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Wstęp

Ewa Nekanda-Trepka,  
fot. MW

Na początku 2020 roku nic nie wskazywało na to, iż wszystkie plany będą 
musiały być zmienione, a nasza praca będzie musiała uwzględniać szczególne 
uwarunkowania, jakie nałoży na nas rozpoczynająca się na świecie pandemia. 
W siedzibie głównej zdążyliśmy otworzyć 6 lutego wyczekiwaną od dawna wy-
stawę Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników, inaugurującą wydarze-
nia związane z programem BudujeMy!, poświęconym 75. rocznicy rozpoczęcia 
odbudowy Warszawy. Jeszcze trwała wystawa Wola w Muzeum, która zapo-
czątkowała w grudniu 2019 roku ponowne funkcjonowanie Muzeum Woli, gdy  
12 marca decyzją rządu cała działalność kulturalna została zamknięta z uwagi 
na wzmagającą się pandemię COVID-19. 
Z dnia na dzień zmuszeni byliśmy zmienić system funkcjonowania, wysyłając 
wszystkich pracowników, którzy mogli podjąć pracę zdalną, do takiego sys-
temu pracy, pozostawiając tych, którzy musieli czuwać nad bezpieczeństwem 
Muzeum i zapewniać ciągłość funkcjonowania instytucji, jednocześnie wypo-
sażając ich w środki ochrony. Zadbał o to obszar podległy dyrektorowi Jaro-
sławowi Skarżyńskiemu. Szybko przekonaliśmy się, że sytuacja nie ulegnie 
zmianie i musimy zweryfikować nasze plany. Przygotowywana do otwarcia 
na czerwiec wystawa Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji, która otrzymała 
dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nie 
będzie mogła być zrealizowana w przewidzianym terminie. Jeszcze mieliśmy 
nadzieję na otwarcie jej jesienią… ale to okazało się niemożliwe.
Stanęliśmy przed nowym wyzwaniem: przeniesienia maksymalnie wielu ak-
tywności do internetu. Nad tym pracowały działy podległe dyrektorowi Mate-
uszowi Labudzie we współpracy z zespołem informatyków. 
Działy merytoryczne oraz oddziały pod nadzorem pełniącej obowiązki dyrekto-
ra programowego Anny Zasadzińskiej, a następnie Jarosława Trybusia skupiły 
się na opracowaniu zbiorów i przygotowywaniu przyszłych wystaw.
Ponowne otwarcie Muzeum nastąpiło dopiero 1 lipca – i to też nie wszystkich 
oddziałów. Musieliśmy zmienić cały system obsługi, poruszania się po Mu-
zeum, zamykając części ekspozycji, skracając tydzień pracy a także godziny 
otwarcia. Wynikało to z reżimów sanitarnych oraz dbałości o bezpieczeństwo 
naszych gości i pracowników. Ponowne zamknięcie nastąpiło 19 października. 
Przez ten okres w siedzibie głównej cały czas dostępna była wystawa czasowa 
otwarta w jeszcze w lutym. Udało się udostępnić dwie wystawy w Muzeum 
Warszawskiej Pragi, w tym fotografii Mikołaja Grynberga, których zakup został 
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
i jedną w Muzeum Woli, otwartą we wrześniu, którą już w październiku musie-
liśmy zamknąć. 

W 2020 roku Muzeum otrzymało kilka dotacji celowych z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz m.st. Warszawy. Dofinansowanie  
wystawy Zwierzęta w Warszawie udało się przekształcić w projekt związany 
z tematem wystawy, ale realizowany w internecie. Wizyty studyjne dotyczące 
projektów edukacyjnych, planowane z Norwegami w ramach Funduszy norwe-
skich oraz wynikające z programu Erasmus, zostały przesunięte na następny rok. 
Dwuletni projekt stworzenia i udostępnienia katalogu wizerunków cyfrowych, 
realizowany w partnerstwie z Biblioteką Narodową, doskonale wpisał się w te 
trudne czasy i na początku grudnia uruchomiliśmy Kolekcje Muzeum Warszawy. 
Bez większych przeszkód realizowane były projekty inwestycyjne. Zakoń-
czenie termomodernizacji Muzeum Woli współfinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, dla którego operatorem jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, nastąpiło w przewidywanym terminie. Podobnie modernizacja 
oświetlenia zewnętrznego w Muzeum – Miejscu Pamięci w Palmirach współ-
finansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Dzięki środkom finansowym z m.st. Warszawy oraz dotacji na część prac z Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udało się zrealizować 
projekt systemu informacji zewnętrznej i zmodyfikować oznakowanie we-
wnętrzne, doposażyć wystawę główną w siedzibie przy Rynku Starego Miasta, 
zwiększając bezpieczeństwo i komfort zwiedzania. Szczególnie cieszy eleganc-
ki, wykonany z metalu system na elewacjach informujący, że właśnie tu jest 
Muzeum Warszawy, którego uzgadniane z konserwatorami i urzędnikami zajęło 
parę lat. W doposażeniu wnętrz uwzględniono uwagi zebrane wśród publicz-
ności, dzięki czemu sposób poruszania się, czytelność i wygoda z korzystania 
z niektórych interesujących miejsc w Muzeum się poprawiły. Tu podkreśliła-
bym doświetlenie zabytkowych XVII- i XVIII-wiecznych stropów oraz opisy 
do makiety XVIII-wiecznej Warszawy.  
Ogromnym wyróżnieniem było przyznanie Muzeum Warszawy nagrody w co-
rocznym konkursie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Za-
bytek Zadbany”. Dbałość o przyrynkowe kamienice została doceniona w szcze-
gólnej kategorii, jaką jest właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.  
W połowie roku został przeprowadzony konkurs na nowego dyrektora Mu-
zeum Warszawy, jako że ja kończę swoją misję 31 grudnia 2020 roku. My-
ślę, iż w ciągu 8 lat, gdy kierowałam Muzeum, dzięki współpracy całego ze-
społu muzealnego udało nam się stworzyć nowoczesną instytucję, ale wciąż 
jest dużo pracy i pojawiają się nowe wyzwania. Od jesieni 2020 roku wpro-
wadzaliśmy nową dyrektorkę, panią dr Karolinę Ziębińską-Lewandowską,  
w pracę Muzeum, aby przekazanie instytucji było jak najłagodniejsze. Następ-
ne relacje będą już prezentowały jej dokonania. Ja żegnam się z Państwem  
i liczę, że będziecie nadal miłośnikami Muzeum Warszawy. 

Ewa Nekanda-Trepka
DYREKTOR MUZEUM WARSZAWY
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Siedziba główna Muzeum Warszawy 
– Rynek Starego Miasta 

dr Jarosław Trybuś,  
fot. Dawid Żuchowicz

Z początkiem lutego w siedzibie głównej otworzyliśmy wystawę czasową 
Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników. Okazała się jedyną wystawą 
w pandemicznym 2020 roku. Po zamknięciu muzeów program towarzyszący 
wystawie w znacznej części przeniósł się do sieci. 
Okres niemal półrocznego zamknięcia dla publiczności wykorzystaliśmy na 
prace uzupełniające wystawę główną Rzeczy warszawskie, a także na poprawę 
systemu informacji wizualnej Muzeum. Już w czasie projektowania wystawy 
głównej zdawaliśmy sobie sprawę z trudności, jakie może nastręczać naszym 
gościom skomplikowany układ wnętrz muzealnych. Po trzech latach od po-
nownego otwarcia Muzeum zadanie przeanalizowania i skorygowania informa-
cji wizualnej powierzyliśmy grupie Centrala, którą tworzą Małgorzata Kuciewicz  
i Simone De Iacobis oraz Tomaszowi Berszowi, znanym z analitycznego myślenia 
i odważnych rozwiązań. Po tygodniach konsultacji i prób przygotowali oni nowy sy- 
stem identyfikacji zewnętrznej kamienic muzealnych oraz spokrewniony z nim  
system informacji do wnętrz budynków. 
Dużo zrobiliśmy też na samej wystawie głównej. Poprawiliśmy między innymi oświe-
tlenie w Gabinecie Relikwii, zamówiliśmy kolejne manekiny do Gabinetu Ubiorów, 
w Gabinecie Widoków Warszawy zmodernizowaliśmy makietę XVIII-wiecznej 
Warszawy, a także poszerzyliśmy ją o plan fragmentu miasta oraz umieściliśmy nowe 
opisy, które są teraz czytelne dla osób niedowidzących i niewidomych. W punkcie 
widokowym zamontowaliśmy parapety z identyfikacją widocznych kamienic. Dzia-
łania te zostały wykonane dzięki  dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu z programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz dotacji 
m.st. Warszawy. 
Odwiedzające nas osoby z pewnością zauważą różnice, kiedy tylko Muzeum znowu 
będzie otwarte. Wtedy też zrealizujemy kolejne zaplanowane wcześniej wystawy  
w siedzibie głównej.

dr Jarosław Trybuś 
GŁÓWNY KURATOR WYSTAWY GŁÓWNEJ,
Z-CA DYREKTORA DS. PROGRAMOWYCH

Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Edward Hartwig
Wymiana żarówki w latarni na Rynku Starego Miasta 
lata 70. XX w.  |  AN 4148/H 
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Wystawa Rzemieślnicze historie.  
Pracownia Mieczników
6 LUTEGO – 12 MARCA, 1 LIPCA – 19 PAŹDZIERNIKA

KURATORKA: Aleksandra Sołtan-Lipska

PROJEKT WYSTAWY: MCHL Michał Sokołowski

PROJEKT GRAFICZNY: Marta Caban

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 1 924

Wystawa prezentująca historię i dorobek pracowni brązowni-
czo-grawerskiej prowadzonej w latach 1936–2010 przez dwa 
pokolenia rodziny Mieczników. Po drugiej wojnie światowej 
była ona jednym ze znaczniejszych w Warszawie zakładów 
rzemiosła artystycznego, oferującym wyroby z brązu. Rzeźby, 
statuetki, medale, plakiety, odznaki, galanteria i pamiątki „od 
Mieczników”, obecne w państwowych i prywatnych zbiorach, 
przez ponad 70 lat upamiętniały wydarzenia historyczne i wy-
bitne postacie, dokumentowały działalność urzędów i instytu-
cji, organizacji i stowarzyszeń. Znalazło w nich odbicie poli-
tyczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne życie Warszawy, 
a także zawodowe i prywatne jej mieszkańców.
Na wystawie zaprezentowano 450 wyrobów pracowni. Przy-
bliżono też charakter pracy niewielkiej kilkuosobowej firmy 
i wprowadzono w złożony proces powstawania wyrobów 
z brązu, wymagający zaangażowania wszystkich jej pracow-
ników, a także współpracy z artystami i rzemieślnikami róż-
nych specjalności.
Likwidując zakład po 74 latach działalności, właściciele 
Marta i Jerzy Miecznikowie przekazali do zbiorów Mu-
zeum Warszawy część spuścizny, obejmującą 1331 obiek-
tów: rzeźby figuralne, plakiety, medaliony, medale, głowice 
sztandarowe, wyroby o charakterze użytkowym i pamiątko-
wym, unikatowy zbiór matryc i patryc do wyrobów grawer-
skich oraz dyplomy i narzędzia z wyposażenia pracowni. 
W kolejnych latach Muzeum Warszawy powiększało kolek-
cję o nowe nabytki. Część z nich jest stałym elementem eks-
pozycji Rzeczy warszawskie. Obok obiektów z tego zbioru 
na obecnej wystawie zaprezentowano eksponaty pochodzą-
ce z kilkunastu kolekcji państwowych i prywatnych. Przede 
wszystkim ze zbiorów rodzinnych Mieczników, a także 
z Galerii Sztuki Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Ko-
złówce, Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, 
Muzeum Sportu i Turystyki oraz ze zbiorów kolekcjonera 
Artura Sawy. Wystawie towarzyszył folder – przewodnik. 

Wydarzenia towarzyszące
Oprowadzania kuratorskie 

PROWADZENIE: Aleksandra Sołtan-Lipska

Otwarte

11 LUTEGO, 26 LUTEGO, 4 MARCA

LICZBA UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE: 30 

Dla przewodników warszawskich

6 LUTEGO

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 

 

Dla członków Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Grawerów, Optyków i Brązowników

3 MARCA

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8

 

Dla członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

26 LUTEGO

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

Wystawa Rzemieślnicze historie, fot. Marta Caban

Wystawa Rzemieślnicze historie, fot. Marta Caban
Wernisaż wstawy. Jerzy Miecznik, spadkobierca i ofiarodawca 
spuścizny firmy, fot. Kamila Szuba

Wernisaż wystawy, 
fot. Kamila Szuba

Wystawa Rzemieślnicze historie, fot. Marta Caban

Wystawa Rzemieślnicze historie,  
fot. Kamila Szuba

Wystawa Rzemieślnicze historie, fot. Marta Caban

Wystawa  
Rzemieślnicze historie  

– wernisaż,  
fot. Kamila Szuba

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego MiastaSiedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta
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Rzemiosło artystyczne wczoraj i dziś

Warsztaty dla rodzin. Formowanie 
stosiny i dutki, fot. Nicole Grodzka

Warsztaty dla rodzin. Efekt  
po repusowaniu, fot. Nicole Grodzka

SPOTKANIE DYSKUSYJNE POŁĄCZONE ZE ZWIEDZANIEM WYSTAWY 

3 MARCA

PROWADZENIE: Aleksandra Sołtan-Lipska 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 27

Spotkanie z udziałem Marty i Jerzego Mieczników oraz przedsta-
wicieli środowiska warszawskich rzemieślników, m.in. zrzeszo-
nych w Cechu Zegarmistrzów, Złotników, Optyków, Grawerów  
i Brązowników.

Warsztaty muzealne

Uczeń rzemieślnika 
WARSZTATY BRĄZOWNICZE DLA DOROSŁYCH

16 LUTEGO, 23 LUTEGO, 1 MARCA

PROWADZENIE: Marian Klabisz

LICZBA WARSZTATÓW: 6

LICZBA UCZESTNIKÓW: 16

Warsztaty z wykonywania drobnej galanterii brązowniczo-grawer-
skiej z użyciem profesjonalnych narzędzi i materiałów pod okiem 
eksperta – mistrza rzemiosł artystycznych i konserwatora.

Z brązu i miedzi 
WARSZTATY RODZINNE DLA DZIECI W WIEKU 9-15 LAT

15 LUTEGO, 22 LUTEGO, 29 LUTEGO, 15 MARCA, 22 MARCA

PROWADZENIE: Anna Zdanowska, Nicole Grodzka

LICZBA WARSZTATÓW: 7

LICZBA UCZESTNIKÓW: 51

Warsztaty połączone ze zwiedzaniem wystawy, na której uczestni-
cy mogli poznać sylwetkę jednego z najsłynniejszych w Warsza-
wie mistrzów brązownictwa i grawerstwa – Władysława Miecz-
nika. Mieli okazję wykonać z miedzi przedmiot użytkowy przy 
pomocy oryginalnych narzędzi.

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

Modernizacja siedziby głównej 
Muzeum Warszawy

System identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej

DOTACJA M.ST. WARSZAWY

PROJEKT: grupa Centrala – Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Tomasz Bersz

Dobiegła końca realizacja nowego systemu identyfikacji zewnętrz-
nej. Od zewnątrz muzealne kamienice opasała metalowa taśma, 
na której znalazły się podstawowe informacje widoczne dla osób 
znajdujących się przy pierzei. Odstawionej od lica ścian, podświe-
tlanej nocą taśmie towarzyszą dwa prostopadłe do elewacji szyldy 
widoczne dla zbliżających się od strony Wąskiego Dunaju. Duży 
napis nad okami pierwszego piętra kamienicy nr 40 wskazuje Mu-
zeum wchodzącym na Rynek od strony Zamku Królewskiego.
W informacji wewnątrz projektanci wprowadzili kod kolory-
styczny, który ułatwia orientację w kondygnacjach budynków. 
Do dużych tablic lokalizacyjnych, na których znajdują się spisy 
pomieszczeń na poszczególnych piętrach, dołączone zostały też 
rzuty pięter. Pomieszczenia mają nowe oznakowanie, a każdy ga-
binet jest teraz podpisany przed wejściem.

Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy 
przy Rynku Starego Miasta

DOFINANSOWANIE MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO I SPORTU Z PROGRAMU WSPIERANIE DZIAŁAŃ  

MUZEALNYCH ORAZ DOTACJA M.ST. WARSZAWY

Część przestrzeni wystawy została wzmocniona merytorycznie 
i uzupełniona sprzętowo. Modernizacja miała również na celu 
dostosowanie wystawy pod kątem przestrzeni i treści meryto-
rycznych dla osób o różnych formach niepełnosprawności, mię-
dzy innymi ruchu i wzroku. Rozbudowano wewnętrzny system 
oświetlenia gablot w Gabinecie Relikwii, dzięki czemu możliwe 
jest sterowanie oświetleniem w każdej gablocie i ustawienie jego 
natężenia w zależności od rodzaju prezentowanych obiektów. Do 
Gabinetu Ubiorów wykonano 7 nowych manekinów, przygoto-
wanych indywidualnie na miarę dla obiektów z kolekcji Muzeum 
w ramach cyklu zmian konserwatorskich.

Tablica informacyjna, fot. Monument Service

Element identyfikacji wewnętrznej, fot. Monument Service

Tablica lokalizacyjna – rzut pięter, fot. Monument Service
Ścieżka odbudowy Warszawy 

W 75. rocznicę rozpoczęcia powojennej odbudowy Warsza-
wy w ramach programu BudujeMy! przygotowaliśmy oprócz 
wykładów i spacerów specjalną ścieżkę po wystawie głów-
nej. Temat odbudowy stał się znowu żywo dyskutowany za 
sprawą wydanych w ostatnim czasie nowych książek, opu-
blikowanych artykułów, przeprowadzonych dyskusji i zor-
ganizowanych wystaw. 
Powojenna odbudowa była procesem na bezpreceden-
sową skalę, angażującym i integrującym mieszkanki  
i mieszkańców. Należy do najważniejszych wydarzeń  
w dziejach Warszawy, bo w jej efekcie ukształtowane zostało 
miasto, w którym żyjemy. 
Temu nowemu początkowi Warszawy poświęciliśmy spe-
cjalnie przygotowaną ścieżkę po wystawie głównej. Pro-
wadziła ona szlakiem eksponatów związanych z odbudową: 
od pudełek po czekoladkach z wizerunkami robotników 
na rusztowaniach po portret Bieruta z odbudowującą się 
Warszawą w tle. Z większości tych przedmiotów bije pro-
mienny optymizm, który towarzyszył odbudowie. Wybrano 
i wyeksponowano 21 obiektów oznaczonych naklejkami 
z numerami i nazwą trasy. Historie wybranych eksponatów 
można było przeczytać, pobierając plik ze strony Muzeum: 
https://muzeumwarszawy.pl/wystawy/sciezkaodbudowy/

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta
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Makieta XVIII-wiecznej Warszawy w Gabinecie Widoków Warszawy – 
nowe opisy, czytelne dla osób niedowidzących i niewidomych, 
fot. Monument Service

Makieta XVIII-wiecznej Warszawy w Gabinecie Widoków Warszawy –  
uzupełniona o graficzne przedstawienie większego obszaru miasta, 
fot. Monument Service

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego MiastaSiedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami w Gabinecie Fo-
tografii rozszerzono system identyfikacji wizualnej wystawy 
głównej o mobilne informatory w języku polskim i angielskim 
w formie plansz tyflograficznych zawierających opisy wybra-
nych eksponatów oraz odwzorowujących te eksponaty.
W Gabinecie Widoków Warszawy przeprowadzone zostały prace 
nad makietą XVIII-wiecznej Warszawy, w tym konserwacja, za-
biegi estetyzujące, uzupełnienia i dodanie legendy wraz z opisa-
mi. Makietę rozszerzono o grafikę obejmującą fragmenty dzielnic 
Wola i Ochota. Zamontowano także podest z siedziskiem, który 
umożliwia wygodne jej oglądanie osobom z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi.
W pomieszczeniach ze stropami z XVII i XVIII wieku (jedynymi 
zachowanymi na terenie Starego Miasta w Warszawie) zmodyfiko-
wano oświetlenie, zapewniając lepszą ekspozycję detali polichromii.
Przestrzenie muzeum wyposażono w panele informacyjne, które 
uzupełniają wiadomości o przestrzeniach historycznych i deta-
lach architektonicznych prezentowanych na wystawie głównej.

Punkt widokowy – parapet z identyfikacją widocznych stąd kamienic,  
fot. Monument Service

Parapet z indentyfikacją kamienic, fot. Monument Service

Muzeum online 

W dniach 12 marca – 30 czerwca i 19 października – 31 gru- 
dnia Muzeum było zamknięte dla zwiedzających. Głównym 
wyzwaniem stało się przeniesienie aktywności do sieci, 
utrzymanie widoczności w przestrzeni medialnej i relacji 
z publicznością. Pojawiła się pilna potrzeba stworzenia no-
wych materiałów do udostępnienia w internecie. Stworzono 
nowe cykle: Historia jednej rzeczy i Okiem kuratora Muzeum 
Warszawy oraz cykl prezentujący gabinety wystawy głównej.

Na tropie zwierząt warszawskich

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NA-

RODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY 

W RAMACH ZADANIA DODATKOWEGO PROGRAMU WSPIERANIE DZIAŁAŃ 

MUZEALNYCH 2020

WARSZTATY ONLINE

LICZBA WARSZTATÓW: 60

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 164

Ważnym przedsięwzięciem edukacyjno-promocyjnym był projekt 
Na tropie zwierząt warszawskich. Opracowano i przeprowadzono 
bezpłatne działania edukacyjne w całości realizowane online, któ-
rych celem było zwiększenie wiedzy na temat roli zwierząt w pej-
zażu kulturowym stolicy. 

Zgodnie ze scenariuszem przygotowywanej wystawy, działania od-
nosiły się one do pięciu obszarów tematycznych: okazy, towar, siła 
robocza, towarzysze, sąsiedzi. Miały na celu zwrócenie uwagi na 
miejsce zwierząt w historii Warszawy, uwzględnienie ich wkładu 
w rozwój ekonomiczny, społeczny, kulturowy i naukowy miasta, 
podkreślenie udziału w wydarzeniach historycznych, a takżeprzed-
stawienie różnorodnych relacji, jakie tworzyliśmy i tworzymy 
obecnie ze zwierzętami. Realizacja zadania była możliwa dzięki 
ścisłej współpracy Działu Edukacji, Działu Organizacji Wystaw 
i Wydarzeń oraz Zespołu Komunikacji. 
Dział Edukacji przygotował warsztaty dla szkół mające na celu 
pokazanie historii Warszawy z perspektywy relacji ludzi i róż-
nych gatunków zwierząt, które w niej mieszkają: od historycznej 
roli zwierząt w mieście do dyskusji o ich sytuacji w dynamicznie 
zmieniającym się współczesnym świecie. Tematy: Najmniejsi 
mieszkańcy Warszawy, Szlakiem warszawskich zwierząt, Okazy 
czy towarzysze?
Oprócz filmów edukacyjnych i warsztatów online skierowanych 
do dzieci i młodzieży powstały filmy poruszające tematy ekologii 
i przyszłości miasta jako międzygatunkowej wspólnoty. 
W ramach projektu Zespół Komunikacji zbudował podstronę na 
ten temat i zaprosił do udziału w projekcie dziennikarzy, badaczy 
i influencerów (np. Dianę Lelonek, Jana Mencwela, Aretę Szpurę, 
Annę Konieczyńską), którzy jako eksperci w swojej dziedzinie po-
zwalają dotrzeć do nowych grup odbiorców, potencjalnie zaintere-
sowanych stacjonarną wystawą Zwierzęta w Warszawie. Tropem 
relacji przesuniętej na 2021 rok.

Okiem konserwatora Muzeum Warszawy – film z udziałem Roberta Kołodziej-
skiego, Głównego Konserwatora Zbiorów

Dzicy sąsiedzi. Zwierzęta ze „Skaryszaka” – film z cyklu Na tropie zwierząt 
warszawskich z udziałem Stanisława Łubieńskiego 
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Storytel i Warszawskie opowieści bez fikcji

LISTOPAD

DOSTĘP: https://muzeumwarszawy.pl/storytel/

Projekt jest efektem współpracy z platformą streamingującą audiobooki 
i słuchowiska Storytel. W jego ramach powstały audioreportaże oparte 
na historiach naszych eksponatów: Ali, powstaniec z Nigerii, warszawiak 
z wyboru – historia Alego oraz przedwojennego jazzu; Peemek. Miłość 
odnaleziona na wojnie – rozmowa z Wandą Traczyk-Stawską; Syre-
na czyli dziewczyna o uciętych możliwościach – historia warszawskiej 
syrenki i Krystyny Krahelskiej. Słuchowiska opracowała Aleksandra 
Zbroja, reportażystka Storytel i dziennikarka Wysokich Obcasów, przy 
współpracy z różnymi ekspertami, również z naszego muzeum, m.in. 
Jarosławem Trybusiem oraz Aleksandrą Sołtan-Lipską. Zespół Komuni-
kacji koordynował częściowo pozyskiwanie materiałów do nagrań, opra-
cował identyfikację graficzną projektu i kampanię reklamową, w ramach 
której powstała podstrona:muzeumwarszawy.pl/storytel. 

Współpraca z artystami online

Współpraca z zaprzyjaźnionymi instytucjami oraz artysta-
mi w pierwszej fali pandemii była wyrazem solidarności  
i wsparcia środowisk artystycznych. Ważnym aspek-
tem działań było dostarczenie wysokiej jakości rozrywki  
i utrzymanie kontaktu z odbiorcami. 

Czytanie aktorskie w Teatrze Powszechnym
 
PREMIERA: 21 lipca

DOSTĘP: https://muzeumwarszawy.pl/aktorzy-czytaja-posluchaj-warszawskich-opowiesci/

CZYTALI: Julian Świeżewski, Kazimierz Wysota, Aleksandra Bożek, 

Maria Robaszkiewicz, Magdalena Koleśnik, Mateusz Łasowski, 

Natalia Łągiewczyk, Wiktor Loga-Skarczewski, Oskar Stoczyński

Podjęliśmy współpracę z Teatrem Powszechnym, w ramach której 
aktorzy teatru czytali fragmenty muzealnych wydawnictw: reportażu 
Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik Zręczni. Historie z warszawskich 
pracowni i warsztatów oraz książki Pawła Hertza Szkice warszawskie. 

Wirtualna scena Janka Młynarskiego

29 MARCA – 21 CZERWCA

LICZBA KONCERTÓW: 12

ZASIĘG: 503 500 

LICZBA INTERAKCJI: 12 737 polubień, udostępnień, komentarzy

Działania edukacyjne

W 2020 roku działania edukacyjne były realizowane dwu-
torowo: stacjonarnie w przestrzeniach ekspozycyjnych 
Muzeum oraz wirtualnie. Zależało nam, aby opowiadać 
o Warszawie wielowątkowo – zarówno tematycznie, 
uwzględniając oddziały i specyfikę naszych zbiorów, jak 
i poprzez doświadczanie miasta w trakcie spacerów i zajęć 
prowadzonych bezpośrednio w tkance miejskiej. Mówiąc 
o historii, odnosiliśmy się do współczesności – poruszali-
śmy tematy, które są aktualne, ważne i wiążą się z ideą bu-
dowania społeczeństwa zaangażowanego w życie miasta. 
Istotne było dla nas działanie w partnerstwie, na przykład 
z warszawskimi wydawnictwami i organizacjami poza-
rządowymi. W realizację tych kierunków edukacyjnych 
zaangażowane było również Kino Syrena.

Katarzyna Liwak-Rybak
kierowniczka działu edukacji muzealnej

Wirtualne lekcje muzealne

LICZBA LEKCJI: 127

LICZBA UCZESTNIKÓW: 2 180

Przygotowano dwa rodzaje lekcji. Lekcje wideo składały się z fil-
mu wraz z materiałem dodatkowym w formie karty z aktywno-
ściami/zadanami. Lekcje online były prowadzone na żywo przez 
aplikację Zoom. Tematyka zajęć dotyczyła wątków warszawskich, 
historycznych i kulturowych oraz legend, na przykład: Spotkanie 
bohaterów legend warszawskich, Warszawa – poznaj stolicę!,  
Muzealne ABC.

Materiały do nauczania domowego na stronie 
Muzeum Warszawy

DOSTĘP: muzeumwarszawy.pl/edukacja.online/

LICZBA POBRAŃ: 12 200

Przygotowano materiały dla rodziców i nauczycieli na czas pan-
demii i udostępniono je na stronie Muzeum Warszawy. Zawiera-
ły propozycje takich aktywności, które nie wymagają długiego 
korzystania z komputera. Materiały stworzono na podstawie po-
trzeb zgłaszanych przez środowisko nauczycieli oraz rodziców 
nauczających dzieci w trybie nauczania domowego z uwzględ-
nieniem zasad neurodydaktyki. Zwracano uwagę przede wszyst-
kim na potrzeby i zdrowie dzieci. W zakładce Edukacja online 
znajdują się wyodrębnione cykle tematyczne: Edukacja obywa-
telska, Czytaj i działaj, Legendy, Fotoklub Warszawski, Domo-
wy słownik rzeczy warszawskich, Rodzinne rysowanie, Różności 
warszawskie, Praskie motywy.

Program edukacji obywatelskiej 

DOSTĘP: https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/edukacja-obywatelska/

Stworzono nowy program dotyczący edukacji obywatelskiej, 
polegający na działaniach odnoszących się do idei demokracji 
i wpływu, jaki może mieć społeczeństwo na otaczającą rzeczy-
wistość. W tym celu powstała zakładka Edukacja obywatelska 
na stronie Muzeum z materiałami dla najmłodszych mieszkań-
ców miasta, które stanowią zespół wskazówek, na co mogą oni 
mieć wpływ i jak go doświadczyć. 

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego MiastaSiedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

https://muzeumwar-
szawy.pl/storytel/ – 
podstrona prezentująca 
cykl audioreportaży po-
wstałych we współpracy 
ze Storytel

To cykl cotygodniowych koncertów live na Facebooku. Jego ideą było 
przybliżenie muzyki, twórczego klimatu, historii miejsc i ludzi kultury 
z okresu powojennego. Prowadzący opowiadał o życiu i twórczości 
takich postaci jak: Stanisław Grzesiuk, Henryk Rostworowski, Charles 
Bovery, Zygmunt Karasiński czy Marian Hemar. Gośćmi byli: Piotr 
Zabrodzki, Marcin Masecki, Sebastian Jastrzębski, Anna Bojara, Mo-
nika Borzym. Cykl został bardzo dobrze przyjęty a wokół wydarzenia 
zebrała się stała, aktywna grupa odbiorców.

Spacery Warszawskie online

GRUDZIEŃ

DOSTĘP: https://muzeumwarszawy.pl/kategoria/spacery-warszawskie/

Program spacerów, które obejmują cały obszar stolicy i jedno-
cześnie odnoszą się do treści prezentowanych w Muzeum na 
wystawie głównej i ekspozycjach czasowych. Projekt rozpoczęto 
w grudniu, do końca roku przygotowano dwa spacery: Dzikie 
zwierzęta z praskiego brzegu, Ptasia Arkadia na Mokotowie.

Wirtualna scena Janka Młynarskiego – koncerty live na FB
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Na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Animacja w sieci, fot. MW

Spotkania online liderek i liderów edukacji muzealnej

29 MAJA, 1 LIPCA, 13 LISTOPADA

LICZBA SPOTKAŃ: 3

LICZBA UCZESTNIKÓW: 251

Program wspierający kadrę zarządzającą działaniami eduka-
cyjnymi. Stworzony przez Muzeum Warszawy we współpracy 
z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Forum Edukato-
rów Muzealnych. Ma to być przestrzeń do spotkań w różnych 
instytucjach kultury, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 
rozmów o trudnościach i sposobach ich rozwiązywania, siecio-
wania współpracy i partnerstw. Zrealizowano trzy spotkania, 
w których wzięli udział przedstawiciele instytucji z całej Polski, 
Ukrainy i Belgii. Format znalazł się wśród 16 najlepszych pro-
jektów w 2020 roku w ramach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 
Animacja w sieci.

Działania na rzecz dostępności 

Projekt Stare Miasto na wiele zmysłów

MAJ –  LISTOPAD

KOORDYNACJA: Sylwia Kot, Marta Galewska

KONSULTACJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOSCI: Katarzyna Szafrańska

LICZBA UCZESTNIKÓW: aktywnych 19, online 28 146

W ramach projektu przygotowano spacer dla osób z niepełnospraw-
nością wzroku Stare Miasto na wiele zmysłów. Działanie zreali-
zowano we współpracy z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej 
Wielozmysły. 

Udział w Festiwalu Kultury bez Barier 

25 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIENIKA

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20

KOORDYNACJA: Katarzyna Szafrańska

Festiwal Kultury bez Barier to ogólnopolskie wydarzenie kultu-
ralne z zapewnieniem dostępności dla wszystkich. Organizato-
rem wydarzenia była Fundacja Kultury Bez Barier, Urząd Mia-
sta Stołecznego Warszawy, Teatr Ochoty i Bemowskie Centrum 
Kultury. W ramach festiwalu Muzeum Warszawy oferowało 
spacery po Starym Mieście i warszawskiej Pradze oraz zajęcia 
w Muzeum Drukarstwa. 

Uczestnictwo w projekcie Posmakuj Warszawy

STYCZEŃ 2019 – GRUDZIEŃ 2020

LICZBA UCZESTNIKÓW: 51 + 102 odsłony na YouTube

KOORDYNACJA: Katarzyna Szafrańska

PROWADZENIE: Katarzyna Szafrańska i Dominika Sielczak

DOSTĘP:

– film Smaki przeszłości:

https://www.youtube.com/watch?v=uUSkL5z4jlc&t=209shttps://youtu.be/uUSkL5z4jlc

– broszura Przepis na dostępność: 

https://kulturabezbarier.org/wp-content/uploads/2021/01/Przepis-na-dostepnosc.pdf

– film Przepis na dostępność: 

https://www.youtube.com/watch?v=8sEgFVLxzsY

Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami, mający na 
celu rozwój publiczności oraz wypromowanie oferty edukacyjnej 
skierowanej do tej grupy odbiorców. Przygotowano ofertę eduka-
cyjną i przeprowadzono zajęcia dla osób ze szczególnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. Koordynatorem projektu była Fundacja Kultury 
bez Barier, współorganizatorami stołeczne instytucje kultury. Pro-
jekt realizowany ze środków m.st. Warszawy w ramach konkursu 
Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój 
widowni. W ramach projektu przygotowane i przeprowadzone zo-
stały w tym roku:
–  Spakujmy to razem – warsztat dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i w spektrum autyzmu,
–  Szykowne smaczki – warsztat dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i w spektrum autyzmu,
–  Smaki przeszłości – wirtualny spacer z napisami dla osób niesły-

szących i tłumaczeniem na PJM. 
W ramach podsumowania projektu powstała broszura Przepis na 
dostępność oraz krótki film o tym samym tytule.
 
Doposażenie w pomoce edukacyjne

GRUDZIEŃ

LICZBA POMOCY EDUKACYJNYCH: 10

Doposażono Dział Edukacji Muzealnej MW w pomoce edukacyjne 
dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przygotowano tyflografiki 
oraz audiodeskrypcję dziesięciu wybranych przedstawień zwierząt 
z przestrzeni Starego Miasta. Działanie zrealizowano we współpra-
cy z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej Wielozmysły.

Doposażenie Gabinetu Fotografii 

SIERPIEŃ – GRUDZIEŃ

LICZBA TYFLOGRAFIK: 10

 
Przygotowano 10 tyflografik odwzorowujących 10 wybranych 
zdjęć prezentowanych w Gabinecie Fotografii. Każda z nich jest 
opatrzona podpisami w druku powiększonym i alfabecie Brail-
le`a. Do każdej przygotowano także audiodeskrypcję. Doposa-
żenie przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Zadanie dofinansowane ze środków MKDNiS w ramach projektu 
Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Sta-
rego Miasta – program MKDNiS na rok 2020 Wspieranie działań  
muzealnych.

Lekcje, wykłady, spotkania

Lekcje muzealne

STYCZEŃ – MARZEC

LICZBA LEKCJI: 264

LICZBA UCZESTNIKÓW: 4 387 

Przeprowadzono zajęcia dla szkół oraz aktywności w ramach akcji 
Zima w mieście. Organizowano także spacery tematyczne, przygo-
towywane specjalnie dla okolicznych szkół, oraz lekcje realizowane 
w szkołach – w ramach oferty zajęć U nas i u Was. 

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego MiastaSiedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta
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Spacery tematyczne po Starówce i okolicy

LIPIEC – WRZESIEŃ

LICZBA SPACERÓW: 10 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 85

Spacery tematyczne po Starym Mieście i okolicy organizowane  
w każdą sobotę, adresowane do odbiorców dorosłych i rodzin: 
Legendy z dreszczykiem, Spacery ze szkicownikiem, Warszawiacy, 
Historie staromiejskich ulic oraz spacer szlakiem wspomnień jed-
nego z bohaterów książki „Nieba i ziemi nie widać”. Warszawiacy  
o wrześniu 1939.

Kino Syrena

LICZBA SEANSÓW: 100

LICZBA WIDZÓW OGÓŁEM: 995

Cykl Dyktatorzy mody, ikony stylu

STYCZEŃ

Cykl zorganizowany we współpracy z FINA (Filmoteka Narodowa 
– Instytut Audiowizualny) i Kinem Iluzjon towarzyszył premierze 
książki Herse. Warszawski dom mody. Wyświetlane filmy: Perso-
nal Shopper, Szalona miłość – Yves Saint Laurent, Paryż i dziew-
czyna, Westwood: Punkówa, ikona, aktywistka, Schyłek dnia, Lalka.

Cykl Wojna oczami cywili

STYCZEŃ

W cyklu przeważały filmy współczesne, dobrane ze względu na 
wysoką jakość artystyczną, niedystrybuowane szeroko w polskich 
kinach. Tworzył on dodatkowy kontekst dla wystawy czasowej 
„Nieba i ziemi nie widać”. Warszawiacy o wrześniu 1939. W stycz-
niu 2020 roku odbył się ostatni pokaz z tego cyklu, podczas którego 
wyświetlany był film Donbas w reżyserii Siergieja Łoźnicy. 

Cykl Kultura miasta

STYCZEŃ – MARZEC 

Filmy z kulturą miejską w tle. Cykl zawiera biografie artystów, 
dokumenty o współczesnych, miejskich problemach oraz fabuły, 
które pozwalają zanurzyć się w atmosferze metropolii. 

Cykl Nowe kino

STYCZEŃ – MARZEC 

Najciekawsze pozycje kina autorskiego, dzieła nagradzane, 
przeboje festiwali oraz wyjątkowe filmy, które nie były szeroko 
pokazywane w Polsce. 

