
   Otwarcie Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy prowadzi projekt odNowa, 

którego ukoronowaniem jest stworzenie 

w wyremontowanych 11 kamienicach przy 

Rynku Starego Miasta i otwarcie w maju 2017 

roku nowej wystawy głównej. Jesteśmy muzeum 

miejskim, więc nasza działalność skupia się 

na Warszawie i rzeczach z nią związanych. 

Dlatego nasza nowa wystawa nosi tytuł „Rzeczy 

warszawskie”. W 21 gabinetach prezentujemy 

eksponaty będące autentycznymi świadkami 

historii Warszawy, które pozwolą w zrozumieniu 

fenomenu miasta. Otwieramy się w weekend 

26–28 maja. Już teraz zapraszamy!

Wykłady Podróże z muzeum

PRZEMOC NA ULICACH WARSZAWY

Cykl wykładów prezentujący pano-
ramę dwudziestowiecznej brutal-
ności, widzianej z perspektywy 
stołecznej ulicy. Warszawa była 
w XX wieku nie tylko niekwestio-
nowanym gospodarczym i kultu-
ralnym centrum kraju, ale także 
stanowiła główną arenę wydarzeń 
politycznych. Tutaj upadały rządy, 
rozpoczynały się i załamywały 
wielkie kariery. A ulica nigdy nie 
pozostawała obojętna na polityczne 
zmiany. 
Dwie migawki z czasów dwudzie-
stolecia międzywojennego i dwie 
z czasów komunistycznych pozwa-
lają ukazać, jak bieżąca polityka 
wpływała na nastroje stołecznej 
ulicy, tworząc mieszankę wybu-
chową. W oparciu o wspomnienia, 
prasę z epoki, materiały archiwalne 
i bogatą ikonografię – przypomni-
my najbardziej mroczne i brutalne 
epizody z dziejów miasta. Odkry-
jemy mechanizmy rodzenia się 
społecznej frustracji i sposoby jej 
rozładowywania. Obserwacja histo-
rii skłoni nas również do zadania 
ważnych pytań na temat naszej 
współczesności.

16 stycznia 2017, godz. 18:30
Śmierć prezydenta Narutowicza. 
Zamieszki, które poprzedziły 
tragedię

20 lutego 2017, godz. 18:30 
Faszyzm w cyrku na Okólniku. 
Bojówki partyjne w Warszawie 
w latach 30.

20 marca 2017, godz. 18:30
Po prostu ZOMO – protesty 
studenckie w październiku 1957 r.

15 maja 2017, godz. 18:30
Dogrywka po Marcu. Zapomniane 
zamieszki na Stadionie 
Dziesięciolecia w maju 1968 r.

Michał Przeperski, historyk, pra-
cownik IPN, doktorant IH PAN, 
specjalizuje się w dziejach politycz-
nych XX wieku. Jest autorem kilku-
dziesięciu artykułów naukowych 
i popularnonaukowych. Ostatnio 
opublikował książkę Nieznośny 
ciężar braterstwa. Konflikty polsko-
-czeskie w XX wieku.

WARSZAWSKIE MUZEA, KTÓRE NIE POWSTAŁY

W ramach cyklu wykładów przyj-
rzymy się niezrealizowanym pla-
nom utworzenia nowych muzeów 
w Warszawie z różnych okresów 
XX wieku. Będą to nie tylko projek-
ty tworzone w pracowniach archi-
tektonicznych czy urbanistycz-
nych, lecz także, a może nawet 
przede wszystkim, koncepcje, które 
znalazły swój wyraz w różnych 
odmianach słowa publicznego: 
w dokumentach urzędowych, na 
łamach prasy czy w literaturze.
W tak zarysowanej perspektywie 
mieszczą się inicjatywy tak różne, 
jak zaproponowana przez Stefana 
Żeromskiego w 1918 roku wizja 
zaadaptowania soboru pod wezwa-
niem św. Aleksandra Newskiego na 
ówczesnym placu Saskim na „cywil-
ny skarbiec”, różnorakie powojenne 
plany odbudowy i muzealizacji 
Zamku Królewskiego (planowano 
w nim m.in. Muzeum Tysiąclecia) 
czy pomysł utworzenia Muzeum 
Pamięci Komunizmu SocLand 
w podziemiach Pałacu Kultury 
i Nauki. 
Wszystkie te projekty łączy zamysł 
przechwycenia gmachu „ikonicz-
nego” dla jakiejś epoki w sytuacji 
odczuwanego przełomu kończące-
go tę epokę (odpowiednio: zabory, 
okres przedsocjalistyczny, czasy 
PRL), dzielą natomiast różne – ską-
dinąd bardzo ciekawe – powody 
odstąpienia od realizacji zamierzeń.

