
TEKST OPROWADZANIA DO PRZETŁUMACZENIA NA PJM 

WSTĘP 

Witamy w Muzeum Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia Wystawy Głównej Rzeczy Warszawskie. 

Wszystkie eksponaty, które zobaczysz to oryginały. Z naszych zbiorów wybraliśmy ponad 7 tysięcy 

rzeczy. Podzieliliśmy je na 21 gabinetów tematycznych. Możesz obejrzeć całość lub wybrać to co Cię 

najbardziej interesuje. Sam zdecyduj, którym z nich chcesz przyjrzeć się bliżej. 

Zejdź schodami na poziom -1 i kieruj się do pomieszczenia na wprost schodów. Jeśli potrzebujesz 

skorzystać z szatni lub łazienki kieruj się do pomieszczeń za schodami. Następnie wróć do schodów i 

wejdź do pomieszczenia na wprost nich. Wystawa zaczyna się od Danych Warszawskich. 

DANE WARSZAWSKIE 

W kilku pomieszczeniach piwnic Starego Miasta umieściliśmy podstawowe informacje o Warszawie. 

Statystyczne dane przedstawione na kilku planszach dają ogólną wiedzę na temat miasta i jego 

mieszkańców.  

PLANSZA 1 

Na planszy widzimy oś czasu rozpoczynającą się od założenia miasta. Są tu dwie istotne dane. W 

górnej części biegnie krzywa ludności. U dołu zmieniające się zarysy granic Warszawy. 

Przejdź do kolejnego pomieszczenia schodkami w dół. Uważaj na głowę! Przejście jest nisko 

przesklepione. 

PLANSZA 2 

Plansza przedstawia zmiany w układzie przestrzennym Warszawy na wybranym wycinku Śródmieścia 

w trzech momentach dziejowych. 

Idź dalej. W kolejnym pomieszczeniu skręć w lewo do niewielkiego pomieszczenia. Tam znajdziesz 

dwie plansze. 

PLANSZA 3 

Plansza po lewej stronie przedstawia zasięg wpływów Warszawy ustalony na podstawie analizy 

codziennych dojazdów mieszkańców sąsiednich powiatów do pracy do Warszawy. 

PLANSZA 4  

Po prawej plansza analizująca gdzie jest centrum miasta. Czarnymi kwadratami zaznaczono miejsca 

lub obiekty, które są centrum administracyjnym, kulturalnym, politycznym, geograficznym itd. 

Większość z nich znajduje się w Śródmieściu. 

Kieruj się w lewą stronę do kolejnego pomieszczenia. 

PLANSZA 5  

Plansza pokazuje usytuowanie Warszawy w różnych okresach istnienia i nie istnienia Państwa 

Polskiego. 

Przejdź do tablicy obok. 

 



PLANSZA 6 

Tablica przedstawia strukturę zawodową mieszkańców miasta od końca XVIII w. U dołu dana 

dotycząca wyznań. Po prawej stronie mapa ilustrująca skąd wywodzą się warszawiacy.   

Odwróć się do tablicy naprzeciwko. 

PLANSZA 7 

Na tej tablicy znajdują się dane mieszkaniowe. Znajdziesz tu informację jak stare są warszawskie 

budynki. Na mapie miasta ciemniejszymi kolorami zaznaczono najdroższe mieszkania, po prawej 

stronie planszy znajduje się analiza przeciętnego zaludnienia mieszkań na przestrzeni lat. 

Przejdź do kolejnej sali szerokim przejściem po prawej stronie. I zatrzymaj się przed dużą planszą na 

wprost. 

PLANSZA 8 

Tablica przedstawia Trakt Królewski tworzący ciąg ulic od Rynku Starego Miasta w kierunku 

południowym. Zilustrowano tu najważniejsze budynki państwowe, kościoły, obiekty użyteczności 

publicznej i pomniki. Czarne linie poniżej przedstawiają wydarzenia polityczne, które miały miejsce na 

Trakcie.  

Obróć się teraz do tablicy wiszącej po lewej stronie od wejścia. 

PLANSZA 9 

Pokazuje historię Placu Piłsudskiego, jednego z najważniejszych placów stolicy. Plansza pokazuje, że 

jego zabudowa zawsze była związana z sytuacją polityczną Polski. Chronologia zaczyna się u dołu 

planszy. Pałac Morsztynów – jednego z polskich rodów magnackich. Wyżej ten sam pałac 

rozbudowany w XVIII w przez królewską rodzinę Wettynów. Kolejny szkic ilustruje plac po utraceniu 

przez Polskę niepodległości. Rosjanie przebudowują pałac i urządzają w nim biura sztabu wojska. 