Pokaz filmu Ojciec

LUTY 

PRELEKCJA PO POKAZIE: Anja Franczak

Pokaz odbywał się w ramach współpracy z Festiwalem Nowe Epi-
fanie, którego celem jest poszukiwanie nowych, współczesnych 
epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tra-
dycyjną sztuką religijną. Połączony z prelekcją Anji Franczak, 
pierwszej w Polsce profesjonalnej towarzyszki w żałobie, która 
opowiedziała, jak można pomóc osobie po stracie. 

Kino na życzenie

WRZESIEŃ 

W ramach oferty można było zamówić prywatny pokaz filmu z re-
pertuaru kina Syrena, zapraszając na niego wybrane przez siebie oso-
by. Udostępniono filmy z programu międzynarodowego festiwalu 
Kino Dzieci oraz międzynarodowego festiwalu Nowe Horyzonty. 

Pokaz filmu dokumentalnego Warszawa nie zapomni

STYCZEŃ – MARZEC

Pokazy krótkiego filmu dokumentalnego Warszawa nie zapomni 
dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. 

Z cyklu Buszowanie na ekranie

Przygotowano 6 filmów przyrodniczych z aktywnościami eduka-
cyjnymi przeznaczonych dla rodzin. Dla młodzieży i dorosłych 
powstał cykl Z kamerą wśród zwierząt warszawskich. 

Działania międzymuzealne

Udział w pracach zespołu międzymuzealnego nad nowym modu-
łem szkoleniowym dla edukatorów Angażując publiczność w ra-
mach programu ECHOCAST Polska.

Udział w przygotowaniach konferencji EduAkcja, podczas której 
prezentowano ofertę edukacyjną Muzeum Warszawy. 

 

Udział w VIII Ogólnopolskim Spotkaniu Klubu Nauczyciela Hi-
storii na zaproszenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

 

Współorganizacja z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Fo-
rum Edukatorów Muzealnych konferencji Muzea i edukacja w czasie 
zmiany (wydarzenie online z debatą i panelami tematycznymi). 

 

Zrealizowano kolejną edycję programu Raz, dwa, trzy warszawia-
kiem jesteś Ty! we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Działania dodatkowe

Przygotowanie ofert na akcje Zima w mieście i Lato w mieście, 
jak również na okazje rocznic i świąt: Święta Wielkanocne, Dzień 
Dziecka, rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Święto Starego 
Miasta, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie. 

Siedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego MiastaSiedziba główna Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

Wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

STYCZEŃ – MARZEC

LICZBA WYKŁADÓW STACJONARNYCH: 13 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 74

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

LICZBA WYKŁADÓW ONLINE: 3 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 24

Wykłady stacjonarne o tematyce związanej z poszczególnymi 
dzielnicami Warszawy. Odbyły się na UTW Politechniki Warszaw-
skiej, Ursynowskim UTW, UTW im. Haliny Szwarc, Grochowskim  
UTW. Dla Ursynowskiego UTW były prowadzone na platformie 
Zoom. Tematy:
–  Socrealizm – sztuka czy polityka? Jak interpretować malarstwo 

z lat 1949-55;
–  Fangor w Muzeum. Realizacje jednego z najważniejszych klasy-

ków awangardy z kolekcji Muzeum Warszawy;
–  Portret kobiet. Przedstawienia (nie)znanych dam z kolekcji  

Muzeum Warszawy.
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Patrycja Labus-Sidor
fot. z prywatnego archiwum

W lutym 2020 roku wraz z organizacjami społecznymi oraz mieszkankami  
i mieszkańcami świętowaliśmy kolejne Urodziny Pragi. Z wizytą na wystawie 
stałej oraz na wydarzeniach specjalnych pojawiło się wówczas około trzech ty-
sięcy osób. Z końcem miesiąca pożegnaliśmy się natomiast z przyjętą z ogrom-
nym entuzjazmem wystawą Praga sensorycznie, którą od momentu jej otwarcia 
w czerwcu 2019 roku odwiedziło ponad 15 tysięcy osób. Jak się wkrótce okazało, 
były to ostatnie w tym roku wydarzenia, na których mogliśmy gościć tak liczną 
publiczność. Kolejne wystawy, spacery i spotkania odbywały się już w czasach 
pandemii, zgodnie z aktualnymi wymogami reżimu sanitarnego. 
Nie zaprzestaliśmy jednak tworzenia nowej oferty kulturalnej a część planowa-
nych działań zdecydowaliśmy się przenieść do przestrzeni internetu. Otworzy-
liśmy dwie wystawy prezentujące cykle fotografii nabyte w ostatnim czasie do 
muzealnej kolekcji – Koleżanki i koledzy Zeldy Klimkowskiej oraz Zawodowcy 
Mikołaja Grynberga, prezentowany wraz z cyklem Czas pokaże pod wspólnym 
tytułem Warszawiacy. 
W całości w przestrzeni wirtualnej zaistniała natomiast wystawa dźwiękowa  
Goool! Czyli sport na Pradze, przeznaczona pierwotnie do przestrzeni muzealnych 
piwnic. 
Dostosowując się do aktualnej sytuacji, przygotowaliśmy serie materiałów do 
pobrania i zagadek skierowanych do rodzin (Akademia Pani Pragi) oraz osób 
indywidualnych (cykl Prawobrzeżni, podcast Praskie Audiohistorie). Zaś wykłady 
i spotkania związane z prowadzonym od kilku lat cyklem Wykonane na prawym 
brzegu. Rzemieślnicy zostały przeprowadzone w formie online lub udostępnione 
jako materiał audiowizualny.    
Mamy nadzieję, że ćwiczenia podjęte w 2020 roku zaowocują w kolejnym roku 
ciekawą ofertą hybrydową i sprawnym poruszaniem się w równoległych przestrze-
niach świata realnego, w którym ciągle chcemy spotykać naszych gości i przyja-
ciół, oraz świata wirtualnego, który daje możliwości spotkania także z tymi, którzy 
na warszawską Pragę być może nigdy nie trafią.    

Patrycja Labus-Sidor
W 2020 ROKU PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI. KIEROWNICZKI MUZEUM PRAGI  
KATARZYNY KUZKO -ZWIERZ

 

Muzeum Warszawskiej Pragi
ul. Targowa 50/52, 03-733 Warszawa

Edward Hartwig
Plażowicze w upalny dzień nad Wisłą (?) 
lata 70. XX w.  |  AN 4974/H
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Muzeum Warszawskiej Pragi

Wystawa Praga sensorycznie

8 CZERWCA 2019 – 23 LUTEGO 2020 

KURATORKA: Karolina Jusińska

PROJEKT WYSTAWY: Kosmos Project

PROJEKT GRAFICZNY: Joanna Bębenek

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH W 2020 ROKU: 3 261

Wystawę można było eksplorować wszystkimi zmysłami. 
Obecne na niej instalacje zostały zaprojektowane i wyko-
nane zgodnie z zasadami integracji sensorycznej. Prezento-
wały one najbardziej charakterystyczne miejsca i budynki 
prawobrzeżnej Warszawy. Miejsca te nie tylko można było 
zobaczyć w pierwotnym kształcie i porównać ze stanem 
obecnym, ale także usłyszeć ich charakterystyczne dźwięki  
i poczuć ich zapachy. 

Wydarzenia towarzyszące

Muzeum dla maluchów. Warsztaty rodzinne 

19 STYCZNIA

PROWADZENIE: Karolina Jusińska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 32

Poprzez zabawę uczestnicy i uczestniczki zajęć mogli dowiedzieć 
się wiele o mieście, w którym żyją, a podczas części warsztatowej 
stworzyć za pomocą kreatywnych materiałów oryginalne prace pla-
styczne dostosowane do tematyki poszczególnych zajęć.

Zabawy z kuratorką

19 STYCZNIA

PROWADZENIE: Karolina Jusińska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20

Kuratorka wystawy Karolina Jusińska zapraszała na wspólne zwie-
dzanie wystawy Praga sensorycznie rodziny z dziećmi. Zajęciom 
towarzyszyły warsztaty plastyczne.

Bywam w mieście całym sobą

LEKCJE DLA KLAS 1-3

Miejskie (samo)poczucie

LEKCJE DLA KLAS 4-6

2 STYCZNIA – 21 LUTEGO

KOORDYNACJA: Karolina Jusińska, Anna Kraus, Anna Wigura, 

Aleksandra Karkowska-Rogińska

PROWADZENIE: Anna Kraus, Anna Wigura; edukatorzy zewnętrzni: Marzena Szugiero, 

Dorota Dyda, Joanna Sieracka, Aleksandra Śmiarowska

LICZBA LEKCJI: 9

LICZBA UCZESTNIKÓW: 61

Zima w mieście w Muzeum Warszawskiej Pragi

11–23 LUTEGO

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Anna Kraus, Anna Wigura, Aleksandra Karkowska-

-Rogińska

LICZBA SPOTKAŃ: 8

LICZBA UCZESTNIKÓW: 169 

Każda grupa brała udział w warsztacie plastycznym i w zwiedza-
niu wystawy czasowej Praga sensorycznie.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Wydarzenia towarzyszące

Rozmowa z Zeldą Klimkowską

15 LIPCA 

ONLINE 

PROWADZENIE: Anna Kraus

DOSTĘP: https://muzeumwarszawy.pl/kolezanki-i-koledzy-rozmowa-z-zelda-klimkowska/

LICZBA ODSŁON: 206

Oprowadzanie kuratorskie 

12 SIERPNIA

ONLINE

PROWADZENIE: prof. Romuald Woźniak, kurator wystawy

DOSTĘP: https://www.facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi/videos

LICZBA WYŚWIETLEŃ: 1 500 (stan na 18 marca 2021)

Spacer letni. Co nowego w muzeum? 

LIPIEC – SIERPIEŃ

PROWADZENIE: Anna Kraus, Aleksandra Karkowska-Rogińska, 

Anna Wigura

LICZBA UCZESTNIKÓW: 18 

Oprowadzanie po wystawie stałej i wystawie fotografii Zeldy 
Klimkowskiej.

Pożegnanie z wystawą

5-6 WRZEŚNIA

POMYSŁ I PROWADZENIE: Anna Kraus

LICZBA UCZESTNIKÓW: 5

Oprowadzanie po wystawie fotografii Zeldy Klimkowskiej połączone 
z sesją zdjęciową dla uczestników. 

Wystawa Koleżanki i koledzy, fot. Teodor Klincewicz

Wystawa Warszawiacy – fotografie  
Mikołaja Grynberga w kolekcji  
Muzeum Warszawy

24 WRZEŚNIA 2020 – 19 PAŹDZIERNIKA I BĘDZIE OTWARTA W 2021 R.  

PO PONOWNYM OTWARCIU MUZEUM

KURATORKI: Ewa Nowak-Mitura, Anna Topolska

PROJEKT GRAFICZNY: Joanna Bębenek

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 306

Wystawa prezentowała 27 fotografii zakupionych do kolek-
cji Muzeum Warszawy dzięki dofinansowaniu ze środków 
MKiDN, składających się na dwa cykle: Czas pokaże oraz 
Zawodowcy. Cykle powstały odpowiednio w latach 2003 
i 2004–2007. Pierwszy z nich pokazuje młodych ludzi u pro-
gu dorosłości. Grynberg pozwala przemówić portretowanym, 
uzupełniając obrazy fragmentami wypowiedzi, zdradzających 
ich marzenia i plany. Cykl Zawodowcy ukazuje natomiast 
praskich rzemieślników i kupców w miejscach ich pracy. 
O unikatowości tych fotografii świadczy ulotność zareje-
strowanego na zdjęciach świata – wiele z utrwalonych przez 
Grynberga praskich zakładów już nie istnieje.

Plakat wystawy Warszawiacy – fotografie Mikołaja Grynberga 

Wystawa fotografii Zeldy Klimkowskiej 
Koleżanki i koledzy

15 LIPCA – 13 WRZEŚNIA

KURATORZY: Zelda Klimkowska, Romuald Woźniak

PROJEKT WYSTAWY: Zelda Klimkowska, Romuald Woźniak

PROJEKT GRAFICZNY: Joanna Bębenek

KOORDYNACJA PROGRAMU WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH: Anna Kraus

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 117

Na przełomie lat 90. XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku 
na całej Pradze, a szczególnie w kwartale ulic Targowej, Wi-
leńskiej i Inżynierskiej, zaczęły powstawać liczne pracownie 
artystyczne, studia fotograficzne, niezależne teatry i kluby. 
Nowa „imigracja” artystyczna musiała ułożyć swoje sąsiedzkie 
relacje z mieszkańcami dzielnicy, szczególnie że błyskawiczny 
sukces tego procesu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Warszawy. Klimkowska śledziła te przemiany 
z perspektywy pojedynczych osób, zarówno osiadłych, jak 
i nowych prażan, stąd tytuł wystawy: Koleżanki i koledzy. Pre-
zentowane na wystawie cykle portretowe prażan składają się 
na zbiorowy wizerunek lokalnych społeczności. 
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Wydarzenia towarzyszące

Spacerownik inspirowany cyklem fotografii Zawodowcy

ONLINE

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

PROJEKT GRAFICZNY: Joanna Bębenek

WERSJA DO POBRANIA: https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2020/11/

Grynberg_Spacerownik_A4.pdf 

LICZBA ODSŁON: 691

Grynberg w domu, Grynberg w szkole – materiały edukacyjne

ONLINE

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE: Anna Wigura

PROJEKT GRAFICZNY: Joanna Bębenek

WERSJA DO POBRANIA: https://muzeumwarszawy.pl/program-towarzyszacy-wystawie

-fotografii-mikolaja-grynberga/ 

LICZBA ODSŁON: 691 (stan na 31 grudnia 2020) 

Zawodowo o Pradze

LEKCJA DLA KLAS 3-6

O Pradze po ludzku

LEKCJA DLA KLAS 7-8 I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Kolory emocji 

LEKCJA DLA KLAS 3-8 

ONLINE

OPRACOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO: Anna Wigura

PROWADZENIE: Aleksandra Karkowska-Rogińska, Anna Kraus, 

Anna Wigura

LICZBA LEKCJI ONLINE: 12

LICZBA UCZESTNIKÓW: 114

Wystawa W procesie

OD LISTOPADA

KURATORKA: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Ewelina Czaplicka-Ruducha

Wystawa jest uzupełnieniem wyposażenia Pracowni Rze-
mieślniczej i znajduje się w jej przestrzeni ekspozycyjnej. 
Przedstawia etapy szycia i kroju rękawiczki według trady-
cyjnych rzemieślniczych metod kultywowanych w pracow-
niach warszawskich. Można na niej zobaczyć etapy szy-
cia rękawiczki oraz narzędzia rękawicznicze pochodzące 
z dwóch warszawskich pracowni. Uzupełnieniem ekspozycji 
są nagrania (wykład + tutorial) z mistrzem rękawicznictwa  
Czesławem Jamrozińskim. 

Muzeum Warszawskiej Pragi

Wystawa dźwiękowa Ocaleni  
przez pamięć 

19 KWIETNIA – 16 MAJA

SŁUCHOWISKO DOKUMENTALNE ONLINE

SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Anna Mizikowska

KIEROWNIK PROJEKTU/PRODUKCJA: Anna Mizikowska, Katarzyna Grinberg

UDZIAŁ WZIĘLI: Henryk Rajfer, Marek Węglarski, Rafał Rutowicz, 

Piotr Sierecki, Piotr Wiszniowski, Wojciech Wiliński, Ryszard Kluge

WSPÓŁPRACA: Teatr Żydowski im. E. Kamińskiej w Warszawie 

i Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w Warszawie

DOSTĘP: muzeumpragi.pl/wystawa/ocaleni-przez-pamiec/

LICZBA ODSŁON: 556

Krótko przed II wojną światową, w 1939 roku, na war-
szawskiej Pradze żyło 21 705 Żydów: sklepikarzy, rze-
mieślników, lekarzy, kamieniczników. Jak wiele lat później 
opisują tamto życie na Pradze? Jak mieszkańcy dzielnicy 
wspominają dawnych sąsiadów pochodzenia żydowskiego? 
Z nagrań biograficznych z Archiwum Historii Mówionej 
i ze wspomnień spisanych w księdze Pamięci Sefer Praga 
powstało słuchowisko – rozmowa. Dialog między ludźmi 
różnego pochodzenia i wyznania, których łączy pamięć. 
Muzeum Pragi udostępniło te wystawę online w ramach 
obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim.
W słuchowisku wykorzystano fragmenty Sefer Praga (Izrael  
1974) w tłumaczeniu Anny Ciałowicz i Agaty Kondrat, 
opublikowane w książce Odkrywanie Żydowskiej Pragi. 
Studia i materiały w opracowaniu Zofii Borzymińskiej 
i Rafała Żebrowskiego, wydanej przez Żydowski Instytut 
Historyczny w 2014 roku.

Wystawa dźwiękowa Goool! 
czyli sport na Pradze

15 GRUDNIA 2020 – 15 KWIETNIA 2021

SŁUCHOWISKO DOKUMENTALNE ONLINE

SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Anna Mizikowska

KIEROWNIK PROJEKTU/PRODUKCJA: Anna Mizikowska i Katarzyna Grinberg

UDZIAŁ WZIĘLI: Henryk Rajfer, Marek Węglarski, Rafał Rutowicz,

Piotr Sierecki, Piotr Wiszniowski, Wojciech Wiliński, Ryszard Kluge

WSPÓŁPRACA: Teatr Żydowski im. E. Kamińskiej w Warszawie

i Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w Warszawie

DOSTĘP: https://www.muzeumpragi.pl/sport-na-pradze

LICZBA ODSŁON: 369 (do końca 2020)

GOOOL! 

Czyli sport 
na Pradze

15.12.2020 – 15.04.2021

Słuchowisko 
dokumentalne

ze zbiorów Archiwum Historii 
Mówionej Muzeum Warszawskiej 
Pragi i Archiwum Polskiego Radia  Plakat GOOOL! 

czyli sport na Pradze

Muzeum Warszawskiej Pragi

Opowiedzieliśmy sportową historię prawobrzeżnej Warsza-
wy ostatnich 100 lat przez pryzmat wspomnień mieszkańców 
z Archiwum Historii Mówionej i oryginalnych radiowych 
sprawozdań z zawodów. Wyścig Pokoju, Stadion Dziesię-
ciolecia, tor kolarski Nowe Dynasy, żagle na Wiśle – tamci 
sportowcy, miejsca, emocje kibiców znikają. Przypomnieli-
śmy chwile triumfu i bolesne porażki, miejsca ważne dla mi-
strzów i dla praskich sportowców amatorów oraz cudownych, 
barwnych sprawozdawców radiowych.

graficzny Warszawskie kroje zrealizowany w oparciu o stare 
szyldy stolicy. Na potrzeby wystawy wypożyczone zostały 
obiekty z kolekcji edukacyjnej Projektowanie z rzemiosłem.

Prawobrzeżni

KIEROWNIK PROJEKTU: Jolanta Wiśniewska

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2015 roku, który 
obejmuje badania biograficzne dotyczące postaci i rodzin 
związanych z prawobrzeżną Warszawą. Istotnym elemen-
tem działań są szeroko zakrojone kwerendy w zbiorach 
prywatnych i publicznych, a także nawiązanie kontaktów 
z praskimi rodzinami oraz organizacjami i instytucjami pro-
mującymi dorobek poszczególnych postaci. Efekty badań 
i poszukiwań biograficznych prezentowane są m.in. w po-
staci cyklicznych spotkań.

Panienki z Saskiej Kępy 

SPOTKANIE OTWARTE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI 

23 STYCZNIA

PROWADZENIE: Jolanta Wiśniewska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 148

Szkolne czasy, koleżanki i Saską Kępę wspominały wychowanki 
XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, m.in. Ewa Osińska, Magda-
lena Zawadzka, Barbara Petrozolin-Skowrońska.

Prawobrzeżni – spotkanie Panienki z Saskiej Kępy, fot. MW

Wystawa Praski sznyt

17 LIPCA – 13 GRUDNIA

MIEJSCE: Instytut Dizajnu w Kielcach

ARANŻACJA I KOORDYNACJA WYSTAWY: Aleksandra Banaś, Joanna Kurkiewicz

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Dorota Wąsik

AUTORZY TEKSTÓW / MATERIAŁÓW: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik / Muzeum 

Warszawy, Małgorzata Herman / Projekt Pracownie

AUTORZY ZDJĘĆ: Rafał Kołsut / Traffic Design, Radek Zawadzki / Projekt Pracownie

LICZBA UCZESTNIKÓW: 789 (stacjonarnie i online )

Wystawa prezentowała działania podejmowane w ostatnich 
latach na rzecz rzemiosła na warszawskiej Pradze: efekty 
badań naukowych, publikacje oraz programy edukacyjne 
i popularyzatorskie prowadzone przez Katarzynę Chudyń-
ską-Szuchnik w Muzeum Warszawskiej Pragi, działania 
rewitalizacyjne w ramach programu na_ prawa Warszawa 
i propozycje nowych szyldów dla praskich warsztatów wy-
konane przez stowarzyszenie Traffic Design; projekt typo-
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Muzeum Warszawskiej Pragi

Bujnówek – zapomniana karta historii Pragi

WYKŁAD OTWARTY Z OKAZJI OBCHODÓW URODZIN PRAGI 2020

13 LUTEGO

PROWADZENIE: Jolanta Wiśniewska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 86

O historii Bujnówka i jego właścicielach opowiadał Hubert Górski, 
archeolog, genealog i varsavianista.

Róża ze Skaryszewskiej. Spotkania

5, 9 i 26 PAŹDZIERNIKA, 18 GRUDNIA

ONLINE

PROWADZENIE: Jolanta Wiśniewska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 66 

Bohaterką i gościem była Róża Karwecka, mieszkanka Kamionka, 
społeczniczka, bohaterka sztuki teatralnej zrealizowanej przez teatr 
Scena Lubelska 30/32. We współpracy z Fundacją Sceny Lubel-
ska 30/32 oraz Teatrem Węgajty zrealizowano 4 spotkania online, 
których uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 86 
Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie, Szkoły Podsta-
wowej we Wrzesinie (warmińsko-mazurskie) oraz mieszkańcy 
Pragi i Kamionka. 

Róża ze Skaryszewskiej. Spektakl teatru  
Scena Lubelska 30/32 

30 WRZEŚNIA, 6 i 13 PAŹDZIERNIKA, 27 PAŹDZIERNIKA, 3 i 10 LISTOPADA

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA: Dariusz Kunowski 

MUZYKA: Henio Małolepszy

WYSTĘPUJĄ: Daniel Brzeziński, Piotr Herbich, Katarzyna Żytomirska, 

Agata Brzozowicz

LICZBA POKAZÓW STACJONARNYCH: 3 

LICZBA WIDZÓW: 98 

LICZBA POKAZÓW ONLINE: 3

LICZBA WYŚWIETLEŃ: 221

Pokazy spektaklu w ramach porozumienia o współpracy między 
Muzeum a Fundacją Sceny Lubelska 30/32. Po spektaklach spotka-
nie z Różą Karwecką, której wspomnienia zainspirowały twórców 
sztuki, i z reżyserem.

Działania online w ramach akcji Zostań w domu! 

Popularyzacja i upowszechnianie efektów projektu Prawo-
brzeżni na stronie muzeumpragi.pl i FB.

 

Prawobrzeżne who is who

Cykl 10 zagadek, których bohaterkami były kobiety związane  
z Pragą, m.in. Maria Czaplicka, Aleksandra Piłsudska, Sabina Se-
byłowa, Wanda Szrajberówna, Antonina Żabińska. 

 

Artyści i ich praskie adresy

Cykl 5 zagadek biograficznych powiązanych z topografią Pragi, 
Grochowa, Saskiej Kępy i Kamionka.

 

Prawobrzeżne portrety 

Cykl biografii praskich (poniedziałki na FB) – 36 artykułów pre-
zentujących praskie osobistości, takie jak: budowniczy Gdyni Ta-
deusz Wenda, lekkoatletka Kamila Skolimowska, harcerka i dzia-
łaczka społeczna Jadwiga Czajka czy śpiewak Wiesław Ochman.

Wykonane na prawym brzegu.  
Rzemieślnicy

KIEROWNICTWO PROJEKTU: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

Cykl spotkań, pokazów i warsztatów. W ich trakcie przybli-
żamy stare zawody i pytamy, co zrobić, aby lepiej funkcjo-
nowały. Muzeum Warszawskiej Pragi od kilku lat prowadzi 
badania i dokumentację współczesnych pracowni rzemieśl-
niczych. W 2020 roku Muzeum zostało docenione za liczne 
inicjatywy wspierające lokalnych rzemieślników i znalazło 

Spektakl Róża ze Skaryszewskiej, fot. Artur Chmielewski

się na prestiżowej liście Homo Faber Guide, prezentującej 
najlepszych europejskich rzemieślników oraz instytucje zaj-
mujące się ochroną i promocją rzemiosła.
Działania związane z programem zostały zrealizowane 
dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego War-
szawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji  
m.st. Warszawy do 2022 roku.

Cykl Zielone Rzemiosło

ONLINE

DOSTĘP: www.facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi/videos

PROWADZENIE: projektantka Ewelina Czaplicka-Ruducha

Wykłady, warsztaty i debaty organizowane w Pracowni Rzemieśl-
niczej w Muzeum Warszawskiej Pragi. Cykl promuje zrównowa-
żone projektowanie dla prototypowania i poszukiwanie nowych 
rozwiązań technologicznych i materiałowych.

 

Dla relaksu – uszyj termofor i przepaskę na oczy 

27 CZERWCA

LICZBA ODSŁON: 1 400 

 

Mokasyny Pani Cecylii – warsztat szycia butów

11 LIPCA

LICZBA ODSŁON: 1 400

 

Recykling mat do jogi na sandały i japonki
18 LIPCA 

LICZBA ODSŁON: 4 100

 

Tkanie myjek z włókien agawy

8 SIERPNIA

LICZBA ODSŁON: 1 100

 

Prototypowanie z materiałów alternatywnych – szycie etui na okulary 

ONLINE I STACJONARNIE

22 SIERPNIA

LICZBA UCZESTNIKÓW: 2 

LICZBA ODSŁON: 1 100 

 

Nowe buty bez kupowania – warsztat szycia czapsów

5 WRZEŚNIA

LICZBA WYŚWIETLEŃ: 1 000 

Muzeum Warszawskiej Pragi

Otwarta pracownia kaletnicza, fot. MW

Szkoła fachowców – warsztat szycia mokasynów online, fot. MW

Otwarta pracowania kaletnicza 

17 i 24 WRZEŚNIA, 1 i 8 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: Ryszard Wojtulski, Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

LICZBA ZAJĘĆ: 8

LICZBA UCZESTNIKÓW: 19

Zajęcia wprowadzające do kaletnictwa, podczas których można 
było skorzystać z materiałów, wykrojów i narzędzi oraz wskazówek 
mistrza Ryszarda Wojtulskiego.

Noc Rzemiosła w Pra Rzemce – warsztaty kaletnicze

26 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Ryszard Wojtulski, Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

W trakcie warsztatów Ryszard Wojtulski, mistrz rymarski związa-
ny z warszawską Pragą, udzielał wskazówek w zakresie tajników 
kaletnictwa i rymarstwa. 
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Cykl wykładów o renowacji mebli

ONLINE

DOSTĘP: vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu

PROWADZENIE: Aneta Bukowska / Pracownia Renowacji Mebli Dawnych, 

ul. Brzeska 6

Prowadząca wykłady jest ekspertką z ponad 20-letnim doświad-
czeniem w dziedzinie renowacji i sprzedaży mebli dawnych. Swoją 
wiedzę zdobywała, pracując z najlepszymi warszawskimi rzemieśl-
nikami zajmującymi się stolarstwem i renowacją mebli. Od pięciu 
lat organizuje weekendowe i popołudniowe warsztaty renowacji 
mebli dla hobbystów. Autorka bloga Starych mebli czar. 

Idea Thoneta. O fenomenie mebli giętych

24 WRZEŚNIA

LICZBA ODSŁON: 301

Sekretne życie dawnych mebli

1 PAŹDZIERNIKA

LICZBA ODSŁON: 41

Sztuka politurowania

8 PAŹDZIERNIKA

LICZBA ODSŁON: 61

Szkoła fachów – tutoriale

ONLINE 

DOSTĘP: vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu,  

www.facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi/videos

Spotkania z doświadczonymi mistrzami starych rzemiosł, którzy 
zdradzają tajniki swojego zawodu. Nagrania odbyły się w pracow-
niach rzemieślników.

 

Rękawicznik

26 LISTOPADA 

PROWADZENIE: Czesław Jamroziński

LICZBA ODSŁON NA KANALE VIMEO: 16

LICZBA ODSŁON NA FB: 1 900

Szycie mufki

3 GRUDNIA

PROWADZENIE: Wanda Jarzębowska

LICZBA ODSŁON NA KANALE VIMEO: 9

LICZBA ODSŁON NA FB: 1 700

Otwarta pracownia kaletnicza – tutoriale 

ONLINE

DOSTĘP: vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu,  

www.facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi/videos

PROWADZENIE: Mateusz Grybczyński

Zajęcia zdalne, podczas których można było poznać podstawy  
rzemiosła, a także pobrać wykroje prezentowanych wyrobów.

Ręczne szycie skóry 

10 GRUDNIA

LICZBA ODSŁON NA KANALE VIMEO: 7

LICZBA ODSŁON NA FB: 402

Szycie etui na telefon 

11 GRUDNIA

LICZBA ODSŁON NA KANALE VIMEO: 7

LICZBA ODSŁON NA FB: 4 100

Szycie etui na pióro 
17 GRUDNIA

LICZBA ODSŁON NA KANALE VIMEO: 5 

LICZBA ODŁON NA FB: 1 100

Muzeum Warszawskiej PragiMuzeum Warszawskiej Pragi

Szkoła fachów, fot. MW

Szkoła fachów – pracownia kaletnicza, fot. MW

Projektowanie z rzemiosłem

Program dydaktyczny prowadzony we współpracy z Wydziałem 
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w trybie seme-
stralnym. Odbyły się dwie edycje. Działania związane z programem 
zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecz-
nego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji  
m.st. Warszawy do 2022 roku.

Semestr letni 2019/2020

INFORMACJE: muzeumwarszawy.pl/projektowanie-z-rzemioslem-manifest-na-jutro

Zadanie semestralne brzmiało: Manifest na jutro. Jak wyglądało-
by miasto po katastrofie klimatycznej, np. bez elektryczności czy 
samochodów? Jak mieszkańcy mogą adaptować się do zmienia-
jących się warunków? Co mogą zrobić, by być bardziej samowy-
starczalni?
Inspiracją stał się spacer po Pradze. Ada Żukowska spojrzała na 
Pragę jak na miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z marnowa-
niem przestrzeni, dlatego sformułowana ideę o nazwie Aquaponic 
Praga, by puste kamienice wykorzystać na wertykalne uprawy wa-
rzyw. Marta Kurach wymyśliła kurnik balkonowy. Rike Rehfeldt 
stworzyła zupełnie nowy system organizacji życia w mieście,  
bazujący na rowerowych tramwajach – Pedal the world. Nato-
miast Zuzanna Spaltabaka zaprojektowała zasłonnik – mebel, 
który pomaga stworzyć idealne miejsce do pracy zdalnej w domu. 

Semestr zimowy 2020/2021

INFORMACJE: muzeumwarszawy.pl/drewniana-zabawka-wywiad-z-pawlem-jasiewiczem/ 

Edycja specjalna – Drewniana zabawka. Kurator programu 
i projektant, stolarz Paweł Jasiewicz, wykonał trzy drewniane 
zabawki inspirowane wyrobami Edwarda Manitiusa, praskiego 
rzemieślnika z okresu międzywojnia. Zabawki uzupełniły ko-
lekcję edukacyjną Projektowanie z rzemiosłem, będą również 
prezentowane na wystawie czasowej w 2021 roku w Muzeum 
Warszawskiej Pragi.

Archiwum Historii Mówionej

KIEROWNIK PROJEKTU: Anna Mizikowska

Projekt Archiwum Historii Mówionej trwa nieprzerwanie 
od połowy 2008 roku. W jego ramach poszukujemy kon-
taktu z dawnymi i obecnymi mieszkańcami prawobrzeż-
nej Warszawy – od Tarchomina, Białołęki, Bródna przez 
Starą i Nową Pragę, Targówek, Zacisze po Grochów, 
Saską Kępę i Zerzeń – i nagrywamy ich wspomnienia. 
W 2020 roku w oparciu o materiały zgromadzone w ar-
chiwum oraz nowe relacje pozyskane dzięki partnerstwu 
z Inicjatywą Nowe Dynasy powstało słuchowisko/wysta-
wa dźwiękowa Goool! Czyli sport na Pradze oraz pierw-
szy odcinek podcastu Praskie audiohistorie.

Praskie audiohistorie

OD GRUDNIA 2020

DOSTĘP: Spreaker.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, www.muzeumpragi.pl,  

www.facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi

REALIZACJA: Anna Mizikowska

Podcast Praskie Audiohistorie. Podcast Archiwum Historii Mó-
wionej Muzeum Warszawskiej Pragi prezentuje wspomnienia 
najstarszych prażan oraz nagrania tematyczne zgromadzone 
w muzealnym archiwum. W podcastach sięgamy zarówno do 
historii, jak i współczesności prawobrzeżnej Warszawy. 

Muzeum Warszawskiej Pragi
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Wydarzenia

Do rzemieślnika, na Pragę

6 LUTEGO 

PROWADZENIE: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

LICZBA UCZESTNIKÓW: 97

Premiera zaktualizowanej mapy rzemieślników z Pragi Północ. Zo-
stała ona przygotowana przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze  
we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Radą Seniorów 
dzielnicy Praga Północ jako promocja zanikającej kultury rzemieśl-
ników miejskich.

Urodziny Pragi

Praskie Loreto – pamiątki przeszłości

8 LUTEGO

MIEJSCE: ul. Ratuszowa 5a

PROWADZENIE: Anna Wigura i Jolanta Wiśniewska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 160

Zwiedzanie kościoła Matki Boskiej Loretańskiej połączone z wy-
kładem o jego historii i odkrywaniem zabytków ukrytych we wnę-
trzu świątyni. 

Twarze Muzeum

9 LUTEGO

PROWADZENIE: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Anna Kraus, Adam Lisiecki,  

Anna Mizikowska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 50

Wyjątkowy spacer po wystawie głównej Muzeum poprowadzony 
przez pracowników, którzy na co dzień tworzą wystawy i progra-
my edukacyjne.

Koncert Orkiestry Społecznej

9 LUTEGO

PROWADZENIE: Patrycja Labus-Sidor

LICZBA UCZESTNIKÓW: 120

Orkiestra Społeczna gra dla przyjemności i zawsze w słusznym 
celu. W jej skład wchodzą muzycy amatorzy różnych zawodów, 
którzy spotykają się po pracy, żeby razem grać i angażować się spo-
łecznie. Z okazji Urodzin Pragi zaprezentowali wiązankę utworów 
muzyki klasycznej ze znanych filmów animowanych a także utwo-
ry poświęcone wyjątkowym stolicom państw, również Warszawie.

Noc Muzeów

DZIAŁANIA ONLINE Z WYKORZYSTANIEM AUDIOMAPY ARCHIWUM HISTORII  

MÓWIONEJ

14 MAJA 

W nietypową Noc Muzeów, spędzaną w domowym zaciszu, za-
prosiliśmy gości na wirtualną podróż po wspomnieniach o Pradze 
widzianej oczami jej mieszkańców, stałych bywalców, często osób, 
których już z nami nie ma. 

Wieczór filmowy

3 WRZEŚNIA

MIEJSCE: dziedziniec Muzeum

WYKŁAD TOWARZYSZĄCY: dr Anna Nowakowska-Wierzchoś, Instytut Historii PAN 

Projekcja niemego filmu Polonia Restituta 1918-1920 oraz wykład na 
temat dziejów Ochotniczej Legii Kobiet i jej znaczenia w czasie wojny. 

Spotkanie z autorami książki PRA. Ilustrowany atlas 
architektury Pragi

17 WRZEŚNIA

KOORDYNACJA: Karolina Jusińska

PROWADZENIE: Adam Lisiecki

UDZIAŁ WZIĘLI: autorzy książki – Maciej Czeredys i Ewa Ziajkowska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

PRA. Ilustrowany atlas architektury Pragi obejmuje obszar najwcze-
śniej zagospodarowany po prawej stronie Wisły – czyli historyczną 
Pragę w granicach zamkniętych obwodnicą kolejową oraz leżący 
poza nią teren Kamionka. O swojej książce opowiadali autorzy.

Spacer Praga zmysłów

ZORGANIZOWANY PRZEZ MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI  

W RAMACH FESTIWALU KULTURA BEZ BARIER

1 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: Aleksandra Karkowska-Rogińska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 5

Spacer dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przybliżył on histo-
rię Pragi, dając możliwość sensorycznego poznania przestrzeni pra-
skich ulic i podwórek (m.in. Targowej, Ząbkowskiej i Brzeskiej). Na 
zakończenie uczestnicy odwiedzili siedzibę Muzeum i wzięli udział 
w warsztatach wykorzystujących tyflografiki i fragmenty nagrań 
z Archiwum Historii Mówionej.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Akcja Zrób sobie prezent

GRUDZIEŃ

ZESPÓŁ: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Karolina Jusińska, Aleksandra Karkowska-

-Rogińska, Anna Kraus, Anna Wigura

PARTNERZY: Ceramiczny Kramik Baku, Fogiel. Wyrób ozdób choinkowych, 

Kuchnia Czerwony Rower, Pracownia Kapeluszy i Czapek Cieszkowski, 

Parasolnictwo p. Barbary Szafrańskiej, Pyzy Flaki Gorące, Rurki z Wiatraka, 

Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki” prowadzony przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców, 

Rano Piekarnia Rzemieślnicza, Art Sułek Space

LICZBA UCZESTNIKÓW: 370

Akcja miała na celu zachęcenie mieszkańców Warszawy do własno-
ręcznego wykonania prezentów. Specjalnie przygotowane materiały  
potrzebne do wykonania praskiego misia odbierano u partnerów 
naszej akcji. W ten sposób chcieliśmy przypomnieć o lokalnych fir-
mach i pracowniach. Akcja odbyła się dzięki wsparciu Zintegrowa-
nego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

III Konferencja dla nauczycieli  
Edukacja varsavianistyczna w szkole

26 LUTEGO

MIEJSCE: PBW im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4 

PARTNER WYDARZENIA: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN 

PATRONAT HONOROWY: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

KOORDYNACJA: Anna Wigura

LICZBA UCZESTNIKÓW: 77

W konferencji wzięli udział przedstawiciele warszawskich instytu-
cji kulturalnych, nauczyciele i wydawcy. Odbyło się 9 wystąpień. 
Kustosz Muzeum Warszawskiej Pragi, Anna Mizikowska, wygło-
siła odczyt W każdym widzę świadka niejednej historii. Co z tym 
zrobić? 