30 stycznia 2017, godz. 18:30
Sobór po zaborach – „cywilny 
skarbiec” na placu Saskim

13 lutego 2017, godz. 18:30
Zamek Królewski po wojnie 
– najbardziej ludowe polskie 
muzeum?

13 marca 2017, godz. 18:30
Pałac Kultury po 1989 roku – 
obalanie pomnika, którego nie było

Łukasz Bukowiecki, kulturoznaw-
ca i historyk kultury, doktorant 
w Instytucie Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Warszawskiego, członek 
Pracowni Studiów Miejskich IKP 
UW. Przygotowuje rozprawę dok-
torską na temat niezrealizowanych 
przedsięwzięć muzealnych w War-
szawie w XX wieku. Interesuje się 
ochroną dziedzictwa kulturowego 
i historią jej instytucjonalizacji, 
a także kulturą miejską i północ-
nym sąsiedztwem Europy Środ-
kowej. W 2015 roku opublikował 
monografię książkową Czas prze-
szły zatrzymany. Kulturowa histo-
ria skansenów w Szwecji i w Polsce. 
Prowadzi stronę internetową  
www.miastomuzeow.pl.

MUZEUM I JEGO SIEDZIBA

Kamienice w części północnej Ryn-
ku Starego Miasta stały się siedzibą 
Muzeum Warszawy dopiero po 
powojennej odbudowie. Jednak ich 
historia sięga znacznie wcześniej. 
Cykl wykładów poświęconych 
kamienicom, późniejszej siedzibie 
Muzeum Warszawy, ma na celu 
opowiedzenie dziejów nie tylko 
murów, ale też ich mieszkańców 
i użytkowników – zarówno tych 
bardziej, jak i mniej dziś znanych. 
Seria opowieści uwzględnia najważ-
niejsze zmiany architektoniczne 
związane z kamienicami. Dzieje 
bohatera zbiorowego, jakim są 
kamienice po stronie Dekerta, 
ukazane zostaną w szerszym 
kontekście zmiany roli i znacze-
nia Starego Miasta w Warszawie. 
Wkrótce otworzymy nowy rozdział 
historii kamienic, ale zanim to się 
stanie, zapraszamy na wycieczkę 
w przeszłość.

23 stycznia 2017, godz. 18:30
W czasach świetności. Kto mieszkał 
w Muzeum w wiekach XVI do XVIII 

27 lutego 2017, godz. 18:30
Okres zapomnienia i niepewności – 
wiek XIX 

27 marca 2017, godz. 18:30
Jak staliśmy się Muzeum – 
kamienice i ich nowa funkcja

24 kwietnia 2017, godz. 18:30
Wojenne zniszczenie i odbudowa 
kamienic po stronie Dekerta

22 maja 2017, godz. 18:30
Muzeum OdNowa

Krzysztof Zwierz, historyk, absol-
went Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego, kustosz 
w Dziale Badań nad Warszawą 
Muzeum Warszawy. W obszarze 
jego zainteresowań leży Stare Mia-
sto w Warszawie, a w szczególności 
okres XVI–XVII wieku. Zajmuje się 
problematyką przemian oblicza 
Warszawy XVI–XVII wieku w kon-
tekście odbywających się w mieście 
sejmów i elekcji królewskich.

 

WARSZAWSKA MODA

Do roli ośrodka elegancji prede-
stynowała Warszawę jej historia. 
Wybór miasta na siedzibę książąt 
mazowieckich, a później królów 
i Sejmu Rzeczypospolitej, sprawił, 
że pojawiło się tutaj zapotrzebo-
wanie na reprezentacyjne ubiory 
dla dworu i szlacheckich posłów. 
Piękne stroje budziły zaintere-
sowanie bogacących się kupców 
i rzemieślników. Początkowo cenne 
tkaniny i akcesoria sprowadzano 
z zagranicy, potem renomę zdobyły 
wyroby miejscowych warsztatów. 
Sławą cieszyły się tutejsze korne-
ty, obuwie czy pasy kontuszowe, 
powstające w warszawskich i pod-
warszawskich „persjarniach”.
Warszawa, niezależnie od poli-
tycznych uwarunkowań, zawsze 
funkcjonowała jako centrum życia 
towarzyskiego, artystycznego czy 
gospodarczego. Tu, w siedzibach 
arystokracji i plutokracji, kumu-
lowało się życie towarzyskie. 
Przedstawiciele elity, a potem także 
gwiazdy scen i ekranu pełniły 
rolę wyroczni mody, wyznaczały 
trendy, które chętnie naśladowano. 
Duże znaczenie miała redagowana 
w Warszawie prasa, komentująca 
nowinki w modzie, reklamująca 
różne sklepy, wreszcie oferująca 
wykroje modnych kreacji i porady 
o stosowności poszczególnych 
typów ubioru. 