Pojawia się pomnik lojalistów oraz olbrzymia cerkiew rozebrana w okresie międzywojennym. W 

czasie okupacji niemieckiej stanął pomnik w kształcie dużej litery V jak Wiktoria Zwycięstwo. Po 

powstaniu warszawskim na placu ostał się niewielki fragment kolumnady pałacu z Grobem 

Nieznanego Żołnierza.  

Przejdź w prawo do planszy po drugiej stronie wejścia. 

PLANSZA 10 

Tu możesz prześledzić zmiany w wyglądzie warszawskiej syreny – symbolu miasta. Na samym 

początku stwór ma łapy i skrzydła, w XVII w. jest mężczyzną, postać kobiety z rybim ogonem pojawia 

się dopiero w XVIII w. 

Przejdź dalej w prawo, do Sali z białymi makietami.  

To ostatnia sala z danymi warszawskimi. Makiety przedstawiają najwyższe budynki w Warszawie z 

różnych okresów.  

PLANSZA 11 

Na tablicy ciekawostki dotyczące pierwszych razów w Warszawie, np. kiedy otwarto pierwszą 

kawiarnię, w którym roku uruchomiono wodociągi itd. 



Wróć do poprzedniego pomieszczenia i przejdź do sali po lewej stronie. Idź dalej prosto do kolejnej 

sali. Tu skręć w prawo do części ekspozycji pt. Dzieje Kamienic. 

DZIEJE KAMIENIC 

Stań przy trzech gablotach z makietami kamienic.  

GABLOTA 1 

Pierwsza z nich przedstawia północną stronę RSM w 1938 roku. Wtedy miasto wykupiło trzy 

kamienice do celów muzealnych, zaczęła się adaptacja wnętrz. Wykupione kamienice wyróżniają się 

od pozostałych białym kolorem. Niestety wkrótce ulegają zniszczeniu w czasie II w. św.  

Przejdź do kolejnej, środkowej gabloty. 

GABLOTA 2  

Makieta przedstawia skalę zniszczeń w roku 1945. Najmniej ucierpiały dwie środkowe kamienice. Tuż 

przed wojną, w ramach dostosowania do potrzeb muzealnych do autentycznych, drewnianych 

stropów dodano żelbetowe. Dzięki temu przetrwały. 

Przejdź do ostatniej gabloty. 

GABLOTA 3 

Tu wszystkie kamienice od strony RSM i trzy od strony ul. Nowomiejskiej (po lewej stronie makiety) 

są już białe. Przeszły na własność miasta i urządzono w nich Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. 

Rok 1964 to ostatni etap odbudowy. Wtedy otwarto wewnętrzne dziedzińce z lapidarium. 

Odwróć się i popatrz na przeciwległą ścianę. Tak wyglądają fasady ośmiu muzealnych kamienic 

stojących przy RSM. Każda z nich ma swój numer, umieszczony na dole planszy, oraz swoją nazwę 

pochodzącą od nazwiska dawnego właściciela. Krótkie opisy kamienic umieszczone są w otwieranych 

okienkach, które odnajdziesz na tablicy. 

Po lewej stronie w pionowych szufladach znajdziesz ciekawe informacje dotyczące konstrukcji, detali 

i zdobień kamienic. 

Przejdź do następnej sali wejściem, które znajduje się na lewo od gablot z makietami. Tam znajduje 

się Gabinet Archeologiczny. 

GABINET ARCHEOLOGICZNY 

Zajmuje kilka pomieszczeń. Zabytki archeologiczne to proste przedmioty codziennego użytku. Ich 

formy świadczą o umiejętnościach rzemieślników oraz ukazują potrzeby i upodobania użytkowników. 

Są źródłem cennych informacji o dawnych mieszkańcach miasta. Wszystkie obiekty zostały 

odnalezione w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Warszawy. 

NACZYNIA KUCHENNE  

Pierwsze dwie gabloty to gliniane naczynia kuchenne. Garnki, patelnie, tace. 

Przejdź schodkami w górę znajdującymi się przy dwóch gablotach wypełnionych potłuczonymi 

naczyniami. Na wprost stoi gablota z fajansem holenderskim. 

FAJANS HOLENDERSKI 



Biało-niebieski wzór stał się modny w Europie w XVII w i cieszył się powodzeniem przez cały XVIII w 

także wśród warszawiaków. Sprowadzano je z Delft. Najciekawsze są talerze dedykacyjne z 

umieszczonymi na nich życzeniami i cyfrą. Ułożona w całość zastawa pozwalała odczytać treść życzeń. 

Przejdź do pomieszczenia znajdującego się po prawej stronie od schodów. 