Muzeum Warszawskiej Pragi

Działania popularyzatorskie  
i edukacyjne

Akademia Pani Pragi

OD KWIETNIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Aleksandra Karkowska-Rogińska, 

Anna Kraus, Anna Wigura 

DOSTĘP: muzeumwarszawy.pl  

www.facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi

Cykl tematycznych materiałów edukacyjnych do pobrania 
dla dzieci i rodzin. 
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Praski spacerownik. Śladami Bitwy Warszawskiej 
i wojny polsko-bolszewickiej

PRZYGOTOWANIE: Adam Lisiecki 

Trasa do samodzielnego zwiedzania przygotowana z okazji 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i wojny polsko-bolsze-
wickiej przez Narodowe Archiwum Cyfrowe i Muzeum War-
szawskiej Pragi. Spacerownik składa się z 17 punktów na mapie 
warszawskiej Pragi, z których każdy łączy się z historycznymi 
wydarzeniami sprzed stu lat. Materiał edukacyjny powstał w ra-
mach projektu rocznicowego 1920/2020. Archiwum Ożywione.

Lato na Pradze – cykl spacerów

16 LIPCA – 31 SIERPNIA 

KOORDYNACJA: Anna Kraus

LICZBA UCZESTNIKÓW: 19

 

Szlakiem rewitalizacji 

16 LIPCA (jęz. polski), 23 LIPCA (jęz. angielski)

SCENARIUSZ I PROWADZENIE: Anna Kraus

Zaniedbana przez lata Praga Północ w ostatnim czasie prze-
chodzi gwałtowny proces gentryfikacji. Stare kamienice są od-
nawiane, w byłych fabrykach powstają eleganckie hotele i re-
stauracje. Znikają dawne knajpy, ustępując miejsca hipsterskim 
lokalom. Kto odpowiada za proces rewitalizacji? Jak rewitali-
zacja zmienia praską społeczność? Pytania te towarzyszyły nam 
w czasie spaceru szlakiem świeżo odnowionych zabytków. 

 

Szlakiem filmowym 

13, 20, 27 SIERPNIA 

SCENARIUSZ I PROWADZENIE: Aleksandra Karkowska-Rogińska 

Od lat 30. XX wieku Praga Północ stanowiła scenerię do filmów. 
W czasie spaceru sprawdziliśmy, gdzie Aleksander Ford kręcił  
Legion ulicy, a Allan Starski wznosił dekoracje do Korczaka  
i Pianisty. Odwiedziliśmy takie miejsca jak Bazar Różyckiego, 
Park Praski i Nowa Praga.

 Stacjonarne lekcje muzealne

2 STYCZNIA – 8 MARCA 

KOORDYNACJA: Anna Kraus, Anna Wigura, Aleksandra Karkowska-Rogińska

PROWADZENIE: Anna Kraus, Anna Wigura, Aleksandra Karkowska-Rogińska; 

edukatorzy zewnętrzni: Marzena Szugiero, Dorota Dyda, Joanna Sieracka, Aleksandra 

Śmiarowska

LICZBA LEKCJI: 18

LICZBA UCZESTNIKÓW: 362 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli 
skorzystać z bogatej oferty lekcji muzealnych. Najmłodsze klasy 
najczęściej wybierały lekcję Praskie zawody. Licealiści prefe-
rowali lekcję Cała Praga w trzech budynkach. Ciepło przyjęte 
zostały nowe lekcje wprowadzone do oferty, poświęcone wie-
lokulturowości.

Lekcje muzealne online

1 PAŹDZIERNIKA – 31 GRUDNIA

KOORDYNACJA: Wojciech Biliński

SCENARIUSZ I PROWADZENIE: Anna Kraus, Anna Wigura, Aleksandra Karkowska-

-Rogińska; edukator zewnętrzny: Dorota Dyda

LICZBA LEKCJI: 10

LICZBA UCZESTNIKÓW: 198

Scenariusze lekcji wykorzystujące zbiory Archiwum Historii 
Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi i Archiwum Fotografii 
Muzeum Warszawy oraz słuchowisko Ocaleni przez pamięć. 
Najmłodsze klasy najczęściej wybierały lekcję Praskie zawody 
czyli rzemieślnicza Praga.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Edward Hartwig
Ogród Saski zimą, widok na Wodozbiór 

lata 60. XX w.  |  AN 4078/2/H 
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Konrad Schiller,
fot. Marcin Sieczka

Muzeum Woli w 2020 rok wkroczyło z entuzjazmem, że po paroletniej moder-
nizacji zabytkowego budynku pałacyku Aleksandra Sikorskiego wolski oddział 
Muzeum Warszawy przypomni mieszkańcom o swojej obecności. Muzeum Woli 
chce Cię poznać; poznać Twoją historię – to było nasze przewodnie hasło, któ-
rym komunikowaliśmy otwarcie muzeum w 2019 roku, podkreślając ważną rolę 
mieszkańców w kształtowaniu historii dzielnicy. Wystawa Wola w Muzeum była 
otwarta do końca marca 2020 roku. Podczas pandemii działania muzeum prze-
nieśliśmy do sieci. 
Czas poprzedzający przygotowania do nowej wystawy i jej otwarcia poświęcili-
śmy na rozwijanie działań edukacyjnych związanych z tematem wystawy Wola 
w Muzeum oraz udostępnianie tekstów o historii miejsc i ludzi związanych z roz-
wojem Woli. W ramach tego zaprosiliśmy Adama Stępińskiego, autora nieopubli-
kowanej książki Pod wronimi skrzydłami, do przeczytania jej fragmentów przed 
kamerą. Trzyczęściowy film został udostępniony na kanale YouTube Muzeum 
Warszawy. Powieść, oparta na osobistych wspomnieniach, przywołuje warszaw-
ską Wolę przede wszystkim z lat 1956–1968, ale znajdziemy w niej też wątki 
sięgające XIX wieku. 
Ważnym tematem była dla nas również historia początków „Solidarności” na Woli. 
W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy pracę nad projektem online Przebudzenie 
obywatelskie. „Solidarność” w Warszawie 1980-1981. W ramach tego projektu 
sfilmowaliśmy rozmowę z Mirosławem Odorowskim, członkiem Komitetu Zało-
życielskiego „Solidarności” w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. 
Róży Luksemburg w Warszawie. 
Zwieńczeniem roku był duża problemowa wystawa Przemiany. Krajobraz Woli po 
1989 roku, która we wnikliwy i czytelny sposób zobrazowała konteksty przemian 
w krajobrazie i urbanistyce, do jakich doszło na Woli w ostatnich trzydziestu latach.

Konrad Schiller 
KIEROWNIK MUZEUM WOLI

Muzeum Woli
ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa

Edward Hartwig
Widok fragmentu ulicy Chałubińskiego 
1978–1984  |  AN 4021/2/H
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Wystawa Wola w Muzeum

7 GRUDNIA 2019 – 12 MARCA 2020 

KURATORZY: Konrad Schiller, Magdalena Staroszczyk

KOORDYNACJA I PROJEKT: Klementyna Świeżewska

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 964

Przygotowując wystawę czasową, kuratorzy skupili się na 
wybranych zagadnieniach, które ukształtowały tożsamość 
dzielnicy, takich jak wielokulturowość, dziedzictwo prze-
mysłowe, kontrasty społeczne, traumy II wojny światowej: 
utworzenie i zagłada getta dla ludności żydowskiej, walki 
powstańcze, rzeź ludności cywilnej w pierwszych dniach 
powstania warszawskiego, a także dziedzictwo PRL-u oraz 
„Solidarności”. Wśród eksponatów znalazły się m.in. wy-
twory znanych lokalnych firm platerniczych a także liczne 
obiekty związane z pamięcią mieszkańców i potomków 
wolskich fabrykantów.

Wydarzenia towarzyszące

Modernizm żydowski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki.  

Dyskusja wokół książki i wystawy 

23 STYCZNIA

PROWADZENIE: Konrad Schiller

UDZIAŁ WZIĘLI: dr Marika Kuźmicz, Zofia Rojek, dr Piotr Słodkowski 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

DKF Wola. Poszukiwany, poszukiwana 

26 STYCZNIA

KOMENTARZ: dr hab. Justyna Jaworska, dr Michał Oleszczyk

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

Biennale Rzeźby w Metalu – Warszawa 1968. Eksperymenty sztuk wizualnych 

w przestrzeni miejskiej. Wykład

8 LUTEGO

PROWADZENIE: Konrad Schiller

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20

Wola kobiet. O kobiecych historiach z dzielnicy 

8 MARCA

PROWADZENIE: Magdalena Staroszczyk

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

Program edukacyjny

Sfinksy lądują w Warszawie 

LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

18 STYCZNIA

PROWADZENIE: Katarzyna Żukowska – specjalistka ds. edukacji w Muzeum Woli

LICZBA LEKCJI: 4

Zaprojektuj nowe szyldy dla Warszawy! 

WARSZTAT ONLINE 

29 LUTEGO 

PROWADZENIE: Patryk Martuś – kaligraf i projektant, współzałożyciel Warszawskiego  

Domu Kaligrafii

Warsztat Zaprojektuj szyldy dla Warszawy

Dzień z życia młodego warszawiaka

LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

17-21 LUTEGO 

PROWADZENIE: Katarzyna Żukowska

LICZBA LEKCJI: 5

Haft społeczny – Wola w Muzeum 

WARSZTATY ONLINE

19 GRUDNIA

PROWADZENIE: Katarzyna Żukowska, Ula Smykowska – wyspecjalizowana hafciar-

ka, absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego

LICZBA UCZESTNIKÓW: 12

Działania online

KWIECIEŃ – SIERPIEŃ 2020

CAŁKOWITY ZASIĘG: 87 055

Muzeum Woli

Pod wronimi skrzydłami

8 LIPCA

KURATORKA: Magdalena Staroszczyk

DOSTĘP: kanał YouTube Muzeum Warszawy

LICZBA ODSŁON: 89

Niepublikowana powieść Adama Stępińskiego, trzyczęściowy film 
z czytaniem fragmentów przez autora powieści. 

Wola w ogóle, Wola w szczególe

4 KWIETNIA – 6 LIPCA

DOSTĘP: www.muzeumwoli.pl

KOORDYNACJA: Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy

LICZBA ODSŁON: 11 291 (dla wszystkich tekstów w okresie kwiecień-lipiec 2020)

Teksty o historii Woli ilustrowane zdjęciami obiektów ze zbiorów 
Muzeum Warszawy publikowane online: 
– Historia wolskiego browaru Haberbusch, Schiele & Klawe,  
Konrad Schiller; 
– Historia rodziny Ulrichów w trzech częściach, Katarzyna Żukowska; 
– Wielkanoc na Woli. Migawki z XVIII i XIX wieku, Katarzyna Żukowska; 
– Ulica Obozowa na Kole i osiedle TOR, Magdalena Staroszczyk 
i Katarzyna Żukowska;
– Jak powstała ulica Okopowa, czyli o topografii Woli, Katarzyna 
Żukowska.

Warsztaty Cross Culture Week

22-24 KWIETNIA

DOSTĘP: na platformie Zoom

KOORDYNACJA: Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych

LICZBA ODSŁON: łącznie 265

Zorganizowane we współpracy z Polsko-Japońską Szkołą Technik 
Komputerowych. Odbyły się w Muzeum Woli. W ramach programu 
dla publiczności były dostępne trzy wykłady online: 
– The Grand Opening Online, prowadzenie Jerzy Nowacki
– Design Including Information Support Features for the Children 
with Hearing Disability, prowadzenie Fusako Kusunoki 
– COVID 19! There goes my career-not: Writing and Designing in 
the Face of Hard Times, prowadzenie Warren Lehrer.

„Solidarność” w Warszawie 1980-1981

31 SIERPNIA – 31 GRUDNIA

KURATORZY: Izabella Maliszewska i Konrad Schiller

DOSTĘP: www.muzeumwoli.pl

LICZBA ODSŁON: 3 200

Rozmowa wideo z Mirosławem Odorowskim, który w latach 80. był 
członkiem Komitetu Założycielskiego „Solidarności” i Związków 
Zawodowych w Zakładach im. Róży Luksemburg.

Wystawa Przemiany. Krajobraz Woli  
po 1989 roku

10 WRZEŚNIA – 19 PAŹDZIERNIKA 

KURATORKA: Patrycja Jastrzębska

KWERENDY: Adam Lisiecki, Krzysztof Olszak

KOORDYNACJA I PRODUKCJA: Katarzyna Białach, Klementyna Świeżewska

PROJEKT: Małgorzata Czekajło, Maria Gajewska

PROJEKT GRAFICZNY: Maciej Chodziński

PROGRAM TOWARZYSZĄCY: Magdalena Staroszczyk, Konrad Schiller,  

Katarzyna Żukowska

Wystawa przedstawiała Wolę jako dzielnicę, w której jak w so-
czewce skupiają się zjawiska przemian w krajobrazie, jakie nastą-
piły po 1989 roku nie tylko w Warszawie, ale w wielu polskich 
miastach. Na wystawie można było zobaczyć, jakie piętno na wol-
skiej zabudowie odcisnęła „wolna amerykanka” lat 90., której 
symbolem stał się niesławny hotel Czarny Kot, jak poszczególne 
plany zagospodarowania zmieniały charakter dzielnicy i jak wol-
ski przemysł ustąpił miejsca drapaczom chmur tworzącym war-
szawskie city. Kuratorzy podjęli także zagadnienia takie jak pro-
ces rewitalizacji, budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura  
rozrywkowa. Wystawa opowiadała historię współczesnej wolskiej 
architektury nie tylko z perspektywy jej twórców czy inicjatorów: 
architektów, urbanistów, inwestorów, władz dzielnicy, ale pozwalała 
spojrzeć na dzielnicę oczami jej mieszkańców. Była punktem wyjścia 
do rozmowy o wpływie zmian w tkance miejskiej na życie społeczne.

Wydarzenia towarzyszące

To przede wszystkim cykl debat o przyszłości Woli z udziałem 
działaczy społecznych, urbanistów i inwestorów. W programie zna-
lazły się też oprowadzania, wykłady i spacery po dzielnicy, a także 
program edukacyjny – warsztaty, lekcje i spacery.

Wola przyszłości – Wola i jej dziedzictwo

DYSKUSJA

17 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Patrycja Jastrzębska 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

UDZIAŁ WZIĘLI: Patrycja Jastrzębska, Bogna Świątkowska,  

Jan Wiśniewski, Mateusz Gil 

Co po przemyśle? Industrialne dziedzictwo Woli

WYKŁAD 

24 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Michał Krasucki 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8
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Muzeum Woli

Plakat wystawy Przemiany. Krajobraz Woli  
po 1989 roku, autorka: Marta Caban

Wystawa Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku, fot. Teodor Klincewicz

Widok z wystawy Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku, fot. Teodor Klincewicz

Widok z wystawy  
Przemiany. Krajobraz Woli  
po 1989 roku, fot. Teodor Klincewicz

Muzeum Woli

Dać drugie życie – o rewitalizacji tkanki zabytkowej na Woli 

DYSKUSJA ONLINE

15 PAŹDZIERNIKA

UDZIAŁ WZIĘLI: Joanna Lang – Kierownik Działu Ikonografii i Fotografii Muzeum 

Powstania Warszawskiego; 

Artur Setniewski – członek zarządu Fundacji Fabryki Norblina; 

dr Katarzyna Stanny – Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Sztuki 

Mediów warszawskiej ASP, gdzie prowadzi Pracownię Obrazowania dla Mediów

MODERACJA: Jakub Kompa – Inicjatywa Wspólna Wola

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 25

Przestrzenie dospołeczne na Woli

DYSKUSJA ONLINE

5 LISTOPADA

PROWADZENIE: Magdalena Staroszczyk

UDZIAŁ WZIĘLI: Andrzej Chybowski, Ewa Chybowska, Franciszek Orłowski, Marek 

Ślusarz, Bogna Świątkowska 

DOSTĘP: płatny, platforma Zoom

LICZBA UCZESTNIKÓW: 9 

Z czego byliśmy dumni w 2001 roku? Wola jako poligon inwestycyjny 

WYKŁAD ONLINE 

14 LISTOPADA

PROWADZENIE: Alicja Gzowska

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 40

 

Duchy lat 90. w miejskiej przestrzeni 

WYKŁAD ONLINE

20 LISTOPADA

PROWADZENIE: Olga Drenda

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 76

Czarny Kot i spółka. Architektura czasów transformacji 

WYKŁAD ONLINE

26 LISTOPADA

PROWADZENIE: Patrycja Jastrzębska – historyczka sztuki

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 148

Pandemia i co dalej? Jak będzie wyglądać mieszkalnictwo przyszłości? 

WYKŁAD ONLINE

10 GRUDNIA

PROWADZENIE: Joanna Erbel – socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 41

Miastotwórczość 

WYKŁAD ONLINE

17 GRUDNIA

PROWADZENIE: Jan Mencwel

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 50

Działania edukacyjne związane z wystawą

Przemiany w kadrze, czyli jak patrzeć na miasto? 

SPACER

13 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Marta Baranowska i Katarzyna Żukowska 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 

 
Postindustrial na Woli. Drugie życie 

SPACER

19 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Patrycja Jastrzębska 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30

 
Bliżej Mirowa

SPACER RODZINNY

20 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Janusz Dziano i Katarzyna Żukowska 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 

 
Śladami książki Pod wronimi skrzydłami 

SPACER

26 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Katarzyna Żukowska i Adam Stępiński 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 

Spacer Przemiany w kadrze, czyli jak patrzeć na miasto,  
fot. Katarzyna Żukowska
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Czy to zabytek? Wolskie układanki online dla dzieci 

WARSZTATY ONLINE: wydarzenie płatne na platformie Zoom

21 LISTOPADA

PROWADZENIE: Katarzyna Żukowska 

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 

 
Wola Kolaż 

WARSZTAT INTERAKTYWNY ONLINE: wydarzenie płatne na platformie Zoom

12 GRUDNIA

PROWADZENIE: Dawid Kiliański i Katarzyna Żukowska

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 

 
Odolany Od nowa 

WIRTUALNY SPACER

28 LISTOPADA

PROWADZENIE: Marta Baranowska

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 50 

 
Czas wieżowców

29 LISTOPADA

WARSZTATY ONLINE DLA DZIECI I RODZICÓW: wydarzenie płatne na platformie Zoom

PROWADZENIE: mgr inż. Monika Płudowska-Zagrajek

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 7 
 

Dom Słowa Polskiego – przemiany. 

WIRTUALNY SPACER

6 GRUDNIA

PROWADZENIE: Janusz Dziano

DOSTĘP: platforma Zoom i Facebook Muzeum Woli

LICZBA UCZESTNIKÓW: 50

Wydarzenia

III Spotkania mironologiczne. I znów wj-j-j-u-u-u-u.  
Powstanie i inne historie. 50-lecie „Pamiętnika  
z powstania warszawskiego”

7-11 PAŹDZIERNIKA

KURATORZY: dr hab. Agnieszka Karpowicz; Maciej Byliniak

KOORDYNACJA: Magdalena Staroszczyk

PROJEKT GRAFICZNY: Marta Caban 

Spotkania poświęcone 50. rocznicy pierwszego wydania Pamięt-
nika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, zor-
ganizowane wspólnie przez Muzeum Woli, Fundację im. Mirona 
Białoszewskiego i IKP UW. 

 
Wygrywanie powstania. Debata online 

8 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: Kornelia Sobczak (IKP UW)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 29

UDZIAŁ WZIĘLI: dr Weronika Grzebalska (ISP PAN), badaczka militaryzmu, autorka 

książki Płeć powstania warszawskiego o udziale i roli kobiet w powstaniu warszawskim; 

dr Elżbieta Janicka (IS PAN), literaturoznawczyni i fotografka, autorka książki Festung 

Warschau o topograficznych zmaganiach o pamięć na warszawskim Muranowie; 

dr Łukasz Mieszkowski (IH PAN), historyk, autor książki Tajemnicza rana. Mit czołgu-

-pułapki w powstaniu warszawskim

Rozbrajanie wojny. Debata online 

9 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: dr hab. Agnieszka Karpowicz, Maciej Byliniak

LICZBA UCZESTNIKÓW: 25

UDZIAŁ WZIĘLI: Wojciech Jagielski – reporter, pisarz, były korespondent wojenny, spe-

cjalista od spraw Afryki, Kaukazu i Azji Środkowej, autor książek reportażowych (ostatnia to 

Strona świata), w których pisał m.in. o wojnach w Czeczenii, Afganistanie, Ugandzie i Syrii; 

Paweł Pieniążek – reporter, korespondent wojenny, autor książek o konfliktach zbrojnych 

Warsztat online Czas wieżowców

Muzeum Woli

Spacer Postindustrial na Woli. Drugie Życie, fot. Katarzyna Żukowska

Muzeum Woli

na Ukrainie i w Syrii (ostatnia to Po kalifacie. Nowa wojna w Syrii); 

Małgorzata Rejmer – pisarka, reportażystka, autorka książek ukazujących dwudziesto-

wieczną historię Rumunii i Albanii przez pryzmat indywidualnych historii ich mieszkań-

ców (ostatnia to Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii); 

Serhij Żadan – ukraiński pisarz, poeta i tłumacz, autor wielu tomików wierszy, opowiadań 

i powieści (ostatnia, Internat, opowiada o wojnie wdzierającej się w życie zwykłych ludzi)

  
Jak Miron nie zdobył Dzikiego Zachodu

SPACER

11 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: dr Igor Piotrowski

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 

 
W rytmie turkocącego magla 

SPACER

7 PAŹDZIERNIKA 

PROWADZENIE: dr Igor Piotrowski

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8 

Home Movie Day dla klimatu 

KONCERT PRZEDPREMIEROWY CHÓRU KLIMATYCZNEGO Z PREZENTACJĄ 

FRAGMENTÓW AMATORSKICH FILMÓW WYBRANYCH PRZEZ KOLEKTYW 

HOME MOVIE DAY WARSZAWA W RAMACH 17. FESTIWALU @MILLENNIUM 

DOCS AGAINST GRAVITY

TERMIN: 13 września

KURATORKI: Kolektyw Home Movie Day Warszawa w składzie: Paulina Haratyk, 

Gabriela Sitek, Magda Staroszczyk i Monika Supruniuk

MIEJSCE: szkoła przy ul. Emilii Plater 31 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 120

Tematem przewodnim tegorocznej edycji warszawskiego festiwalu 
Home Movie Day był klimat i zmiany, jakie w nim zachodzą. Natura 
oraz skutki tego, w jaki sposób wkracza w nią cywilizacja, były tema-
tem podejmowanym w różnorodny sposób w kinie amatorskim właści-
wie od jego początku. Filmowcy amatorzy z zainteresowaniem i troską 
obserwowali swoje najbliższe otoczenie, doceniali i upamiętniali pięk-
no przyrody, ale także – zaniepokojeni jej stanem – dokumentowali 

te przemiany w swoich filmach. Podczas festiwalu zaprezentowane 
zostały w całości bądź we fragmentach następujące filmy amatorskie: 
Ślady Marii Markiewicz; filmy Zofii Chomętowskiej, dokumentujące 
Polesie; industrialne i domowe utwory Janusza Jarosza; filmy Urszuli 
Chodnikiewicz, ilustrujące Bukowinę; Umierające chaty, Ginący świat 
oraz Poranek w Piaskowni, utytułowane na licznych konkursach fil-
mów amatorskich dzieła Leona Wojtali. Filmy pochodzą ze zbiorów 
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i Muzeum Woli, 
oddziału Muzeum Warszawy, Fundacji Archeologia Fotografii, inicja-
tywy Plac Czarnieckiego 10 oraz zbiorów prywatnych. 

Działania edukacyjne

SCENARIUSZE: Katarzyna Żukowska

 
Program lekcji stacjonarnych

6 tematów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym: 
Miejscy Aktywiści, Dzień z życia młodego warszawiaka, Miejsca 
Dżungla i lekcje przekrojowe w zakresie historii lokalnej.

 
Autorskie zajęcia weekendowe dla rodzin

Między innymi Mapa Woli i Sfinksy lądują w Warszawie.
 

Udział w akcji Zima w mieście 
Realizacja 17 lekcji w siedzibie Muzeum Woli. 

 
Moja Wola 
Lekcja spacerowa w bezpośrednim otoczeniu szkoły w dzielnicy 
Woli – oryginalny scenariusz dla każdej wolskiej szkoły.

Moja Wola. Lekcje dla szkół, fot. Katarzyna Żukowska
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Radosław Adamski,  
fot. MW

Muzeum Drukarstwa prowadzi działalność edukacyjną na temat historii drukar-
stwa oraz technik graficznych. Wyjątkowość naszych lekcji muzealnych polega 
na wprowadzeniu do każdych zajęć elementów warsztatowych. Połączenie teo-
rii z elementami praktyki pozwala utrwalić informacje i nauczyć się logicznego 
myślenia z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy. W roku 2020 prowadziliśmy 
lekcje stacjonarne w siedzibie muzeum oraz lekcje wyjazdowe w cyklu Muzeum 
w skrzyni. Podczas zajęć warsztatowych dla różnych grup odbiorców uczestni-
cy tworzyli własne projekty graficzne wykorzystując różne techniki artystyczne, 
tłoczyli na zabytkowych prasach płytki linorytnicze według własnych projektów, 
uczyli się ładnego ręcznego pisania podczas zajęć kaligraficznych oraz skupienia 
i dokładności w ramach zajęć introligatorskich. W tym roku Muzeum Drukar-
stwa rozpoczęło też działania na rzecz integracji wielokulturowej. Ich celem jest 
zwiększenie udziału obcokrajowców w wieku szkolnym oraz ich rodziców w na-
szej kulturze oraz twórcze spędzanie czasu w rodzinnym gronie skupione wokół 
tematyki książki, grafiki, druku oraz Warszawy. 
W roku 2020 w ramach lekcji stacjonarnych w siedzibie Muzeum oraz lekcji wy-
jazdowych z cyklu Muzeum w skrzyni przeprowadziliśmy łącznie 55 lekcji dla 
1081 osób. 
We wszystkich aktywnościach warsztatowych uczestniczyło 271 osób.
Łączna liczba osób odwiedzających Muzeum podczas wszystkich organizowanych 
wydarzeń wyniosła 1725 osób. 

Radosław Adamski
KIEROWNIK MUZEUM DRUKARSTWA

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa

Edward Hartwig
Pałac Kultury i Nauki zimą 
lata 70. XX w.  |  AN 4088/H 
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Plakat wystawy 
czasowej  
Solidarność  
1980-1983,

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Wystawa Okno wystawowe księgarni 
warszawskiej w 1939 roku

10 PAŹDZIERNIKA 2019 – 15 MARCA 2020

REALIZACJA: Maria Ejchman

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 259

Na wystawie zaprezentowano wydawnictwa z lat dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku, pogrupowane według działów tema-
tycznych: książki dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa popularno- 
naukowe oraz publicystyczne, literatura i poezja polska a także en-
cyklopedie, słowniki i albumy.

Wystawa Solidarność 1980–1983.  
Początek

15 WRZEŚNIA – 16 PAŹDZIERNIKA 

REALIZACJA: Maria Biegańska, Maria Ejchman

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 104 

W ramach obchodów 40-lecia powstania „Solidarności” przygoto-
wano prezentację powielaczy używanych w drukarniach podziem-
nych, ulotek, broszur oraz różnych wydawnictw drugoobiegowych. 
Ekspozycję stanowiła część zbiorów Muzeum Drukarstwa: niele-
galne druki z lat 1980-1988 ilustrujące poszczególne etapy naszej 
drogi do wolności. Pokazano także artefakty z działu techniki dru-
karskiej – cienkie cynkowe klisze offsetowe z fragmentami tekstów 
broszur wydawanych przez opozycję. 

Oprowadzanie po wystawie Solidarność 1980–1983. 
Początki 

25 WRZEŚNIA: dla osób niedowidzących

29 WRZEŚNIA: dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną

30 WRZEŚNIA; dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz spektrum autyzmu

1 PAŹDZIERNIKA: dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz słuchu

2 PAŹDZIERNIKA: dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz rodzin z dziećmi

PROWADZENIE: Barbara Rogalska, Maria Ejchman, Maria Biegańska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 38

Jako działania towarzyszące Festiwalowi Kultury Bez Barier przy-
gotowano oprowadzanie po wystawie dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Każdemu oprowadzaniu towarzyszył miniwarsztat graficzny.

Wystawa Inwitacje – zaproszenia  
z kolekcji Muzeum Drukarstwa

1-17 STYCZNIA 2020, KONTYNUACJA Z 2019 ROKU 

MIEJSCE: Warszawska Galeria Ekslibrisu 

REALIZACJA: Maria Biegańska

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH: 200

Wystawa prezentowała zaproszenia dotyczące wydarzeń politycz-
nych, społecznych, kulturalnych – od lat 50. XX wieku aż do cza-
sów współczesnych. Pokazano, jak na przestrzeni na przestrzeni lat 
jak zmieniała się ich grafika (rozwiązania graficzne i typograficzne) 
i tematyka.

Wydarzenia towarzyszące

WYKŁADY

LICZBA UCZESTNIKÓW: 96 (łącznie)

Linotyp – od podstaw do pełnego wiersza

11 STYCZNIA

PROWADZENIE: Andrzej Zaborowski

 
Nie tylko Bonawentura Jahoda. O warszawskich introligatorach – artystach słów 

kilka

25 STYCZNIA

PROWADZENIE: dr Elżbieta Pokorzyńska 

 
O projektowaniu książek

22 LUTEGO 

PROWADZENIE: Andrzej Barecki

  

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Wnętrze Muzeum Drukarstwa, fot. Adrian Czechowski

Przybory drukarskie, fot. Andrei Niakrasau

Papier barwiony – wykonany na warsztatach w Muzeum Drukarstwa

Wierszownik, fot. Andrei Niakrasau

RODZINNE WARSZTATY GRAFICZNE

LICZBA UCZESTNIKÓW: 53 (łącznie)

Linoryty inspirowane wystawą
8 LUTEGO 

PROWADZENIE: Joanna Makuch-Folwarska
 

Zaprojektuj swój znak

7 MARCA

PROWADZENIE: Maria Biegańska

 
Zaprojektuj swój plakat 

19 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Maria Biegańska

 

Kolorowa Warszawa
LUTY

REALIZACJA I PROWADZENIE: Radosław Adamski, Maria Biegańska

LICZBA SPOTKAŃ: 2

LICZBA UCZESTNIKÓW: 38

Projekt skierowany do młodych cudzoziemców, m.in. Ukraińców, 
Białorusinów, Tadżyków i Czeczenów, uczących się w warszawskich 
oraz podwarszawskich szkołach i przedszkolach, a także ich rodziców. 
Podstawą działań był dialog międzykulturowy (uczestnicy – eduka-
torzy) oraz międzypokoleniowy (dzieci – rodzice). Głównym celem 
projektu było zwiększenie udziału w naszej kulturze obcokrajowców 
w wieku szkolnym oraz ich rodziców, twórcze spędzanie czasu w ro-
dzinnym gronie skupione wokół tematyki książki i Warszawy, a także 
nauka języka polskiego jako obcego poprzez pracę i zabawę na wysta-
wie muzealnej, w zbiorach bibliotecznych oraz przestrzeni Muzeum 
Drukarstwa. Projekt przygotowany wspólnie z Biblioteką Muzeum 
Warszawy oraz Fundacją Ocalenie został wyróżniony w konkursie 
European Language Label 2020.

Działania edukacyjne 

Wykłady 

CYKL SPOTKAŃ KWARTALNYCH

LICZBA UCZESTNIKÓW: 41

Wodociągi warszawskie. Przygoda grafika z miastem

3 MARCA

PROWADZENIE: Andrzej Tomaszewski

 
Krótka historia pocztówki

10 MARCA

PROWADZENIE: Emilia Słomianowska 
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Wykłady w Muzeum Drukarstwa,  
fot. Radosław Adamski

Zajęcia kaligraficzne, fot. Radosław Adamski

Zajęcia online Zapakuj prezent – barwienie papieru, 
fot. Radosław Adamski

Zajęcia graficzne, fot. Radosław Adamski

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Skład zecerski, fot. Adrian Czechowski

Skład drukarski, fot. Adrian Czechowski

Warsztaty kaligraficzne, fot. Radosław Adamski

Zajęcia warsztatowe, fot. Radosław Adamski

Warsztaty rodzinne

CYKL SPOTKAŃ KWARTALNYCH

LICZBA UCZESTNIKÓW: 75

Kaligrafia – pocztówka z ferii. Warsztaty kaligraficzne

15 LUTEGO 

PROWADZENIE: Patryk Martuś

 
Linoryty – pocztówka z ferii. Warsztaty graficzne

22 LUTEGO

PROWADZENIE: Joanna Makuch-Folwarska

 
Od projektu po druk – projektowanie graficzne książki. Warsztaty graficzne

26 WRZEŚNIA

PROWADZENIE: Maria Biegańska

 

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Warsztaty graficzne – linoryty, fot. Radosław Adamski

Zajęcia graficzne – linoryty, pocztówka, fot. Radosław Adamski

Papier, woda, farba – co z tego wyjdzie? Warsztaty graficzne 
10 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: Radosław Adamski, Barbara Kwiatkowska

Działania online

Działania w ramach oferty świątecznej. Filmy instruktażowe poka-
zujące, jak z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w domu 
wykonać świąteczne ozdoby i opakowania na prezenty. 

GRUDZIEŃ 

Zapakuj prezent – barwienie papieru metodą powierzchniową

PROWADZENIE: Radosław Adamski, Barbara Kwiatkowska

Tworzenie ozdób świątecznych metodą marmurkową 
PROWADZENIE: Radosław Adamski, Barbara Kwiatkowska

Stacjonarne lekcje muzealne

STYCZEŃ – MARZEC

LICZBA LEKCJI: 55

LICZBA UCZESTNIKÓW LEKCJI: 1 081

SCENARIUSZ I PROWADZENIE: Barbara Rogalska, Maria Biegańska,  

Andrzej Zaborowski

W ramach stałej oferty edukacyjnej Muzeum Drukarstwa prowa-
dzi zajęcia z zakresu historii drukarstwa oraz technik graficznych, 
połączone z elementami warsztatowymi. Podczas zajęć uczennice 
i uczniowie tworzą własne projekty graficzne wykorzystując różne 
techniki artystyczne.

Muzeum w skrzyni – lekcje wyjazdowe

LISTOPAD – GRUDZIEŃ

LICZBA LEKCJI: 55

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 081

SCENARIUSZ / PROWADZENIE: Radosław Adamski

Lekcje muzealne w szkołach na terenie Warszawy. Przygotowano trzy 
scenariusze lekcji muzealno-warsztatowych: historia pisma i druku 
(klasy 1-3 i klasy 4-8), zajęcia z technik graficznych (klasy 4-8). 
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Magdalena Ciepłowska,
fot. MW

Początek roku w Muzeum Farmacji upłynął pod znakiem rozszerzania oferty edu-
kacyjnej i popularyzatorskiej. Nawiązywano kontakty ze szkołami, po konsultacji 
z nauczycielami powstawały nowe tematy lekcji muzealnych, niektóre zaczęto re-
alizować. Do połowy marca odbyło się 25 zajęć edukacyjnych, w których uczest-
niczyło ponad pół tysiąca uczniów. 
Równolegle kontynuowany był rozpoczęty w 2019 roku cykl spotkań Prawda 
czy mit. W spotkaniach tych, poświęconych szeroko pojętemu zdrowemu stylowi 
życia, uczestniczyły osoby śledzące trendy związane ze zdrowym odżywianiem. 
Była to okazja do rozmów z ekspertami, którzy w rzetelny sposób omawiali wy-
brane aspekty żywienia. Spotkaniom towarzyszyła degustacja ziół.
Na internetowe wydanie Nocy Muzeów przygotowano informację na temat zio-
łolecznictwa oraz kilka receptur z wykorzystaniem łatwych do zdobycia ziół  
i zdjęcia gotowych preparatów. 
Opracowano około 2 200 obiektów, przeprowadzono także prace inwentaryzacyjne.

Magdalena Ciepłowska
P.O. KIEROWNICZKI MUZEUM FARMACJI

Muzeum Farmacji
im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej

ul. Piwna 31/33, 00-265 Warszawa

Edward Hartwig
Widok na trasę W-Z i panoramę Pragi 
AN 4039/H  
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Muzeum Farmacji

Wydarzenia

Cykl wykładów Prawda czy mit?

Żywność ekologiczna

29 STYCZNIA

PROWADZENIE: Alicja Ponder

LICZBA UCZESTNIKÓW: 12

Czym jest żywność ekologiczna i czy warto ją kupować? Podczas 
spotkania uczestnicy zapoznali się z przepisami prawnymi doty-
czącymi jej produkcji.  Dowiedzieli się, jak rozpoznać  w sklepie 
produkty ekologiczne i jaki mają wpływ na zdrowie człowieka oraz 
czy oznaczenia na etykietach eko, bio i organic oznaczają to samo. 

Cukier czy słodziki

26 LUTEGO

PROWADZENIE: Małgorzata Rusek

LICZBA UCZESTNIKÓW: 9

Uczestnicy dowiedzieli się, jak czytać etykiety produktów spożyw-
czych, pod jakimi nazwami kryje się cukier, jak odróżnić cukier 
dodany od występującego naturalnie. Jak racjonalnie się odżywiać, 
aby w dobie wysokoprzetworzonej żywności nie jeść za dużo cukru.

Cała prawda o mleku

11 MARCA

PROWADZENIE: Magdalena Kopała

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8

Czy mleko i produkty mleczne możemy spożywać bez żadnych 
ograniczeń? Jakie mają właściwości i czy mogą powodować cho-
roby? Czy i jaki wpływ niedobory tych produktów mają na możli-
wość wystąpienia osteoporozy? Zaprezentowano również alterna-
tywne źródła wapnia w diecie człowieka.

Działalność edukacyjna

Lekcje muzealne

STYCZEŃ – MARZEC

LEKCJE DLA KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DLA SZKÓŁ PONADPOD-

STAWOWYCH

PROWADZENIE: Konrad Lewandowski

LICZBA SCENARIUSZY LEKCJI: 6

LICZBA PRZEPROWADZONYCH LEKCJI: 25

LICZBA UCZESTNIKÓW: 545

Z papierkiem lakmusowym w aptece

W trakcie lekcji przedstawiane było znaczenie dla farmacji wy-
branych związków o charakterze kwasowym oraz zasadowym. 
Praktyczne uzupełnienie lekcji stanowiły pokazy metod odróżnia-
nia kwasów i zasad, m.in. za pomocą soku z czerwonej kapusty, 
uniwersalnych papierków wskaźnikowych, fenoloftaleiny, oranżu 
metylowego oraz błękitu bromotymolowego.

Wiedza alchemików o lekach

Celem lekcji było zapoznanie uczniów z niektórymi znaczącymi 
postaciami z dziejów alchemii, z wybranymi preparatami stosowa-
nymi przez alchemików jako leki a także z typowymi dla tej grupy 
badaczy rozważaniami na temat struktury materii.

