
 

 

Mirabelkowe inspiracje 
 
Czy wiesz, że… 
 
• książka „Mirabelka” była inspirowana opowiadaniem „Obecność” Hanny 

Krall?  
Znalazł się on w zbiorze reportaży „Fantom bólu”. Mirabelkę upamiętnia cytat: 
Mirabelka próbowała odejść. Pochyliła się i wyciągnęła przed siebie gałęzie. 
Gotowa do podróży, wysunęła korzenie z ziemi. Nowi mieszkańcy otoczyli pień 
stalową obręczą i umocowali linami. Mirabelka zatrzymała się w pół ruchu. 
Kobiety smażyły konfitury z jej żółtych, trochę cierpkich owoców. 
 

• na warszawskiej Woli można podziwiać mural #LiterackaMirabelka?  
Upamiętnia on Mirabelkę, która rosła na podwórku przylegającym do Nalewek. 
Mural odsłonięty w lipcu 2018 roku powstał dzięki inicjatywie Fundacji Klamra. 

 
• dzięki projektowi „Mirabelka wraca na Muranów” wiosną 2018 roku podjęto 

próbę posadzenia Mirabelki, której szczepki zostały sprowadzone  
z Waszyngtonu?  
Nad realizacją projektu czuwało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych Stacja Muranów. Niestety szczepka się nie przyjęła. 
 

• już niedługo Mirabelka ma powrócić do Warszawy?  
Szczepkę mirabelki udało się uzyskać dzięki jednemu z byłych mieszkańców 
Muranowa, który kilka lat temu wyhodował przed swoim domem  
w Waszyngtonie młodą mirabelkę z pestek starej. Sadzenie nowej Mirabelki 
odbędzie się we wrześniu 2018 roku. 

 
• Mirabelka jest strażniczką pamięci?  

Przetrwała ona wojnę, getto, zagładę, stalinizm, budowę okolicznych domów, 
ale nie przetrwała naszych czasów. W książce Cezarego Harasimowicza  
to właśnie ona opowiada o burzliwych losach historii Polski. 

 
• o historii Mirabelki dyskutowano podczas spotkania z Mariuszem Szczygłem  

i Cezarym Harasimowiczem?  
Nagranie dostępne jest na kanale YouTube Stacji Muranów. Jest to zarazem 
wykład o trudnych dziejach dzielnicy, mieszkańcach i ich wspomnieniach. 



 

 

#LiterackaMirabelka 
 
Mural #LiterackaMirabelka został odsłonięty 8 lipca 2018 roku przy garażach przy 
ul. Dzielnej 15 w Warszawie. Na muralu znalazła się tytułowa „Mirabelka”  
ze swoimi żółtymi owocami. Na malowidle widnieje portret i skrócony cytat  
z reportażu „Obecność” autorstwa Hanny Krall. Nie zabrakło również 
wzruszającego fragmentu o miłości z książki „Mirabelka” i twarzy Cezarego 
Harasimowicza. Niezwykle wymowne jest także osadzenie w muralu szklanych 
koralików, które nawiązują do wypożyczalni strojów karnawałowych panów 
Alfusów. 
 

 
 

Cały materiał wraz z wypowiedziami twórców muralu dostępny jest w Lustrze 
Biblioteki: lustrobiblioteki.pl/2018/08/literackamirabelka-mural-z-historia-dla-

potomnych 
 
 
 
 



 

 

Warto wiedzieć 
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Materiały do pobrania 
 

Inne materiały (scenariusz, plakat, dyplomy, mapy, bannery, grafiki, puzzle, 
vademecum) do druku możesz pobrać ze strony internetowej akcji: 

lustrobiblioteki.pl/mirabelka-kielkujaca-historia-w-100licy 
 