BUTELKI 

Masowa produkcja butelek rozpoczęła się w końcu XVII w. Butelki, które tu widzisz mają różne 

kształty. Starsze są baniaste, czworoboczne. Młodsze, których jest najwięcej, są cylindryczne. 

Wykonane z jasnozielonego szkła pochodzą z hut mazowieckich. Zachodnioeuropejskie są z lepszej 

jakości szkła ciemniejszego. Część butelek sygnowano umieszczając znak huty. Niektóre stemple 

informowały o zawartości butelki. W drugiej połowie XVIII w zaczęto określać także pojemność. 

Wróć do pomieszczenia z talerzami i kieruj się do przejścia na wprost. Za nim skręć w prawo. 

KAFLE 

W gablocie są kafle z warszawskich pieców. Po prawej garnkowe i miskowe. To pozostałości po 

najstarszych, kopułowatych piecach, które szybko się nagrzewały ale bardzo szybko stygły. 

Wprowadzone później kafle płytowe, przedstawione w środkowej części gabloty, okazały się dobrym 

rozwiązaniem tego problemu. Utrzymywały ciepło długi czas. Ścianka frontowa pozwalała również na 

umieszczanie zdobień. Piec od tego momentu stał się także ozdobą wnętrza. Kafle po lewej stronie 

pokazują jak zmieniał się wygląd warszawskich pieców w zależności od panującej mody. 

Przejdź przez kamienne przejście naprzeciwko gabloty do kolejnej salki. Po lewej stronie 

pomieszczenia stoi gablota z fajkami. 

FAJKI 

W XVI wieku zawitał do Europy zwyczaj palenia tytoniu. Uważano go za lek na wszelkie dolegliwości a 

jego cena była bardzo wysoka. Dlatego główki fajek u góry, po prawej stronie gabloty są bardzo małe. 

Z czasem ceny tytoniu spadły a główki fajek znacznie się powiększyły. Zrekonstruowaną w całości 

fajkę widzisz po środku gabloty. Produkowano je w niderlandzkim mieście Gouda. Były delikatne, z 

glinki kaolinitowej, z długim cybuchem. Po prawej stronie u góry są fajki tureckie, tak zwane lulki, 

stambułki. Mają ceramiczną główkę. Cybuchy były trzcinowe lub drewniane, wtykane w dziurkę z 

boku główki. Pod nimi tańszy odpowiednik – staszówki. To fajki z polskich warsztatów w Staszowie. 

Pomiędzy nimi stojak służący do wypalania fajek odnaleziony w fosie przy murach Starego Miasta. 

Przejdź przejściem po prawej stronie gabloty do kolejnego pomieszczenia. Skręć w lewo i stań przy 

gablotach ze szkłem. 

SZKŁO APTECZNE 

Wszystkie naczynia, które tu widzisz zostały odnalezione na Placu Zamkowym. To największy i 

najbardziej kompletny zbiór wyposażenia osiemnastowiecznej warszawskiej apteki.  

Przejdź do przodu, za gablotami skręć w lewo. Uważaj na głowę, jest tu niski łuk. 

NOCNIKI 

Po lewej stronie w wąskiej, wysokiej gablocie stoją nocniki dawnych mieszkańców Warszawy. Wśród 

nich jeden wyróżniony szarym tłem. To osiemnastowieczny nocnik damski kształtem przypominający 

sosjerkę. Ten niewielki nocnik służył damom w podróży oraz w trakcie długich kazań, których nie 



wypadało opuszczać. Odnaleziony na terenie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z pewnością służył 

damie, mieszkającej kiedyś w pałacu Saskim.  

Przejdź do kolejnej sali przejściem po prawej stronie gabloty. 

Ta część Gabinetu Archeologicznego dotyczy pieniądza. Znajdziesz tu po prawej stronie, w małej 

przeszklonej gablocie skarbonki. Po lewej w dużej gablocie są tygle. To elementy wyposażenia 

warsztatu złotniczego działającego w Warszawie w drugiej połowie XVI i początku XVII w. W kolejnej 

części gabloty grafitowe tygle, półprodukty i odpady metali z Mennicy Warszawskiej, którą uruchomił 

król Stanisław August Poniatowski w 1766 roku.  

Przejdź do małego pomieszczenia po prawej stronie gabloty. Tam znajduje się skarb monet. 

SKARB MONET 

Pod brukiem pomieszczenia w którym jesteś odkryto skarb 1211 monet. Ukryty był w wełnianym 

woreczku pod naczyniem widocznym w przeszkleniu podłogi. Monety pochodzą z wielu krajów, 

których waluta była w obiegu w 2 połowie XVII i na początku XVIII wieku. Najstarsza moneta to ort z 

1623 r. księcia pruskiego Jerzego Wilhelma, najmłodsze dwugrosze z 1707 roku króla Augusta II. 

