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Recenzja wystawy Odzyskana stOłecznOść. 
waRszawa 1915–1918

Wystawa Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918 prezentowana była 
w  Muzeum Warszawy w  siedzibie głównej przy Rynku Starego Miasta od 
26 września 2018 do 3 lutego 2019 roku. Poświęcona została czasom I wojny 
światowej, a  konkretnie okresowi od momentu wycofania się z  Warszawy 
władz rosyjskich i  przejęcia kontroli nad miastem przez Niemców. Ramą 
chronologiczną zamykajacą wystawę jest odzyskanie niepodległości przez 
Polskę i przywrócenie miastu rangi stolicy kraju. Temat przemian zachodzą-
cych w Warszawie w latach 1915–1918 cieszył się pewnym zainteresowaniem 
w  kręgach varsavianistycznych, czego świadectwem mogą być publikacje 
w prasie poświęconej dziejom stołecznego miasta1.

Wystawę uzupełniały liczne imprezy towarzyszące, w tym program edu-
kacyjny, cykl filmowy i seria spotkań. Wydano też publikację o tym samym 
tytule co wystawa, niemniej, kiedy zwiedzałem ekspozycję w styczniu 2019 
roku, nie była ona już dostępna.

Wystawę tworzył duży zespół muzealny. Kuratorkami były Barbara 
Hensel-Moszczyńska i  Anna Topolska, współpracę kuratorską powierzono 
Piotrowi Głogowskiemu. Za projekt odpowiedzialny był Wojciech Cichecki, 
projekt graficzny powierzono zaś  Norbertowi Strukowowi2. Autorami kom-

1 M.in. „Stolica”, 2018, nr 1–2, w tym w szczególności J. Zieliński, Warszawy droga do niepodległości, s. 6–13.
2 Za koordynację produkcji wystawy odpowiedzialne były: Barbara Domaradzka, Elżbieta Petruk, Katarzyna 

Białach i Monika Mazurek, zaś zazwyczaj mało docenianą, lecz kluczową dla efektu końcowego ekspozycję 
realizował  zespół w składzie: Ksenia Góreczna, Ewa Lenczewska, Marek Lisik, Krzysztof Świerczewski 
i Michał Tański. Wystawę wykonała firma Status Quo. Za tłumaczenia tekstów odpowiedzialna była Zofia 
Sochańska, opiekę redaktorską sprawował zaś duet Katarzyna Szaniawska i Alan Lockwood.
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plementarnego z wystawą programu edukacyjnego byli pracownicy Działu 
Edukacji Muzeum3. 

Wystawa Odzyskana stołeczność imponowała bogactwem zebranego mate-
riału. Niemniej samo jej oznaczenie, a konkretnie ścieżka zwiedzania, wyma-
ga pewnych uzupełnień. Dla widza niezmiernie ważne jest nie tylko uczest-
niczenie w procesie odbioru kultury, lecz także samo dotarcie do niego i zro-
zumienie. Ścieżka zwiedzania nie tylko nie była oczywista, lecz nie istniała. 
Samo trafienie na wystawę sprawiało pewne trudności. Brak wystarczających 
oznaczeń wewnątrz Muzeum, kierunków zwiedzania i  ścieżki oglądania sa-
mej ekspozycji z  jednej strony stwarzał ryzyko zagubienia się w  rozległych 
przestrzeniach Muzeum, z drugiej strony nie narzucał z góry przyjętej trasy 
zwiedzania. Jeżeli więc chcemy, aby „opowieść wystawy” była płynna, należa-
łoby w przyszłości zadbać, aby widz był konsekwentnie przez nią prowadzony.

Największym atutem wystawy są bez wątpienia zbiory. Wielkie uzna-
nie należy się kuratorkom wystawy i  całemu zespołowi za zgromadzenie 
tak wielkiej ilości materiału ikonograficznego w postaci zdjęć, dzieł sztuki, 
przedmiotów i dokumentów życia codziennego. Większość prezentowanych 
na wystawie materiałów pochodziła z kolekcji własnej Muzeum Warszawy, 
jak choćby fotografie Henryka Poddębskiego, Stanisława Nofok-Sowińskiego 
czy autorów niemieckich z Komisji Krajoznawczej. Niezmiernie cennym ma-
teriałem są prace artystów i  pamiątki władz miejskich i  centralnych. Część 
eksponatów udostępniona została ze zbiorów takich instytucji w Warszawie, 
jak Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Teatralne, Ar-
chiwum Państwowe w  Warszawie, Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowi-
zualny czy też kolekcji prywatnej Zygmunta Hartwiga. 