W Muzeum Warszawy mamy około 
2000 różnego typu ubiorów i akce-
soriów stroju. Ten zbiór jest stale 
rozbudowywany. Dokumentuje on 
zjawisko opisywane w literaturze 
i wspomnieniach, określane jako 
„warszawski szyk”.

9 stycznia 2017, godz. 18:30
Od książęcego płaszcza do 
celebryckiej ścianki. O wzorcach 
elegancji w Warszawie

10 kwietnia 2017, godz. 18:30
Kornety, trzewiki, domy mód…  
O warszawskich firmach branży 
odzieżowej

8 maja 2017, godz. 18:30
Bluzka od Hersego, czapka 
dorożkarza, koszulka z napisem 
„Solidarność”. O zbiorze ubiorów 
i akcesoriów stroju Muzeum 
Warszawy

Agnieszka Dąbrowska, historyczka 
sztuki, kustoszka Działu Opraco-
wania Zbiorów Muzeum Warszawy, 
zajmuje się historią rzemiosła arty-
stycznego i dziejami kultury mate-
rialnej, szczególnie kostiumologią. 
Przygotowuje rozprawę doktorską 
na temat historii ubiorów w War-
szawie. Autorka związanych z tymi 
dziedzinami wystaw i publikacji 
oraz książek o historii sztuki dla 
dzieci.

WOKÓŁ JEDNEGO PLANU MIASTA

Jeden wykład to w zasadzie 
spotkanie z jednym planem. Spo-
tkanie zdałoby się czasem nazbyt 
szczegółowe, ale często właśnie 
szczegół stanowi o wyjątkowości 
kartograficznego dzieła. Każde 
spotkanie to ilustrowana gawęda, 
w której staram się odpowiedzieć 
przede wszystkim na pytania, 
jakimi sposobami przedstawiano 
miasto, a także które elementy 
przestrzeni miejskiej rysowano na 
planie, co jest na nim prawdą, co 
fałszem. Pojedynczy plan, bohater 
wykładu, nie jest jednak samotną 
wyspą. W tle opowieści pojawiają 
się inne plany, których personifi-
kacje można nazwać prekursorami 
i następcami naszego bohatera.
Cykl wykładów nie jest kursem 
historii kartografii warszawskiej. To 
wybór subiektywny, nie starałem 
się nim wypełnić zarówno całych 
dziejów kartografii warszawskiej 
jak i pełnego zestawu najważniej-
szych (czyli jakich?) planów miasta. 
To wybór, który w moim przekona-
niu jest po prostu ciekawy.

6 lutego 2017, godz. 18:30
Wokół plau Pierre’a Ricaud de 
Tirregaille’a z 1762 roku

6 marca 2017, godz. 18:30
Wokół planu Williama Heerleina 
Lindleya z 1912 roku

3 kwietnia 2017, godz. 18:30
Wokół planu Książnicy Atlas z 1939 
roku

dr Pawel E. Weszpiński, kartograf 
i geograf, kustosz w Dziale Opra-
cowania Zbiorów Muzeum War-
szawy. Kurator Gabinetu Planów 
i Map Warszawy wystawy głównej 
Muzeum Warszawy. Członek Zespo-
łu Historii Kartografii przy Instytu-
cie Historii Nauki PAN oraz Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego. Autor 
m.in. publikacji na temat dawnej 
kartografii Warszawy, w tym ksią-
żek z serii Ze zbiorów kartograficz-
nych Muzeum Warszawy.