Wartość skarbu to około 333 złote polskie. 

Wyjdź z pomieszczenia i kieruj się w lewą stronę do przejścia ze schodkami w dół. To pomieszczenie 

w którym już byłeś. Idź dalej prosto jak prowadzą przejścia. Miniesz Dzieje Kamienic po lewej stronie. 

Idź do sąsiedniego pomieszczenia na wprost. Tu skręć w prawo na długie schody prowadzące w górę. 

LAPIDARIUM 

GABINET DETALI ARCHITEKTONICZNYCH 

Znajdujesz się w Gabinecie Detali Architektonicznych. Wszystkie detale są oryginałami znalezionymi 

wśród ruin stolicy po II wojnie światowej. Część z nich pochodzi z nieistniejących już dziś budynków, 

stanowią jedyną pozostałość zabytkowej tkanki miasta. Wśród nich są detale z Teatru Wielkiego, 

Pałacu Krasińskich i Pałacu Bruhla. 

Po obejrzeniu detali kieruj się w stronę zejścia do piwnic, omiń je i wejdź do korytarza kamienicy 

znajdującego się za schodami po lewej stronie. 

SIEŃ PRZY GABINECIE SYREN WARSZAWSKICH 

Jesteś w korytarzu prowadzącym do gabinetu Syren Warszawskich. W sieni po lewej stronie, przed 

wejściem do Gabinetu stoi pomnik Syreny autorstwa Konstantego Hegla z 1885 roku. Syrena zdobiła 

wodotrysk powstały na Rynku w związku z budową pierwszego nowoczesnego wodociągu w 

Warszawie. Pomnik przetrwał II wojnę światową ale wielokrotnie dewastowany decyzją władz miasta 

w 2008 został schowany do wnętrz Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (obecnie Muzeum 

Warszawy). Pomnik stojący dziś na Rynku Starego Miasta to jego wierna kopia. 

Naprzeciwko, na ścianie wisi potężna, spiżowa tablica z Baszty Mostowej pierwszego stałego mostu 

na Wiśle. Budowę mostu rozpoczął król Zygmunt August a dokończyła, po śmierci króla, jego siostra 

Anna Jagiellonka. Ceglaną basztę wybudowano dla ochrony drewnianego mostu przed pożarem. 

Tablica upamiętnia Zygmunta Augusta i Annę Jagiellonkę informując także w jakim celu wzniesiono 

Basztę. Tablica datowana jest na 1582 rok. 

Po prawej stronie od tablicy znajduje się wejście do Gabinetu Syren Warszawskich. Przyjrzyj się 

zdobieniom na kamiennym portalu i uważaj na głowę, bo wejście jest dość niskie. 



GABINET SYREN WARSZAWSKICH 

Syrena, istotna część herbu Warszawy, jest dla mieszkańców miasta znakiem tożsamościowym. W 

Gabinecie zobaczysz niemal sto przedstawień Syren ułożonych chronologicznie. Taki układ 

eksponatów pokazuje ewolucję jej wyobrażeń na przestrzeni wieków. Znajdują się tu przedstawienia 

herbowe związane z samorządem warszawskim, pamiątki mieszkańców miasta oraz dzieła artystów 

warszawskich, którzy podejmując temat Syreny często odbiegali od przyjętego wzoru. 

Kieruj się do kolejnego pomieszczenia, przejściem znajdującym się na prawo od okna. 

GABINET POMNIKÓW WARSZAWSKICH 

Przestrzeń miasta wypełniona jest pomnikami. Przedstawiają wybitne osobistości oraz upamiętniają 

ważne wydarzenia historyczne. Powstawały w znanych warszawskich firmach brązowniczych, które 

wykonywały również ich miniatury. Zdobiono nimi wnętrza urzędów jak również mieszkań 

najzamożniejszych obywateli miasta. Często wręczano je jako prezent podczas wizyt 

dyplomatycznych. Kolekcja zgromadzona w Muzeum przedstawia historyczny i artystyczny rozwój 

warszawskiej rzeźby pomnikowej. 

Idź do wyjścia naprzeciwko okna. W sieni, po lewej stronie znajduje się przejście do Gabinetu Planów 

i Map Warszawy. Przejdź tam i kieruj się do wejścia na lewo od drzwi.  

GABINET PLANÓW I MAP WARSZAWY 

Mapa to uproszczony, symboliczny obraz miasta widzianego z lotu ptaka. Przyglądając się nim możesz 

prześledzić relacje przestrzenne, odnaleźć mnóstwo informacji pozwalających zrozumieć miasto. W 

szufladach znajdują się mapy i plany wymieniane co trzy miesiące na inny zestaw. Dzięki nim poznasz 

stosowane techniki opracowania i reprodukcji oraz różne sposoby przedstawiania miasta. 