Narkotyki w cywilizacji

Zajęcia umożliwiały poznanie wybranych substancji o działaniu 
psychoaktywnym, mających silny wpływ uzależniający na orga-
nizm ludzki. Uczestnicy dowiadywali się o konsekwencjach ich 
używania, sposobach wykrywania w organizmie oraz zapoznawali 
się z historią ich stosowania w różnych kulturach. Rośliny o dzia-
łaniu narkotycznym były wykorzystywane m.in. w obrzędach reli-
gijnych oraz leczeniu.

Lekarstwo bez miary stanie za truciznę

Lekcje dotyczyły toksyczności substancji leczniczych i historii roz-
woju postaci leku. Zajęcia nawiązywały do odwiecznych marzeń 
o leku bezpiecznym i trafiającym bezpośrednio do miejsca dotknię-
tego chorobą. Była to okazja do omówienia sposobów dostępu sub-
stancji leczniczych: od stosowania odwarów, naparów, ekstraktów 
alkoholowych aż po na najnowsze osiągnięcia farmacji, takie jak 
mikronizacja środka leczniczego. Lekcja stanowiła również ostrze-
żenie przed nadużywaniem leków, szczególnie dostępnych bez re-
cepty, i bezkrytycznym podejściem do reklam.

Przyprawy i zioła

PROWADZENIE: Marianna Domaszewska, Hanna Michoń

Przyprawy nie są wyłącznie smakowym dodatkiem do potraw, 
lecz mają pozytywny wpływ na zachodzące w organizmie procesy 
biochemiczne, przez co pełnią ważną rolę w żywieniu. Większość 
z nich wykorzystywana jest w ziołolecznictwie i ma udowodnio-
ny pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. 
Uczestnicy lekcji poznawali zasady właściwej diety, dostarczającej 
organizmowi odpowiednich dawek niezbędnych substancji, a także 
konsekwencje ich niedoborów.

Muzeum Farmacji

Prezentacja na lekcji muzealnej, fot. MW

Prezentacja na wykładzie z cyklu Prawda czy mit?, fot. MW

Zajęcia edukacyjne, fot. MW

Zima w mieście

LUTY

LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZENIE: Hanna Michoń

Podczas lekcji dzieci zapoznawały się ze stosowanymi od dawna 
naturalnymi surowcami leczniczymi, wśród których są również 
znane z każdej współczesnej kuchni przyprawy. Uczestnicy dowie-
dzieli się również, czym jest postać leku i w jakich, zapomnianych 
już dzisiaj postaciach były dawniej przyjmowane leki.
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Joanna Maldis

fot. MW

W 2020 roku w Palmirach odbyło się kilka większych i ważnych uroczystości 
oraz wydarzeń, których Muzeum było współorganizatorem. Wszystkie odbyły się 
w plenerze, w warunkach reżimu sanitarnego i z ograniczoną liczbą uczestników. 
Wspomnieć należy uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci Agnieszki  
Dowbor-Muśnickiej oraz wydarzenie w 80. rocznicę największych egzekucji 
w Palmirach w czerwcu 1940 roku, w których zginęli wybitni przedstawiciele 
polskiego życia politycznego, naukowego, kulturalnego i sportowego. Wśród 362 
ofiar byli m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan 
Pohoski, olimpijczyk Janusz Kusociński.
Na jesieni, jak co roku, odbyły się dwa duże wydarzenia. We wrześniu upa-
miętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz pamięci ofiar egzekucji, 
w październiku – 60. Centralny Zlot Młodzieży PTTK Palmiry.
Pracownicy Muzeum kontynuowali realizację programu dokumentacyjno-badaw-
czego Lista Pamięci. W ramach tych działań udało się nawiązać kontakt z 12 
rodzinami i bliskimi osób zamordowanych w Palmirach, Puszczy Kampinoskiej 
i w Lasach Chojnowskich. Pozyskaliśmy istotne dla dalszych badań nowe infor-
macje i zweryfikowaliśmy dotychczasowe.

Joanna Maldis
KIEROWNICZKA MUZEUM – MIEJSCA PAMIĘCI PALMIRY

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
Palmiry, 05-152 Czosnów

Edward Hartwig
Widok Rynku Starego Miasta z wieży 
kościoła Matki Bożej Łaskawej 
1963–1973  |  AN 4230/3/H 
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Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

Wydarzenia

Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci 
Agnieszki Dowbor-Muśnickiej

19 CZERWCA

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Dowbor-Muśnickiego z Lusowa (Wielkopolska), 
wójt gminy Tarnowo Podgórne w asyście grupy motocyklistów 
oraz delegacji wojskowej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej im. Generała J. Dowbor-Muśnickiego z Międzyrzecza.

80. rocznica egzekucji w Palmirach w czerwcu 1940

20-21 CZERWCA 

W uroczystościach wzięli udział kombatanci, rodziny ofiar oraz 
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji 
kultury, organizacji społecznych. Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne we współpracy z Muzeum Więzienia Pawiak oddział Muzeum 
Niepodległości.

81. rocznica wybuchu II wojny światowej  
oraz egzekucji w Puszczy Kampinoskiej

14 WRZEŚNIA

Udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, 
Sejmu, samorządów, urzędów i instytucji centralnych, kombatanci, 
Wojsko Polskie. Po mszy świętej, której przewodniczył ks. kardy-
nał Kazimierz Nycz, i modlitwie ekumenicznej odczytane zostały 
listy okolicznościowe od Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Ministra 
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Uroczystości zakończył 
Apel Pamięci i złożenie kwiatów na grobach ofiar. Wydarzenia 
współorganizowano z Wojewodą Mazowieckim, IPN, WAT, Do-
wództwem Garnizonu Warszawa, Dyrekcją Kampinoskiego Parku 
Narodowego i in. 

60. Centralny Zlot Młodzieży PTTK Palmiry, fot. Monika Kościk

60. Centralny Zlot Młodzieży PTTK Palmiry, fot. Monika Kościk

Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci Agnieszki Dowbor-Muśnickiej, 
fot. Monika Kościk

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

Uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz egzekucji  
w Puszczy Kampinoskiej, fot. Bartłomiej Grudnik

Uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz egzekucji  
w Puszczy Kampinoskiej, fot. Bartłomiej Grudnik

60. Centralny Zlot Młodzieży PTTK Palmiry

17 PAŹDZIERNIKA

Zlot był imprezą jednodniową z trasami pieszymi, rowero-
wymi oraz z imprezami turystyczno-rekreacyjnymi. W spo-
tkaniu wzięły udział setki uczestników.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KUL-

TURY W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA 

W KRAJU 2020

W miejsce dotychczasowego halogenowego i metalohalogenowego 
oświetlenia terenu zainstalowano w osiemnastu punktach nowocze-
sne oświetlenie LED-owe o wysokich parametrach technicznych. 
Jest to niezwykle istotne ze względów ekologicznych i energo-
oszczędnych.
Zastosowanie technologii LED umożliwia oświetlenie fasady bu-
dynku i otoczenia nawet na znaczną odległość, co przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa i warunków udostępniania miejsca 
pamięci odwiedzającym Muzeum. 
Ponadto ciepła barwa światła LED-owego poprawia walory wi-
zualne – zachowuje naturalny kolor elewacji, zgodny z projektem 
budowy Muzeum. Długa żywotność zastosowanych lamp wyelimi-
nuje dotychczasową potrzebę wymieniania źródeł światła co dwa 
lata, co przyniesie wymierne korzyści zarówno ekologiczne, jak 
i finansowe.
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dr inż. Jacek Macyszyn
fot. MW

Działalność Muzeum Ordynariatu Polowego w 2020 roku koncentrowała się na 
obchodach związanych ze 100-leciem zaślubin Polski z morzem i 100. rocznicą 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Z tej okazji zorganizowano wystawę twórczości marynistycznej Adama Werki, 
uzupełnioną prezentacją ikonografii i dokumentów z Archiwum Akt Nowych, 
związanych z odzyskaniem przez Polskę dostępu do morza.
W nawiązaniu do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. zaprezentowano 
nieznany obraz Potyczka wybitnego malarza batalisty Stanisława Kaczora-Ba-
towskiego a także tablicę poświęconą pamięci walk 1. plutonu artylerii konnej 
o Wilno w 1919 r.
Ponadto uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą poległych w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1919-1921 żołnierzy z dywizjonów artylerii konnej, w tym do-
wódcy 8 Dywizjonu Artylerii Konnej węgierskiego barona podpułkownika Artura 
Buola.
Mimo okresowego zamknięcia Muzeum (od 16 marca do 31 lipca i od 17 paź-
dziernika do 31 grudnia) frekwencja wyniosła 3 532 zwiedzających. Przeprowa-
dzono kwerendy w zbiorach Muzeum Warszawy, wytypowano i uzupełniono 
ekspozycję stałą o 22 eksponaty. 

dr inż. Jacek Macyszyn
KUSTOSZ DYPLOMOWANY

KIEROWNIK MUZEUM ORDYNARIATU POLOWEGO

Muzeum Ordynariatu Polowego
ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa

Edward Hartwig
„Galeria obrazów” na Rynku Starego Miasta 
przed 1984  |  AN 4214/2/H 
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Muzeum Ordynariatu Polowego

Wystawa Wielkie dni małej floty  
w malarstwie Adama Werki

10 LUTEGO

ORGANIZATORZY: Muzeum Ordynariatu Polowego, Archiwum Akt Nowych, 

Fundacja im. Adama Werki

KURATORZY: Lech Trawicki, dr Jacek Macyszyn

Wystawa 77 prac malarskich warszawskiego artysty Adama Wer-
ki (1917–2000). Wystawa odbyła się w 100-lecie symbolicznych 
zaślubin Polski z morzem, których dokonał generał Józef Haller 
w Pucku. Wystawę uzupełniły dokumenty i fotografie ze zbiorów 
Archiwum Akt Nowych związane z odzyskaniem przez Polskę do-
stępu do morza.

Wystawa „Potyczka” Stanisława  
Kaczora-Batowskiego

olej na płótnie 44,5 × 34,5 cm
15 SIERPNIA

W ramach wystawy jednego obiektu w 100-lecie Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku zaprezentowano obraz Potyczka autorstwa Stani-
sława Kaczora-Batowskiego (1866–1946), przedstawiający starcie 
polskich kawalerzystów z żołnierzami Armii Czerwonej.

Wystawa 1. pluton artylerii konnej  
w walce o Wilno w 1919 r.

5 SIERPNIA

Wystawa jednego obiektu – tablicy poświęconej pamięci 1. plutonu 
artylerii konnej z 1. Dywizjonu Artylerii Konnej. Intencją wysta-
wy było przypomnienie wydarzeń związanych z walkami Polaków 
o Wilno (20 IV 1919 r.) w 100. rocznicę obchodów wojny polsko- 
-bolszewickiej. Tablica upamiętnia wydarzenia z okresu walk 
o Wilno koło Mostu Zielonego. Do 1939 r. tablica była umiesz-
czona na pamiątkowym dziale-pomniku na terenie Uniwersytetu 
Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego.

Wydarzenia

Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej  
dywizjonom artylerii konnej 

31 STYCZNIA

ORGANIZATORZY: MON, Ordynariat Polowy, Muzeum Ordynariatu Polowego

Tablica została odtworzona na podstawie zdjęć i opisów z okresu 
II RP, kiedy to była umieszczona na fasadzie Katedry Polowej. 
Zawiera nazwiska żołnierzy poległych w okresie wojny polsko- 
-bolszewickiej z dywizjonów artylerii konnej, w tym dowódcy  
8 DAK, węgierskiego barona ppłk. Artura Buola (śmiertelnie ranny 
12 X 1920 r.). Z inicjatywy poselskiej Ministerstwo Obrony Naro-
dowej zleciło wykonanie tablicy Mirosławowi Jasienieckiemu, war-
szawskiemu brązownikowi. W uroczystości otwarcia prócz przed-
stawicieli władz polskich wzięła udział delegacja rządowa Węgier. 

Działalność edukacyjna

Zajęcia dla seniorów

Celem projektu było przybliżenie zagadnień związanych z historią 
dziejów narodowych a także problematyki związanej z trwałością 
etosu rycerskiego w tradycji narodowo-żołnierskiej, kultu maryj-
nego w tradycji narodowej, wkładu duchowieństwa wojskowego 
w edukację obywatelską oraz zagadnień związanych z wojną spra-
wiedliwą. Projekt skierowany do seniorów zrzeszonych w PZERiI 
Warszawa-Śródmieście, Domu Pomocy Społecznej im. Matysia-
ków, a także do młodzieży szkolnej klas mundurowych 125 LO im. 
Waldemara Milewicza. 

Polskie duszpasterstwo I i II Armii Wojska Polskiego

23 STYCZNIA 

ORGANIZATORZY: Muzeum Ordynariatu Polowego, PZERiI Warszawa-Śródmieście

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 25 (seniorzy)

Ojciec Adam Studziński – kapelan i artysta

6 LUTEGO

ORGANIZATORZY: Muzeum Ordynariatu Polowego, PZERiI Warszawa-Śródmieście

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 19 (seniorzy)

Muzeum Ordynariatu Polowego

Uoczyste otwarcie wystawy Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki w 100-lecie zaślubin Polski 
z morzem, fot. Grażyna Kułakowska

Plakat wystawy Wielkie dni małej floty 
w malarstwie Adama Werki

Fragment ekspozycji stałej Muzeum Ordynariatu Polowego, fot. Adrian Czechowski Potyczka, Stanisław Kaczor-Batowski; 
olej na płótnie, 44,5 × 34,5 cm, fot. Jacek Macyszyn
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Mater Dei w polskiej tradycji narodowej

12 MARCA

ORGANIZATORZY: Muzeum Ordynariatu Polowego, PZERiI Warszawa-Śródmieście

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 26 (seniorzy) 

Polskie duszpasterstwo w PSZ na Zachodzie

24 WRZEŚNIA

ORGANIZATORZY: Muzeum Ordynariatu Polowego, PZERiI Warszawa-Śródmieście

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15 (seniorzy)

Odczyty i prelekcje

Kapelani Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej

24 STYCZNIA

ORGANIZATORZY: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”,  

Muzeum Ordynariatu Polowego

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 108 (członkowie związku)

Etos rycerski w tradycji polskiego skautingu

23 LUTEGO

ORGANIZATORZY: Chorągiew Mazowiecka ZHP, Muzeum Ordynariatu Polowego

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: ok. 200 (harcerze ZHP)

Duszpasterstwo polskie w kształtowaniu tożsamości narodowej  

w oparciu o tradycje i kulturę regionalną

25 LUTEGO

MIEJSCE: Ośrodek szkolny OSP Zakopane-Kościelisko

ORGANIZATORZY: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Oddział Twórców 

Ludowego Towarzystwa Narodowo-Kulturalnego, Muzeum Ordynariatu Polowego

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30 (artyści plastycy) 

Portret w polskiej kulturze narodowej – sylwetki polskich Legionistów

24 CZERWCA

MIEJSCE: „Agrowit”, Przewięź k. Augustowa

ORGANIZATORZY: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Oddział Twórców 

Ludowego Towarzystwa Narodowo-Kulturalnego, Muzeum Ordynariatu Polowego

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 28 (artyści plastycy)

Rola i znaczenie malarstwa historyczno-rodzajowego w kształtowaniu tożsamości 

narodowej Polaków

22 WRZEŚNIA

MIEJSCE: „Agrowit”, Przewięź k. Augustowa

ORGANIZATORZY: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Oddział Twórców 

Ludowego Towarzystwa Narodowo-Kulturalnego, Muzeum Ordynariatu Polowego

PROWADZENIE: Jacek Macyszyn

LICZBA UCZESTNIKÓW: 26 (artyści plastycy)

Muzeum Ordynariatu Polowego

Tablica pamiątkowa poświęcona polskim żołnierzom z dywizjonów artylerii  
konnej poległym w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, fot. Andrei Niakrasau

Tablica upamiętniająca walkę plutonu artylerii konnej o Wilno w 1919 roku, 
fot. Andrei Niakrasau 

Edward Hartwig
Pomnik Syreny na murach obronnych 

 1987 lub 1988  |  AN 4077/4/H  
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5376 osób odwiedziło w 2020 roku Centrum Interpretacji Zabytku oraz wzięło 
udział w organizowanych tu projektach edukacyjnych. W trudnym dla wszyst-
kich czasie zrealizowaliśmy większość z zaplanowanych spotkań. Kontynuowa-
liśmy cieszące się stałym zainteresowaniem dorosłej publiczności wykłady, warsz-
taty, spacery edukacyjne oraz dyskusje. Zachowaliśmy w ten sposób ciągłość  
w popularyzacji wiedzy o dziejach Warszawy i jej kulturowym dziedzictwie, jak 
też o dziedzictwie światowym, wyróżnionym na liście UNESCO. Podobnie jak  
w latach wcześniejszych, projekty edukacyjne prowadzili pracownicy Muzeum War-
szawy, jak też zaproszeni do współpracy badacze z uczelni wyższych, znawcy wybra-
nych problemów, specjaliści w zakresie historii, historii sztuki, konserwacji zabytków, 
architektury, socjologii oraz innych dyscyplin naukowych.
Jednym z wiodących przedsięwzięć 2020 roku był projekt BudujeMY! Rocznica od-
budowy Warszawy, związany z 75. rocznicą rozpoczęcia odbudowy stolicy, 67. uro-
dzinami Starówki – obchodzonymi na cześć oddania do użytku pierwszych kamienic 
na Starym Mieście – a także 40. rocznicą wpisu procesu odbudowy Starówki na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Była to kolejna okazja do przedstawienia idei, 
jakie przyświecają tej międzynarodowej organizacji. Projekt BudujeMY!, realizowany 
w formie wykładów, spacerów edukacyjnych, warsztatów i prezentacji kina letniego, 
objął swoim zakresem kilka obszarów problemowych, w tym między innymi: Warsza-
wa oskarża, Warszawa znowu żyje. Propaganda w służbie odbudowy miasta; Hodowla 
roślin w małych mieszkaniach; Archeolodzy dawnej Warszawy w czasie powojennej 
odbudowy; Ochrona, odbudowa, rekonstrukcja. UNESCO a globalne wyzwania ochro-
ny zabytków.
Rok dystansu społecznego znacznie ograniczył dopuszczalną liczbę uczestników, 
którzy mogli brać udział w przedsięwzięciach Centrum Interpretacji Zabytku. Wy-
kluczając mobilność, uniemożliwił realizację zadań opartych na wymianie między-
narodowej w dotychczasowych zakresie i formie. I tak na przykład zainicjowany 
w 2019 roku w ramach programu Erasmus+ Edukacja dla dorosłych projekt High-
-quality Empowering Adults Learning (HEAL), zmienił – podobnie jak większość 
stałych spotkań CIZ – formę realizacji na zdalną. Projekt, który będzie prowadzony 
do końca 2021 roku, pozwoli na stworzenie w Muzeum oferty dla osób zagrożonych 
wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność, bariery kulturowe lub społeczne.
W roku 2020 pracownicy Centrum Interpretacji Zabytku byli zaangażowani w orga-
nizację adresowanej do uczniów szkół podstawowych akcji Zima w mieście, a także 
w ramach Nocy Muzeów zaproponowali quiz online z wiedzy o odbudowie war-
szawskiego Starego Miasta.

dr Olaf Kwapis
W ZASTĘPSTWIE ZA ANNĘ ZASADZIŃSKĄ, KIEROWNICZKĘ CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU 

Centrum Interpretacji Zabytku
ul. Brzozowa 11/13, 00-238 Warszawa

Edward Hartwig
Widok wieżowca przy placu Feliksa Dzierżyńskiego 
(ob. plac Bankowy) 2 
ok. 1978  |  AN 4679/H 
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Centrum Interpretacji Zabytku

Projekty edukacyjne

Wykłady poniedziałkowe 

KOORDYNACJA: Marta Galewska

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 144

Organizowane systematycznie w Centrum Interpretacji Zabytku, 
a następnie online lub w formie hybrydowej, prowadzone przez 
badaczy poszczególnych problemów z zakresu historii, architek-
tury czy historii sztuki cykle wykładów lub pojedyncze prelekcje, 
adresowane do dorosłej publiczności, mają na celu popularyzację 
wiedzy o odbudowie Warszawy i Starego Miasta jako wpisanego 
na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a także 
o ochronie i różnorodności innych miejsc objętych tym wyróżnie-
niem. 

Wille włoskiego Południa: od Capri do Sycylii

PROWADZENIE: dr Olaf Kwapis

13 STYCZNIA Od Tyberiusza do Malapartego – część I, 

24 LUTEGO: Od Tyberiusza do Malapartego – część II 

2 MARCA: Złota mila architektury 

13 LIPCA: Sycylijska sceneria „Lamparta” 

 

Światowe dziedzictwo UNESCO: Chiny. Cesarskie stolice i pałace  

w dawnych Chinach

PROWADZENIE: dr hab. Marcin Jacoby

20 STYCZNIA: Historyczny Pekin i wcześniejsze stolice Cesarstwa 

17 LUTEGO: Cesarski zespół pałacowy Gugong – Zakazane Miasto

 
Światowe dziedzictwo UNESCO: Stany Zjednoczone. Parki Narodowe 

– szczególne miejsca na liście UNESCO i co jeszcze?

PROWADZENIE: dr Dorota Rucińska

9 MARCA: Ze Wschodu czy z Zachodu: piękno i zagrożenie

24 SIERPNIA: Z Południa na Północ: piękno i zagrożenie
 

Stambuł – kulinarny Orient-Express

PROWADZENIE: Bartek Kieżuń

19 PAŹDZIERNIKA: Lahmacun, gozleme, bazlama – płaski chleb w tradycji kulinarnej 

Turcji 

23 LISTOPADA: Kawa po turecku 

7 GRUDNIA: Boza, czyli co pić zimą w Turcji
 

Nowe spojrzenie na warszawski modernizm

PROWADZENIE: prof. Marta Leśniakowska

10 LUTEGO: Niewidoczny modernizm. Architektki w Warszawie

17 SIERPNIA: Warszawskie arkadie. Osiedle jako polityka

7 WRZEŚNIA: Czwarta Warszawa. Modernista w piekle kompromisów

5 PAŹDZIERNIKA: Plac. Krótka historia polityki emocji.

Dziedzictwo kulturowe UNESCO w Afryce Zachodniej  

– na przykładzie Nigerii, Ghany i Beninu

27 LIPCA

PROWADZENIE: dr Patrycja Kozieł

Pamiętajcie o Ogrodach. Pamięć w nazwach warszawskich ulic, niekoniecznie 

smutna i poważna

27 STYCZNIA

PROWADZENIE: dr Paweł Weszpiński

Włochy. Wino i historia

PROWADZENIE: dr Michał Bardel

20 LIPCA: Toskania

31 SIERPNIA: Wenecja

21 WRZEŚNIA: Kampania

26 PAŹDZIERNIKA: Sycylia

Europejskie wakacje. Place UNESCO

PROWADZENIE: dr Olaf Kwapis

10 SIERPNIA: Centrum świata – od Kapitolu do św. Piotra

28 WRZEŚNIA: De la Concorde, Madeleine, Royal i inne place eleganckiego Paryża

12 PAŹDZIERNIKA: Jedyny plac wenecki – Piazza San Marco

30 LISTOPADA: Place Lizbony

14 GRUDNIA: Campo dei Miracoli, czyli z Pizy do wieczności

Wykłady Nowości na listach Unesco

Nie jest Ok – Vatnajökull i inne lodowce Islandii

27 PAŹDZIERNIKA

PROWADZENIE: Emiliana Konopka

Architektura Pskowa 

17 LISTOPADA

PROWADZENIE: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska 

Stare Miasto na wiele zmysłów 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MUZEUM HISTORII POLSKI W RAMACH 

PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA 

KOORDYNACJA: Marta Galewska, Sylwia Kot

DOSTĘP: https://muzeumwarszawy.pl/stare-miasto-na-wiele-zmyslow-spacery-online/

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o historii Starego 
Miasta w Warszawie wśród osób niewidomych i słabowidzą-
cych. W ramach programu opracowano i wdrożono trasę eduka-
cyjną wokół staromiejskich zabytków, która stała się podstawą 
do napisania, nagrania i opublikowania audiodeskrypcji oraz 
produkcji zestawów z pomocami edukacyjnymi z instrukcją 
i mapą w opakowaniu. Dzięki nim uczestnicy mogą poznać 
wartość historycznego centrum stolicy, odbudowanego w wy-
niku zaangażowania społecznego po zniszczeniach niemieckich 
w czasie II WŚ, co wyróżniono wpisem na listę UNESCO. Po-
wstały nagrania audiowizualne oprowadzań z wykorzystaniem 
materiałów edukacyjnych. Audiodeskrypcje i opis trasy są do-
stępne na stronie internetowej muzeum. Materiały stworzone wg 
zasady projektowania uniwersalnego są atrakcyjne i użyteczne 
przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją Wielozmysły.

Gala Konkursu Nagroda Prezydenta  
m.st. Warszawy
12 LISTOPADA 

KOORDYNACJA: Marta Galewska, Karolina Młynarz, Magdalena Wróblewska

KAPITUŁA: prof. Wiesław Bielawski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, prof. Witold Bielecki – Akademia Leona Koźmińskiego, prof. Hanna 

Majkowska-Godlewska, Szkoła Główna Handlowa, prof. Anna Fidelus – Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Mirosław Filiciak – Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny SWPS, prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski, 

dr Ewa Jarecka-Bidzińska, laureatka konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w po-

przedniej edycji w 2019 roku, prof. Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula, Ewa Malinowska-Grupińska, Rada m.st. Warszawy, prof. Jerzy Paweł Nowacki, 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, prof. Lidia Rudnicka, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, Andrzej Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, dr hab. inż. Krzysztof Urbaniak, Politechnika Warszawska, Marcin Wojdat, 

Sekretarz m.st. Warszawy, dr Magdalena Wróblewska, Muzeum Warszawy.

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych 
na temat Warszawy w dwóch kategoriach: magisteriów i dok-
toratów. Konkurs przynosi wiedzę na temat najnowszych, czę-
sto jeszcze nie opublikowanych badań nad różnymi aspektami  

funkcjonowania miasta. Pomaga podtrzymywać kontakty i współ-
pracę z najważniejszymi uczelniami warszawskimi, których rekto-
rzy (lub ich przedstawiciele) zasiadają w Kapitule. W roku 2020 
Kapitule po raz pierwszy przewodniczył prof. Mirosław Filiciak 
z Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS. Przedstawi-
cielem Centrum Interpretacji Zabytku jako współtwórcy i organi-
zatora tego dorocznego konkursu była dr Magdalena Wróblewska. 
Koordynacją zajmowały się Marta Galewska i Karolina Młynarz. 
W 5. edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze 
prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy przyznano sześć 
wyróżnień – po trzy w kategorii rozpraw doktorskich oraz prac 
magisterskich. 
Nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobył 
dr inż. Krzysztof Skarżyński z Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Warszawskiej za pracę System oceny zanieczyszczenia świa-
tłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów (promo-
tor – prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan; promotor pomocniczy 
– dr inż. Sebastian Słomiński).
W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano mgr An-
nie Gregorczyk z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej za pracę Opracowanie metodyki wyznaczania loka-
lizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
z wykorzystaniem narzędzi GIS (promotorka: dr inż. Joanna Pluto-
-Kossakowska). 
Uroczysta gala Nagrody Prezydenta odbyła się w formie zdalnej.

Centrum Interpretacji Zabytku
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Centrum Interpretacji Zabytku Centrum Interpretacji Zabytku

Projekt BudujeMY! Rocznica odbudowy 
Warszawy

PROJEKT, REALIZOWANY W RAMACH DOTACJI BIURA KULTURY UM

LIPIEC – GRUDZIEŃ

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta, od października online

KOORDYNACJA: Sylwia Kot, Marta Galewska, Magdalena Wróblewska, zespół 

Działu Badań nad Warszawą

Działania popularyzujące wiedzę i badania o odbudowie Starego 
Miasta w Warszawie. Ważnym celem wieloetapowego projektu 
było odczarowanie mitów i stereotypów, przypomnienie o społecz-
nym charakterze przedsięwzięcia, które angażowało przedstawicieli 
różnych grup społecznych, wiekowych, zawodowych etc. 

 

Czy za wszelką cenę należy zachować każdy ślad przeszłości?

15 STYCZNIA

DYSKUSJA ONLINE

PROWADZENIE: Anna Wacławik-Orpik (radio TOK FM)

UDZIAŁ WZIĘLI: prof. Jacek Leociak, archeolog Zbigniew Polak, historyk sztuki 

Tomasz Fudala

Wydarzenie realizowane w ramach programu towarzyszącego wy-
stawie czasowej Muzeum POLIN Tu Muranów. Transmisja wykła-
du na Facebooku Muzeum POLIN.

Czy cały naród budował swoją stolicę?

1 LIPCA

WYKŁAD

PROWADZENIE: prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski  

MIEJSCE: kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Kolaże odbudowy. Tworzenie artystycznych kolaży ze zdjęć

7 LIPCA

WARSZTAT

PROWADZENIE: Marta Caban 

MIEJSCE: Lapidarium, Muzeum Warszawy

 

Kto odbudował Zamek Królewski?

15 LIPCA

WYKŁAD

PROWADZENIE: Bożena Radzio

MIEJSCE: kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Staromiejskie osiedle mieszkaniowe. Jak funkcjonowało nowe Stare Miasto  

po odbudowie?

WYKŁAD

22 LIPCA

PROWADZENIE: Ewa Majdecka

MIEJSCE: kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Autentycznie przebudowane. Stare Miasto w Warszawie

23 LIPCA

SPACER 

PROWADZENIE: Krzysztof Mordyński

 

Nowiutkie dwa pokoje z kuchnią bez okna – o wnętrzach warszawskich mieszkań 

w latach 50. XX w.

29 LIPCA

WYKŁAD

PROWADZENIE: dr Anna Wiszniewska 

MIEJSCE: kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Krakowskie Przedmieście odbudowane inaczej

29 LIPCA

SPACER

PROWADZENIE: Elżbieta Zatorowska

TRASA: pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Pałac Staszica z ciekawostką

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 

 

Autorskie oprowadzanie dr. Jarosława Trybusia po ścieżce odbudowy w Muzeum 

Warszawy

2 SIERPNIA

PROWADZENIE: dr Jarosław Trybuś

 

Warszawa oskarża, Warszawa znowu żyje. Propaganda w służbie odbudowy 

miasta

5 SIERPNIA

WYKŁAD

PROWADZENIE: Aleksandra Kędziorek – historyczka sztuki i architektury, kuratorka 

MIEJSCE: kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Powojenne polichromie na kamienicach Nowego Miasta w Warszawie

6 SIERPNIA

SPACER

PROWADZENIE: Joanna Kania

 

Plac, którego przed wojną nie było, z zabytkowym pałacem, który wciąż wielu chce 

zburzyć, czyli PKiN i jego otoczenie

6 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Franciszek Trynka

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Kino letnie: Przygoda na Mariensztacie

6 SIERPNIA

MIEJSCE: Lapidarium, Muzeum Warszawy

 

Place Śródmieścia – te same, ale nie takie same

8 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Maria Kamińska

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Hodowla roślin w małych mieszkaniach

11 SIERPNIA

WARSZTAT

PROWADZENIE: Paulina Kłos

 

Archeolodzy dawnej Warszawy w czasie powojennej odbudowy

12 SIERPNIA

WYKŁAD

PROWADZENIE: Zbigniew Polak

 

Stary most i nowy wjazd, czyli jak powstała trasa W-Z

12 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Elżbieta Laszczka

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Kino letnie: Szczęściarz Antoni

13 SIERPNIA

MIEJSCE: Lapidarium, Muzeum Warszawy

 

Autorskie oprowadzanie Grzegorza Piątka po ścieżce odbudowy Warszawy

16 SIERPNIA

PROWADZENIE: Grzegorz Piątek

 

Muranów – dzielnica na ruinach getta

17 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Agnieszka Dzik

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Ogrody Zamku Królewskiego – w gąszczu powojennych ideologii i doktryn  

konserwatorskich

19 SIERPNIA

WYKŁAD

PROWADZENIE: dr Małgorzata Szafrańska 

MIEJSCE: Kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Podwójnie nowe. Nowe Miasto w Warszawie

20 SIERPNIA

SPACER

PROWADZENIE: Krzysztof Mordyński

 

Hotel Metropol – Politechnika

20 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Elżbieta Zatorowska

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Kino letnie: Cafe pod Minogą

20 SIERPNIA

MIEJSCE: Lapidarium, Muzeum Warszawy

 

Szlakiem Jana Zachwatowicza – wykładowcy, generalnego konserwatora  

zabytków

25 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Maria Kamińska

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Jak zrobić wszystko, co ważne, i nie zwariować. Zarządzanie sobą w czasie

25 SIERPNIA

WARSZTAT

PROWADZENIE: Tomasz Szymański

MIEJSCE: Lapidarium, Muzeum Warszawy

 

Ochrona, odbudowa, rekonstrukcja. UNESCO a globalne wyzwania ochrony 

zabytków

26 SIERPNIA

WYKŁAD

PROWADZENIE: dr Andrzej Jakubowski

MIEJSCE: Kino Syrena, Muzeum Warszawy

 

Nowy Świat – inny niż przed wojną

27 SIERPNIA

SPACER

PRZEWODNIK: Elżbieta Zatorowska

ORGANIZATOR: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Kino letnie: Rewers

27 SIERPNIA

MIEJSCE: Lapidarium, Muzeum Warszawy
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Projekt międzynarodowy HEAL (Erasmus+)

KOORDYNACJA: zespół CIZ

High-quality Empowering Adult Learning (HEAL) ma na celu 
wprowadzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych 
z grup zagrożonych wykluczeniem (seniorzy, osoby z niepełno-
sprawnościami, osoby z innych kręgów kulturowych i osoby 
zagrożone zaburzeniami psychicznymi). Główne tematy pro-
jektu to muzeum otwarte i dostosowanie do potrzeb wybranych 
grup programu pozbawionego barier kulturowych i społecznych.  
Z powodu pandemii zakończenie projektu przesunięto do końca 
2022 roku. 

Wydarzenia

Zima w mieście

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM (SZKOŁA PODSTAWOWA)

Co jest zabytkiem?

Na przykładach pochodzących ze wszystkich stron świata odpo-
wiedzieliśmy na pytanie, czy istnieją wspólne zasady ochrony 
zabytków, w jaki sposób się je oznacza oraz kto jest za to odpo-
wiedzialny.

 

Różnorodność kulturowa – instrukcja obsługi

Podczas zajęć odpowiedzieliśmy na te i wiele innych pytań. 
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób UNESCO zapewnia 
ochronę różnorodności kulturowej i spróbowali własnych sił 
w praktykowaniu dziedzictwa niematerialnego różnych regionów 
świata.

Noc Muzeów

14 MAJA
PRZYGOTOWANIE: zespół CIZ 

Z okazji Nocy Muzeów Centrum Interpretacji Zabytku przygo-
towało quiz online, odpowiadający na pytanie: który zabytek na 
Starym Mieście odbudowano jako pierwszy, a który jako ostatni? 
Quiz pozwalał w lekkiej formie zdobyć wiedzę o odbudowie war-
szawskiego Starego Miasta. 

Święto Starego Miasta

SPACERY

Między Bramą Krakowską a Barbakanem. Stare Miasto – po prostu musisz to 

wiedzieć

22 LIPCA 

PROWADZENIE: pracownicy CIZ

 

Widoki staromiejskie, czyli o różnych perspektywach Starego Miasta

25 LIPCA 

PROWADZENIE: pracownicy CIZ

 

Spacer z Michałem Krasuckim

26 LIPCA 

PROWADZENIE: Michał Krasucki 

Edward Hartwig
Widok na mury obronne i Barbakan 

lata 70. XX w.  |  AN 4601/2/H 
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Marta Ciesielska,
fot. MW

Korczakianum do początku marca 2020 działało w pełnym zakresie, od 12 marca 
do końca roku było zamknięte dla osób zwiedzających wystawę, funkcjonując 
nadal jako pracownia archiwalno-dokumentacyjna (w okresie letnim możliwe były 
wizyty konsultacyjne w reżimie sanitarnym). 
Kontynuowane były za to intensywnie – ze wsparciem Zespołu Inwentaryzacji 
i Pracowni Digitalizacji – podstawowe prace ciągłe czyli opracowywanie zbiorów. 
Własne kwerendy (przede wszystkim nieprzebadanych dotąd tytułów prasowych, 
np. pism lwowskich) przyniosły zwiększenie wiedzy w zakresie tematyki korcza-
kowskiej, w tym o publicznym funkcjonowaniu zarówno osób z kręgu Janusza 
Korczaka, jak i instytucji oraz środowisk, z którymi był związany (na przykład 
historia Głównego Domu Schronienia, największej magistrackiej placówki opie-
kuńczej dla żydowskich podopiecznych, czy udział Korczaka w antyhitlerowskiej 
kampanii komitetów żydowskich w 1934 roku). 
Podobnie intensywnie prowadzone były prace badawcze i edytorskie związane 
z przygotowaniami do wydania ostatniego, wojennego tomu spuścizny pisarskiej 
Janusza Korczaka, poważnie uzupełniające i aktualizujące stan wiedzy o jego 
działalności oraz wykorzystujące najnowsze badania źródłowe nad gettem war-
szawskim.
W 2020 roku Korczakianum – obok konsultacji e-mailowych i telefonicznych  – 
przyjęło łącznie 490 osób, w tym 263 osoby zwiedzające wystawę stałą i 82 oso-
by jako gości pracowni archiwalno-dokumentacyjnej. W 8 lekcjach muzealnych 
wzięło udział 145 uczestników (17 opiekunów + 128 uczniów). Zdigitalizowano 
łącznie 359 archiwaliów Kolekcji Korczakowskiej.

Marta Ciesielska
KOORDYNATORKA KORCZAKIANUM

Pracownia Korczakianum
ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa

Edward Hartwig
Montaż pomnika Bohaterów Warszawy (Warszawska Nike) 
przed 20 lipca 1964  |  AN 4439/H
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Działania popularyzatorskie i edukacyjne 

Lekcje muzealne 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

LICZBA LEKCJI: 8

LICZBA UCZESTNIKÓW: 145

Tematy lekcji: Janusz Korczak – życie i dzieło, Dziecko-obywatel,
Prawa dziecka.

Cykl Czytając Korczaka

PRZYGOTOWANIE: Marta Ciesielska

LICZBA POZYCJI: 8

W ramach kontynuacji cyklu przygotowano wybór cytatów z pism 
Janusza Korczaka, opatrzonych komentarzem sytuującym je we 
współczesnym kontekście. Cykl realizowany jest dla portalu promu-
jącego nowoczesną edukację EduNews (www.edunews.pl), adreso-
wanego do środowiska nauczycielskiego.