POLSKA UNESCO

Muzeum Warszawy zaprasza na 
nowy cykl wykładów o wyróżnio-
nych przez UNESCO dziełach sztuki, 
obiektach architektonicznych 
i zespołach urbanistycznych, uzna-
nych za dziedzictwo kulturowe 
ludzkości. 
Tym razem proponujemy podróż do 
Polski. Każdy jej etap będzie okazją 
do przypomnienia sobie najwarto-
ściowszych miejsc naszego kraju, 
pozwoli jednocześnie odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego właśnie te 
obiekty znalazły się na Liście Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO i co 
stanowi o ich wyjątkowej wartości. 
Cykl wykładów połączony będzie 
z podróżą studyjną do Krakowa 
w drugiej połowie roku. Jeśli chcie-
liby Państwo dowiedzieć się więcej 
na ten temat, prosimy o kontakt 
z nami, adres email: ciz@muzeum-
warszawy.pl.

18 stycznia 2017, godz. 18:30
Historyczne centrum Krakowa

22 lutego 2017, godz. 18:30
Stare Miasto w Zamościu

8 marca 2017, godz. 18:30
Średniowieczny zespół miejski 
w Toruniu

12 kwietnia 2017, godz. 18:30
Zamek krzyżacki w Malborku

10 maja 2017, godz. 18:30
Kalwaria Zebrzydowska

Dr Olaf Kwapis, historyk sztuki, 
absolwent Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt 
w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, wykładowca Collegium 
Civitas, badacz sztuki włoskiej, 
organizator europejskich podróży 
edukacyjnych.

WILLE I PAŁACE POŁUDNIOWYCH WŁOCH 
W STRONĘ POŁUDNIA – NEAPOL

Zapraszamy Państwa na cykl 
wykładów oraz studium kon-
wersatoryjne prowadzone przez 
dr. Olafa Kwapisa, poświęcone 
związkom architektury i władzy na 
przykładzie wybranych obiektów 
dziedzictwa kulturowego UNESCO, 
znajdujących się na terenie połu-
dniowej Italii. Wykłady prowadzone 
w siedzibie Centrum Interpretacji 
Zabytku będą integralnie powią-
zane z wyjazdem studyjnym do 
Neapolu, zapoznającym z obiektami 
sztuki i architektury od starożytno-
ści po współczesność, znajdującymi 
się w stolicy Kampanii, w Casercie, 
strefach archeologicznych Pompe-
jów i Herkulanum oraz na wyspie 
Capri jako etapie dziewiętnasto-
wiecznego Grand Tour. 

Zajęcia i objazd naukowy dostępne 
dla ograniczonej liczby osób. 

TEMATY SPOTKAŃ 

Domus – studium antycznej rezy-
dencji

Neapol – miasto królów

Między Madrytem a Rzymem – style 
neapolitańskie w sztuce

Architektura Risorgimenta – Italia 
Savoyów

Etap Grand Tour – Capri

Wille i pałace południowej Italii, 
podróż studyjna

Dokładne daty spotkań przekaże-
my Państwu po dokonaniu rezer-
wacji.

Dr Olaf Kwapis, historyk sztuki, 
absolwent Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt 
w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, wykładowca Collegium 
Civitas, badacz sztuki włoskiej, 
organizator europejskich podróży 
edukacyjnych.

Centrum  
Interpretacji 
Zabytku
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Otwarte:
wtorek–niedziela 
10:00–19:00

Zapraszamy też  
w dni świąteczne 
1 i 3 maja
10:00–19:00 

Bilety na wystawę:
ulgowy – 7 zł
normalny – 10 zł

Centrum Interpretacji Zabytku powstało jako jeden  
z elementów większego przedsięwzięcia – projektu  
„Renowacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne  
piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu  
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. 
W Centrum Interpretacji Zabytku mają Państwo okazję  
poznać historię zniszczenia i odbudowy Starego Miasta  
po II wojnie światowej i dowiedzieć się, dlaczego Starówka  
w 1980 roku została wpisana na Listę Światowego  
Dziedzictwa UNESCO. 

ul. Brzozowa 11/13

tel. (22) 635 34 02 
ciz@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl 
facebook: muzeum.warszawy
instagram: muzeumwarszawy

Liczba miejsc na wykładach jest  
ograniczona, obowiązuje rejestracja 
online – www.muzeumwarszawy.pl 
lub telefonicznie – 22 635 34 02 
(wt.–niedz. 10:00–19:00). Rejestracja 
dostępna z tygodniowym wyprze-
dzeniem. 

Na poniedziałkowe wykłady zapisy 
ruszają w poprzedzający wykład 
wtorek, na na środowe - 
w poprzedzający wykład czwartek.
W dniu wykładu rezerwacja  
jest automatycznie anulowana  
o godz. 18:30.