Wyjdź z gabinetu i kieruj się do drzwi po prawej stronie. Omiń schody prowadzące w górę, idź w 

lewo. Znajdziesz tam wejście do Gabinetu Pocztówek. 

GABINET POCZTÓWEK 

Karta pocztowa wprowadzona została w drugiej połowie XIX wieku. Szybko stała się popularna. 

Obecna jej nazwa „pocztówka” to pomysł Henryka Sienkiewicza, który wziął udział w konkursie na jej 

nazwę, ukrywając się pod pseudonimem Maria z R. Pocztówki prezentowane są w układzie 

tematycznym. Część z nich przedstawia najważniejsze ulice i place miasta, inne upamiętniają ważne 

wydarzenia historyczne oraz pokazują obiekty już nieistniejące. Zobaczysz tu pocztówki reklamowe, 

ciekawostki kolekcjonerskie oraz albumy do przechowywania kolekcji pocztówek. Co trzy miesiące, 

zachowując układ tematyczny, pocztówki są wymieniane. 

Przejdź dalej przejściem po prawej stronie od okna do Gabinetu Suwenirów. 

GABINET SUWENIRÓW 

Wraz z modą na podróżowanie pojawiły się suweniry, czyli przedmioty upamiętniające miejsca lub 

wydarzenia. Bogaci turyści kupowali ekskluzywne drobiazgi z porcelany lub srebra, mniej zamożni te 

wykonane z tanich materiałów, produkowane masowo. W wielu miastach znajdziemy łyżeczki czy 

kubeczki bardzo do siebie podobne, ale ozdobione lokalnymi motywami, popularnymi miejscami. 

Zobaczysz tu rzeczy eleganckie i kosztowne jak np. porcelanowy dzbanuszek z fabryki w Miśni z 

wymalowanymi na brzuścu widokami Warszawy oraz takie, które wykonano z imitacji szlachetnych 

materiałów z naiwną dekoracją. Bardzo popularnym motywem jest do dziś warszawska Syrena 

przedstawiana na biżuterii. 



Przejdź do sieni przejściem znajdującym się po prawej stronie okna. Skręć w prawą stronę do 

schodów prowadzących na górę, wejdź na pierwsze piętro. Na przeciwko schodów znajduje się 

wejście do Gabinetu Rysunków Architektonicznych. 

GABINET RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

W gabinecie znajdziesz dzieła architektów tworzących w Warszawie oraz prace, które przedstawiają 

warszawską architekturę, ale nie zawsze powstawały w stolicy. To trudna materia. Część z nich jest 

mało czytelna a zapis architektoniczny jest trudny w odbiorze. Rysunki znajdują się w szufladach, 

których zawartość będzie się zmieniała każdego roku aby pokazać obiekty, które wiele lat przeleżały 

w magazynach. Są tu prace wykonane techniką litografii oraz klasyczne rysunki na kalce wykonane 

ołówkiem i tuszem. Zbiór dopełniają ozalidy. To kopie wykonane światłoczułym materiałem.  

Wyjdź z gabinetu i skręć w lewo. To wejście do Gabinetu Fotografii. 

GABINET FOTOGRAFII 

Gabinet składa się z trzech pomieszczeń. Przechodząc między nimi, zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, obejrzysz największą kolekcję w zbiorach Muzeum Warszawy. Tworzona przez dziesiątki lat, 

dzięki zakupom i darom. Zobaczysz tu zdjęcia o tematyce warszawskiej wykonane przez miejscowych 

fotografów bądź obcych. Są swoistym reportażem, wizualną kroniką miasta, jego mieszkańców oraz 

osób związanych ze stolicą. Ze względu na wymogi konserwatorskie kolekcja jest kilkukrotnie w ciągu 

roku wymieniana.  

Wychodząc z trzeciego pomieszczenia Gabinetu Fotografii kieruj się na wprost. Przy Gabinecie 

Rysunków Architektonicznych skręć w lewą stronę. To wejście do Gabinetu Widoków Warszawy. 

GABINET WIDOKÓW WARSZAWY 

Zgromadziliśmy tu obrazy, ryciny i rysunki przedstawiające Warszawę. Ułożone są chronologicznie by 

pokazać przemiany w układzie przestrzennym miasta na przestrzeni wieków. Weduty często były 

zamawiane do dekoracji ratuszy, królowie i arystokraci zdobili nimi pałace. Przywożono je także w 

XVIII w z podróży edukacyjnych po Europie. W szufladach znajdziesz grafiki prezentujące najbardziej 

charakterystyczne miejsca i zabytki miasta. Po II wojnie światowej szczególnie często artyści 

dokumentowali ruiny Starego Miasta. Dokumentowali także odbudowę miasta i realizację nowych 

inwestycji, które znacząco zmieniły wygląd miasta. 