Udział w konferencjach i spotkaniach

Postać / postawa Janusza Korczaka. Współczesne inspiracje.  
Spotkanie online z cyklu Dialog w wychowaniu, prowadzonego 
przez Centrum Edukacji Pozytywnej POZYTYWKA. 
MARTA CIESIELSKA

Prace Kapituły Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza 
Korczaka.
MARTA CIESIELSKA

23 PAŹDZIERNIKA 

Sztuka szacunku. Co teksty Janusza Korczaka mówią nam o współ-
czesnej sztuce dla dziecka – głos w panelu eksperckim Forum Ob-
serwatorium Sztuki dla Dziecka „Sprawczość dzieci w perspektywie 
myśli Janusza Korczaka” na 23. Biennale Sztuki dla Dziecka (półme-
tek): Spotkanie jako sztuka. Organizator: Centrum Sztuki Dziecka.
ANNA M. CZERNOW (również udział w organizacji 23. Biennale)

Pracownia Korczakianum

Prace archiwalne i zbiory

Zakończono pierwszy etap inwentaryzacji i digitalizacji archiwa-
liów podstawowego zasobu Kolekcji Korczakowskiej (tekstowych 
i ikonograficznych). Łącznie opracowano 359 jednostek (jedno- 
i wieloskładnikowych).

 

Przygotowano bezpieczne warunki przechowywania archiwaliów 
w Korczakianum (sejf). Z PKiN powróciły przechowywane tam 
czasowo spuścizny osobowe. 

 

Rozpoczęto prace przygotowawcze do prezentacji wybranych po-
zycji ze zbiorów korczakowskich w e-Katalogu Muzeum (prace 
koncepcyjne nad korczakowskimi ścieżkami tematycznymi).
  

Do księgozbioru Korczakianum przyjęto podarowane dwie obcoję-
zyczne publikacje pism Janusza Korczaka: tajwańską i rumuńską.

Edycja dzieł Janusza Korczaka 

Kontynuowano prace nad aparatem edytorskim t. XV Dzieł 
Janusza Korczaka: Pisma czasu wojny (1939–1942), obejmujące:
– weryfikowanie, uzupełnianie, opracowywanie
 i redagowanie przypisów do tekstów, 
– redakcję naukową kolejnych partii przypisów
 (zewnętrzna: dr hab. Hanna Kirchner).

Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe / 
/ Korczak Digital Repository

Merytoryczne wsparcie projektu: współpraca z Janusz Korczak As-
sociation in Canada oraz Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, 
które tworzą Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe / Korczak 
Digital Repository. Muzeum od 2019 roku jest partnerem w tym 
międzynarodowym projekcie, który zakłada publikację online 
źródeł na temat życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka 
(https://korczak.ckc.uw.edu.pl/).

Konsultacje naukowe

Korczakianum udzieliło łącznie 14 konsultacji naukowych do 
dysertacji doktorskich (3), prac licencjackich (2), publikacji i badań 
źródłowych (7). 
Konsultacje dotyczyły także galerii tworzonej przez Muzeum Getta 
Warszawskiego oraz projektu artystycznego

Pracownia Korczakianum

Pismo na blankiecie Towarzystwa prowadzącego 
Dom Sierot, podpisane przez Stefanię Wilczyńską 
(1886-1942), współkierującą Domem; 14 VI 1940. 
MHW 90/JK [1]

Kartka pocztowa; rękopis Janusza Korczaka 
(podpisany jego radiowym pseudonimem: 
Stary Doktór); grudzień 1935. O adresatce 
brak bliższych informacji. MHW 80/JK [1] i [2]

Wizyta braci Adamowiczów w Naszym Domu na Bielanach; lipiec 1934. Opis autorstwa Czesława Hakego 
(1907-2003), praktykanta Naszego Domu; pedagoga i działacza społecznego. MHW 339/JK [1] i [2]
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Współpraca z instytucjami zewnętrznymi 

BIURO EDUKACJI URZĘDU M.ST.  WARSZAWY

JANUSZ KORCZAK ASSOCIATION OF CANADA 

KAPITUŁA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJ  

IM. JANUSZA KORCZAKA 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA  

KORCZAKA / INTERNATIONAL JANUSZ KORCZAK ASSOCIATION 

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA 

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA

Pracownia Korczakianum

Pierwsza i ostatnia strona życiorysu Teresy Osińskiej (Dobry Brauner, 1905–1962), wychowanki i praktykantki Domu Sierot, nauczycielki; 
14 XII 1949 (MHW 51/a/JK [1] i [2]

Edward Hartwig
Fragment Starego Miasta zimą 
lata 70. XX w.  |  AN 4145/2/H  
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Działalność naukowa

W 2020 roku w Dziale Badań nad Warszawą prowadzono 
wewnętrzne projekty badawcze poświęcone różnym zagad-
nieniom z dziejów miasta, od czasów najdawniejszych do 
współczesności. Prace dotyczyły m. in. historii „Solidarno-
ści”, działalności pedagogicznej Janusz Korczaka czy spu-
ścizny warszawskiego zakładu rzemieślniczego Władysława 
Miecznika. 
W Dziale Opracowania Zbiorów realizowano projekty 
związane ze zbiorami kartograficznymi. 
W Muzeum – Miejscu Pamięci Palmiry prowadzono prace 
związane z tworzeniem Listy Pamięci ofiar.
W Muzeum Warszawskiej Pragi kontynuowane były ba-
dania na temat praskiej społeczności oraz rzemiosła w tej 
części Warszawy.
Muzeum Warszawy uczestniczyło w dwóch międzynarodo-
wych projektach badawczych: en/counter/points: kontakt, 
kultura i (re)negocjowanie przynależności w przestrzeni pu-
blicznej oraz ECHOES: European Colonial Heritage Moda-
lities in Entangled Cities. Było także współorganizatorem 
podsumowującej drugi z projektów konferencji międzyna-
rodowej dla badaczy i muzealników, która odbyła się online 
w październiku 2020 roku.

dr Magdalena Wróblewska
KIEROWNICZKA DZIAŁU BADAŃ NAD WARSZAWĄ

17
projektów badawczych 

10
wewnętrznych projektów badawczych  

w tym

W DZIALE OPRACOWANIA ZBIORÓW 
REALIZOWANE BYŁY

2
projekty

W DZIALE BADAŃ NAD WARSZAWĄ 
PROWADZONYCH BYŁO

5
w Pracowni 

Badań 
Archeologicznych

3
w Pracowni 

Badań 
Historycznych

2
w Pracowni 

Korczakianum

W MUZEUM MIEJSCA 
PAMIĘCI PALMIRY

REALIZOWANY BYŁ

1
projekt

W MUZEUM 
WARSZAWSKIEJ 

PRAGI PROWADZONE BYŁY

2
projekty

2
międzynarodowe 

projekty badawcze

Edward Hartwig
Fragment Trasy Łazienkowskiej  
po 1974  |  AN 4691/H 
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Działalność naukowa

Projekty we współpracy  
międzynarodowej

en/counter/points: kontakt, kultura i (re)negocjowanie  
przynależności w przestrzeni publicznej

UDZIAŁ W PROJEKCIE: Magdalena Wróblewska, Konrad Schiller

Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszaw-
skim, finansowany przez konsorcjum HERA. Jego założeniem 
jest krytyczna analiza roli odgrywanej przez muzea, obiekty dzie-
dzictwa materialnego, przestrzenie miejskie i lokalne instytucje 
w procesie definiowania pojęcia integracji. Analizie poddawana 
jest wiedza z zakresu funkcjonowania mniejszości etnicznych i re-
ligijnych w Warszawie. Projekt zakłada organizację debat z udzia-
łem przedstawicieli tych społeczności w celu wymiany i nawiązania 
kontaktów oraz współpracy.
Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy a także wypracowania 
konkretnych rozwiązań w nawiązywaniu kontaktów i opracowywa-
niu oferty we współpracy z przedstawicielami mniejszości. W pro-
jekt zaangażowani są nie tylko pracownicy Działu Badań, ale także 
oddziałów na Pradze i Woli. W 2020 roku zorganizowana została 
jedna debata (Muzeum Woli), kolejne dwie (MWP i siedziba głów-
na) i warsztaty podsumowujące projekt odbędą się w 2021 roku. 

ECHOES: European Colonial Heritage Modalities  
in Entangled Cities

UDZIAŁ W PROJEKCIE: Magdalena Wróblewska

W projekcie finansowanym w ramach Horyzontu 2020 Muzeum 
Warszawy jest jednym z partnerów konsorcjum, obok Muzeum 
Szanghaju i Muzeum Amsterdamu, i wspomaga badania dotyczące 
obecności dziedzictwa kolonialnego i imperialnego w miejskich ko-
lekcjach muzealnych. Udział w projekcie przyniósł wiedzę na temat 
obecności wątków związanych z postimperialnym dziedzictwem 
Warszawy na wystawie Rzeczy warszawskie, a także w różnych 
oddziałach Muzeum (MWP, Palmiry). W szerszej perspektywie 
projekt przyniesie odpowiedź na pytanie, czy na historię Warsza-
wy różnych okresów (zabór rosyjski, okupacja niemiecka, stolica 
PRL) można spojrzeć z perspektywy postkolonialnej i co ta per-
spektywa wnosi do wiedzy historycznej i jej interpretacji. Skutkiem 
mogą być projekty publikacji i wystaw na temat dziejów Warszawy  
(np. w XIX wieku – jako miasta imperium rosyjskiego). 
W ramach projektu przeprowadzono badanie wśród pracowników 
i publiczności (opracowanie w artykule opublikowanym pod koniec  
2020 roku w „Tekstach Drugich”). W październiku 2020 roku Mu-

zeum było współorganizatorem podsumowującej projekt konferen-
cji międzynarodowej dla badaczy i muzealników, która zgromadzi-
ła około 600 uczestników: specjalistów i osób zainteresowanych 
tematem.

Decolonizing Museum Cultures and Collections: 
Mapping Theory and Practice in East-Central Europe

21-24 PAŹDZIERNIKA 

WSPÓŁPRACA ZE STRONY MUZEUM: Magdalena Wróblewska 

Projekt realizowany wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Mu-
zeum Warszawy i Laboratorium Muzeum.

Pracownia Badań Historycznych

KIEROWNICZKA: Aleksandra Sołtan-Lipska

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania Niezależnego Samorządowego Związku 
Zawodowego „Solidarność”

PROWADZENIE PROJEKTU: Izabella Maliszewska
WSPÓŁPRACA: Małgorzata Berezowska, Konrad Schiller

W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą podpisania 
Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność” pracownia we współpracy 
z Muzeum Woli przygotowała rocznicową wystawę Przebudzenie 
obywatelskie. Solidarność w Warszawie 1980–1981, której celem 
było przyjrzenie się okoliczności powstania Solidarności oraz jej 
ideom i ich recepcji we współczesnym świecie. Scenariusz skła-
dał się z dwóch komplementarnych części: historyczno-dokumen-
tacyjnej i współczesnej ilustrowanej dziełami sztuki. Pracownia 
przeprowadziła kwerendy archiwalne i ikonograficzne w zbiorach 
Muzeum Warszawy, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy Muzeum Warszawy, która powstała już na początku wrze-
śnia 1980 roku, Ośrodka KARTA, Biblioteki Narodowej oraz pry-
watnych. W ich wyniku wyselekcjonowano dokumenty, plakaty, 
zdjęcia, pamiątki historyczne oraz fragmenty nagrań zarejestrowa-
nych podczas prowadzonego przez Muzeum od 2005 roku progra-
mu Solidarność i opozycja demokratyczna w Warszawie w latach 
1976–1989, na podstawie których opracowano pierwszą część sce-
nariusza. Położono w nim nacisk na zagadnienia, które zajmowały 
ważne miejsce w dyskursie społecznym, jaki przetoczył się przez 
Polskę w latach 1980–1981: 
1) prawa pracownicze,
2) polityka społeczna, w tym przestrzeganie praw człowieka, sytu-
acja kobiet czy prawo do mieszkania, 
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3) samorządność,
4) praworządność, 
5) edukacja, 
6) ochrona środowiska,
7) wolność w kulturze, w tym walka z cenzurą, 
8) prawo dostępu do informacji i wolność mediów, 
9) wspólnota obywatelska, z czym wiąże się odpowiedzialność  
za państwo i dążenie do niepodległości.
Drugim efektem projektu była wystawa online Odrodzenie oby-
watelskie. Solidarność w Warszawie 1980-1981 (sierpień 2020), 
prezentacja tekstowo-ilustracyjna uzupełniona fragmentami na-
grań z uczestnikami tamtych wydarzeń (przygotowana wspólnie 
z Konradem Schillerem): https://muzeumwoli.muzeumwarszawy.
pl/wystawa/odrodzenie-obywatelskie-solidarnosc-w-warsza-
wie-1980-1981/

Wpływ działań podziemnej propagandy Akcji „N” 
na świadomość niemieckich żołnierzy i administracji  
na terenie III Rzeszy

PROWADZENIE PROJEKTU: Julian Borkowski

Zakończenie projektu badawczego koncentrującego się na dru-
kach ulotnych akcji „N” wydanych w Warszawie przez Wydział 
„N” Komendy Głównej ZWZ-AK oraz przez Referat „N” Okręgu 
Warszawskiego ZWZ-AK jako narzędziach propagandy. Projekt 
oparto na zbiorach Muzeum Warszawy uzupełnionych materiałem 
pozyskanym w wyniku kwerend w archiwach i innych muzeach.
Efektem przeprowadzonych badań były dwie prezentacje tekstowo- 
-ilustracyjne online.

 

Od pomysłu, drukarni do broszury propagandowej. Na przykładzie 
„Der Grösste Lügner der Welt” („Największy kłamca świata”) 
Prezentacja unikatowej kolekcji 20 fotografii wykonanych w kon-
spiracji w lipcu 1942 roku w pomieszczeniach drukarń Tajnych 
Wojskowych Zakładów Wydawniczych (W-3 i W-9), zlokalizo-
wanych w piwnicy budynku przy ul. Dobrej 34 na Powiślu. Kulisy 
powstania wspomnianej broszury, przedstawienie procesu produk-
cyjnego (ze zbiorów Muzeum Warszawy; fotografie różnego for-
matu, wykonane na papierze fotograficznym w technice srebrowo- 
-żelatynowej, należały do kierownika drukarni W-3 i W-9 ppor. 
Władysława Pomorskiego „Jerzego”).

 

Rysunek jako narzędzie propagandy akcji „N” na przykładzie 
twórczości Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”
Prezentacja druków ulotnych i czasopism wydanych przez Wydział 
„N” Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Kra-
jowej z archiwum Jerzego Jabrzemskiego „Słomczyńskiego” (ze 

zbiorów Muzeum Warszawy). Należą do nich rysunki satyryczne, 
karykatury propagandowe warszawskiego artysty Stanisława To-
maszewskiego „Miedzy”, szefa grafików i głównego wykonawcy 
rysunków w III Dziale Redakcyjnym Wydziału „N”. Prezenta-
cji rysunków towarzyszyło omówienie celów, jakie miały spełnić 
 – uderzenie w słabe punkty okupanta niemieckiego, dotarcie do psy-
chiki niemieckiego czytelnika. Miały one wywoływać reakcje defety-
styczne wśród żołnierzy Wehrmachtu, niemieckich urzędników, volks-
deutschów i reichsdeutschów przebywających w Warszawie, na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa, ziem przyłączonych do III Rzeszy, 
w Rzeszy i na frontach wojennych, głównie na froncie wschodnim. 
Omówiono także symbolikę winiet, zagadnienia poruszone przez 
Tomaszewskiego, jak katastrofalna sytuacja na froncie wschodnim, 
zniszczenia Niemiec, wątki sfery społeczno-politycznej, religijnej 
i ukazania przeciwników Niemiec w II wojnie światowej. Prze-
śledzono wpływ rysunków na żołnierzy i urzędników oraz próby 
przeciwdziałania tej propagandzie przez niemiecką policję. Plano-
wanym efektem projektu jest artykuł naukowy Działania propagando-
we akcji „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK (zima 1941 – czerwiec 
1944) – nowe ustalenia, oparty na przeprowadzonych w ramach projektu 
kwerendach i nieznanych dotąd źródłach na temat akcji „N".

Pracownia brązowniczo-grawerska Mieczników

PROWADZENIE PROJEKTU: Aleksandra Sołtan-Lipska

Projekt realizowany w związku z przekazaniem do Muzeum War-
szawy części spuścizny działającej w latach 1936-–2010 firmy ro-
dzinnej, będącej po wojnie jednym ze znaczniejszych warszawskich 
zakładów rzemiosła artystycznego. Składał się z dwóch części: wy-
stawy czasowej i monografii firmy.
Wystawa czasowa Rzemieślnicze historie Pracownia Mieczników, 
czynna od 6 lutego do 25 października, oprócz historii zakładu i jej do-
robku, koncentrowała się na złożonym procesie powstawaniu wyrobów 
brązowniczych, będących efektem zespołowej pracy rzemieślników 
różnych specjalności, a także poprzez ukazanie historii konkretnych 
obiektów podkreślała związek wyrobów pracowni z Warszawą oraz fakt, 
że są to nie tylko cieszące oko przedmioty, ale uczestnicy minionych 
wydarzeń, świadkowie historii miasta i życia jego mieszkańców.
Na ukończeniu jest monografia firmy, składająca się z dwóch części: 
historii pracowni w latach 1936–2010, prezentowanej w kontekście 
zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej, oraz katalogu jej 
wyrobów brązowniczych będących własnością Muzeum Warszawy. 
Monografia oparta jest na archiwum rodziny Mieczników, dokumenta-
cji Cechu Zegarmistrzów, Złotników, Optyków, Grawerów i Brązow-
ników, zbiorach muzealnych, m.in. Muzeum Rzemiosł Artystycznych 
i Precyzyjnych, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Sportu 
i Turystyki, zbiorach prywatnych.
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rysunkowej ze stanowisk badanych przez KBDW w roku 1965 na 
terenie Grochowa (poszukiwanie osady „Kamion”). W ramach po-
rządkowania i weryfikacji dokumentacji terenowej z najstarszych 
badań prowadzonych na terenie Zamku Królewskiego zinwentary-
zowano zawartości poszczególnych teczek (przykładowo: Zamek, 
strefa V, wykop 15). 

Fascynacje polskich archeologów 

KOORDYNACJA: Ewelina Więcek

Cykl comiesięcznych wykładów o charakterze popularnonauko-
wym organizowanych we współpracy z warszawskim oddziałem 
SNAP. W marcu odbyły się dwa pierwsze: Marzeny Ożarek-Szilke 
Warsaw Mummy Project (26 stycznia) oraz Witolda Migala i Witol-
da Grużdża Człowiek i kamień. Tajemnica przetrwania (23 lutego).

Archeologia dawnej Warszawy

KOORDYNACJA: Ewelina Więcek

Cykl comiesięcznych wykładów popularyzujących wiedzę arche-
ologiczną adresowanych do szerokiego grona odbiorców. Odby-
ły się trzy: Zbigniewa Polaka Komisja Badań Dawnej Warszawy  
– początki archeologii miejskiej w Polsce (8 stycznia); Kamila 
Baturo Flasze, flaszki i flaszeczki – o szklanych butelkach i ich za-
wartości (12 lutego); Eweliny Więcek Ceramiczna ozdoba domu, 
czyli słów kilka o holenderskich flizach w domu warszawiaków (11 
marca).

Pracownia Badań 
Archeologicznych

NADZÓR MERYTORYCZNY: Zbigniew Polak

Flasze, butle i butelki. Szkło zasobowe z badań 
archeologicznych w zbiorach Muzeum Warszawy

PROWADZENIE PROJEKTU: Kamila Baturo

Projekt realizowany w latach 2018–2021 we współpracy z Alek-
sandrą J. Kasprzak z Muzeum Narodowego w Warszawie. Celem 
projektu jest między innymi pełna inwentaryzacja, opracowanie 
i publikacja znajdujących się w naszych zbiorach zabytków tej 
kategorii.  

 

Praca nad artykułem Flasze z pieczęciami LONDON w zbiorach 
archeologicznych Muzeum Warszawy, przeznaczonego do publi-
kacji w „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej”. Kwerenda 
w katalogach muzeów brytyjskich, kwerenda biblioteczna, zesta-
wienie bazy danych dla kontekstu sygnatur typu LONDON z badań 
prowadzonych na obszarze Warszawy i terenach podwarszawskich 
w oparciu o publikacje badań archeologicznych i kwerendę w zbio-
rach muzealnych. Przygotowanie ilustracji. 

 

Opracowanie rozdziału Obiekty szklane z badań archeologicznych pro-
wadzonych na obszarze pola bitwy nad Rawką i Bzurą (1914–1915) 
do publikacji podsumowującej wspólny projekt UMCS i IAIE PAN 
Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie 
Rawki i Bzury (1914–1915).

Przygotowanie abstraktu referatu Forgotten Glasshouses. Pre-
liminary Report on the Research of Forest Glass Industry in the 
18/19th Century Region of Mazowsze na 22. Międzynarodowy 
Kongres AIHV.

Stołowe naczynia szklane z terenów Warszawy

PROWADZENIE PROJEKTU: Elżbieta Wilczak Dąbrowska

Kontynuacja prac nad rozprawą doktorską, której tematem są sto-
łowe naczynia szklane pochodzące z Warszawy i znajdujące się 
w zasobach Muzeum Warszawy. Działania te są ściśle związane 
z całościowym porządkowaniem i uzupełnianiem ewidencji zabyt-
ków szklanych znajdujących się w zbiorach PBA.

 

Wykonanie głównych kart katalogowych (zawierających opis 
historii badań, odsłoniętych obiektów, ogólną charakterystykę 
zebranego materiału szklanego, plany sytuacyjne) dla placu Zam-
kowego: wykopy 2D (kamienica Płochockich), 3B, 3E, 3G, 4A, 
wykop ratowniczy 1 z roku 1974, Apteka Królewska, kamienica 
Sambergera, Rafałowicza i Bochenkowicza, działki 0, I, II, IV, V, 
VI, VII, X, XI, XII.

 

Wybrane do katalogu i sfotografowane zabytki szklane opisano we-
dług szablonu: 1) nr. kat./nr inw. pol./nr zab. wydz.; 2) klasyfikacja 
ogólna; 3) kategoria; 4) klasyfikacja szczegółowa; 5) funkcja; 6) 
stan zachowania; 7) materiał; 8) technika wykonania; 9) wymia-
ry; 10) opis zabytku; 11) kontekst archeologiczny; 12) kontekst 
kulturalny/stylistyka; 13) datowanie; 14) literatura; 15) uwagi/ana-
logie. Wpisano w ten sposób 86 zabytków z Apteki Królewskiej 
89 fragmentów z działki X, 123 z działki XI, 46 z obszaru posesji 
Rafałowicza.

Wszystkie zabytki szklane wybrane do analizy wpisywane są 
w tabelę Szczegółowe zestawienie zabytków szklanych z obszaru 
Warszawy, która obejmuje wyszczególnienie ilościowe poszcze-
gólnych fragmentów/części naczyń (np. dno, stopka, wylew, ucho) 
zebranych zabytków szklanych w obrębie poszczególnych nume-
rów inwentarzowych i przyporządkowanie ich do określonego typu 
naczynia (np. szklanice, kieliszki, szklanki, kufle itd.). 
 
Diagramy kołowe, wykonane dla Apteki Królewskiej, działek: 0, I, 
IV, VI, VII, IX, X, XII, wykopów: 3G, 4A, 3E, 2D, 3B i wykopu 
ratowniczego 1/1974 (łącznie: 15 diagramów) ilustrują procentowy 
udział różnych kategorii zabytków szklanych w obrębie poszcze-
gólnych zbiorów. 

Do dalszych analiz wytypowano obecnie stołowe naczynia szklane 
z badań ratowniczych przeprowadzonych w latach 2010–2011 na te-
renie posesji Nowomiejska 4, 8, Stary Rynek 28-30, 32, 40 (około 
176 obiektów). Uporządkowano i rozdzielono materiał, wykonano 
metryczki do fotografii i drobne wyklejenia. 

Rozpoczęto prace nad katalogiem zabytków szklanych ze stanowi-
ska 9 Pogotowia KBDW. Prace dokumentacyjne objęły 57 naczyń 
zachowanych w 60-80%. 

Rozpoczęto prace nad katalogiem zabytków szklanych pochodzą-
cych ze stanowiska Kościelna 12 na Nowym Mieście – opis historii 
badań oraz kontekstu pozyskanego materiału, wybór polowych ma-
teriałów dokumentacyjnych. 

Prace archeologiczne w Ogrodzie Krasińskich

PROWADZENIE PROJEKTU: Zbigniew Polak, Magdalena Wróblewska

W związku z planowanym projektem wystawy i wydawnictwa opra-
cowywane są wyniki poszukiwań archiwum Bundu i stanowiących 
ich kontynuację badań archeologicznych w Ogrodzie Krasińskich. 

Kontynuowano prace nad stworzeniem pełnego, ilustrowanego 
katalogu znalezisk. W magazynie w Pruszkowie przejrzano 600 
przedmiotów z badań prowadzonych w Ogrodzie Krasińskich, 
zweryfikowano stan ich zachowania, częściowo je przepakowano, 
przeniesiono na regały lub na rozłożone na podłodze drewniane 
podkłady, wykonano 280 fotografii, uzupełniono katalog szcze-
gółowy o ilustracje i dodatkowe informacje o tych przedmiotach.

Przejrzano dokumentację terenową, która opracowana została z po-
działem na zagadnienia: 1. Okoliczności, które doprowadziły do 
prac terenowych, ich przebieg i odbiór społeczny; 2. Omówienie 
wyników prac prowadzonych w sezonie 2013; 3. Omówienie wy-
ników prac prowadzonych w sezonie 2014.
ZBIGNIEW POLAK

Opracowano wstępną koncepcję wystawy, w ramach której obiekty 
znalezione podczas prac wykopaliskowych sytuowane są w kręgu 
zagadnień współczesnej archeologii (powrót do rzeczy, nowa ma-
terialność, zwrot afektywny w humanistyce). Koncepcja bazuje na 
nowych metodologiach, wypracowanych głównie na gruncie arche-
ologii współczesności.
MAGDALENA WRÓBLEWSKA

Komisja Badań Dawnej Warszawy

PROWADZENIE PROJEKTU: Zbigniew Polak

W związku z planami opracowania i publikacji wyników badań 
Komisji Badań Dawnej Warszawy przygotowano projekt wydaw-
nictwa w ramach serii Archeologia Dawnej Warszawy. Rozpoczęto 
prace nad porządkowaniem dokumentacji terenowej KBDW i jej 
cyfrową inwentaryzacją. Prace te nie ograniczyły się do efektów 
działalności samej Komisji, ale objęły także wykopaliska prowa-
dzone na terenie Zamku Królewskiego i na Placu Zamkowym. Wy-
selekcjonowano i uporządkowano dokumentację będącą owocem 
działalności ekipy PMA. Prace Badawcze na Zamku Warszawskim, 
zweryfikowano teczki z dokumentacją terenową stanowisk stałych 
i stanowisk Pogotowia KBDW, uporządkowano sprawozdania za 
lata 1951–1952, uporządkowano teczki z aktami osobowymi pra-
cowników KBDW. Wprowadzono do komputera spis dokumentacji 
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Publikacje

Adamski R., Księgarnia Wydawnicza Trzaski Everta i Michal-
skiego (artykuł w redakcji, przygotowany do publikacji w „Al-
manachu Muzealnym”)
Baturo K., Kasprzak A. J., Jarczew – Huta Jarczewska. I – ok. 1800, 
II – 1815-1821, III – 1823-1841, IV – Feliksin 1846-1854; woj. lubel-
skie, pow. łukowski, 10. odcinek serii Mazowieckie huty leśne szkła 
gospodarczego, „Szkło i Ceramika” 1/2020
Baturo K., Kasprzak A. J., Piekary – Huta Piekarska (1802/1804- 
-1836/1837), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, 11. odcinek serii Ma-
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Działalność wydawnicza Muzeum Warszawy w roku 2020 
była w dużej mierze kontynuacją wcześniejszych planów 
i realizacją już rozpoczętych projektów. Doprowadziliśmy 
do wydania kolejny tom opowiadań literackich inspirowa-
nych eksponatami z Muzeum Warszawy, opublikowaliśmy 
także zbiór legend warszawskich w języku angielskim, opar-
ty na wydanej wcześniej obszernej polskojęzycznej antolo-
gii. Przygotowaliśmy także do druku kolejny tom znanej 
serii Plany Warszawy. 
Trzy publikacje miały związek z wystawami czasowymi: 
Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników oraz prze-
wodnik po wystawie Zwierzęta w Warszawie. Tropem rela-
cji. Choć ta ostatnia wystawa została przesunięta na następny 
rok, pracę nad przewodnikiem doprowadziliśmy do końca, 
z myślą o jego rozpowszechnianiu w roku następnym.
Po raz pierwszy podjęliśmy produkcję e-booków. W tym 
roku w formie elektronicznej ukazały się trzy pozycje. 
Zmienna sytuacja i szczególne warunki nie sprzyjały inicjo-
waniu długofalowych projektów, jednak należy odnotować 
prace nad publikacjami, które rozpoczęły się równolegle 
z planowaniem i przygotowywaniem kolejnych ekspozycji 
czasowych: o służących warszawskich oraz o projektantce 
krajobrazu Alinie Scholtz. Do obu książek opracowano kon-
cepcje i zamówiono teksty. 

Anna Wrońska, Ewelina Solarek
REDAKTORKI DZIAŁU WYDAWNICTW

Wydawnictwa
Wybrane publikacje 

Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników 

Folder towarzyszący wystawie Rzemieślnicze historie. Pracownia 
Mieczników 

TEKSTY: Aleksandra Sołtan-Lipska

REDAKCJA I KOREKTA: Anna Wrońska

PROJEKT GRAFICZNY: Marta Caban

NAKŁAD: 500 egzemplarzy

24 strony, okładka miękka

ISBN: 978-83-65777-80-5 

Publikacja wprowadza widza w zagadnienia poruszane na wysta-
wie. Zawiera esej na temat dziejów pracowni brązowniczej ilustro-
wany archiwalnymi zdjęciami, a także bliższe omówienie i prezen-
tację wybranych eksponatów. 

Edward Hartwig
Plac Trzech Krzyży wiosną 
lata 70. lub 80. XX w.  |  AN 4159/1/H 
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Rzeczy dzieją się w Warszawie. Nowe legendy miejskie

Tom opowiadań literackich. Ich akcja toczy się w Warszawie.

AUTORZY OPOWIADAŃ: Błażej Brzostek, Wojciech Kuczok, Maciej Łubieński, 

Agata Passent, Monika Powalisz i Michał Walczak.

PROJEKT: Kuba Sowiński / Szeryfy

ILUSTRACJE: Aleksandra Cieślak

KONCEPCJA I REDAKCJA: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska

184 s., oprawa twarda

ISBN: 978-83-65777-67-6

NAKŁAD: 1200 egzemplarzy

Zaproszeni pisarze stworzyli alternatywne, głównie współczesne 
„nowe legendy”; opowieści o mieście, jego dzielnicach, konkretnych 
miejscach oraz prawdziwych lub wymyślonych bohaterach lokalnej 
wyobraźni. Dodatkiem do opowiadań są noty na temat obiektów 
muzealnych, które były ich inspiracją. Książka ma wyjątkową szatę 
graficzną. Rysunki Aleksandry Cieślak stanowią subiektywny ko-
mentarz do tekstu, a okładki zostały zaprojektowane i wydrukowane 
z wykorzystaniem algorytmu, w taki sposób, że w całym nakładzie 
nie ma dwóch identycznych.

Legends of Warsaw

Książka dla czytelników anglojęzycznych, turystów i mieszkańców 
stolicy, którzy chcą poczuć klimat miejsca i poznać tradycyjne, 
lokalne opowieści. 

AUTORZY LEGEND: Wanda Chotomska, Leon Kieżgajło, Maria Krüger, Halina 

Łochocka, Zdzisław Nowak, Ewa Szelburg-Zarembina. 

PRZEKŁAD: Søren Gauger, Zosia Krasodomska-Jones 

WSTĘP: Łukasz Bukowiecki

PROJEKT GRAFICZNY I ILUSTRACJE: Wojciech Pawliński

REDAKCJA: Anna Wrońska, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska

112 stron, oprawa twarda, tłoczona

NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY

ISBN: 978-83-65777-81-2

Wydawnictwa Wydawnictwa

Powstała na podstawie bestsellerowej publikacji Legendy warszaw-
skie. Antologia. Z tego obszernego tomu wybraliśmy dwanaście 
legend – atrakcyjnych dla współczesnego czytelnika i łatwych w od-
biorze nawet przez osoby, które po raz pierwszy stykają się z polską 
kulturą i historią. Zawarte w tomie opowieści, w których baśń miesza 
się z faktami, a postacie prawdziwe występują obok fantastycznych, 
ułożone są chronologicznie: od mitycznych początków osady nad 
Wisłą, przez średniowieczne dzieje miasta książąt mazowieckich, 
złote lata Warszawy jako stolicy i siedziby królów, aż po wiek XIX 
i XX. Lekturę ułatwiają przypisy i noty, które wyjaśniają trudniejsze 
pojęcia oraz historyczny i kulturowy kontekst legend. Elementem pu-
blikacji jest plan historycznego centrum Warszawy z opisami miejsc 
związanych z legendami. 
Autorami opowiadań zawartych w zbiorze są pisarze należący do 
kanonu twórców literatury dla dzieci i młodzieży. Ich klasyczne już 
teksty zostały powierzone wybitnym tłumaczom literatury i po raz 
pierwszy przełożone na angielski. 
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Wydawnictwa

Sprawozdania Muzeum Warszawy 2018 i 2019

Doroczne raporty z działalności Muzeum Warszawy czyli kronika

SPRAWOZDANIE MUZEUM WARSZAWY 2018

OPRACOWANIE REDAKCYJNE: Julia Odnous, 

Agnieszka Rasmus-Zgorzelska

PROJEKT: Anna Piwowar

ISBN 978-83-65777-79-9

SPRAWOZDANIE MUZEUM WARSZAWY 2019 

publikacja elektroniczna

OPRACOWANIE REDAKCYJNE: Ewelina Solarek

PROJEKT: Anna Piwowar

ISBN 978-83-65777-93-5

W marcu 2020 zostały zakończone prace nad przygotowaniem do 
druku Sprawozdania Muzeum Warszawy za rok 2018. W związku 
z niepewną sytuacją finansową przez kilka miesięcy ważyły się losy 
wydania papierowego. Ostatecznie Sprawozdanie 2018 ukazało się 
drukiem w nakładzie 300 egzemplarzy.
Sprawozdanie 2019 przygotowano tradycyjnym trybem według za-
sad i makiety lat ubiegłych. Materiały zostały zebrane i opracowane, 
a publikacja doprowadzona do etapu korekt na składzie.

Plan Dahlberga 1655

Nowa książka z serii Plany warszawskie powstała w całości w 2020 
roku: autorzy, dr Paweł E. Weszpiński i prof. Agnieszka Bartosze-
wicz, napisali teksty, dział wydawnictw dokonał redakcji i korekty, 
przeprowadzono kwerendę archiwalną i wybór ilustracji, treść roz-
działu poświęconego historii kartografii poddano recenzji naukowej, 
publikacja została zaprojektowana i złożona. Nie udało się jej wydać, 
ponieważ przetarg na druk został unieważniony z powodu zbyt małej 
liczby przesłanych ofert. 

Edward Hartwig
Aleje Jerozolimskie nocą 

 po 1974  |  AN 4066/H    
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Pozyskiwanie zbiorów

W 2020 roku odbyło się 31 posiedzeń Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów doty-
czących zakupów oraz darów. Zakupy realizowane były z przychodów własnych 
oraz dotacji między innymi z myślą o uzupełnieniu kolekcji eksponowanej na Wy-
stawie Głównej Rzeczy warszawskie. Nabytki pozyskane drogą zakupów i darów 
wzbogaciły między innymi zbiory rzeźby, rysunku i grafiki, fotografii, pocztówek, 
archiwaliów historycznych, medali i numizmatów, tkanin ubiorów i akcesoriów, 
wyrobów z metali szlachetnych i platerów, wyrobów z metali nieszlachetnych, 
pamiątek historycznych oraz przedmiotów użytkowych. 
Najcenniejsze zakupione w 2020 roku muzealia to rzeźba Chrystusa dźwigającego 
krzyż (redukcja posągu sprzed kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przemieściu, 
proj. Andrzeja Pruszyńskiego, wytwórnia Braci Łopieńskich, z dedykacją od Polek 
dla generała Weyganda z 1920 roku), tkanina dekoracyjna Wiarusy wykonana dla 
Cepelii około 1954 roku oraz platery projektu Julii Keilowej z lat 30. XX wie-
ku: talerz dekoracyjny Trzy trójkąciki, paterka na cytryny oraz stojak na nożyki. 
Natomiast zbiór brązów powiększył się o 22 wyroby z pracowni brązowniczej 
Władysława Miecznika. 
W ramach dotacji zakupiono: srebrną bulierę z podstawą i podgrzewaczem z war-
szawskiego warsztatu Karola Filipa Malcza z około połowy XIX wieku (program 
grantowy NIMOZ Rozbudowa zbiorów muzealnych 2020) oraz kolekcję fotografii 
autorstwa Mikołaja Grynberga z lat 2003-2007 (program MKiDN Narodowa Ko-
lekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 
Z najcenniejszych a zarazem bardziej znaczących darów warto wymienić: tkaninę 
dekoracyjną Tysiąclecie projektu Danuty Jaworskiej-Thomas wykonaną w latach 
60.–70. XX wieku dla Cepelii, dwie figury z pracowni brązowniczo-grawerskiej 
Władysława Miecznika (Bokser z 1936 roku i Ikar z 1971 roku), wiele ekspo-
natów do kolekcji ubiorów z lat 30. XX wieku. Otrzymalismy także zbiór kart 
pocztowych z widokami Warszawy, liczne eksponaty związane z drukarstwem 
warszawskim oraz sztandar Zgromadzenia Czeladzi Meblarskich w Warszawie 
z drzewcem z Syreną z 1885 roku.

dr Tomasz Pruszak
KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. GROMADZENIA I WYCENY ZBIORÓW

Zbiory

LICZBA MUZEALIÓW POZYSKANYCH 
W 2020 R.

dary

636

zakupy

liczba  
pozycji 

inwenta-
rzowych

liczba  
muzealiów

liczba  
pozycji 

inwenta-
rzowych

liczba  
muzealiów

875 176 227

812

OGÓŁEM

1102

liczba  
pozycji 

inwentarzowych

liczba  
muzealiów

W 2020 ROKU WYCENIONO

1303
obiekty muzealne

Edward Hartwig
Wieżowiec na Ścianie Wschodniej
przed 1984  |  AN 4841/H
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Zbiory

Wybrane nabytki

W studenckiej Stodole, 1958

Zofia Mróz-Pełczyńska
drzeworyt, bibuła

WYMIARY: 24,0 × 30,5 cm

SYGN. Z PRAWEJ, U DOŁU OŁÓWKIEM: Zofia Mróz-Pełczyńska 1958

Z LEWEJ, U DOŁU NAPIS OŁÓWKIEM: W studenckiej stodole 

MHW 31402

ZAKUP

Drzeworyt przedstawia zabawę w klubie studenckim Stodoła – pary 
tańczące w rytm współczesnej muzyki. Należący do Politechniki 
Warszawskiej klub został założony w 1956 roku. Jego pierwszą 
siedzibą był barak przy ulicy Emilii Plater, nazwany „stodołą”. 
Organizowano tam zabawy taneczne, kabarety, pokazy filmowe. 
Odbyły się tu trzy pierwsze edycje Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree (1958, 1959, 1960 roku). Na ryci-
nie widać dwóch muzyków z jazzowymi instrumentami: kontraba-
sem i trąbką. Artystka stosuje syntetyczne, geometryzujące formy, 
współgrające z dynamicznym ruchem tańczących par.
Zofia Mróz-Pełczyńska (ur. Puławy 1929 roku), w latach 1949–1955 
studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmowała 
się grafiką warsztatową, użytkową oraz wystawiennictwem.
JACEK BOCHIŃSKI

Rodzina Sobieskich z portretem Jana III, 1933

Reprodukcja miedziorytu Benoita Farjata z 1693 roku  
wg obrazu Henriego Gascara 
WYDAWCA: Komitet Obchodu 250-Lecia Odsieczy Wiednia

DRUK: Zakład Graficzny Bracia Koziańscy

AI 10029

DAR

Bodaj najciekawszym darem w 2020 roku była, składająca się  
z 10 sztuk, seria pocztówek wydanych w roku 1933 dla upamiętnie-
nia 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wydrukowane w warszaw-
skich Zakładach Graficznych Braci Koziańskich, przedstawiają pałac 
w Wilanowie, jego wnętrza, reprodukcje dzieł malarskich i grafik 
związanych z postacią monarchy oraz pomnik Jana III z Łazienek.
Prezentowana pocztówka przedstawia rodzinę królewską otaczająca 
wizerunek monarchy ustawiony na postumencie. Portret podtrzy-
mują: najstarszy syn Jakub Ludwik i średni Aleksander Benedykt, 
na jego ramieniu trzyma rękę matka, Maria Kazimiera. Za nią po 
prawej córka Teresa Kunegunda. Po lewej Konstanty Władysław 
wskazujący króla. 
PIOTR GŁOGOWSKI

W studenckiej Stodole, 1958
Rodzina Sobieskich z portretem Jana III, 1933

Zbiory

Praskie Foto Studio, p. Zofia Cendrowska, ul. Ząbkowska 4, 2004

Alex: „[…] jakie będzie moje życie, czas pokaże […]”, 2003

Fotografie Mikołaja Grynberga 

ZAKUP DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZIC-

TWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI 

KULTURY W RAMACH PROGRAMU NARODOWA KOLEKCJA SZTUKI

W 2020 roku zakupiono do kolekcji Muzeum Warszawy 27 
portretów fotograficznych autorstwa Mikołaja Grynberga. Tworzą 
one dwa cykle: Czas pokaże z 2003 roku i Zawodowcy z lat 
2004–2007. 