Na duże uznanie zasługuje program edukacyjny towarzyszący wystawie. 
Jego celem było umożliwienie lepszego zrozumienia przesłania ekspozycji, 
realiów życia codziennego w Warszawie i zachodzących przemian. Jego au-
torzy tak określili stawiane przed programem zadania:

Celem […] jest uświadomienie uczestnikom zmian zachodzących w funkcjonowa-
niu społeczności miejskiej przed odzyskaniem niepodległości i  w  suwerennym 
kraju oraz pogłębienie ich wiedzy historycznej. Zwracamy uwagę na działania 
o  charakterze społecznym, samorządowym, lokalnym (a  nie militarnym), które 
wpłynęły na odzyskanie niepodległości i stanowiły zalążek przyszłego państwa4.

Elementem programu edukacyjnego były warsztaty rodzinne pt. „Rzecz, 
pomysł, zabawa.” Niepodległość na co dzień przeprowadzone dwukrotnie 

3 Radosław Adamski, Jan Bliźniak, Ewa Grzywacz, Patryk Jaworek, Anna Kobyłecka, Teresa Łempicka, 
Anna Marks, Katarzyna Szafrańska i  Anna Marta Zdanowska. Prezentowane zbiory konserwowali 
pracownicy Muzeum Warszawy Robert Kołodziejski i Agata Kłos oraz Igor Nowak z Akademii Sztuk 
Pięknych w  Warszawie. Część zbiorów pochodzących spoza kolekcji własnej Muzeum wypożyczyli 
Grzegorz Konsalik i Lan Tran Hai.

4 https://muzeumwarszawy.pl/odzyskana-stolecznosc-warszawa-1915-1918-program-edukacyjny/ 
[dostęp: 25 III 2019].
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1. Wojska austriackie i niemieckie na placu Zamkowym, przy bramie Grodzkiej Zamku Królewskiego. Z pra-
wej strony widoczna nieistniejąca już przybudówka zwana saską, fot. Muzeum Warszawy

2. Fragment ekspozycji z plakatem zachęcającym do udziału w loterii dobroczynnej 2 X 1916  r., fot. Muze-
um Warszawy
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w listopadzie 2018 roku. Przeznaczone one były dla dzieci najmłodszych (4–12 
lat) i ich opiekunów. Poprzez zabawy przybliżano życie i codzienne problemy 
mieszkańców Warszawy z lat I wojny światowej. Do szerszego grona odbior-
ców skierowane były lekcje muzealne – zajęcia warsztatowe dla młodzieży 
od czwartej klasy szkoły podstawowej do szkół średnich. Zajęcia Samorząd 
– pierwszy krok do niepodległości, Wielka Warszawa i Symbole patriotyzmu po-
ruszały temat przemian zachodzących w mieście, zarówno politycznych, ad-
ministracyjnych, jak i kulturowych. Należy z uznaniem przyjąć powszechny 
już w muzeach standard organizowania programu zajęć edukacyjnych uzu-
pełniających wystawy czasowe5, które przecież umożliwiają częstszą zmianę 
prezentowanych zagadnień niż statyczne ze swej natury wystawy stałe.

W ramach programu towarzyszącego wystawie przewidziano także cykl 
filmowy Twarze wolności, twarze niepodległości, poruszający temat walki 
o wolność i niepodległość różnych narodów i grup społecznych6. 

Wystawie towarzyszyła także seria siedmiu spotkań, udział w których był 
bezpłatny. Prezentowano zagadnienia dotyczące: kartografii warszawskiej 
w okresie I wojny światowej, niemieckich fotografii Warszawy z lat 1916–1918, 
tematu „przebudzenia” kobiety nowoczesnej w roku 1918, sztuki warszawskiej 
w latach I wojny światowej oraz warszawskiej Syreny w latach wielkiej wojny. 

Na ocenę wystawy duży wpływ wywiera cała jej obudowa, na którą skła-
da się pakiet edukacyjny i imprezy towarzyszące. Niezmiennie wysoko oce-
niana pozostaje sama ekspozycja, jej czytelność, prezentowane na niej zbiory 
i forma graficzna. Słowa najwyższego uznania należą się osobom odpowie-
dzialnym za wybór i zgromadzenie – w tym i wypożyczenie – realiów  i ma-
teriałów ikonograficznych. Szczególnie zachwycają fotografie i afisze władz 
miejskich. Fotografia, będąca niezastąpionym źródłem w  przybliżaniu wa-
runków życia podczas wojny, znalazła w oczach kuratorek szczególne uzna-
nie. Należy je w pełni podzielić. Bogaty materiał fotograficzny jak żadne inne 
źródło oddaje nastrój tamtego czasu i wygląd miasta.

Na wyróżnienie zasługują także wszelkiego rodzaju druki ulotne, afisze 
i  inne materiały wytwarzane przez władze miejskie. Są one świadectwem 
wysiłku organizacji społecznych i administracji lokalnej. 