Przejdź przez szklane drzwi po prawej stronie do makiety. To przedstawienie osiemnastowiecznej 

Warszawy. Dostrzec tu możesz pierwszy ratusz miejski stojący na Rynku Starego Miasta, kolumnę 

Zygmunta w poprzedniej lokalizacji, przy mocno zabudowanym Placu Zamkowym oraz wybudowane 

wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia pałace magnackie z ogrodami na zboczach skarpy wiślanej. Wisła 

tętni życiem. 

Przejdź po lewej stronie makiety do kolejnego pomieszczenia. W szufladach znajdziesz kolejne ryciny.  

Kieruj się w prawo, za łukowatym przejściem, po prawej stronie jest winda. Wjedź na drugie piętro do 

Gabinetu Sreber i Platerów Warszawskich. 

GABINET SREBER I PLATERÓW WARSZAWSKICH 

Gabinet zajmuje dwa obszerne pomieszczenia połączone rampą. W każdym z nich srebra i platery 

ułożone są według warsztatów i zakładów w których powstały. Dzięki temu możesz poznać dzieje 

rzemiosła i przemysłu złotniczego, którego rozkwit nastąpił w Warszawie w XVIII wieku. Potrzeby 

dworu królewskiego, arystokracji i szlachty oraz bogatego mieszczaństwa napędzały produkcję. Lata 



20. XIX w. to czas powstania w Warszawie wielu firm platerniczych. Platery to tańszy odpowiednik 

sreber pokryty metalem szlachetnym. Znajdują się na najniższych półkach. Środkowe i górne to 

srebra. Kolekcja sreber i platerów Muzeum Warszawy to przedmioty użytkowe, głównie należące do 

zastawy stołowej. 

Przejdź do kolejnego gabinetu szklanymi drzwiami do których prowadzi rampa. 

GABINET PORTRETÓW 

Portrety powstawały z potrzeby utrwalenia własnego wizerunku. Dawniej pełniły funkcje 

reprezentacyjne. Portretowano konkretne osoby w taki sposób w jaki chcieli być zapamiętani, 

dlatego portret nie zawsze realnie odzwierciedla konkretną osobę. To wynik idealizowania wyglądu 

oraz zmian konwencji w sztuce. Portrety przedstawiają warszawiaków z urodzenia lub z wyboru. 

Podzielone są na cztery grupy. Ludzi sprawujących władzę, kobiety, przedstawicieli różnych zawodów 

i inteligencji oraz wojskowych.  

Przejdź przejściem przy portretach żołnierzy i skręć w lewo do Gabinetu Medali. 

GABINET MEDALI 

Spójna i kompletna kolekcja liczy ponad 1300 obiektów dokumentujących historię medalierstwa 

warszawskiego od samego początku czyli czasów panowania Wazów aż po czasy współczesne. 

Ułożone chronologicznie upamiętniają ważne w życiu miasta i kraju wydarzenia. Część z nich 

przedstawia ważne dla Warszawy i państwa osoby i instytucje. Najczęściej medal kojarzymy z 

okrągłym, niewielkim przedmiotem. Przedstawiona w Gabinecie kolekcja jest dowodem zmian 

zachodzących w formie i funkcji medali. 

Wychodząc z Gabinetu skręć w lewo. Tu znajdziesz wejście do Gabinetu Brązów Warszawskich. 

GABINET BRĄZÓW WARSZAWSKICH 

Zgromadzone tu wyroby w większości datowane na XIX i XX wiek pochodzą z warszawskich firm 

brązowniczych. Pogrupowane na przedstawienia figuralne, medaliony oraz brązy przeznaczone do 

salonów, gabinetów, buduarów. Szczególnie pięknie prezentują się brązy złocone. Są tu także obiekty 

brązowione, wykonane ze stopów. Dokumentują różnorodną dziedzinę produkcji trwale wpisaną w 

historię warszawskiego brązownictwa. 

Wyjdź z Gabinetu przejściem znajdującym się na prawo od wejścia, którym wszedłeś.  Idź prosto. 

Miniesz schody prowadzące w dół. Kieruj się na lewo. Tuż przy schodach prowadzących w górę jest 

wejście do Gabinetu Ubiorów. 