Alex: „[…] jakie będzie moje życie, czas pokaże […]”, 2003

wydruk na papierze fotograficznym 

WYMIARY: 25 × 35 cm

AF 38193

Fotografia pochodzi z cyklu Czas pokaże, który stanowi ujmują-
cy portret warszawskiej młodzieży u progu dorosłości. Składa się 
z 13 fotografii wykonanych w 2003 roku, podpisanych przez autora 
imieniem i fragmentem wypowiedzi bohatera, dotyczącej planów 
na przyszłość. 

Praskie Foto Studio, p. Zofia Cendrowska, ul. Ząbkowska 4, 2004

wydruk na papierze fotograficznym 

WYMIARY: 30 × 37 cm

AF 38208

Fotografia pochodzi z cyklu Zawodowcy, prezentującego praskich 
rzemieślników i kupców w ich miejscach pracy. Cykl składa się 
z 14 fotografii wykonanych w latach 2004–2007, podpisanych 
przez autora imieniem i nazwiskiem bohaterów, nazwą i adresem 
zakładu.
EWA NOWAK-MITURA
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Stanik do sukni damskiej, lata 70. XIX wieku

Pracownia krawiecka K. Piwowońska
atłas, koronka, płótno, fiszbiny, koraliki, haftki metalowe;

szycie maszynowe i ręczne 

WYMIARY: wys. 59 cm, szer. 36 cm, dł. rękawa 64 cm

MHW 31300

ZAKUP

Stanik do sukni z czarnego jedwabiu, ozdobiony bogatym haftem 
z czarnych szklanych paciorków stanowi cenny nabytek. To pierw-
szy w naszym zbiorze przykład wyrobu warszawskiej pracowni 
krawieckiej K. [lub C.] Piwowońskiej. Firma mieściła się przy 
ul. Podwale 4. Znamy nazwisko właścicielki ubioru. Bronisława 
Jadwiga Batogowska z domu Czyszkowska (1843-1919) wraz 
z mężem Feliksem Leopoldem Batogowskim herbu Radwan (1845-
1891) byli mieszkańcami Warszawy. Według tradycji rodzinnej 
wspierali powstanie styczniowe i – po klęsce powstania – straci-
li rodzinną posiadłość w Zborówku. Według relacji prawnuczki 
Batogowskich, rodzina zaopatrywała się w odzież w Warszawie: 
regularnie przyjeżdżała tu na zakupy i odwiedzała krewnych. Po 
śmierci męża ostatnie lata swojego życia Jadwiga Batogowska spę-
dziła w stolicy, w domu syna.
AGNIESZKA DĄBROWSKA

Suknia wizytowa beżowa, lata 60. XX wieku

Moda Polska
tkanina syntetyczna, metal; szycie maszynowe

WYMIARY: szer. ramion 36 cm, dł. 92 cm

MHW 31419

ZAKUP

Suknia w kolorze beżowym jest przykładem fasonu minimali-
stycznego i ponadczasowego. Z okrągłym dekoltem, bez rękawów, 
z lekko rozkloszowaną spódnicą mini. Z tyłu zapinana na suwak, 
od wewnątrz uzupełnia ją podszewka w kolorze dopasowanym do 
sukni. Jest opatrzona metką wytwórni – Mody Polskiej. Na na-
szywce oprócz logo firmy i napisu: „moda polska | WARSZAWA” 
dodatkowa adnotacja: „SERIA MODELOWA”. Tak znakowano 
niektóre ubiory, uszyte w ramach kolekcji handlowych. Serie mo-
delowe powstawały w krótkich, limitowanych edycjach. Serie han-
dlowe bardzo różniły się od ubiorów prezentowanych na pokazach 
„kolekcji wiodących”, które były przygotowywane ze znakomitych 
tkanin, w jednym egzemplarzu, dostosowanym do sylwetki prezen-
tującej je modelki lub modela. 
AGNIESZKA DĄBROWSKA

Buliera z podstawą i podgrzewaczem, ok. 1850

KAROL FILIP MALCZ

srebro wybijane, sztancowane, kość 

WYM.: wys. 39 cm, szer. 35 cm, gł. 30 cm

MHW 31317/A-D

ZAKUP DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU 

MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W RAMACH PROGRAMU 

ROZBUDOWA ZBIORÓW MUZEALNYCH

Srebrna buliera powstała ok. 1850 roku w warsztacie wybitnego 
warszawskiego złotnika Karola Filipa Malcza. W XIX wieku war-
szawiacy chcąc nabyć modne i wykwintne srebra stołowe udawali 
się na Krakowskie Przedmieście do sklepu Malcza, gdzie mogli 
znaleźć zarówno skromne łyżeczki, jak i bogate zastawy. Na kupno 
buliery, która znalazła się w zbiorach Muzeum Warszawy, mogli 
sobie pozwolić jedynie ludzie zamożni. W latach 20.–30. XIX wie-
ku w Polsce upowszechnił się zwyczaj picia herbaty. Napój ten 
podawany był podczas spotkań towarzyskich i dlatego naczynia 
związane z jego serwowaniem miały charakter reprezentacyjny. 
Buliera, którą zakupiło muzeum jest wyrobem efektownym, pre-
cyzyjnie wykończonym, o wyrazistej formie i dekoracji charakte-
rystycznej dla malczowskich wyrobów tworzonych w stylu Ludwi-
ka Filipa. Ze względu na jakość i unikatowość obiektu oraz jego 
znaczenie dla kolekcji sreber w zbiorach muzeum, buliera została 
umieszczona pod koniec 2020 roku na wystawie stałej w gabinecie 
sreber i platerów warszawskich.
MONIKA SIWIŃSKA

Buliera z podstawą i podgrzewaczem, fot. MW

Zbiory

Chrystus dźwigający krzyż, 1920

według Andrzeja Pruszyńskiego (1858), odlew Bracia Łopieńscy
brąz, granit

WYMIARY: 58 × 29,5 × 17,5 cm

NA BRĄZOWEJ PODSTAWIE RZEŹBY DEDYKACJA: Generałowi Weygand – 

Polki 19/15 VIII 20; z tyłu Br. Łopieńscy. sculp. A. Pruszyński

MHW 31312

ZAKUP

Rzeźba zakupiona dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, 
wzbogaciła kolekcję miniatur pomników warszawskich. Dzieło 
dłuta Andrzeja Pruszyńskiego (1836-1895), stojące na balustradzie 
schodów przed bazyliką Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, 
jest obok Kolumny Zygmunta III i pomników syreny warszawskiej 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych posągów w mieście
Zakupiona do zbiorów miniatura powstała w 1920 roku w znanym 
warszawskim zakładzie artystycznym Braci Łopieńskich. Została 
podarowana przez Polki generałowi Maxime Weygandowi (1867-
1965), który 25 lipca 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolsze-
wickiej, przybył do Polski jako członek brytyjsko-francuskiej Mi-
sji Międzysojuszniczej i został doradcą szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego generała Tadeusza Rozwadowskiego. Generał 
Maxime Weygand opuścił Warszawę 25 sierpnia. We Francji wi-
tany był jako główny zwycięzca Bitwy Warszawskiej i odznaczony 
Krzyżem Wielkim Legii Honorowej. 
ALEKSANDRA SOŁTAN-LIPSKA 

Wyroby pracowni brązowniczo-grawerskiej  
Władysława Miecznika

W 2020 roku w znaczący sposób wzbogacona została kolekcja 
wyrobów powstałych w pracowni brązowniczo-grawerskiej Wła-
dysława Miecznika. Pozyskano rzeźby figuralne z brązu, plakiety 
oraz wyroby użytkowe.

Komplet na biurko (ekrytuar), lata 40.–50. XX wieku
MOSIĄDZ, MOSIĄDZ ZŁOCONY, ONYKS

WYMIARY: podstawa 32 × 20,5 × 11,5 cm; suszka 14,1 × 7,1 × 8,5 cm; obsada do piór 

9,5 × 9,5 × 12 cm; popielniczka 9,7 × 7,7 × 7,5 cm; nóż dł. 23 cm

NIESYGNOWANY

MHW 1361/1-5/JM

ZAKUP

5-częściowy komplet biurkowy składa się z onyksowej podstawy 
na nóżkach z dwoma symetrycznie umieszczonymi, walcowatymi 
kałamarzami, zdobionymi ornamentem moletowanym, z wieczkami 
zwieńczonymi uchwytami w formie szyszki osadzonej na akanto-
wej rozecie oraz wyżłobioną z przodu rynienką na pióra i ołówki. 
W komplecie są także osobno: obsadka do pióra, umieszczona na 
onyksowej podstawie z czterema kolistymi nóżkami, suszka, przy-
kryta z wierzchu onyksową płytką z uchwytem w kształcie szysz-
ki na rozecie akantowej, nóż do papieru, z trzonkiem zdobionym 
motywem roślinnym o gładkim, okrągło zakończonym ostrzu oraz 
popielniczka na okrągłej podstawie, zdobionej okalającym orna-
mentem moletowanym, mocowana na onyksowej podstawie z czte-
rema kolistymi nóżkami.
Tego typu komplety przyborów do pisania należały do najczęściej 
zamawianych wyrobów firmy. Kupowały je urzędy i instytucje jako 
wyposażenie gabinetów kierujących nimi osób. Mimo że produko-
wane były w dużych ilościach, w handlu spotykane są rzadko, a je-
śli już, to często zdekompletowane bądź zachowane w złym stanie. 
Nabyty do zbiorów egzemplarz był użytkowany przez Władysława 
Miecznika i pochodzi z wyposażenia jego mieszkania. Służył po 
1989 roku jako wzór do realizacji zamówień.
ALEKSANDRA SOŁTAN-LIPSKA 

Popiersia i głowy zasłużonych osób

Chrystus 
dźwigający 

krzyż, 1920, 
fot. MW

Komplet na biurko (ekrytuar), 
lata 40.–50. XX wieku,  
fot. MW

Zbiory
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Wśród pozyskanych wyrobów pracowni ważnym nabytkiem są 
popiersia i głowy, dotąd niereprezentowane w muzealnej kolekcji. 
Rzeźbiarskie portrety w brązie zasłużonych postaci ze świata polityki 
i kultury stanowiły istotną kategorię w ofercie firmy, a popyt na nie 
utrzymywał się przez cały okres jej istnienia. Nabyte rzeźby znaj-
dowały się na stanie firmy w momencie jej likwidacji w 2010 roku. 
Z tego powodu nie posiadają oznakowania w postaci firmowych ta-
bliczek, zazwyczaj umieszczanych na kamiennych podstawach.

Ignacy Jan Paderewski, przed 1939

według Michała Kamieńskiego

brąz, granit

WYMIARY: 23,3 × 15 cm

NIESYGNOWANY

MHW 1362/JM

ZAKUP

Popiersie Ignacego Jana Paderewskiego (1860–1941), pianisty, 
męża stanu i polityka, jest luźno wzorowane na pomniku autorstwa 
Michała Kamieńskiego (1893–1944). Artysta ten, major Wojska 
Polskiego zasłużony w walkach o niepodległość Polski, specjali-
zował się w rzeźbie o tematyce wojennej i portretach wojskowych. 
W 1938 roku zaprojektował pomnik Paderewskiego, odsłonięty do-
piero w 1978 roku przy ul. Okólnik, który od 1985 roku znajduje 
w parku Ujazdowskim. 
Popiersie odlane przez pracownię Miecznika przedstawia Paderew-
skiego z zaczesanymi do tyłu włosami, we fraku, z widoczną pod 
nim wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Odlew powstał zapewne 
w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Jest cenny pod względem arty-
stycznym, ale także dokumentacyjnym. W kolekcji wyrobów pra-
cowni dominują bowiem prace powstałe po 1945 roku, zatem przed-
wojenny portret Paderewskiego czyni ją bardziej reprezentatywną. 

Fryderyk Chopin, lata 70. XX wieku 

projekt Józef Markiewicz-Nieszcz

brąz, marmur

WYMIARY: 27,5 × 12,3 × 12,5 cm (podstawa 10 × 10 × 10 cm)

SYGN. Z BOKU NA SZYI: MARKIEWICZ 

MHW 1364/1-2/JM

ZAKUP

Autor odlanego w pracowni Mieczników popiersia, Józef Markie-
wicz-Nieszcz (1913–1991), w swoich artystycznych dokonaniach 
inspirował się muzyką Chopina. Uwiecznił kompozytora na kilku 
medalach oraz w rzeźbach. Głowę odlaną w pracowni Miecznika 
stworzył w latach 60.–70. XX wieku Kompozytor, z zaczesanymi 
do tyłu bujnymi włosami, ma spokojny wyraz twarzy. Pod halsztu-
kiem widnieje napis: F CHOPIN. Z boku na szyi umieszczona jest 
sygnatura: MARKIEWICZ. Odlew został nabyty w komplecie 
z gipsowym modelem (wys. 17 cm). W kolekcji Mieczników znaj-
dowały się dotąd tylko dwa wyroby w parze z modelami: plakiety 
z modelami galwanicznymi. 
ALEKSANDRA SOŁTAN-LIPSKA 

Naczynie na musztardę dla Wytwórni Musztardy 
A. Schweitzer, przełom XIX/XX wieku

autor nieznany 

wytwórnia nieznana

szkło prasowane; formowanie, wytłaczanie

WYMIARY: wys. 10 cm, szer. 7 cm

MHW 31313

ZAKUP

Szklane dekoracyjne naczynie na musztardę wykonane z praso-
wanego szkła z wytłoczonymi motywami roślinnymi. Pośrodku 
przedniej ścianki, w polu w kształcie herbu, wytłoczone oznacze-
nie producenta wyrobu: A. Schweitzer | Varsovie. Firma została 
założona przez Augustę Schweitzer z domu Lehman (1821–1881), 
żonę mistrza garbarskiego Roberta Schweizera, ok. 1860 roku. 
Początkowo produkcja musztardy odbywała się w fabryce przy 
Bielańskiej 601, następnie przy Królewskiej 17, a od początku XX 
wieku – przy Grzybowskiej 9. Po śmierci Augusty firmą zarzą-
dzał jej syn Emil, następnie jego synowie Adolf i Karol Emil, zaś 
pod koniec lat 30. XX wieku kierownictwo przejęli synowie tego 
ostatniego – Alfred i Karol Wiktor. Na pamiątkę założycielki firma 
zachowała inicjał jej imienia w nazwie. Opakowanie, pochodzące 
z pierwszego okresu działalności firmy, wykonane rzemieślniczo 
z dużą starannością, stanowi interesujący przykład sztuki użytkowej 
2. połowy XIX i początku XX wieku
LENA WICHERKIEWICZ

Zbiory

Ignacy Jan Paderewski, 
przed 1939, fot. MW

Torba papierowa butiku zakładów odzieżowych 
Cora, lata 1980–1990

Autor nieznany 

AUTOR LOGOTYPU: Andrzej Bertrandt

AGENCJA REKLAMOWA TRACK, ŁÓDZKIE ZAKŁADY 

WYROBÓW PAPIEROWYCH

papier, druk

WYMIARY: wys. 50 cm, szer. 37 cm

MHW 31280

ZAKUP

Papierowa torebka na konfekcję butiku Zakładów Przemysłu 
Odzieżowego Cora z wyciętym uchwytem. Na tle pionowych nie-
bieskich pasków umieszczone są motywy sylwetek kobiet ubranych 
w sukienki w kolorach niebieskim i czerwonym. Pomiędzy sylwet-
kami został umieszony ukośnie napis „cora”.
Zakłady Przemysłu Odzieżowego założone w 22 lipca 1949 roku 
mieściły się na Kamionku, przy ulicy Terespolskiej 4. W latach 
1962–1967 nosiły imię Obrońców Warszawy. W 1967 roku, w wy-
niku konkursu, Zakłady otrzymały nazwę „Cora”. Znak firmowy 
zaprojektował Andrzej Bertrandt. W latach 70. XX wieku stały się 
jednym z największych zakładów odzieżowych. Specjalizowały się 
w odzieży wierzchniej: płaszczach, kurtkach, garsonkach, mundu-
rach, odzieży dziecięcej, jak również kostiumach do filmów. Z za-
kładami współpracowali znani polscy projektanci, m.in. Grażyna 
Hase. Zakłady miały kilka oddziałów, w Garwolinie, Kluczborku, 
Zamościu. W 2001 roku, po nieudanej próbie restrukturyzacji za-
kład postawiono w stan likwidacji. W roku 2010 na miejscu zbu-
rzonych budynków „Cory” powstało osiedle mieszkaniowe. Jego 
nazwa nawiązuje do słynnych zakładów – „Osiedle Cora”.
LENA WICHERKIEWICZ 

Dyplom przyjęcia Ludwiki Humińskiej do Urzędu 
Starszych Warszawskiego Zgromadzenia Krawców 
w dniu 2 grudnia 1897 roku

papier; druk, litografia, rękopis, pieczęć tuszowa, znaczek skarbowy

WYMIARY: 35,8 × 43,5 CM

MHW A/I/4460

ZAKUP 

Dyplom przyjęcia w dniu 2 grudnia 1897 roku Ludwiki Humińskiej 
do Urzędu Starszych Warszawskiego Zgromadzenia Krawców jako 
podmistrzyni krawiectwa damskiego. W dokumencie potwierdzo-
no, że ukończyła ona naukę w rzemiośle krawieckim, złożyła sto-
sowny egzamin i była uczennicą pani Skwareckiej.
RAFAŁ RADZIWONKA  

Prace Zespołu Opracowania Zbiorów

Zbiory

Torba papierowa 
butiku zakładów 

odzieżowych Cora, 
lata 1980–1990

Dyplom przyjęcia Ludwiki Humińskiej do Urzędu Starszych Warszawskiego 
Zgromadzenia Krawców w dniu 2 grudnia 1897 roku
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W 2020 roku opracowano ok. 2,5 tys. kart ewidencyjnych 
obiektów ze zbiorów Muzeum. Dokonano ponad 24 tys. ko-
rekt i uzupełnień na kartach ewidencyjnych w bazie danych, 
natomiast w pełni opracowano ponad 2370 obiektów. In-
tensywność tych prac związana była z przygotowaniami do 
uruchomienia e-Katalogu (Kolekcje Muzeum Warszawy). 
Pracownicy działu prowadzili także wycenę wybranych 
kolekcji, uczestniczyli w procesie pozyskiwania nowych 
obiektów prezentując je na posiedzeniach Komisji ds. Gro-
madzenia Zbiorów i przygotowując wnioski o dofinansowa-
nie zakupów ze środków NIMOZ i MKiDN.
Zespół zajmował się przygotowaniem wystaw: Warszawia-
cy w fotografii Mikołaja Grynberga (Ewa Nowak-Mitura 
i Anna Topolska), Zwierzęta w Warszawie. Tropem rela-
cji (Lena Wicherkiewicz, Ewa Wieruch-Jankowska), Nie-
widoczne. Historie warszawskich służących (Zofia 
Rojek), Więcej Zieleni! Projekty Aliny Scholtz (Ewa Perliń-
ska-Kobierzyńska) oraz publikacji: Zwierzęta w Warszawie. 
Tropem relacji. Przewodnik po wystawie (Lena Wicherkie-
wicz), Plan Dahlberga 1655 (Paweł E. Weszpiński). 
W ramach działań popularyzatorskich i edukacyjnych prze-
prowadzili ponad dwadzieścia wykładów i prezentacji onli-
ne na temat zbiorów, artystów i firm warszawskich. 

Jacek Bochiński
KIEROWNIK DZIAŁU OPRACOWANIA ZBIORÓW

Inwentaryzacja i katalogowanie

W ubiegłym roku w magazynach zbiorów rozpoczęto inwe-
stycję polegającą na zakupie i montażu nowego wyposażenia 
służącego do przechowywania zbiorów malarstwa. Przygoto-
wano i złożono wniosek do MKiDN o zakup nowego programu 
do ewidencji i zarządzania zbiorami, jednocześnie podejmując 
działania mające na celu utrzymanie funkcjonowania posia-
danego programu. Nie przerwano prac inwentaryzacyjnych, 
a pracownicy muzeum realizowali kwerendy na zamówienia 
zewnętrzne. W ograniczonym zakresie realizowano również 
obsługę ruchu zewnętrznego zbiorów. Natomiast w normalnym 
trybie udostępniano posiadaną dokumentację wizualną zbiorów.

Grzegorz Konsalik
GŁÓWNY INWENTARYZATOR ZBIORÓW

Inwentaryzacja nabytków bieżących

W 2020 roku Zespół ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów 
zewidencjonował 1102 artefaktów (812 pozycji inwentarzowych).

 
Zbiory artystyczno-historyczne – 243 pozycje inwentarzowe 
(w tym 159 darów i 84 zakupy): 
– grafika: 4 pozycje inwentarzowe (zakupy),
– rysunek: 19 pozycji inwentarzowych (w tym 2 dary i 17 zakupów),
– rzeźba: 1 pozycja inwentarzowa (zakup),
–  rzemiosło artystyczne: 67 pozycji inwentarzowych  

(w tym 58 darów i 9 zakupów),
–  zabytki kultury materialnej: 85 pozycji inwentarzowych  

(w tym 61 darów i 24 zakupy),
– pamiątki historyczne: 8 pozycji inwentarzowych (dary),
–  medale i numizmaty: 11 pozycji inwentarzowych  

(w tym 1 dar i 10 zakupów),
–  ubiory: 48 pozycji inwentarzowyh (w tym 29 darów i 19 zakupów).

 
Zbiory fotograficzne: 177 pozycji inwentarzowych  
(w tym 150 darów i 27 zakupów).

 
Zbiory archiwaliów: 168 pozycji inwentarzowych  
(w tym 127 dary i 41 zakupów)

 
Zbiory Muzeum Farmacji: 37 pozycji inwentarzowych  
(w tym 36 darów i 1 zakup).

 
Zbiory Muzeum Drukarstwa: 167 pozycji inwentarzowych  
(w tym 163 dary i 4 zakupy). 

 
Zbiór Mieczników: 19 pozycji inwentarzowych (zakupy).

Zbiory Zbiory

 
Zbiory Plakatów: 1 pozycja inwentarzowa (dar).

Inwentaryzacja zbiorów dotychczas 
niezinwentaryzowanych
 
Zbiór Korczakianum: 366 artefaktów (dary).

 
Zbiór Edwarda Hartwiga: 1255 artefaktów (dary).

Inne prace inwentaryzacyjne

W ramach działań wynikających z przeprowadzonego skontrum 
zbiorów fotograficznych, we współpracy z Zespołem ds. Przecho-
wywania Zbiorów, zreorganizowano ułożenie negatywów w maga-
zynie zbiorów fotograficznych.
Kontynuowano pracę nad porządkowaniem dokumentacji akce-
syjnej zbiorów. Prace objęły weryfikację danych akcesyjnych dla 
zbiorów nabytych w latach 1974–1979 (16 117 pozycji inwentarzo-
wych) oraz w latach 1990–1999 (10 323 pozycje inwentarzowe).

Prace związane z administrowaniem wewnętrznymi 
bazami zbiorów

Prace administracyjne dotyczyły programów Musnet oraz iArt.
Administrator programu Musnet nadzorował i uczestniczył w mi-
gracji bazy zbiorów na nową platformę serwerową (zakończona 
w styczniu 2021 roku).
Uporządkowano strukturę zbiorów w programie Musnet.
Kontynuowano prace nad redakcją i przygotowaniem zbiorów Mu-
zeum Drukarstwa do migracji do głównej bazy danych programu 
Musnet. Dodano nowe pola opisowe do kart obiektów oraz skon-
sultowano i opracowano projekt zmian w zakresie ewidencji i wy-
świetlania wymiarów obiektów. 
Opracowano i wdrożono (we współpracy z Anną Mizikowską) 
wzór karty ewidencyjnej dla zbiorów audio-wizualnych Archiwum 
Historii Mówionej.
Przeprowadzono szkolenia indywidualne i grupowe dla nowych 
i dotychczasowych użytkowników programu Musnet oraz iArt.
Przygotowano (we współpracy z Danielem Kuneckim) wniosek 
do MKiDN o zakup nowego programu do ewidencji i zarządzania 
zbiorami.

Wytwarzanie dokumentacji wizualnej zbiorów

Pracownia Digitalizacji Zbiorów wykonała wizerunki cyfrowe 5227 
muzealiów. Proces digitalizacji zbiorów objął:
–  zbiory przewidziane do prezentacji w ramach planowanych 

wystaw oraz publikacji muzealnych;
–  zbiory przewidziane do prezentacji online (w tym m.in. 500 od-

bitek zdigitalizowanych w ramach projektu Cyfrowe Opowieści 
Edwarda Hartwiga, finansowanego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego);

– nabytki bieżące do zbiorów muzealnych (około 1000 pozycji),
–  zbiory wpisane w 2020 roku na inwentarz muzealny w wyniku 

uregulowania ich statusu własnościowego (360 artefaktów ze 
Zbioru Korczakianum);

–  zbiory nieposiadające dotychczas dokumentacji wizualnej, będące 
przedmiotem opracowania naukowego (m.in. około 1800 negaty-
wów ze zbiorów Alfreda Funkiewicza); 

– zbiory nieposiadające dotychczas dokumentacji wizualnej, w ra-
mach zamówień zewnętrznych.
Ponadto Pracownia Digitalizacji Zbiorów wykonała zdjęcia do 
dwóch sesji tematycznych na potrzeby e-Katalogu zbiorów oraz 
digitalizowała materiały ikonograficzne dotyczące Pałacu Mnisz-
chów w ramach współpracy z Ambasadą Królestwa Belgii.

Udostępnianie informacji o zbiorach 
 
Łącznie do Muzeum wpłynęło 117 wniosków i zapytań dotyczą-
cych udzielenia informacji o zbiorach (kwerendy oraz zamówienia 
dotyczące dokumentacji wizualnej zbiorów). 12 wniosków nie zre-
alizowano z powodów formalnych lub logistycznych.

Kwerendy
Zapytania dotyczące zbiorów Muzeum Warszawy składały zarów-
no osoby prywatne prowadzące badania lub przygotowujące publi-
kacje naukowe, jak również przedstawiciele instytucji kultury oraz 
instytucji naukowo-badawczych. 
Ogółem udzielono 105 odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Udostepnianie dokumentacji wizualnej zbiorów
Jedynie wyjątkowo wykonywano digitalizację obiektów w odpo-
wiedzi na zamówienia zewnętrzne, udostępniano głównie już wy-
tworzoną dokumentację wizualną. Z wnioskami zwracały się za-
równo muzea przygotowujące wystawy, jak również wydawnictwa 
naukowe i popularno-naukowe, a także osoby prywatne. 
Ogółem udostępniono 323 wizerunków cyfrowych zbiorów mu-
zeum. Z powodu braku autorskich praw majątkowych lub braku 
możliwości wytworzenia aktualnej dokumentacji nie zrealizowano 
zamówień na 53 odwzorowania cyfrowe zbiorów.
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Zbiory

Wypożyczenia zbiorów

Wypożyczenia z muzeum

W roku 2020 Muzeum Warszawy użyczyło 48 muzealiów, w tym:
– 36 na wystawy do innych instytucji muzealnych
– 12 do konserwacji. 
Najważniejsze użyczenia na wystawy:
– Muzeum POLIN: Tu Muranów
– Zamek Królewski w Warszawie: Niezwykły dar Króla
– Muzeum im. Marii Curie-Skłodowskiej: 100 lat Kogutka na Freta

Wypożyczenia do muzeum

WYSTAWA CZASOWA RZEMIEŚLNICZE HISTORIE 
Wypożyczyno 272 obiekty od innych instytucji i osób prywat-
nych na wystawę organizowaną w siedzibie Muzeum Warszawy  
na Rynku Starego MIasta.

Przechowywanie zbiorów

Magazyny zbiorów udostępniły ogółem (w ruchu wewnętrznym 
i zewnętrznym zbiorów) prawie 9712 artefakty (pozycje inwenta-
rzowe) oraz in situ – do celów kuratorskich – 31199 artefaktów. 
Stan magazynowy powiększył się o 1913 pozycji inwentarzowych 
(powyższa liczba nie jest tożsama z liczbą nabytków Muzeum ze 
względu na kilkuetapową procedurę przyjmowania ich do zbiorów). 
Nabytki – 711.

Stan po konserwacji, fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Wnętrze kościoła św. Jerzego, Józef Brodowski, 
1851, MHW 17887, stan przed konserwacją. 
Lico obrazu w luminescencji wzbudzonej 
promieniowaniem UV, fot. Katarzyna 
Lesiakowska-Tofil

Stan w trakcie konserwacji po oczyszczeniu, fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Robert Kołodziejski
GŁÓWNY KONSERWATOR ZBIORÓW

MAGAZYNY ZBIORÓW 
 MUZEUM WARSZAWY W 2020 

1913

711

pozycje

INWENTARYZACJA CAŁKOWITA 
w tym

nowe

obiektów
1202

niezinwentaryzowane

obiekty

Wnętrze kościoła św. Jerzego
Józef Brodowski, 1851

MHW 17887 

olej na płótnie; wymiary: 48 × 35 cm

Obraz został wytypowany do prezentacji na 
wystawie czasowej Zwierzęta. Po oczysz-
czeniu lica z warstwy pożółkłego werniksu, 
zmienionych kolorystycznie retuszy oraz 
rozległych rekonstrukcji, uzupełniono ubytki 

Wybrane prace Pracowni Konserwacji Malarstwa i MetaluKonserwacja zbiorów

Zbiory

Pomimo pandemii, w 2020 roku, zespół konserwatorski 
zrealizował wszystkie zaplanowane działania konserwa-
torskie. Rok 2020 była dla zespołu konserwacji rokiem 
udanym. We wszystkich pracowniach poddano konser-
wacji 595 eksponatów, z czego 373 w Pracowni Konser-
wacji Malarstwa i Metalu, 207 w Pracowni Konserwacji 
Papieru, w Pracowni Konserwacji Mebli – 15.  Konserwa-
cji całkowitej poddano 158 obiektów, częściowej – 211, 
zachowaczo zabezpieczono 226 eksponatów muzealnych.

PRACOWNIA KONSERWACJI MALARSTWA I METALU PODDAŁA KONSERWACJI

31
pełnej

obiektów
172

częściowej

obiekty
170

zachowawczej

obiektów

373
obiekty

W TYM KONSERWACJI

w zaprawie. Kitom nadano odpowiednią 
fakturę, a następnie scalono je kolorystycz-
nie z oryginalną warstwą malarską.
KONSERWACJĘ WYKONAŁA

KATARZYNA LESIAKOWSKA-TOFIL 
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Zbiory Zbiory

Rynek Nowomiejski
Aleksander Lesser, 1831

MHW 17892

olej na płótnie; wymiary: 66,5 × 87,5 cm

Ze względu na zmiany estetyczne, jakie po-
jawiły się w użytych materiałach podczas 
poprzedniej konserwacji, zaszła koniecz-
ność ich usunięcia i zastąpienia nowymi, 
doskonalszymi i trwalszymi. Lico obrazu 
było pokryte grubą warstwą pożółkłego 
werniksu. Rozległe retusze pociemniały 
i zmieniły kolorystykę. Charakter zniszczeń 
wskazuje na to, iż lewa strona obrazu była 
w przeszłości silnie zawilgocona, co przy-
czyniło się do powstania rozległych uszko-
dzeń. Lico obrazu oczyszczono. Kitom 
nadano odpowiednią fakturę, wykonano 
retusz barwny oraz rekonstrukcję brakują-
cych fragmentów kompozycji.
KONSERWACJĘ WYKONAŁY:

KATARZYNA LESIAKOWSKA-TEOFIL I BEATA 

GALPERYN-KOŁODZIEJSKA

Stan po konserwacji. Całość, 
fot. Piotr Kaczkiełło

Oczyszczanie ażurowej, żelaznej nakładki  
z nawarstwień korozji żelaza, fot. Piotr Kaczkiełło

Kocioł wojskowy, MHW 18423/1-2, 
stan przed konserwacją, całość, fot. Piotr Kaczkiełło

Rynek Nowomiejski, Aleksander Lesser, 1831,  
stan przed konserwacją, 
fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Rynek Nowomiejski, Lesser Aleksander, 1831, 
MHW 17892, stan w trakcie oczyszczania, 
fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Stan po oczyszczeniu, 
fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Rynek Nowomiejski, Aleksander Lesser, 1831, stan po konserwacji, fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Fragment lica przed konserwacją, 
fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Fragment lica po oczyszczeniu, 
fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Fragment lica po konserwacji, 
fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Dwa kotły wojskowe
MHW 18423/1-2

blacha miedziana, żelazo, skóra zwierzęca; 

wymiary: wys. 36,5 cm,  

śr. 2,66 cm

Dwa kotły wojskowe w formie półkul z bla-
chy miedzianej obciągniętej skórą zwierzę-
cą wybrano do eksponowania na wystawie 
czasowej Zwierzęta. Bębny oczyszczono 
z zabrudzeń oraz produktów aktywnej ko-
rozji żelaza i miejscowo występujących 
nawarstwień korozji miedzi. Powierzchnię 
metalu wraz z nawarstwieniami patyny 
ustabilizowano chemicznie i zabezpieczono 
antykorozyjnie.
KONSERWACJĘ WYKONAŁ PIOTR KACZKIEŁŁO

Buliera. Ujęcie w trakcie usuwania zabrudzeń oraz 
produktów korozji srebra, fot. Piotr Kaczkiełło

Stan po konserwacji, całość, fot. Piotr KaczkiełłoBuliera z podstawą i podgrzewaczem, MHW 
31317/a-d, stan przed konserwacją, całość, 
fot. Piotr Kaczkiełło

Buliera z podstawą i podgrzewaczem
Fabryka Wyrobów Srebrnych Karola Filipa 

Malcza w Warszawie

MHW 31317/A-D 

srebro, kość zwierzęca; wymiary: wys. 39 cm, 

szer. 35 cm, głęb. 30 cm 
ZAKUP: dofinansowanie ze środków Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach 
Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych w 2020 roku

Srebrna buliera powstała ok. 1850 roku 
w Fabryce Wyrobów Srebrnych Karola Filipa 
Malcza. Była to ówcześnie największa i naj-
popularniejsza fabryka sreber w Warszawie, 
funkcjonująca od lat 30. do 60. XIX wieku. 
Obiekt trafił do kolekcji w stanie kompletnym 
z przeznaczeniem na ekspozycję w Gabinecie 
Sreber i Platerów Warszawskich. Przygotowa-
nie buliery do ekspozycji wymagało oczysz-
czenia oraz zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni metalu. Bulierę, podstawę i pod-
grzewacz poddano pełnej konserwacji, oczysz-
czając obiekt z zabrudzeń na powierzchniach 
kościanych i metalowych oraz czarnego koro-
zyjnego nalotu charakterystycznego dla sreber 
i platerów. 
KONSERWACJĘ WYKONAŁ PIOTR KACZKIEŁŁO
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Wybrane prace Pracowni Konserwacji Papieru

Projekty tablic pamiątkowych 
Pamięci poległych, pomordowanych 
i zmarłych członków Polskiej 
Akademickiej Korporacji Aquilonia
Przygotowane na wystawę Rzemieślnicze 
historie: Pracownia Mieczników

Dwa ozalidowe projekty trafiły do Pracow-
ni Konserwacji Papieru w formie bardzo 
utrwalonych rulonów z uszkodzeniami me-
chanicznymi i zaplamieniami. Po wstępnym 
nawilżeniu i wyprostowaniu oczyszczono 
powierzchnię arkuszy gumką w proszku. 
Następnie przeprowadzono próby odporno-
ściowe barwników na środowisko wodne, 

PRACOWNIA KONSERWACJI PAPIERU  
WYKONAŁA PRACE KONSERWATORSKIE

120
pełnej

obiektów
33

częściowej

obiekty
54

zachowawczej

obiekty

207
obiektów

W TYM KONSERWACJI

Kalka z projektem rzemieślniczym, MHW 5/5/BZ, 
po konserwacji, fot. Piotr Popławski

Kalka z projektem rzemieślniczym, MHW 5/5/BZ, 
przed konserwacją, fot. Piotr Popławski

