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Wystawa Niewidoczne. Historie warszawskich służących otwiera się dla publicz-

ności 18 listopada 2021 roku w siedzibie głównej Muzeum Warszawy na Rynku 

Starego Miasta 32. Wystawa potrwa do 20 marca 2021.

Wystawa jest czynna we wtorek, środę, piątek i niedzielę w godzinach od 11:00 do 

18:00, w czwartek i sobotę od 11:00 do 20:00. Bilety: 12 zł / 7 zł. W czwartki wstęp 

bezpłatny.

Na wystawie pokazywane są prace ze zbiorów Muzeum Warszawy oraz Archiwum Akt No-

wych, Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Narodowej/POLONA, Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie/CRISPA, Biblioteki UMCS, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we 

Włocławku, Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” 

w Toruniu, Galerii Dawid Radziszewski, Galerii Jednostka, Galerii Lokal_30, Galerii Leto, 

Galerii Monopol, Instytutu Badań Literackich PAN, Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Śląskie-

go w Katowicach, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrod-

ka Karta, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i zbiorów prywatnych.

kuratorka wystawy Zofia Rojek 

producentka wystawy Klementyna Świeżewska 

projektantki scenografii wystawy Karolina Fandrejewska, Anna Langowska 

projektantka grafiki wystawy Kaja Gliwa 

redakcja Urszula Drabińska 

tłumaczenia dr Jacek Drozda 

konsultacje i naukowe opracowanie obiektów Jacek Bochiński, Julian Borkowski, 

Agnieszka Dąbrowska, Piotr Głogowski, dr Paweł Ignaczak, Elżbieta Kamińska, Izabella 

Maliszewska, Ewa Nowak-Mitura, Ewa Perlińska-Kobierzyńska,  

Karolina Puchała-Rojek, dr Rafał Radziwonka, Monika Siwińska, Aleksandra Sołtan-

Lipska, Anna Topolska, dr Jarosław Trybuś, dr Paweł Weszpiński,  

Lena Wicherkiewicz, dr Ewa Wieruch-Jankowska  

projekt graficzny materiałów promocyjnych dr Anna Światłowska 

program towarzyszący Nicole Grodzka, Wanda Kaczor, Zofia Rojek,  

Marta Żakowska 

komunikacja Julia Borowska, Matylda Dobrowolska, Anna Ładna,  

Aleksandra Migacz
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Na przełomie XIX i XX wieku blisko 20 procent wszystkich osób pracujących 

w Warszawie to służące. W Muzeum Warszawy otwiera się pierwsza wystawa 

opowiadająca o zapomnianej historii kobiet i roli pracy domowej. Niewidoczne. 

Historie warszawskich służących już od 18 listopada na Rynku Starego Miasta 32.

Na początku XX wieku w Warszawie około 40 tysięcy młodych kobiet każdego 

roku sprzątało, gotowało i prało w tysiącach mieszkań. Ich praca dotykała naj-

bardziej intymnych aspektów życia wielu pokoleń warszawiaków i warszawianek. 

Znajdowały się na zapleczu codzienności, a do niedawna pozostawały też na mar-

ginesie zainteresowań historyków, którzy – jeśli je zauważali – opisywali co naj-

wyżej jako zbiorowość ujętą w statystykach uzupełniających główne dane.

Ponad 400 obiektów, rozmieszczonych w sześciu salach, opowiada życie służą-

cych i historię pracy domowej – to zarówno przedmioty historyczne, jak i współ-

czesne realizacje artystyczne. Układ wystawy odzwierciedla drogę, jaką przeby-

wała służąca od momentu przybycia do Warszawy, przez poszukiwanie pracy 

i codziennie wykonywane obowiązki. Kolejne części ekspozycji odnoszą się do 

relacji z chlebodawcami, działalności związków zawodowych i organizacji filan-

tropijnych na rzecz pracownic domowych oraz wizerunku służących w prasie czy 

reklamie. W ostatniej części wystawy przedstawione zostaną różne perspektywy 

podejścia do pracy domowej po 1945 roku oraz komentarze współczesnych arty-

stek i artystów.

Wystawa odwraca utrwaloną narrację historyczną, czyniąc ze służących głów-

ne bohaterki opowieści. Skupia się na służących do wszystkiego – dziewczynach 

bez wyraźnej specjalizacji, najchętniej zatrudnianych przez średnio zamożnych 

mieszczan w dwudziestoleciu międzywojennym. Pokazuje, że były stale obecne 

w miejskiej codzienności – na drugim planie, w tle mniej lub bardziej znaczących 

wydarzeń. Zawsze zajęte, ciągle w pracy.