GABINET UBIORÓW 

Gabinet składa się z dwóch pomieszczeń. Prezentowana jest tu odzież codzienna i wytworne stroje a 

także dodatki, które świadczyły o splendorze właścicieli. Od momentu ustanowienia w Warszawie 

siedziby książąt mazowieckich pojawił się popyt na reprezentacyjną, luksusową odzież. Początkowo 

sprowadzano ją z zagranicy, później miejscowe warsztaty zdobyły uznanie. Popularnością cieszyły się 

pasy kontuszowe, czepce i obuwie.  W XIX wieku powstały magazyny z konfekcją i domy mody. 

Ceniono firmy Bogusława Hersego i Braci Jabłkowskich. Kolekcja ubiorów i akcesoriów dokumentuje 

dzieje miasta od XVI do XX w. Unikatem jest fragment szaty książąt mazowieckich. Również uniform 

dorożkarza czy pamiątki po powstańcach i opozycjonistach przyciągają uwagę.  

Wyjdź przejściem znajdującym się naprzeciwko okna. Schodami prowadzącymi w górę, znajdującymi 

się tuż przy wyjściu idź na trzecie piętro. Poprowadzą Cię wprost do Gabinetu Ludwika Gocla. 



GABINET LUDWIKA GOCLA 

Ludwik Gocel był znanym bibliofilem i zbieraczem. Żył w latach 1889-1966. Kolekcjonował pamiątki 

związane z powstaniem listopadowym i Wielką Emigracją. W czasie powstania warszawskiego stracił 

większą część kolekcji. Po wojnie odbudowywał ją latami by w 1964 roku przekazać Muzeum 

Historycznemu m. st. Warszawy (dziś Muzeum Warszawy). Zobaczysz tu kolekcję gromadzoną 

systematycznie w bardzo przemyślany sposób. Gocel stworzył zbiór, który jest kompendium wiedzy 

historycznej. Obejmuje różne kategorie: publikacje książkowe, ryciny, bilety wizytowe postaci 

związanych z powstaniem listopadowym oraz patriotyczne memorabilia odnoszące się do 

poszczególnych bitew i kolejnych rocznic powstania. 

Wyjdź z gabinetu i skręć w lewo. Przed Tobą wejście do Gabinetu Opakowań Firm Warszawskich. 

GABINET OPAKOWAŃ FIRM WARSZAWSKICH 

Opakowania pełnią funkcję ochronną produktów są reklamą firm ale także są produktami same w 

sobie. To skarbnica informacji o nazwach, nazwiskach i adresach producentów. Są dowodem na 

zmieniający się styl motywów graficznych i samego projektowania. Opakowania, jako element 

produkcji masowej, pojawiły się w XIX w. by zabezpieczyć transportowane towary. Dopiero później 

stały się identyfikatorem sprzedawanych w nich produktów i nośnikiem reklamy. W Warszawie 

często aspekt propagandowy opakowań był dominujący. Zobaczysz tu pudełka po czekoladkach i 

cukierkach, puszki po kawie i herbacie, butelki po alkoholach, opakowania po kosmetykach, lekach, 

papierosach i wiele innych. Niektóre z nich ozdobiono widokami miasta lub jego charakterystycznymi 

elementami architektonicznymi. Część z nich ma odręcznie zapiski właścicieli.  

Wyjdź z Gabinetu przejściem po prawej stronie od wejścia. Miń schody prowadzące w dół. Kieruj się 

do wejścia po przeciwnej stronie. To Gabinet Galanterii Patriotycnej. 

GABINET GALANTERII PATRIOTYCZNEJ 

Zgromadzona tu drobna galanteria ma charakter patriotyczny. Powstała w okresie niewoli 

narodowej, przypominając o przynależności do polskiej tradycji. Za pomocą znanych powszechnie 

symboli, odwoływania się do tradycji zrywów wyzwoleńczych oraz znanych postaci historycznych 

przypominała o utraconym państwie i wzywała do obrony przed wpływem obcej kultury i religii. 

Symbole, które tu odnajdziesz to godło narodowe, barwy biało-czerwone oraz zestaw znaków 

pamięci i tożsamości wykreowane w zaborze rosyjskim: krzyż, serce, korona cierniowa, gałązki 

palmowe itp. Jej pojawianie zawsze nasilało się w okresie zrywów niepodległościowych oraz w latach 

rocznicowych. Dlatego zostały pogrupowane w Gabinecie zgodnie z ich celem propagandowym. 

Skieruj się do przejścia po prawej stronie Gabinetu. To wejście do Gabinetu Relikwii. 