Kalka z projektem rzemieślniczym 
MHW 5/5/BZ

Obiekt miał liczne przedarcia na górnej 
i dolnej krawędzi. Z powodu zniszczeń 
w prawym górnym narożniku odczytanie 
rysunku projektowego było bardzo utrudnio-
ne. Wszelkie rozdarcia ostrożnie podklejono 
bibułką japońską. Na koniec kalka została 
nawilżona, a następnie poddana prostowaniu 
w prasie śrubowej. Prostowanie trwało kilka 
miesięcy, aby zapamiętała nowy kształt i nie 
odkształcała się w przyszłości.
KONSERWACJĘ WYKONAŁ: PIOTR POPŁAWSKI

Opakowanie na proszek do zębów MHW 27015 
przed konserwacją, fot. Igor Nowak

Opakowanie na proszek do zębów MHW 27015 
przed konserwacją, fot. Igor Nowak

Opakowanie na proszek do zębów MHW 27015
po konserwacji, lico, fot. Igor Nowak

Opakowanie na proszek do zębów 
MHW 27015

Papierowa torebka na proszek po otwar-
ciu okazała się opakowaniem podwójnym, 
z dwoma identycznymi torebkami, włożo-
nymi jedna w drugą. Po opróżnieniu z za-
wartości (proszek) przystąpiono do działań 
konserwatorskich, polegających na oczysz-
czeniu mechanicznym powierzchni torebek, 
kąpielach wodnych, przeklejeniu struktu-
ralnym, podklejeniu od wnętrza przedarć 
i uzupełnieniu ubytków bibułką japońską. 
Torebki wyprasowano a następnie jedną 
z nich wypełniono ponownie proszkiem, 
a drugą pozostawiono w formie pierwotnej. 
KONSERWACJĘ WYKONAŁ IGOR NOWAK 

po których obiekty zakwalifikowano do ką-
pieli wodnych. Dzięki temu stanowczo osła-
biono zaplamienia i wypłukano ze struktury 
papieru substancje kwaśne. Arkusz wymagał 
przeklejenia strukturalnego odpowiednim 

roztworem metylocelulozy. Po podklejeniu 
uszkodzeń mechanicznych bibułką japońską 
i klajstrem pszennym arkusz został ponow-
nie nawilżony i wyprostowany w prasie.
KONSERWACJĘ WYKONAŁ IGOR NOWAK 

Kalka z projektem rzemieślniczym 
MHW 5/3/BZ

Obiekt miał liczne przedarcia na górnej 
i dolnej krawędzi, w tej drugiej występował 
też ubytek. Dodatkowo jego powierzchnia 
była pofalowana. Pozostawienie go w ta-
kim stanie utrudniałoby każde kolejne uży-
cie i narażało na powstawanie następnych 
zniszczeń. Wszelkie rozdarcia ostrożnie 
podklejono bibułką japońską zwracając 
uwagę, czy fragmenty kalki równo zeszły 
się w trakcie zabiegu. Ubytek w dolnym na-
rożniku uzupełniono tym samym materia-

Kalka z projektem rzemieślniczym, MHW 5/5/BZ, 
konserwacji, fot. Piotr Popławski

Kalka z projektem rzemieślniczym, MHW 5/3/BZ,
przed konserwacją, fot. Piotr Popławski

łem co podklejenia. Na koniec obiekt został 
nawilżony i poddany prostowaniu w prasie 
śrubowej. Prostowanie trwało kilka mie-

sięcy, aby kalka mogła zapamiętać nowy 
kształt i nie odkształcać się w przyszłości.
KONSERWACJĘ WYKONAŁ PIOTR POPŁAWSKI

Dodatek bezpłatny do programu  
Cyrku Warszawskiego 
MHW/A/I/4394

Obiekt miał bardzo zniszczoną górną i pra-
wą krawędź. Na całej powierzchni widoczne 
były zagięcia i inne odkształcenia w papie-
rze. Na górnej krawędzi dwa drobne ubytki. 
Najpierw oczyszczono papier mechanicznie, 
tak aby nie naruszyć warstw ołówka. Następ-
nie poddano arkusz kąpielom, aby wypłukać 
zanieczyszczenia znajdujące się w papierze. 
Materię wzmocniono poprzez ponowne za-
klejenie klejami o zasadowym stężeniu pH. 
Obiekt został wykonany z papieru zawiera-
jącego ścier drzewny metodami, które powo-
dują, że z czasem ulega zniszczeniu poprzez 
samozakwaszenie. Dzięki kąpielom oraz po-
nownemu przeklejeniu poziom zakwaszenia 
został ustabilizowany. Podklejono przedarcia 
oraz uzupełniono ubytki bibułkami japoński-
mi na klej roślinny. Ostatnim etapem było na-
wilżenie obiektu i rozprostowanie go w prasie 
śrubowej. Prasowanie trwało miesiąc, aby 
papier mógł zapamiętać nowy kształt i nie 
powracał do poprzedniego.
KONSERWACJĘ WYKONAŁ IGOR NOWAK 

Dodatek bezpłatny do programu Cyrku 
Warszawskiego MHW/A/I/4394 
przed konserwacją, fot. Igor Nowak

Dodatek bezpłatny do programu Cyrku Warszawskiego 
MHW/A/I/4394 po konserwacji, fot. Igor Nowak
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Zbiory Zbiory

Afisz – rozporządzenie za czasów okupacji niemieckiej w Warszawie 
MHW/A/IV/380

Afisz – rozporządzenie za czasów okupacji 
niemieckiej w Warszawie MHW/A/IV/380 
po konserwacji, fot. Piotr Popławski

Afisz – rozporządzenie za czasów okupacji 
niemieckiej w Warszawie MHW/A/IV/380  
przed konserwacją, fot. Piotr Popławski

Wybrane prace Pracowni Konserwacji Mebli

PRACOWNIA KONSERWACJI MEBLI ODRESTAUROWAŁA

7
pełnej

obiektów
6

częściowej

obiektów
2

zachowawczej

obiektów

W TYM PODDAŁA KONSERWACJI

15
obiektów

Krzesla dębowe podrzeźbiane 
MH-IX-4-19 i MH-IX-4-261

lite drewno dębowe

Dwa krzesła należą do kompletu szesnastu 
wykonanych wg projektu przypisywane- 
go architektowi Stanisławowi Żarynowi. 
Większość z nich znajduje się w Muzeum 
Farmacji O/MW i stanowi wyposażenie 
sali ekspozycyjno-edukacyjnej. Wykonane 
są w manierze włoskich mebli neorene-
sansowych w konstrukcji oskrzyniowej. 
Oba krzesła były w podobnym stanie. 
Brakowało im przede wszystkim central-
nej części rzeźbionego oparcia. Główne 
połączenia konstrukcyjne były rozluźnio-
ne, liczne ubytki na głowicach ramiaków, 
narożach siedzisk, przy krawędziach nóg 
i łączyn. Pokrycie wykończeniowe wytarte, 
niejednolite.

W obu krzesłach zrekonstruowano wiernie 
brakujące fragmenty rzeźbionych oparć, do-
bierając najwyższej jakości wysezono- wane 
dębowe deski. Uzupełniono wszyst- kie 
większe i mniejsze ubytki w elemen- tach 
konstrukcyjnych i zdobniczych. Po powtór-
nym montażu krzeseł scalono ko- lorystycz-
nie wszystkie wstawki dobierając kolor wg 
dawnego pokrycia. Oba meble wykończono 
politurą szelakową.
KONSERWACJĘ WYKONALI ADAM WRZOSEK, 

EDWARD PAWLIKOWSKI

Obiekt miał bardzo zniszczoną dolną i lewą 
krawędź. Na całej powierzchni widoczne 
były zagięcia oraz inne odkształcenia. Na 
lewej krawędzi widoczne był sporej wielko-
ści ubytek. Afisz czyszczono mechanicznie. 
Następnie poddano akrusz kąpielom, aby 
wypłukać zanieczyszczenia znajdujące się 
w papierze. Materię wzmocniono poprzez 
ponowne zaklejenie klejami o zasadowym 
stężeniu pH. Afisz został wykonany z papieru 
zawierającego ścier drzewny metodami, któ-
re powodują, że z czasem ulega zniszczeniu 
poprzez samozakwaszenie. Dzięki kąpielom 
oraz ponownemu przeklejeniu poziom za-
kwaszenia został ustabilizowany. Przedarcia 
podklejono a ubytki uzupełniono bibułkami 
japońskimi na klej roślinny. Ostatnim eta-
pem było nawilżenie obiektu i rozprostowa-
nie go w prasie śrubowej. Prasowanie trwało 
miesiąc, aby papier mógł zapamiętać nowy 
kształt i nie powracał do poprzedniego.
KONSERWACJĘ WYKONAŁ PIOTR POPŁAWSKI

Krzesła w stylu biedermaier
MHW 24296/1 i MHW 24296/2

lite drewno brzozowe, płótno lniane 

ZAKUP od firmy Desa w 1992 roku

Prosta konstrukcja oskrzyniowa z szabla- 
stymi nogami przednimi oraz z tapicerowa- 
nym siedziskiem na podłożu z tapicerskich 
pasów parcianych, bez sprężyn. Warstwy 
tapicerskie ułożone są na lnianym płótnie, 
poduszka siedziska dość wysoka (do 6 cm 
powyżej krawędzi oskrzynienia). Siedzi-
sko obite materiałem w pasiaste wzory  
z dominacją szerokich różowych pasów na 
jasnym tle i wykończone różową torsatką. 
Konstrukcja obu krzeseł sztywna; główne 
uszkodzenia w obu górnych deskach oparć, 
gdzie w kilku miejscach wyłamane zostały 
kawałki drewna na obrzeżu tylnych gniazd. 
Ponadto drobne ubytki drewna w nogach 
przednich, ślady żeru owadów w obrębie 
oskrzynienia i nóg, liczne obtarcia oraz ode- 

rwanie torsatki na obwodzie siedziska. Obi- 
cia obu siedzisk zużyte, przetarte szczegól- 
nie z przodu, brudne, z licznymi plamami. 
Prace konserwatorskie skoncentrowane były 
na naprawie obu desek oparć, gdzie odtwo-
rzono brakujące fragmenty. 
Po scaleniu kolorystycznym wstawek od-
świeżono pokrycie politurowe całych de-
sek i ostatecznie sklejono je z końcami 
ramiaków. Przeprowadzono dezynsekcję 
porażonych miejsc metodą iniekcyjną. Uzu-
pełniono ubytki drewna konstrukcyjnego 
i doklejono tasiemkę wykończeniową.
KONSERWACJĘ WYKONALI ADAM WRZOSEK, 

EDWARD PAWLIKOWSKI

Krzesła w stylu biedermeier 
ze skórzanymi siedziskami 
MHW 27384/1 i MHW27384/2

lite drewno bukowe, skóra cielęca,  

końskie włosie

DAR: od osoby prywatnej w 2008 roku

Meble o konstrukcji stojakowej. Rama sie-
dziska połączona z poziomymi elementami 
stojaków i nogami na kołki. Siedzisko wy-
łożone arkuszem skóry cielęcej w kształcie 
trapezu, barwionej na kolor niebieskozie-
lonkawy (turkusowy), przybitej gwoździa-
mi stalowymi ze łbami soczewkowymi. 
Wyściółka z włosia końskiego na płycie 
ze sklejki (wtórnej). Wykończenie bejcą 
w kolorze ciemnego brązu i cienką war-
stwą lakieru naturalnego. Zły stan tech-
niczny krzeseł wymusił gruntowne prace 
reperacyjne, przywracające sztywność kon-
strukcji. Główne połączenia na kołki były 
uszkodzone, podobnie jak połączenia na 
wpusty elementów konstrukcyjnych stoja-
ków. Wszystkie kluczowe detale w różnym 
stopniu były osłabione na skutek pęknięć, 

Fragment krzesła nr 1, widok od tyłu – rozluźnione 
połączenie ramy siedziska z lewym stojakiem. 
Widoczne odsłonięte kolki i resztki starego kleju, 
fot. Edward Pawlikowski

odłupań fragmentów złączy czy wytar-
cia typu mechanicznego. W krześle nr 2 
stwierdzono ślady żerowania owadów. 
Elementy konstrukcyjne obu krzeseł zo-
stały rozłożone i po oczyszczeniu i odtwo-
rzeniu fragmentów uszkodzonych złączy 
powtórnie sklejone. Podobnie postąpiono 
z ramami siedzisk. Niejednolitość i wy-
tarcia pokrycia wykańczającego wymusiły 

całkowite jego usunięcie i nadanie jedno-
litego koloru wszystkim zewnętrznym po-
wierzchniom drewnianym po końcowych 
naprawach oraz wykończe- nie politurą 
szelakową.
KONSERWACJĘ WYKONALI ADAM WRZOSEK, 

EDWARD PAWLIKOWSKI

Widok obu krzeseł od tyłu po wszystkich  
reperacjach i wykończeniu tyłów oparć politurą 
szelakową, fot. Edward Pawlikowski

Krzesła po wszystkich zabiegach restauratorskich 
i wykończeniu politurą szelakową,  
fot. Edward Pawlikowski

Oba krzesła ze skórzanymi turkusowymi siedziska-
mi po pełnej konserwacji. Powierzchnie drewniane 
pokryte politurą szellakową,  
fot. Edward Pawlikowski
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Od 1 stycznia do 30 listopada zrealizowano kolejne trzy 
etapy rozwoju strony internetowej e-Katalogu. W pierw-
szym kwartale zoptymalizowano panel administratora oraz 
wdrożono dodatkową wersję językową portalu (jęz. angiel-
ski). W kolejnych miesiącach rozbudowano wyszukiwarkę 
serwisu, dodano więcej możliwości wiązania kontekstowe-
go treści. Opracowano funkcję umożliwiającą odtwarzanie 
plików audio i wideo w ramach pokazów i artykułów te-
matycznych. W ostatnim kwartale powstała obszerna funk-
cjonalność w ramach panelu spersonalizowanych kolekcji 
z możliwością logowania się w serwisie dla użytkowników 
zewnętrznych oraz nowa zakładka Edukacja. Szata graficz-
na interfejsu strony internetowej Muzeum została ujedno-
licona zgodnie z przygotowanym przez zespół projektem. 
W ostatnim kwartale 2020 roku rozpoczęto kompleksowe 
prace mające na celu optymalizację sieci tagów. Koordyno-
wano również usprawnienie działania ścieżek eksportowych 
na linii programów Musnet i ART-eKatalog.
Realizowano scenariusz pierwszej odsłony e-Katalogu ar-
tykułów tematycznych dotyczących architektury, mody, 
farmacji czy archeologii. 
Rozpoczęto przygotowanie prezentacji online dotyczącej 
tematyki wielosensoryczności miasta. Zebrano materiały 
dotyczące aspektów historycznych funkcjonowania mia-
sta w perspektywie zmysłów, takich jak słuch, smak czy 
węch. Dokonano selekcji zagadnień z pogranicza estetyki 
i socjologii, dopasowując je do koncepcji prezentacji. Ca-
łość będzie prezentowana w e-Katalogu w drugiej połowie 
2021 roku. 
27 listopada e-Katalog zbiorów pod nazwą Kolekcje Mu-
zeum Warszawy został udostępniony użytkownikom inter-
netu z całego świata. Towarzyła temu wydarzeniu wyso-
kozasięgowa kampania promocyjna, przy tworzeniu której 
zespół e-Katalogu aktywnie współpracował. Prezentacja 
pierwszej odsłony zawiera 5533 obiekty z podziałem na 
kategorie tematyczne. Na początek wybrano obiekty repre-
zentatywne dla każdej z kolekcji muzealnych oraz zasób 
500 fotografii Edwarda Hartwiga. Prezentacjom obiektów 
z kolekcji towarzyszy seria artykułów i pokazów tema-
tycznych. Do końca roku 2020 odnotowano 28 045 odsłon 
i 7554 użytkowników. Największą liczbę odsłon zanotowa-
no w zakładce Interpretacje prezentującej artykuły tema-
tyczne.Średni czas sesji przypadający na wybrany artykuł 
tematyczny wynosił 2 minuty 05 sekund. 

Blanka Melania Ciężka 
KIEROWNICZKA PROJEKTU 

Projekt e-Katalogu zbiorów

162 120 zł netto 

Z TEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU W 2020 ROKU 

96 896 zł netto

MKIDN Biuro Kultury

13 824 zł netto

wkład własny 
MW

51 400 zł netto

Sesja kompilacyjna, 
fot. Pracownia Digitalizacji 
Zbiorów MW, aranżacja 
zespół e-Katalogu 

Sesja do kolekcja archeo, fot. Pracownia Digitalizacji Zbiorów MW, aranżacja 
zespół e-Katalogu 

Makieta podstrony panel kolekcji – moje konto z kolekcjami 

Makieta podstrony panel kolekcji – konto innego użytkownika

Optymalizacja nowej strony – makiety projektowe. Panel rozwijany po kliknięciu 
w ikonkę konto użytkownika

Warszawa Edwarda Hartwiga  
– cyfrowe opowieści

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA  

NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI 

KULTURY W RAMACH PROGRAMU MKiDN KULTURA CYFROWA 2020 

ORAZ ZE ŚRODKÓW M.ST. WARSZAWY

Od stycznia 2020 roku realizowano projekt Warszawa Edwarda 
Hartwiga – cyfrowe opowieści. W ramach projektu koordynowano 
digitalizację, opracowanie i tłumaczenie zbioru 500 obiektów ze 
zbiorów Muzeum. Stworzono pięć pokazów tematycznych, ukazu-
jących fotografie Hartwiga w kontekście zagadnień antropologicz-
nych i estetycznych, oraz dwa artykuły historyczne, poruszające 
zagadnienia związane z fotografią, i udostępniono je na stronie 
muzeum. Opracowano cykl warsztatów dla różnych grup odbior-
ców, przeprowadzonych na platformie Zoom. Warsztaty zaznaja-
miały odbiorców z możliwościami, jakie dają prezentacje cyfrowe 
w przedstawianiu zasobów kultury, wprowadzały w świat fotografii 
Edwarda Hartwiga i jego wizji Warszawy, ćwiczyły umiejętność 
interpretacji obiektów za pomocą wybranych metodologii historii 
sztuki. Warsztaty dla najmłodszych odbiorców zostały przeprowa-
dzone latem w Lapidarium – uczestnicy, wybrawszy najciekawsze 
zdjęcia Hartwiga w e-Katalogu, tworzyli na ich podstawie złożone 
kolaże. Łącznie w warsztatach wzięło udział 46 osób.



112 113

Biblioteka
Rynek Starego Miasta 42, 00-272 Warszawa

Od marca 2020 roku praca działu Biblioteka gwałtownie 
zmieniła swój charakter. By zapewnić ciągłość dostępu do 
zbiorów i informacji pracującym zdalnie muzealnikom, bi-
bliotekarki działały w systemie zmianowym. 
Prowadzono projekty i wykonywano zadania z planu rocz-
nego: zakupy i oprawy książek, udostępnianie zbiorów  
i udzielanie informacji. 
Bibliotekę odwiedziło 460 użytkowników, wypożyczono 
łącznie 1037 książek (na miejscu i na zewnątrz), udzielo-
no 356 informacji (stacjonarnie i zdalnie), przeprowadzono  
51 kwerend (telefonicznie i mailowo).

Katarzyna Žák-Caplot
KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI MUZEUM WARSZAWY

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem Opowiem Ci o Warszawie

MARZEC – MAJ

LICZBA UCZESTNIKÓW: 95

DOSTĘP DO PRAC: https://muzeumwarszawy.pl/konkurs-literacki-muzeum-warszawy/ 

V edycja konkursu literackiego przebiegała pod hasłem Opowiem Ci 
o Warszawie. Zadaniem uczestników było napisanie felietonu (przez 
uczniów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkoły podstawowej) 
lub opowiadania (przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej), te-
matycznie związanego z dowolnie wybranym, konkretnym miejscem 
w Warszawie. Po raz pierwszy zasięg konkursu przekroczył kontynent, 
gdyż nadeszły prace od uczniów ze szkoły polskiej w Chicago. Na 
konkurs wpłynęło ogółem 95 prac, z czego 15 zostało nagrodzonych, 
a 5 uzyskało wyróżnienie. Gala rozdania nagród odbyła się online. 
Tradycyjnie sprawozdanie z tegorocznej edycji wraz z wybranymi 
fragmentami prac ukazało się w numerze 1/2020 „Kroniki Warszawy”.

Warszawa dla średnio zaawansowanych

KOORDYNACJA PROJEKTU: Katarzyna Žák-Caplot

Jak co roku Muzeum Warszawy uczestniczyło w 65. Wakacyjnym 
Kursie Języka Polskiego i Kultury Polskiej Centrum „Polonicum” 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki wykorzystaniu narzędzi do 
nauczania zdalnego projekt przeniósł się do środowiska wirtual-
nego (tablica interaktywna Miro, platforma do tworzenia ćwiczeń 
i gier Wordwall oraz platforma Zoom). 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Kupno 

Dary 

Wymiana 

Łącznie

LICZBA WOLUMINÓW

447 

151 

82 

680

ŁĄCZNIE DO ZBIORÓW POZYSKANO 

WARTOŚĆ W PLN

19 492,80 

3 902,00

2 705,33 

26 100,13

460 279

Liczba  
odwiedzin

Liczba wykonanych  
skanów i fotografii w str.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I UDZIELANIE INFORMACJI

użytkowników

RODZAJ WYPOŻYCZENIA 

Na miejscu (czytelnia) 

Na zewnątrz 

Zwroty

KSIĄŻKI 

518 

427

435

WYPOŻYCZENIA

PROWADZONE PROJEKTY I WYKONYWANE  
ZADANIA Z PLANU ROCZNEGO

Zakupy i oprawy książek

CZASOPISMA 

81 

11

ŁĄCZNIE

599

438

UDZIELANIE INFORMACJI

356
informacji udzielonych  

na miejscu i zdalnie

38 13

Kwerendy 
telefoniczne

Kwerendy tematyczne 
przekazywane mailem

OPRACOWYWANIE KWEREND

Edward Hartwig
Widok kamienic u zbiegu  
Krakowskiego Przedmieścia i Miodowej 
przed 1984  |  AN 4038/1/H 
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Nagroda Perspektywy 2014–2020 dla projektu Warszawa 
dla średnio zaawansowanych, Katarzyna Žák-Caplot, fot. Olivier Caplot

Odbiór nagrody Wierzba 
2019, Katarzyna  
Žák-Caplot, fot. Julia 
Borowska

Nagroda Bibliotekarz 
roku 2019, od lewej: 
Grażyna Deneka, Kata-
rzyna Žák-Caplot, Anna 
Krzysztofik,
fot. Joanna Dudelewicz

Wirtualna gala konkursu, Grażyna Deneka, fot. Katarzyna Žák-Caplot

Katarzyna Žák-Caplot przeprowadziła 2 zajęcia online na zamówie-
nie Czy w muzeum wszystko wolno?
Projekt został doceniony na arenie europejskiej. Otrzymał nagrodę 
za najlepszy projekt European Language Label Perspektywy 2014–
2020. W nagrodę telewizja Polsat zrealizowała film reklamowy pro-
jektu, a Muzeum zyskało nowoczesną drukarkę 3D.
Projekt reprezentuje również Polskę w ogólnoeuropejskim konkur-
sie organizowanym za lata 2014-2020 – European Language Label 
of the Labels.
W ramach projektu w 2019 roku została wydana publikacja Legen-
dy Starego Miasta w Warszawie. Wybór tekstów z ćwiczeniami do 
nauki języka polskiego jako obcego. W 2020 roku książka zyskała II 
miejsce w XIV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
– Wierzba” w kategorii Edukacja. 
Katarzyna Žák-Caplot (jako koordynatorka projektu) została no-
minowana do nagrody Eduinspirator 2020 w kategorii Edukacja 
dorosłych, przyznawanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edu-
kacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w którym Muzeum 
uczestniczy od roku 2018.

Warszawa dla początkujących 

LUTY – MARZEC

KOORDYNACJA: Katarzyna Žák-Caplot

LICZBA ZAJĘĆ: 2

Projekt realizowany przy współpracy z Muzeum Drukarstwa oraz 
Fundacją Ocalenie. Głównym celem projektu było zwiększenie 
udziału obcokrajowców w wieku szkolnym oraz ich rodziców 
w kulturze. W Bibliotece przeprowadzono zajęcia metodą przedmio-
towo-językową CLIL z elementami oprowadzania po ekspozycji.
Choć z powodu pandemii Biblioteka nie zdołała ukończyć projektu, 
jego koncepcja została wyróżniona przez Krajowe Jury European 
Language Label 2020 za jakość i innowacyjność w nauczaniu języ-
ków obcych. Statuetka wraz z nagrodą zostanie przesłana w grud-
niu 2021 roku.

Lekcje biblioteczne 

LICZBA LEKCJI STACJONARNYCH: 4

LICZBA UCZESTNIKÓW: 291

LICZBA LEKCJI ONLINE: 15

LICZBA LEKCJI POZA SIEDZIBĄ: 1

Jak co roku Biblioteka czynnie uczestniczyła w działaniach edu-
kacyjnych Muzeum skierowanych do dzieci i młodzieży. W 2020 
roku przeprowadzono lekcje stacjonarne, a podczas pandemii lekcje 
przeniesiono na platformę Zoom i realizowano je w trybie zdalnym. 
1 lekcję przeprowadzono poza siedzibą muzeum – w Szkole Pod-
stawowej nr 373 w Warszawie.

Działalność na rzecz środowiska
bibliotekarzy i pracowników bibliotek 
muzealnych

Prowadzenie i redakcja merytoryczna numeru specjalnego elektro-
nicznego czasopisma Biuletyn EBIB (nr 192/2020 Biblioteki muze-
alne) oraz publikacja 3 tekstów dotyczących działalności Biblioteki 
oraz bibliotekarek.

II Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek 
Muzealnych Bibliotekarz w muzeum. Bibliotekarki czynnie wspierały 
organizatorki konferencji w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Mal-
borku (25/09/2020). Katarzyna Žák-Caplot wystąpiła na konferencji 
z referatem Bibliotekarz muzealny dziś i jutro czyli współpraca i ini-
cjatywy bibliotekarzy muzealnych 2019/2020. W ramach obrad konfe-
rencji powołano Sekcję Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury 
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, któ-
rej przewodniczącą została Katarzyna Žák-Caplot. 

Za działalność na rzecz środowiska bibliotekarzy muzealnych 
Katarzyna Žák-Caplot zajęła 1 miejsce w konkursie Mazowiecki 
Bibliotekarz roku 2019 oraz 3 miejsce w konkursie Bibliotekarz 
Roku 2019. 

Zbiory
Skontrum

LISTOPAD-GRUDZIEŃ

Na podstawie Zarządzenia nr 60/2020 od 10 listopada 2020 odbyła 
się inwentaryzacja zbiorów varsavianistycznych metodą scontrum 
bibliotecznego. Scontrum zakończono 15 grudnia 2020.

Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych  
(katalogizacja w systemie bibliotecznym)

LICZBA REKORDÓW: 3925

W tym roku zakończono katalogowanie wszystkich druków zwar-
tych oraz broszur. Łącznie stworzono 3925 rekordów egzemplarzy 
(w tym 112 w Czytelni MWP). Zbiory dostępne są na podstronie 
Biblioteki w zakładce Elektroniczny katalog oraz poprzez portal 
https://czytam.pl.

Selekcja zbiorów bibliotecznych Muzeum Woli

W listopadzie 2020 roku rozpoczęła się selekcja zbiorów biblio-
tecznych pochodzących z Muzeum Woli. Poprzedził je transport 
całej kolekcji do magazynów bibliotecznych na Rynku.

Kronika Biblioteki Muzeum Warszawy
Wiedząc, jak trudne było zbieranie materiałów do opracowania hi-
storii Biblioteki, bibliotekarki postanowiły rozpocząć prowadzenie 
Kroniki Biblioteki MW. W tym roku ukończone zostały prace nad 
latami 2015–2019 (z krótkim wstępem historycznym).
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Rok 2020 rozpoczęliśmy konferencją prasową dużego pro-
gramu BudujeMy!, upamiętniającego 75. rocznicę odbudo-
wy stolicy. Projekt organizowało m.st. Warszawa i instytu-
cje partnerskie, a Muzeum Warszawy było jego głównym 
koordynatorem. Wkrótce potem Muzeum zostało zamkniete 
dla publiczności. Dostosowując się do nowej sytuacji, dba-
liśmy o stałe kontakty z mediami, wysyłając rozszerzone 
pakiety elektronicznych materiałów prasowych z nagra-
niami wideo a także organizując indywidualne spotkania 
i oprowadzania. 
Dzięki intensywnej pracy Zespołu Komunikacji w krótkim 
czasie udało się zbudować podstrony dla edukacji oraz kul-
tury online, udostępnić powstające artykuły, karty zadań 
oraz nagrywane w domowych warunkach filmy z udziałem 
kuratorów i konserwatorów. Nawiązaliśmy współpracę 
z partnerami i twórcami, dzięki którym znaleźliśmy nowe 
kanały dotarcia do odbiorców, oferując słuchowiska, kon-
certy i wydarzenia online. 
Także Zespół Marketingu koncentrował się na działaniach 
w sieci, opracowując nowe strategie promocji i sprzedaży. 
Ze względu na trudne warunki monitorowano i na bieżąco 
szukano rozwiązań w systemie sprzedażowym, pracując 
z kontrahentami i analizując sprzedaż, dostosowując się do 
nowych wymogów i sprzedaży działań online. W efekcie 
rok 2020 był rokiem największych dotąd obrotów w inter-
netowym sklepie muzealnym.

Julia Borowska
KOORDYNATORKA ZESPOŁU KOMUNIKACJI

Karolina Młynarz
KIEROWNICZKA ZESPOŁU MARKETINGU

Komunikacja i marketing

Media społecznościowe i strona

Obecność w mediach 

(źródło: Instytut Monitorowania Mediów)
*    wskaźnik wyrażający ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację  

 lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą.

**  wskaźnik potencjalnej liczby odbiorców danego przekazu. Mierzy się go inaczej 
w zależności od medium. Dla prasy wysokość poziomu czytelnictwa wskazuje średnią 
liczbę osób, które zetknęły się z danym tytułem (na podstawie danych PBC – Polskie-
go Badania Czytelnictwa). W przypadku braku danych prezentowany jest nakład ga-
zety, dla Internetu średnia liczba odsłon, dla radia audytorium przekazów radiowych, 
dla TV widownia programów telewizyjnych.

4881
publikacji dotyczących Muzeum Warszawy  

i oddziałów, w tym

2758
Internet

1658
radio

292
prasa

109
TV

AVE* – 22 390 505 zł

Dotarcie**: 96 444 470

Facebook        40 131

Instagram        13 800

Twitter         1 442

Odsłony strony muzeumwarszawy.pl        34 6236

Odsłony edukacji online i jej podstron        19 770

Odsłony kultury online i jej artykułów        6 500

Muzeum Warszawy  16 742

Muzeum Warszawskiej Pragi  11 206

Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku  5 376

Muzeum Drukarstwa  1 723

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry  8 260

Muzeum Farmacji  1 564

Muzeum Woli  3 702

Korczakianum  454

Muzeum Ordynariatu Polowego  3 532

SUMA: 52 559

Strona internetowa – odsłony:

Edward Hartwig
Wnętrze kawiarni „Sezam” 
1969–1974  |  AN 4197/H 
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Konferencja prasowa projektu BudujeMy!: Mateusz Labuda, wicedyrektor  
ds. kontaktu z publicznością, Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka 
m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady 
m.st. Warszawy, Katarzyna Madoń-Mitzner, zastępczyni dyrektora Domu 
Spotkań z Historią i Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, fot. MW

Kampanie promocyjne

Konferencja prasowa BudujeMy!

Cykl BudujeMy! Rocznica odbudowy Warszawy trwał od lutego do 
listopada w całej Warszawie. Zespół Komunikacji odpowiadał za 
organizację konferencji prasowej z przedstawicielami władz miasta 
i instytucji partnerskich, koordynację podstrony z wydarzeniami 
Muzeum Warszawy i partnerów, nazwę i projekt graficzny identy-
fikacji wizualnej 75. rocznicy. 
 
Wystawy czasowe

Przeprowadzono kampanie promocyjne i przygotowano identyfikacje 
wizualne czterech wystaw czasowych – Miecznik. Rzemieślnicze histo-
rie w Muzeum Warszawy, Koleżanki i koledzy. Fotografie Zeldy Klim-
kowskiej i Warszawiacy. Fotografie Mikołaja Grynberga w Muzeum 
Warszawskiej Pragi oraz Wola w muzeum i Przemiany. Krajobraz Woli 
po 1989 roku w Muzeum Woli. Każdej z kampanii towarzyszyły na-
grania wideo z oprowadzań kuratorskich, które pozwoliły przedłużyć 
ich aktualność pomimo zamknięcia muzeów. Wystawom towarzyszyły 
działania i kampanie w mediach społecznościowych.
 
Książki

Przygotowano promocję dwóch książek Rzeczy dzieją się w War-
szawie i Legends of Warsaw. W ramach pierwszej istotnym działa-
niem promocyjnym była współpraca z Gazetą Wyborczą, w ramach 
której zaprezentowaliśmy książkę w podcaście Michała Nogasia 
8:10. Powstał również cykl animacji z autorami książki – Maciejem 
Łubieńskim, Agatą Passent i Moniką Powalisz.

Projekt Kolekcje Muzeum Warszawy

Pod koniec roku uruchomiono kampanię promocyjną projektu 
Kolekcje Muzeum Warszawy na wysokozasięgowych portalach in-
ternetowych (Nasze Miasto oraz wp.pl) oraz portalach Facebook 
i Instagram. Z tej okazji powstał specjalny spot promocyjny oraz 
projekt identyfikacji wizualnej Kolekcji. W ramach działań powstał 
również cykl animacji stworzonych na podstawie fotografii Edwar-
da Hartwiga. 
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Strona główna – „Kolekcje Muzeum Warszawy”

Cover facebookowy do wystawy Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników

Plakat Spacerownik 
Zawodowcy

Sklep muzealny
LICZBA PRODUKTÓW ŁĄCZNIE: 885

Sklep stacjonarny

SPRZEDAŻ BRUTTO: 193 504,60 zł

Przestrzeń sklepu muzealnego w siedzibie głównej została przearanżo-
wana tak, by stała się bardziej dostępna i zachęcająca dla rodzin. Prze-
prowadzono analizę asortymentu i jego optymalizację pod kątem wzro-
stu sprzedaży i zaspokojenia zainteresowania nowych grup klientów.

Sklep internetowy

Statystyki roczne sprzedaży w oddziałach Muzeum 2020
KORCZAKIANUM

MUZEUM – MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY

MUZEUM DRUKARSTWA

MUZEUM FARMACJI 

CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU

MUZEUM ORDYNARIATU POLOWEGO

MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI

MUZEUM WARSZAWY – SIEDZIBA GŁÓWNA

MUZEUM WOLI

SUMA

454

8260

1723

1564

5376

3532

11206

16742

3702

52559

Liczba zrealizowanych zamówień online w latach 2019–2020

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2020

48

45

41

43

55

54

43

59

57

50

79

311

885399SUMA

2019

35

32

34

28

20

23

30

23

15

17

41

101

Sklep online – wartość zamówień w latach 2019–2020

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2020 rok 

3 525,8 zł

3 617,6 zł

3 543,1 zł

4 847,69 zł

6 818,7 zł

4 691,28 zł

4 496,19 zł

7 072,67 zł

6 076,52 zł

4 278,99 zł

6 775,79 zł

22 763,67 zł

78 508 złSUMA

2019 rok

3224,6 zł

3272,29 zł

2527,4 zł

2181,8 zł

2625,8 zł

1836,8 zł

3145,1 zł

1519,88 zł

1227,9 zł

1111,2 zł

4391,9 zł

10773,5 zł

37 838,17 zł

SPRZEDAŻ BRUTTO: 78 508 ZŁ

Zespół Marketingu kładł nacisk wzbogacenie oferty sklepu mu-
zealnego online. Monitorowano i na bieżąco szukano rozwiązań 
w systemie sprzedażowym, pracując z kontrahentami i analizując 
sprzedaż. Dzięki nowej strategii Zespołu Marketingu odnotowano 
wzrost zamówień. W grudniu pobito rekord sprzedaży od początku 
istnienia sklepu – trzykrotnie zwiększono sprzedaż z zeszłego roku 
oraz o ponad 100 zamówień przebito najlepszy wynik z wszystkich 
lat funkcjonowania.

Optymalizacja pozycjonowania pod kątem SEO

Zespół marketingu dokonał weryfikacji funkcjonalności, skutecz-
ności marketingowej oraz aspektów wizualnych strony internetowej 
sklepu. Przeprowadzono audyt przygotowany przez firmę Grupa- 
SEO. Skuteczne pozycjonowanie zakończony raportem. Strona 
sklepu została oceniona między innymi pod kątem optymalizacji 
SEO, linków zwrotnych, treści na stronie, funkcji społecznościo-
wych, wydajności oraz bezpieczeństwa. Stworzono listę możliwych 
usprawnień i rozwiązań, które są na bieżąco wdrażane.

Nowe produkty

Wprowadzono do sprzedaży nowe produkty – e-booki muzealnych 
wydawnictw: Zręczni. Historie z warszawskich pracowni i warsz-
tatów, „Nieba i ziemi nie widać”. Warszawiacy o wrześniu 1939, 
Rzeczy dzieją się w Warszawie. Nowe legendy miejskie. W okre-
sie świątecznym zaproponowano klientom zakup pakietów świą-
tecznych obejmujących zniżki 20-30% na wybrane produkty oraz 
skorzystanie z promocji podczas kiermaszu świątecznego w sklepie 
internetowym.
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Działania marketingowe

W minionym roku Zespół Marketingu inicjował współpracę mają-
cą na celu upowszechnianie oferty Muzeum Warszawy wśród no-
wych odbiorców. Muzeum było widoczne podczas tegorocznych 
Targów BAZARCH oraz Nocy Księgarń. Nawiązano współpracę 
z influencerami (Wielki Book, Rude recenzuje, Literacki GPS), 
którzy na swoich blogach promowali wydawnictwa Muzeum, 
organizowali konkursy i zachęcali do ich zakupu. Nawiązano 
współpracę z miesięcznikiem „Nowe Książki”, w którym poja-
wiały się recenzje muzealnych publikacji. Przygotowano również 
podcast A propos Warszawy, realizowany przez „Pismo. Magazyn 
opinii”, gdzie Muzeum Warszawy było partnerem odcinka. 

