. Między II i III klatką widać okna
zakładu fryzjerskiego. Na zdjęciu część dzieci z podwórka pozuje przy piaskownicy.
Przy tym podwórku mieszkało aż 107 dzieci.

1962
al. Solidarności
Autor: Jerzy Reszel
Właściciel: Andrzej Klasen
Mój elektryczny samochód na Alejkach.

1966
Ogród Krasińskich
Własność i dodane przez Małgorzata
W parku.

1955
ul. Andersa
Autor nieznany, pochodzi z zasobów tygodnika Stolica
Mali mieszkańcy Muranowa Południowego na sankach. Zjeżdżanie na sankach
z „górek” usypanych z gruzów getta było jedną z ulubionych zimowych rozrywek
miejscowej dzieciarni. Uwagę zwracają nieotynkowane jeszcze ściany bloku, których
krwistoczerwona barwa miała przypominać o losach getta.

1965
Ogród Krasińskich
Autor JW.
Własność DW
Zimowa zabawa przy górce w Ogrodzie Krasińskich.

1955
Muranów
Fotografia pochodzi z zasobów Tygodnika Stolica

Pranie we wspólnej kuchni w czteropiętrowym bloku Muranowa Południowego.
Na pralnie, które zgodnie z projektem miały zostać zainstalowane w blokach,
przyszło lokatorom długo poczekać. Bloki nie miały strychów, więc kuchnie zyskały
dodatkowe zastosowanie.

1954
Ul Nowolipki 28a
Własność Anna
Łyżwiarze na podwórku. Lodowisko było wylewane przez dozorcę. Gdy go zabrakło,
dzieciaki z podwórka same robiły lodowisko. Na zdjęciu widać łyżwy doczepiane
do normalnych butów. Buty miały specjalne otwory i blaszki, w które wkładano
bolce od łyżew. Dodatkowo łyżwy przyczepiano skórzanymi paskami.

1961
Ul Jana Pawła II/ Nowolipki
Własność Anna Romaszkan - Stańczak
Dom pod Arkadami widziany z rogu Jana Pawła II i Nowolipki. W budynku po prawej
stronie mieściła się cukiernia pana Jaskulskiego - stały punkt na niedzielnej trasie
mieszkańców z dziećmi wracających z kościoła św. Augustyna. Dziś w tym samym
miejscu ulokowała się cukiernia firmy Marta Grycan.

1958
Al. Jana Pawła II
Własność Anna Romaszkan – Stańczak
Spacer rodzinny wzdłuż alei Jana Pawła II (wówczas alei Marchlewskiego).
Na współczesnym zdjęciu Google po lewej stronie klubokawiarnia Jaś i Małgosia.
Klubokawiarnia pojawiła się w tym miejscu dopiero w 1967 r. Przez długi czas była
jedną z bardziej znanych warszawskich kawiarni i zachowywała oryginalny styl.
"Saturator, ekspres do kawy do złudzenia przypominający szafę grającą, lada
w stylu lat 70 i oryginalne meble z lat 60 powodowały, że Jaś i Małgosia był
swoistym wehikułem czasu" - piszą o tym miejscu na stronie internetowej jego
obecni właściciele. Niewiele osób wie, skąd pochodzi jego nazwa. W czasie wojny
w tej części Muranowa (o czym przypomina pamiątkowy głaz) mieściła się tzw.
Serbia - kobiecy oddział Pawiaka. Wydzielono na nim dwie cele dla matek
z dziećmi. W jednej z nich 16 lutego 1944 r. dr Felicjan Loth i Stanisława Wójcik
odebrali poród, który zapisał się szczególnie mocno w pamięci lekarzy i więźniów.
Były to narodziny dzieci więźniarki Marii Rutkiewicz, skazanej na karę śmierci. Przed
wieczornym apelem przyszło na świat pierwsze z bliźniąt: dziewczynka, po apelu –
drugie: chłopiec. Para niemowląt została jednogłośnie nazwana Jaś i Małgosia. Los
matek zależał od dzieci. W 1943 r. gestapo wydało zarządzenie, że Patronat ma się
zająć przekazaniem odchowanych dzieci na wolność, do rodzin lub żłobków. Życiu
matek groziło niebezpieczeństwo – transport do obozu lub egzekucja. Jednej
z opiekunek, Helenie Danielewicz, udało się jednak przekupić Niemców i dzięki
temu 31 lipca 1944 r., gdy likwidowano więzienie, wśród matek, które wyszły
na wolność razem ze swoimi dziećmi, była również Maria Rutkiewicz z Jasiem
i Małgosią.

1965
Ul. Dzielna
Autor JW.
Własność :DW
Wejście do Muzeum Więzienia Pawiak. Zdjęcie zrobiono w latach, gdy drzewo przed
wejściem jeszcze było żywe.