GABINET RELIKWII 

Dzięki zebranym tu przedmiotom możesz zetknąć się z osobami na trwałe wpisanymi w historię 

Warszawy i Polski. Są bezcenne ze względu na dużą wartość emocjonalną oraz unikatowość. To 

pojedyncze, niepowtarzalne eksponaty. Często przechowywane w rodzinie wędrowały z pokolenia na 

pokolenie. Każda z nich ma indywidualną historię powstania, przechowywania i okoliczności w jakich 

dotarła do zbiorów Muzeum. Poza wartością emocjonalną mają wysoką wartość poznawczą i 

edukacyjną. Obejmują okres od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. 

Wyjdź z gabinetu drzwiami znajdującymi się po prawej stronie od wejścia, którym tu wszedłeś. Wejdź 

po schodach na czwarte piętro. Prowadzą wprost do Gabinetu Schielów. 



GABINET SCHIELÓW 

Protoplasta rodziny Schielów, wywodzącej się z Saksonii, trafił do Warszawy jako grenadier gwardii 

przybocznej saskiego elektora Augusta Wettyna. Jego wnuk – Konstanty Schiele urodzony w 

Warszawie założył w 1846 roku ze wspólnikami browar porteru i piwa bawarskiego przy ulicy 

Krochmalnej. Po I wojnie światowej w wyniku fuzji kilku dużych browarów powstała firma 

„Haberbusch i Schiele. Zjednoczone Browary Warszawskie. Spółka Akcyjna”, którą upaństwowiono w 

1949 r. Henryk Schiele wnuk Konstantego w czasie wojny wraz z synem Janem przedostał się do 

Francji. Obaj zostali żołnierzami polskich sił zbrojnych na zachodzie. Po wojnie osiedlili się w Wielkiej 

Brytanii. Dotarła tam również żona Henryka, Jadwiga z Ostaszewskich. Tam Jan poślubił Barbarę 

Raduszyńską, również emigrantkę z Warszawy. Londyńska kolekcja Schielów miała charakter 

patriotyczno-historyczny. Stanowiła kontynuację przedwojennych zbiorów, które spłonęły w 1939 w 

mieszkaniu przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Rozmiar zniszczeń w Polsce sprawiał, że emigranci 

mieli poczucie misji ocalenia pamiątek narodowej kultury. Po zmianach ustrojowych rozpoczętych w 

1989 roku niektórzy z nich, podobnie jak Jan i Barbara Schiele, zdecydowali się na przekazanie swych 

kolekcji muzeom w kraju. 

Wyjdź z Gabinetu i kieruj się na drugą stronę klatki schodowej. Tam znajdziesz wejście do Gabinetu 

Zegarów Warszawskich. 

GABINET ZEGARÓW WARSZAWSKICH 

Tradycja warszawskiego zegarmistrzostwa sięga XVI wieku. W połowie XVIII wieku powstał 

warszawski cech zegarmistrzowski.  Przyśpieszenie rytmu życia na przełomie XVIII i XIX wieku zegar 

stał się nieodzowny. Odmierzał coraz cenniejszy czas. Wtedy pojawiły się publiczne zegary na wieżach 

miejskich. Zwiększała się produkcja zegarów domowych. Były to czasomierze szafowe stojące i 

wiszące a także kominkowe i stołowe. Popularność zdobywały zegarki kieszonkowe a w początkach 

XX wieku naręczne. Zegarmistrzowie warszawscy wytwarzali dzieła sztuki. Obudowane kosztownymi 

metalami, wymyślnie i precyzyjnie zdobione. Ze względu na burzliwą historię miasta przetrwały 

nieliczne wyroby warszawskiego rzemiosła zegarmistrzowskiego. Zestaw zegarków prezentowany w 

Gabinecie pozwala docenić urodę precyzyjnych mechanizmów oraz kunsztownie wykonaną 

obudowę. Większość z nich jest nadal sprawna. 

To już ostatni Gabinet Rzeczy Warszawskich. Zapraszamy Cię w jeszcze jedno miejsce. Dwa piętra 

wyżej, wchodząc po schodach usytuowanych naprzeciwko wyjścia z Gabinetu Zegarów 

Warszawskich, mieści się punkt widokowy z którego możesz spojrzeć na Stare Miasto oraz Wisłę. W 

oddali widoczny jest Stadion Narodowy oraz komin elektrociepłowni. 

Jeśli chcesz już wyjść z Muzeum kieruj się tymi schodami na sam dół. Na parterze, naprzeciwko 

schodów są szklane drzwi. Przejdź dalej, to nasza muzealna księgarnia. Kupisz tu książki  

varsavianistyczne a także pamiątki. Możesz też zostawić sprzęt, którym się posługiwałeś lub przejść 

dalej prosto, przez kawiarnię, do kas w kamienicy 42 gdzie oddasz sprzęt i skorzystasz z szatni i 

łazienki na poziomie -1. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie. Do widzenia. 

 

 

 

 

 



 