Targi BAZARCH
DOSTĘP: https://sztuka-architektury.pl/article/14210/bazarch-2020-online-targi-ksiaz-

ki-o-architekturze-i-miescie?fbclid=IwAR2bswAN4zGkxvtHwmkYCFYjgnu4ufypXlo-

K4r5Znl8OTSpPTRuAXQRskXM

https://m.facebook.com/177958135584095/posts/3632695466776994/?sfnsn=mo

https://www.instagram.com/p/CH_QJ2uHzGt/

LICZBA WYŚWIETLEŃ: 815

 

Noc księgarń. Księgarnia im. K.K. Baczyńskiego
DOSTĘP: wydarzenia na FB

ZASIĘG: 2348 wyświetleń

 

Współpraca z influencerem czyli „Wielki Buk”
DOSTĘP: https://wielkibuk.com/2020/07/10/podsumowanie-miesiaca-czerwiec-2020/

https://youtu.be/UirKWeUxk3U

https://www.facebook.com/WielkiBuk/photos/a.153721391495339/131113919242021

4/?type=3&theater

https://www.instagram.com/p/CCnk35hplV8/

LICZBA WYŚWIETLEŃ: 2044

 

Współpraca z Paulą Sieczko, czyli „Rude recenzuje” 
ZASIĘG:19,4 tys. obserwującychna IG

DOSTĘP DO KONKURSU: https://www.instagram.com/p/CI_YoqsFtGu/

Współpraca z Katarzyną Buszkowską, czyli „Literacki GPS” 
DOSTĘP: https://literackigps.pl/ulice-rzemieslnikow-na-warszawskiej-pradze/

https://www.facebook.com/GPSLiteracki/photos/pcb.195066068961131/195061822294889/

https://www.instagram.com/p/CJJuOleIez5/

https://twitter.com/LiterackiGPS/status/1342447383746109440

https://ksiazki.wp.pl/krawiecki-duet-z-warszawskiej-pragi-na-strychu-szyje-dla-celebry-

tow-mike-tyson-6588980289719104a?c=96&src01=f1e45

ZASIĘG: 7316

 

Współpraca z Katarzyną Buszkowską, czyli „Literacki GPS”

Recenzje muzealnych publikacji w miesięczniku „Nowe Książki”

Podcast A propos Warszawy zrealizowany przez „Pismo. Magazyn opinii”

Podcast A propos Warszawy zrealizowany przez „PISMO. Magazyn opinii”
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Miesięcznik „Nowe Książki” 
DOSTĘP: noweksiazki.com.pl, nr 10/2020

 

Podcast A propos Warszawy
DOSTĘP: https://magazynpismo.pl/posluchaj/przypisy/zuzanna-kowalczyk-a-propos-warszawy/

https://open.spotify.com/episode/3VnXz1vYt9aP8I1N3X0tQP?si=r8FtSooxSDiL2Lq_sLzlmw

LICZBA ODSŁUCHÓW PODCASTU: 2 648

ZASIĘG: Facebook – 3100, Instagram – ponad 1000

Badania rynkowe
Zespół marketingu przygotował i przeprowadził badanie wśród 
zwiedzających na temat wizyty w Muzeum Warszawy po pande-
mii oraz badanie wśród pracowników MW dotyczące produkcji 
gadżetów w sklepach muzealnych Muzeum Warszawy. Przygoto-
wano i przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczestników 
wydarzeń online.

Kawiarnie
Podpisano umowy z nowymi ajentami na prowadzenie kawiarni 
muzealnych w Muzeum Warszawy i w Muzeum Warszawskiej Pra-
gi. Niestety z powodu pandemicznych obostrzeń i zamknięcia mu-
zeów, kawiarnie pozostawały zamknięte. Przeprowadzono również 
przetarg na operatora pokoi hotelowych należących do muzeum, 
w wyniku którego w listopadzie wyłoniono firmę „Rent like home”.

Promocja wydawnictw muzealnych podczas Targów BAZARCH

Promocja muzealnych wydawnictw podczas Nocy księgarń.  
Księgarnia im. K.K. Baczyńskiego

Współpraca z Paulą Sieczko, czyli „Rude recenzuje” 

Współpraca z Katarzyną Buszkowską, czyli „Literacki GPS”
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Finanse

Rok 2020 był dla Muzeum Warszawy rokiem dobrym pod 
względem finansowym, biorąc pod uwagę nieprzewidziane 
czynniki zewnętrzne.
Dotacja podmiotowa otrzymywana co roku od Miasta po-
kryła wszelkie niezbędne i zaplanowane działania związane 
z utrzymaniem kadry oraz obiektów. W tym roku ze środków 
od Organizatora sfinansowano również działania programo-
we, które w pierwotnym planie finansowym miały być po-
kryte ze środków wypracowanych przez Muzeum. Co prawda 
osiągnięto tylko 40% zaplanowanych przychodów, ale ponie-
waż program merytoryczny zrealizowano w znacznej części 
online, wystarczyły one na jego sfinansowanie. 
Rachunek zysków i strat wykazał stratę księgową na po-
ziomie 30 tys zł. Wynika ona z podatku dochodowego od  
obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
W 2020 roku realizowane były dwa projekty inwestycyjne, 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – w siedzi-
bie głównej Muzeum (projekt doposażenia wystawy głównej 
w wysokości 189 tys. z wkładem własnym ze środków otrzy-
manych na modernizację siedziby głównej z dotacji celowej 
inwestycyjnej m.st. Warszawy w wysokości 191 100 zł) oraz 
w Muzeum Woli (prace termomodernizacyjne w Pałacyku 
Staszica).
Ponadto Muzeum pozyskało środki z m.st. Warszawa oraz 
z MKiDN a także z Muzeum Historii Polski i z Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na realizację kil-
ku projektów, m.in. Wykonane na prawym brzegu. Rzemieśl-
nicy, BudujeMY! Rocznica odbudowy Warszawy, Warszawa 
Edwarda Hartwiga, zakup buliery Karola Filipa Malcza 
oraz kolekcji fotografii Mikołaja Grynberga. Ze środków 
zewnętrznych udało się zrealizować projekt w ramach Pa-
triotyzmu Jutra oraz przeprowadzić modernizację oświetlenia 
zewnętrznego w oddziale w Palmirach. Powyższe działania 
wymagały wsparcia finansowego ze strony Muzeum.
Udało się utrzymać pierwszego mecenasa dla Gabinetu 
Medali na wystawy głównej, którym jest Skarbnica Polska. 
Sponsorem części działań edukacyjnych było Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Warszawie. 

Krystyna Salamonik-Latos
GŁÓWNA KSIĘGOWA MUZEUM WARSZAWY

Rachunek 
zysków i strat

Przychody finansowe
11 369,60 zł

Pozostałe koszty operacyjne
772 158,02 zł

Koszty finansowe
3 070,40 zł

Zysk brutto
6 287,36 zł

Podatek dochodowy
39 140,00 zł

Zysk netto
-32 852,64 zł

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów  
(przychody gospodarcze) 
642 588,51 zł

Przychody netto ze sprzedaży
 i zrównoważone z nimi

26 286 146,11 zł
W TYM

Zmiana stanu produktów
16 322,74 zł

Dotacje organizatora Muzeum 
Warszawy (Urząd m.st. 
Warszawy) na działalność  
bieżącą (dotacja podmiotowa)
25 217 581,00 zł

Pozostałe dotacje 
(celowe, inwestycyjne) oraz 
przychody na działalność statutową
409 653,86 zł

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia
3 312 641,21 zł

Amortyzacja
6 898 964,30 zł

Koszty działalności 
operacyjnej

32 761 390,78 zł

Zużycie materiałów i energii
1 366 460,51 zł

Usługi obce
4 544 989,62 zł

Podatki i opłaty
252 737,73 zł

Wynagrodzenia
15 876 422,41 zł

Pozostałe koszty rodzajowe
408 502,23 zł

Wartość sprzedanych  
towarów i materiałów
100 672,77 zł

W TYM

Dotacje na środki trwałe  
(amortyzacja środków trwałych)
6 626 194,09 zł

Inne przychody operacyjne
619 196,76 zł

Pozostałe przychody 
operacyjne 

7 245 390,85 zł 
W TYM

Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych
0,00 zł

Edward Hartwig
Widok Starego Miasta z praskiego brzegu  
po 1984  |  AN 4637/2/H 



124 125

Finanse Finanse

Dotacje

Modernizacja Muzeum Woli, w tym:

Umowa z Biurem Kultury inwestycyjna

Umowa z RPO

Modernizacja kamienic Muzeum Warszawy

Umowa z Biurem Kultury inwestycyjna

Projekt rewitalizacyjny Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy 

 Umowa z Biurem Kultury bieżąca

Projekt BudujeMY! Rocznica odbudowy Warszawy

Umowa z Biurem Kultury bieżąca

Projekt Warszawa Edwarda Hartwiga – cyfrowe opowieści

Umowa z Biurem Kultury bieżąca

Umowa z MKiDN

Projekt Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy  

w ramach programu Wspieranie działań muzealnych

Umowa z MKiDN

Działania edukacyjne online Na tropie zwierząt warszawskich  

w ramach programu Wspieranie działań muzealnych

Umowa z MKiDN

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry,

oddział Muzeum Warszawy, projekt Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020

Umowa z MKiDN

Zakup buliery Karola Filipa Malcza

Umowa z MKiDN

Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy  

poprzez zakup kolekcji fotografii Mikołaja Grynberga;  

projekt Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020

Umowa z MKiDN

Upowszechnienie wiedzy o historii Starego Miasta w Warszawie wśród osób niewidomych 

i słabowidzących; tytuł Stare Miasto na wiele zmysłów w ramach projektu Patriotyzm Jutra

Umowa z Muzeum Historii Polski w Warszawie

2 468 877,94 zł

1 290 284,14 zł

1 178 593,80 zł

824 779,74 zł

34 348,07 zł

31 197,49 zł

93 713,00 zł

7 594,00 zł

86 119,00 zł

189 000,00 zł

79 670,24 zł

19 200,00 zł

40 800,00 zł

30 000,00 zł

25 000,00 zł

3 836 586,48 zł

DOTACJA ZREALIZOWANA WKŁAD WŁASNYNAZWA ZADANIA

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 152,83 zł

50 375,95 zł

50 375,95 zł

9 859,61 zł

0,00 zł

8 960,00 zł

9 200,00 zł

5 100,00 zł

3 200,00 zł

88 848,39 złSUMA

Przychody ze sprzedaży netto

642 588,51 złSUMA

bilety wstępu
141 727,49 zł

wydawnictwa i publikacje 
123 961,70 zł

pozostałe
51 550,42 zł

wynajem powierzchni
211 376,07 zł

towary komisowe
17 306,03 zł

materiały muzealne
37 351,55 zł

37 110,82 zł

lekcje muzealne

sponsoring
16 260,16 zł

zwiedzanie z przewodnikiem
3 656,28 zł

2 287,99 zł
projekcje filmowe

32,89%

22,06%

19,29%

8,02%

5,81%

5,78%

2,69%

2,53%

0,57%

0,36%

Majątek I. Wartości niematerialne  
399 980, 98 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 
156 500 152,17 zł

Należne wpłaty 
na kapitał 
(fundusz) 

podstawowy
0,00 zł

III. Należności długoterminowe 
0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe 
0,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 
0,00 zł

I. Zapasy 
790 963,29 zł

II. Należności krótkoterminowe  
728 173,49 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe  
1 619 145,05 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
63 936 528,75 zł

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 
0,00 zł

III. Kapitał (fundusz)  
z aktualizacji wyceny  
-524 790,06 zł

IV. Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe  
2 042 832,70 zł

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  
-4 646 911,92 zł

VI. Zysk (strata) netto 
-32 852,64

VII. Odpisy z zysku netto  
w ciagu roku obrotowego  
(wielkość ujemna) 
0,00 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe 
94 770 743,95 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe 
798 869,99 zł

II. Zobowiązania długoterminowe 
204 962,97 zł

I. Rezerwy na zobowiązania 
3 543 508,25 zł

Udziały  
(akcje) własne

0,00 zł

Aktywa 
trwałe

156 900 133,15 zł

W TYMAktywa
160 092 891,99 zł 

Aktywa 
obrotowe 

3 192 758,84 zł

Pasywa
160 092 891,99 zł

Kapitał  
(fundusz) 

własny
60 774 806,83 zł

zobowiązania 
i rezerwy na 

zobowiązania
99 318 085,16 zł 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  
54 477,01 zł
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W 2020 roku obszar administracyjno-techniczny musiał 
zmierzyć się z nowymi zadaniami wynikającymi z sytuacji 
epidemicznej w kraju. 
Najważniejszym z nich było zapewnienie bezpiecznych wa-
runków działania Muzeum w okresie pandemii, zgodnych 
z wprowadzonym w kraju reżimem sanitarnym. Wiązało się 
to z koniecznością wprowadzenia zmian funkcjonowania 
komórek organizacyjnych. Podejmowane działania miały 
umożliwić pracownikom możliwie bezpieczne warunki pra-
cy, a naszej publiczności komfort zwiedzania. W tym celu 
poszukiwano najlepszych praktyk, sprawdzano rozwiązania 
i nadzorowano ich wdrażanie. 
Konieczna okazała się zmiana organizacji zadań wynikają-
cych z charakteru prac administracyjno-technicznych, które 
były realizowane mimo reżimu sanitarnego i związanych 
z tym problemów (zamknięte lub w dużej mierze ograniczo-
ne kontakty z urzędami, firmami oraz ograniczone kontakty 
bezpośrednie) .
Zespół Administracyjny wspólnie z Działem Prawnym 
przygotował regulaminy, procedury i instrukcje związane 
z organizacją pracy, a Zespół Logistyki zapewnił niezbędne 
środki ochrony indywidualnej. 

Jarosław Skarżyński
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

Obsługa IT i rozbudowa sieci

Zespół IT zapewnił pracownikom Muzeum możliwości techniczne 
pracy zdalnej i hybrydowej w czasie pandemii, dzięki szybkiemu 
wprowadzeniu rozwiązań pozwalających na przestawienie się na 
aktywność online. Także nowa formuła działań Muzeum – przenie-
sienie większości wydarzeń, wystaw i działań do internetu – wy-
magała umożliwienia pracownikom korzystania z kanałów dostę-
pu online na większą skalę. Działania standardowe były bardziej 
pracochłonne ze względu na wzmożone obciążenie infrastruktury  
teletechnicznej przez użytkowników.
Aby umożliwić zdalną działalność Muzeum w tak dużym zakresie, 
wdrożono usługę OneDrive dla firm służącą do przechowywania 
i wymiany plików w chmurze. Udostępniono pracownikom Mu-
zeum narzędzia do spotkań online i wideo konferencji wiodących 
producentów: Cisco Webex, Zoom, MS Teams. 
Przeprowadzono jednocześnie prace nad zapewnieniem zdalnego 
bezpiecznego dostępu w oparciu o szyfrowane sieci VPN. Dotyczy-

ło to głównie systemów: Musnet, Iksoris, Expertis, ELO Professio-
nal, iArt, System biblioteczny Mak + i dyski sieciowe.
W ramach rozbudowy zasobów muzealnych wdrożono nową wer-
sję elektronicznego repozytorium dokumentów w oparciu o system 
ELO professional. W Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry rozwią-
zano istniejący od lat problem z dostępem do internetu, związany 
z lokalizacją.  
Mimo obostrzeń epidemicznych obszar administracyjno-techniczny 
realizował wszystkie dotychczasowe działania związane z utrzyma-
niem infrastruktury technicznej Muzeum, procedowaniem i zawie-
raniem umów m.in. najmu, dzierżawy, dostaw i usług. 

Serwis i prace techniczne 

COVID-19 nie powstrzymał zaplanowanych procesów nadzoru nad 
bieżącymi serwisami oraz pracami technicznym w tym nad stanem 
oświetlenia, instalacji bezpieczeństwa i dozoru nad stanem sprzętu 
multimedialnego w Muzeum i jego oddziałach.  
Zespół Działu Utrzymania i Serwisowania nadzorował 14 stałych 
umów na serwisowanie kluczowych dla funkcjonowania Muzeum 
Warszawy. Dodatkowo prowadził i nadzorował 9 umów, które były 
realizowane w ramach dodatkowych funduszy pozyskanych z róż-
nych źródeł finansowania.

Inwestycje 

Identyfikacja zewnętrzna

Wykonano i zamontowano na elewacjach kamienic przy Rynku 
Starego Miasta 28-42, przy ul. Nowomiejskiej 4-8 oraz siedziby 
Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 szyldy oraz metalowe tablice 
informacyjne wraz z podświetleniem – na podstawie projektów 
autorstwa grupy CENTRALA – Małgorzata Kuciewicz, Simone 
De Iacobis, Tomasz Bersz. 

Identyfikacja wewnętrzna

Wykonano i zamontowano w siedzibie głównej Muzeum przy 
Rynku Starego Miasta 28-42 elementy identyfikacji wewnętrz-
nej, m.in. podpisy wejść i kierunkowskazy, tablice lokalizacyjne 
(spis gabinetów i mapki), oznaczenia semaforowe, tablice opi-
sujące przyciski w windach – na podstawie projektów autorstwa 
grupy CENTRALA – Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis,  
Tomasz Bersz.

Administracja  
i zarządzanie infrastrukturą

 Modernizacja wystawy głównej

Zmodernizowano elementy wystawy głównej w ramach projektu 
Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Sta-
rego Miasta. Projekt realizowany w okresie od 6 czerwca do 31 gru- 
dnia 2020 roku dzięki  dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Wspieranie Dzia-
łań Muzealnych oraz dotacji m.st. Warszawy. 
Wykonano prace modernizacyjne w siedzibie głównej Muzeum: 
– rozbudowano wewnętrzny system oświetlenia gablot w Gabinecie 
Relikwii (o 44 sterowników natężenia oświetlenia).  
– wykonano 7 nowych manekinów dla obiektów pozyskanych 
w ostatnich latach i dotychczas nie prezentowanych na wystawie 
głównej. 
 – rozszerzono system identyfikacji wizualnej wystawy w Gabi-
necie Fotografii o 60 mobilnych informatorów w języku polskim 
i angielskim w formie plansz tyflograficznych,  
 – przeprowadzono prace modernizacyjne Makiety XVIII-wiecznej 
Warszawy w Gabinecie Widoków Warszawy, rozszerzono makietę 
o grafikę obejmującą fragmenty dzielnic Wola i Ochota. Wykonano 
podest z siedziskiem umożliwiający jej oglądanie osobom niepeł-
nosprawnym ruchowo. 
Doposażono przestrzenie muzeum o profesjonalne panele informa-
cyjne o eksponatach montowane na pulpitach (2) i parapetach (7):
– „Syrenka”– panel na pulpicie w lobby kina (kamienica nr 42, 
parter);
– rysunki z Pokoju Grafików Wydawnictwa „Iskry” – panel  
na parapecie w czytelni (kamienica nr 40, poziom +1);
– jak dojść do rysunków z Pokoju Grafików Wydawnictwa „Iskry” 
– panel na parapecie w Gabinecie Widoków Warszawy (kamienica 
nr 38, poziom +1);
– widok na dziedziniec kamienicy nr 36 – panel na parapecie (ka-
mienica nr 36, poziom +1);
– widok na dziedziniec kamienicy nr 34 – panel na parapecie (ka-
mienica nr 36, poziom +1);
– ostatnie niezabudowane wnętrze klatki schodowej kamienicy 
trzytraktowej – panel na pulpicie (kamienica nr 36, poziom +5);
– panorama 1 – panel na parapecie w Punkcie Widokowym  
(kamienica nr 36, poziom +6);
– panorama 2 – panel na parapecie w Punkcie Widokowym  
(kamienica nr 36, poziom +6);
– panorama 3 – panel na parapecie w Punkcie Widokowym  
(kamienica nr 36, poziom +6).
Doposażono część pomieszczeń w system zgodnego z zaleceniami 
konserwatorskimi oświetlenia trzech polichromowanych drewnia-
nych stropów z poł. XVII i poł. XVIII wieku.

Modernizacja budynku Muzeum Woli

Zakończyły się prace termomodernizacyjne realizowane w ramach 
projektu Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli 
– oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie 
w ramach Konkursu Efektywność Energetyczna z dofinansowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego (RPO WM) oraz dotacji m.st. Warszawa. 

Zrealizowano zalecenia NIMOZ dotyczące bezpieczeństwa bu-
dynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 – montaż krat przy 
studniach okien podziemia, montaż folii antywłamaniowych, 
dystrybutor kluczy. 

Administracja i logistyka

W zakresie optymalizacji ponoszonych kosztów eksploatacji nieru-
chomości prowadzone były działania mające na celu zapewnienie 
odpowiedniego doboru usług, których wymaga specyfika nieru-
chomości i charakter instytucji, jak również prowadzono bieżącą 
analizę wykorzystania zasobów Muzeum. 
Rozpoczęto rozmowy w sprawie udziału Muzeum Warszawy 
w miejskiej grupie ubezpieczeniowej oraz przy udziale m.st. pod-
pisano umowę na korzystanie z telefonii komórkowej.
Zwracamy uwagę na efektywniejsze wykorzystanie użytkowanych 
powierzchni, w tym powierzchni magazynowych do których sukce-
sywnie wprowadzane są regały wysokiego składowania. 
W ramach zawieranych umów najmu przykładamy szczególną 
uwagę do korzystania z lokali będących w zasobach miejskich, co 
pozwala zmniejszyć koszty związane z użytkowanymi przez Mu-
zeum powierzchniami.  Zwracamy szczególną uwagę na kwestie 
dotyczące ochrony powierzonych nam zbiorów i bezpieczeństwa 
zwiedzających. Podnosimy świadomość pracowników, organizu-
jemy szkolenia oraz unowocześniamy infrastrukturę techniczną 
w zakresie bezpieczeństwa instytucji.   
Realizacją tak dużego zakresu zajmował się merytorycznie przy-
gotowany i zaangażowany zespół, któremu chciałbym korzystając 
z okazji serdecznie podziękować. 
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Pracownicy

DYREKTOR MUZEUM
Ewa Nekanda-Trepka

OBSZAR ZARZĄDCZY
Główny Inwentaryzator Zbiorów
Grzegorz Konsalik

Zespół ds. Inwentaryzacji 
i Katalogowania Zbiorów
Aneta Matuszewska
Marcin Mondzelewski
dr Rafał Radziwonka
Kamila Utrata

Zespół ds. Przechowywania Zbiorów
Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz
kierowniczka

Magdalena Gryc
Dominika Jarzyńska-Pokojska
Dorota Parszewska
Joanna Rykiel
Filip Żelewski

Zespół ds. Udostępniania Zbiorów
Agata Korycka-Marciniak (urlop)
kierowniczka

Sylwia Baranik
Blanka Ciężka
Konrad Gutkowski
Karol Straburzyński

Pracownia Digitalizacji Zbiorów
Mikołaj Kalina 
koordynator pracowni

Adrian Czechowski
Eliza Kowalska
Michał Matyjaszewski
Andrei Niakrasau

Główny Konserwator Zbiorów
Robert Kołodziejski

Pracownia Konserwacji Mebli
Edward Pawlikowski
koordynator pracowni

Adam Wrzosek

Pracownia Konserwacji Papieru
Igor Nowak
Piotr Popławski

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Metalu
Beata Galperyn-Kołodziejska
koordynatorka pracowni

Anna Dąbrowska
Katarzyna Głogowska
Piotr Kaczkiełło 
Katarzyna Lesiakowska-Tofil
Janusz Mróz

Dział Kadr
Agnieszka Manota
kierowniczka

Katarzyna Lipka-Kadaj
Katarzyna Roguska

Zespół ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów
dr Tomasz Pruszak
koordynator zespołu

Adam Michalak
Maciej Rozbicki

OBSZAR PROGRAMOWY
Zastępca Dyrektora ds. Programowych
dr Jarosław Trybuś (od sierpnia) 
Anna Zasadzińska (do sierpnia) 

Dział Opracowania Zbiorów
Jacek Bochiński
kierownik

Agnieszka Dąbrowska
Piotr Głogowski
dr Paweł Ignaczak
Elżbieta Kamińska
dr Anna Kotańska (urlop)
Monika Michałowicz
Ewa Nowak-Mitura
Ewa Perlińska-Kobierzyńska
Zofia Rojek
Monika Siwińska
Anna Topolska
dr Paweł Weszpiński
Magdalena Wicherkiewicz
dr Ewa Wieruch-Jankowska

Dział Badań nad Warszawą
dr Magdalena Wróblewska  
kierowniczka

Pracownia Badań Historycznych
Aleksandra Sołtan-Lipska
kierowniczka

Małgorzata Berezowska
Julian Borkowski
Izabella Maliszewska
dr Krzysztof Zwierz

Pracownia Badań Archeologicznych
Zbigniew Polak
kierownik

Kamila Baturo
Grażyna Kułakowska
Zuzanna Różańska-Tuta
Urszula Skwara-Nieckuła
Ewelina Więcek-Bonowska
Elżbieta Wilczak-Dąbrowska
Grażyna Zborowska-Znajkowska

Zespół Centrum Interpretacji Zabytku
Anna Zasadzińska
kierowniczka

Marta Galewska
Sylwia Kot 
Agnieszka Krasoń
dr Olaf Mariusz Kwapis (od 8 grudnia)

Pracownia Korczakianum
Marta Ciesielska
koordynatorka pracowni

Anna Czernow
Magdalena Pęzińska

Biblioteka
Katarzyna Žák-Caplot
kierowniczka

Grażyna Deneka
Anna Krzysztofik
Aldona Weselińska

Oddział Muzeum Warszawskiej Pragi

Patrycja Labus-Sidor
p.o. kierowniczki 

Katarzyna Chudyńska-Szuchnik
Karolina Jusińska
Aleksandra Karkowska-Rogińska
Anna Kraus
Katarzyna Kuzko-Zwierz (urlop)
Adam Lisiecki
Anna Mizikowska
Renata Sokołowska
Anna Wigura
Jolanta Wiśniewska

Edward Hartwig
Dom studencki „Riwiera” przy ulicy Waryńskiego   
1964–1974  |  AN 4693/H  
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Oddział Muzeum Woli
Konrad Schiller
kierownik

Laura Ociepa
Magdalena Staroszczyk
Katarzyna Żukowska

Oddział Muzeum Drukarstwa 
Radosław Adamski
kierownik

Maria Biegańska
Maria Ejchman
Barbara Rogalska
Łukasz Sobierajski
Andrzej Zaborowski

Oddział Muzeum Farmacji
Magdalena Ciepłowska
p. o. kierownika

Anna Zabiegałowska-Sitek

Oddział Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry
Joanna Maldis
kierowniczka

Bartłomiej Grudnik
Monika Kościk

Oddział Muzeum Ordynariatu Polowego
dr Jacek Macyszyn
kierownik

Adam Borsuk
Stanisław Maliszewski

OBSZAR KOMUNIKACJI 
Z PUBLICZNOŚCIĄ
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji 
z Publicznością
Mateusz Labuda

Zespół Marketingu
Karolina Młynarz
kierowniczka

Martyna Bąk
Martyna Bielińska
Katarzyna Cedro
Karolina Grabowska-Garczyńska
Marta Konopka
Aleksandra Koszalska
Katarzyna Mieleszko
Katarzyna Radecka
Anna Skiba
Agnieszka Stróżyk
Jolanta Szyman

Zespół Komunikacji
Julia Borowska
koordynatorka zespołu

Klementyna Belina-Brzozowska
Joanna Bębenek

Marta Caban
Matylda Dobrowolska
Julia Głogowska
Joanna James
Joanna Krupa
Anna Ślusareńka
dr Anna Światłowska

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń
Katarzyna Grinberg
koordynatorka działu

Ksenia Góreczna
Katarzyna Kuczyńska-Bogdan
Ewa Lenczewska
Monika Mazurek
Weronika Sołtysiak
Krzysztof Świerczewski
Klementyna Świeżewska
Michał Tański

Zespół Obsługi Muzeum
Barbara Rosiak
kierowniczka

Magda Bilińska
Klaudia Bojarska
Adam Burakowski
Katarzyna Bystros
Małgorzata Chrząstowska-Neuvonen
Dorota Drężek
Agata Fronczyk
Tomasz Gałek
Dominika Grzelczyk
Tomasz Jakubik
Konrad Kaczmarek
Karolina Kędzierska
Izabella Kielak
Agata Kłoszewska
Barbara Końska
Mateusz Korol
Janina Korpetta
Małgorzata Kościelniak
Paulina Krajewska
Bogusław Kurek
Klaudia Kurowska
Adam Kurowski
Marta Kuźmińska
Barbara Kwiatkowska
Arletta Liro
Aleksandra Lis
Marzena Łasińska
Anna Łęgowska
Małgorzata Łysak
Danuta Mantycka
Małgorzata Marciniak
Izabela Modzelewska
Dominika Pliszka
Teresa Przewodowska
Paulina Przybysz
Roman Rąba
Bożena Rogowska
Dominik Rudzki
Alicja Sokołowska
Michał Sowa
Elżbieta Tańska

Artur Telakowiec
Anita Tomaszewska
Sebastian Wojcieszko

Dział Edukacji Muzealnej
Katarzyna Liwak-Rybak
kierowniczka

Wojciech Biliński
Nicole Grodzka
Ewa Grzywacz
Teresa Łempicka
Anna Marks
Sylwia Perczak
Dominika Sielczak
Katarzyna Szafrańska
Anna Szary
Anna Zdanowska

Dział Wydawnictw
Anna Wrońska
koordynatorka

Małgorzata Mycielska (urlop)
Julia Odnous-Pawlińska
Ewelina Solarek

Zespół ds. Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych
Teresa Krupa
Daniel Kunecki
Milena Paszkowska

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-
-TECHNICZNY

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-
-Technicznych
Artur Zbiegieni (do września)
Jarosław Skarżyński (od września)

Dział Utrzymania i Serwisowania 
Technicznego Obiektów
Andrzej Karolak
kierownik

Mariusz Chudzyński 
Paweł Grochowalski
Rafał Koński
Dominik Łukaszuk
Adam Rogowski
Justyna Żak

Dział Inwestycji
Joanna Dudelewicz (do 15 sierpnia)
kierowniczka

Marta Krakowska
Agnieszka Zemlak

Dział Prawny i Zamówień Publicznych
Tomasz Saganowski (od 8 grudnia)
koordynator

Monika Góra
Jadwiga Turlej

Zespół Logistyki
Mariusz Stawski
kierownik

Maryla Błachewicz
Michał Bogumił
Krzysztof Cedro
Mirosława Gral
Krzysztof Hernik
Anna Koźniewska
Maria Lejmanowicz
Piotr Lipiński
Marianna Łapińska
Ewa Matej
Artur Miniewicz
Grażyna Piwko
Maria Ruszczak
Aleksandra Rykiel
Leszek Sokołowski
Grażyna Szalast
Piotr Wójtowicz
Marcin Wronecki
Izabela Zdrodowska

Zespół Administracyjny
Janusz Kurczak
kierownik

Natalia Drozdowska
Katarzyna Stachera
Kinga Wiśniewska

Biuro Muzeum
Patrycja Kabala
Aneta Kozak
Agata Mączka
Małgorzata Rosak

Zespół Bezpieczeństwa
Edward Nowak
kierownik

Paweł Damętko
Emilia Majdak
Tomasz Walusiński

Specjalista ds. BHP
Krzysztof Szafarowicz

Zespół Informatyki
Tomasz Maślanka
kierownik

Dorota Braun
Paweł Pawlik

Archiwum Zakładowe
Mirosław Zwierzchowski

OBSZAR FINANSOWY
Główny Księgowy
Krystyna Salamonik-Latos

Dział Finansowo-Księgowy
Dorota Wyrębek
kierowniczka

Aneta Derewęda
Anna Rosiak
Małgorzata Szopa
Dorota Woźniak (od 8 grudnia)
Magdalena Zoń

Zespół Kontrolingu
Monika Lewicka-Kielczyk (do września)
koordynatorka zespołu

Jolanta Jakubowska
Patrycja Śliwińska

Zespół Rachuby Płac
Barbara Kobus

Pracownicy Pracownicy

WIEK PRACOWNIKÓW

82
osób

41-55 lat

124
osób

do 40 lat

62
osoby

powyżej 55 lat

WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW

podstawowe 

zasadnicze zawodowe 

średnie

licencjackie

magisterskie

podyplomowe

doktorat

5 osób

12 osób

50 osób

21 osób

120 osób

49 osób

11 osób

LICZBA PRACOWNIKÓW 
SKIEROWANYCH NA KURSY I SZKOLENIA

23
osoby

LICZBA PRACOWNIKÓW SKIEROWANYCH 
NA STUDIA WYŻSZE/DOKTORANCKIE

1
osoba

268 pracowników 259,65 etatu

128
122,4 etatupracowników merytorycznych

87
pracowników obsługi 87 etaty

33
pracowników administracji 32 etatów

14

6

pracowników technicznych 10,5 etatu

kierownictwo 6 etatów
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Rada Muzeum

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej 

prof. dr hab. Marek Bryx 

Andrzej Golimont 

Jarosław Jóźwiak

prof. Jacek Lohman

Maria Łukaszewicz

dr Tomasz Makowski – przewodniczący

Ewa Malinowska-Grupińska 

dr Agnieszka Morawińska 

Jarosław Myjak 

Michał Niezabitowski 

prof. dr hab. Jacek Purchla 

dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka 

prof. dr hab. Iwona Szmelter 

Robert Zydel 

Kolegium 
Programowe

Paweł E. Weszpiński – przewodniczący

Jacek Bochiński

Grzegorz Konsalik

Magdalena Wróblewska

Radosław Adamski

Małgorzata Mycielska

Tomasz Pruszak

Ewa Wieruch-Jankowska

Aleksandra Sołtan-Lipska

Robert Kołodziejski 

Adam Lisiecki

Edward Hartwig
Przechodnie w przejściu podziemnym    
lata 70. XX w.  |  AN 4852/H  
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Frekwencja
2020

listopadmarzec maj lipiec wrzesieńluty kwiecień czerwiec sierpień październik grudzień

FREKWENCJA W MUZEUM WARSZAWY

osób
52 559

2 078

15 300

3 454

47
500

3 967

215

5 032
4 574

1 919

3 936

11 537

FREKWENCJA  
W MUZEUM  
FARMACJI  

IM. MGR ANTONINY 
LEŚNIEWSKIEJ

osób1 611
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

316 724 126 47 0 0049961501030

FREKWENCJA 
W MUZEUM 

DRUKARSTWA 
WARSZAWSKIEGO

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

454 698 263 0 0
osób1 723

02719388000

FREKWENCJA 
W MUZEUM 

ORDYNARIATU
POLOWEGO

osób3 532
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

866 1051 303 0 0 0022036772500

FREKWENCJA 
W MUZEUM – MIEJSCU 

PAMIĘCI PALMIRY osób8 260
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

1044 1099 467 0 0 001251133313881187491

FREKWENCJA  
W MUZEUM WOLI

osób3 702
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

679 902 123 0 0 3986572316763600

FREKWENCJA 
W KORCZAKIANUM osób454

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

162 238 54 0 0 0000000

FREKWENCJA 
W MUZEUM 

WARSZAWSKIEJ PRAGI osób11 206
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

2751 5036 438 0 0 5651816675246234210

FREKWENCJA 
W CENTRUM 

INTERPRETACJI 
ZABYTKU

osoby5 365
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

1394 1105 348 0 0 661543354856188222

FREKWENCJA  
W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ  

PRZY RYNKU 
 STAREGO MIASTA

osób16 642
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

3871 4447 1332 0 215 89010599901005149214347

styczeń
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Siedziba główna Muzeum Warszawy została laureatem 
tegorocznej nagrody w konkursie Zabytek Zadbany w ka-
tegorii specjalnej Właściwe użytkowanie i stała opieka 
nad zabytkiem.

 

Gra miejska Co jest zabytkiem? została wyróżniona  
w kategorii Instytucja w konkursie edukacji architektonicz-
nej Golden Cubes Awards. W tym roku pierwszą polską 
edycję konkursu przygotował Narodowy Instytut Architek-
tury i Urbanistyki.  

 

Projekt Warszawa dla początkujących zdobył wyróżnie-
nie w konkursie Komisji Europejskiej European Language  
Label.

 

Projekt Warszawa dla średnio zaawansowanych otrzymał 
nagrodę w ramach III Kongresu Rozwoju Systemu Eduka-
cji „Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość 
edukacji”.

 

Za wystawę „Nieba i ziemi nie widać”. Warszawiacy o wrze-
śniu 1939 Muzeum Warszawy otrzymało drugie miejsce  
w XIV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
– Wierzba” w kategorii specjalnej O Wolną Polskę.  
Książka „Legendy Starego Miasta w Warszawie. Wybór 
tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwicze-
niami” zajęła II miejsce w kategorii Edukacja.
Wyróżnienie w kategorii Najciekawsze wydawnictwo muze-
alne dostała publikacja „Nieba i ziemi nie widać”. Warsza-
wiacy o wrześniu 1939.

 

Książka Herse. Warszawski dom mody Agnieszki Dąbrow-
skiej zdobyła wyróżnienie dla Najpiękniejszej Książki Roku 
2019 w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek.

Nagrody dla Muzeum Schemat organizacyjny
Muzeum Warszawy

Dyrektor

Zastępca  
Dyrektora
ds. Programowych

Główny
Księgowy

Pełnomocnicy
i Doradcy

Dział Opracowania 
Zbiorów

Dział Badań 
nad Warszawą

Pracownia Badań
Historycznych

Pracownia Badań
Archeologicznych

Zespół Centrum 
Interpretacji
Zabytku

Pracownia 
Korczakianum

Biblioteka

Zastępca  
Dyrektora
ds. Komunikacji  
z Publicznością

Dział Promocji  
i Marketingu

Zespół Marketingu

Zespół Komunikacji

Dział Organizacji 
Wystaw i Wydarzeń

Zespół Obsługi 
Muzeum

Dział Edukacji 
Muzealnej

Dział Wydawnictw

Zespół 
ds. Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych

Oddział Muzeum 
Warszawskiej 
Pragi

Oddział 
Muzeum Woli

Oddział Muzeum 
Drukarstwa 
Warszawskiego

Oddział  
Muzeum Farmacji

Oddział Muzeum 
Miejsce Pamięci
Palmiry

Oddział Muzeum 
Ordynariatu 
Polowego Wojska 
Polskiego

Zastępca 
Dyrektora
ds. Administracyjno-
-Technicznych

Dział Utrzymania 
i Serwisowania
Technicznego Obiektów

Dział Inwestycji

Dział Prawny 
i Zamówień Publicznych

Dział Administracyjno-
-Logistyczny

Zespół Bezpieczeństwa

Zespół Logistyki

Zespół Administracyjny

Biuro Muzeum

Specjalista Ochrony  
Przeciwpożarowej

Specjalista BHP

Inspektor Ochrony  
Danych Osobowych

Zespół Informatyki

Archiwum Zakładowe

Główny  
Inwentaryzator

Zespół ds. Inwentaryzacji  
i Katalogowania Zbiorów

Zespół ds. Przechowywania 
Zbiorów

Zespół ds. Udostępniania
Zbiorów

Pracownia Digitalizacji 
Zbiorów

Główny Konserwator

Pracownie Konserwatorskie

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Metalu

Pracownia Konserwacji Papieru

Pracownia Konserwacji Mebli

Dział Kadr

Zespół ds. Gromadzenia  
i Wyceny Zbiorów

Dział Finansowo-
-Księgowy

Zespół Kontrolingu

Zespół Rachuby
Płac

Kolegium  
ds. programowych
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