Tak duża ilość materiału mogła sprawiać trudności nie tylko w zaplano-
waniu formy wystawy, lecz także w jej percepcji. Siłą rzeczy, by pokazać jak 
najwięcej obiektów, wystawę podzielono na bloki prezentowanych treści. 
Stwarza to pewne utrudnienia w percepcji, pojedyncze obiekty zawsze giną 
w pewien sposób w masie. 

5 Więcej o tym zagadnieniu m.in. w: M. Szeląg, Muzea wobec różnych potrzeb zróżnicowanej publiczności. 
Działania edukacyjne muzeów, w: I  Kongres Muzealników Polskich, kom. red. pod przew. M. Nieza-
bitowskiego, Warszwa 2015, s. 203–211.

6 W ramach cyklu prezentowano filmy: Śmierć prezydenta (Polska 1977); Frantz (Francja/Niemcy 2016); 
Gra cieni (Mil-jeong) (Korea Południowa 2016); Ze mną nie zginiesz (Loin des hommes) (Francja 2014); 
Mandarynki (Mandariinid) (Gruzja/Estonia 2013); Morderstwo w Hotelu Hilton (The Nile Hilton Incident) 
(Dania/Francja/Niemcy/Szwecja 2017). https://muzeumwarszawy.pl/cykl-filmowy-twarze-wolnosci-
twarze-niepodleglosci/ [dostęp: 25 III 2019].
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3. Rysunki satyryczne z serii „Pro memoria. Prusak w Polsce”, fot. Muzeum Warszawy

4. Fragment ekspozycji. Widoczna mnogość prezentowanych materiałów, fot. Muzeum Warszawy
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6. Fragment ekspozycji z widoczą mapą Warszawy na podłodze. Na ścianach znajdowały się także liczne 
plany miasta z tego okresu, fot. Muzeum Warszawy

5. Fragment ekspozycji. Widoczna duża liczba prezentowanych zdjęć, fot. Muzeum Warszawy
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Każda z  części wystawy opatrzona była opisem merytorycznym przed-
stawiającym panujące realia i zachodzące zmiany. Opisy te były znakomitym 
wyjaśnieniem bogatego materiału ikonograficznego, który z  kolei dobrze 
obrazował omawiane treści. Ubolewać można jednak, że tekstów tych nie 
rozbito tak, aby ich krótsze fragmenty przypisane były do poszczególnych 
prezentowanych ilustracji lub ich zbiorów.

Zapewne z  powodu wymogów konserwatorskich pod koniec trwania 
wystawy zabrakło prezentowanych wcześniej afiszy ze zbiorów Muzeum 
Teatralnego w Warszawie. Miejsca po zdjętej ekspozycji nie zostały jednak 
uzupełnione kopiami bądź inaczej zapełnione, co było przyczyną niepoko-
jącej pustki. 

Projekt plastyczny w  całości wystawy pełni raczej funkcję drugoplano-
wą, pozwalając jedynie, by duża ilość prezentowanego materiału znalazła 
wystarczającą przestrzeń i ład na ekspozycji. Na tym tle wyjątkowo korzyst-
nie wypada sala, gdzie na ścianach umieszczono mapy ze zmianami granic 
administracyjnych Warszawy, jakie zaszły po przyłączeniu w kwietniu 1916 
roku otaczających miasto przedmieść. Przejrzystość formy prezentowanych 
map i innego materiału oraz znakomita aranżacja mapy miasta na podłodze 
pomieszczenia budowały atmosferę sprzyjającą kontemplacji. 

Ogólnie należy uznać wystawę Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–
1918 za więcej niż potrzebną. Odzyskanie niepodległości, przemiany wojsko-
we i polityczne, jakie zachodziły w czasie I wojny światowej, są postrzegane 
zazwyczaj jako zwarte zagadnienie dotyczące całości obszaru ziem polskich 
i  społeczeństwa. Tymczasem w  pryzmacie zmian, jakie zachodziły w  ów-
czesnej Warszawie – jakże wspaniale omówionych na ekspozycji i  uzupeł-
nianych przez bogaty program imprez towarzyszących – dostrzec możemy 
realne działania i  problemy dnia codziennego. Rozwój życia kulturalnego, 
możliwość obchodzenia rocznic powstań narodowych i  jawnego kultywo-
wania tradycji patriotycznych były prawdziwą zapowiedzią odradzającej się 
niepodległej państwowości. Warszawa prezentowana na wystawie odzysku-
je stołeczność. Niemniej, co słusznie podkreślono, jest to Warszawa okupo-
wana przez wojska niemieckie7. Znakomita organizacja władz i mieszkańców 
miasta pozwoliły jednak w przełomowej chwili zapanować nad wydarzenia-
mi i 12 listopada 1918 roku w mieście panował spokój.

7 Por. S. Artymowski, P. Bezak, Ku jedności. Listopad 1918 roku, Warszawa 2018, s. 161 i nast.