To herstoryczna opowieść o różnych aspektach życia pracownic domowych, stano-

wiących niezwykle istotną, choć pomijaną, składową społecznego pejzażu miasta 

przełomu XIX i XX wieku – mówi Zofia Rojek, kuratorka wystawy. – Wraz z 1945 

rokiem świat międzywojennych służących bezpowrotne przeminął. Nie znaczy to 

jednak, że zniknęła sama praca domowa. Ani – tym bardziej – społeczne obciążenie, 

które się z nią wiązało. O tym opowiada ostatnia część wystawy, w której zostaną 

także zaprezentowane prace współczesnych polskich artystek, m. in. Elżbiety Ja-

błońskiej, Weroniki Gęsickiej czy Marty Nadolle.

– Informacja prasowa
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Na początku XX wieku w Warszawie od 40 do 60 tysięcy młodych kobiet każdego 

roku sprzątało, gotowało i prało w setkach mieszkań. Ich praca dotykała najbar-

dziej intymnych aspektów życia wielu pokoleń warszawiaków i warszawianek. 

Znajdowały się na zapleczu codzienności, a do niedawna pozostawały też na mar-

ginesie zainteresowań historyków, którzy – jeśli je zauważali – opisywali co naj-

wyżej jako zbiorowość ujętą w statystykach uzupełniających główne dane. 

Wystawa odwraca utrwaloną narrację historyczną, czyniąc ze służących główne 

bohaterki opowieści. Skupia się na służących do wszystkiego – dziewczynach bez 

wyraźnej specjalizacji, najchętniej zatrudnianych przez średnio zamożnych miesz-

czan w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawia procesy poszukiwania 

pracy i standardy zatrudnienia, relacje z pracodawcami, codziennie wykonywane 

czynności oraz reprezentacje służących w kulturze wizualnej. Pokazuje, że były 

stale obecne w miejskiej codzienności – na drugim planie, w tle mniej lub bardziej 

znaczących wydarzeń. Zawsze zajęte, ciągle w pracy.

1 — Służąca przyjeżdża do Warszawy

Warszawskie służące pochodziły ze wsi. Przyjeżdżały do miasta, aby uniknąć 

biedy, głodu i przemocy. Wykonywały najbardziej powszechny zawód dla kobiet 

w Europie. Na przełomie XIX i XX wieku blisko 20 procent wszystkich osób pracu-

jących w Warszawie to służące.

Były bardzo młode – w większości miały od 16 do 25 lat. Z założenia służenie było 

zajęciem na kilka lat: mogły się usamodzielnić, odłożyć pieniądze na posag, pomóc 

finansowo rodzinie. Mimo to praca spychała je na sam dół społecznej hierarchii, 

gdzie pozostawały nierzadko do końca życia.

Służące od pracodawców dzieliła przepaść kulturowa i ekonomiczna. Często nie 

potrafiły czytać i pisać, płynnie mówiły jedynie w wiejskiej gwarze lub językach 

regionalnych, a miejskie zwyczaje znały jedynie z mglistych opowieści. Były zda-

ne na siebie i narażone na liczne niebezpieczeństwa.

Od końca XIX wieku migracje młodych kobiet wykorzystywały organizacje prze-

stępcze. Handlarze ludźmi podstępem potrafili wywieźć niedoszłe pracownice do-

mowe do Ameryki Łacińskiej i tam latami zmuszać do pracy seksualnej. Problem 

stał się na tyle powszechny, że na początku XX wieku powołano szereg międzyna-

rodowych organizacji mających na celu ochronę kobiet i dzieci.

– Tekst kuratorski
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– Tekst kuratorski

2 — Zatrudniona u państwa

Dziewczyny ze wsi podejmowały ogromny wysiłek, by stać się służącymi. Oprócz 

nauki wykonywania domowych czynności, która odbywała się zazwyczaj już 

w trakcie pracy, musiały przyzwyczaić się do funkcjonowania pod ścisłą kontrolą 

nie tylko pracodawców, lecz także władz miejskich. 

Od 1857 roku każda osoba, która chciała podjąć służbę w Warszawie, musiała 

zameldować się w Wydziale Kontroli Służących. Urzędnicy prowadzili dokładną 

ewidencję – notowali wszystkie dane przyszłej pracownicy, łącznie z kolorem 

oczu i miejscem zamieszkania rodziców. Po wypowiedzeniu posady bezrobotne 

służące miały obowiązek natychmiastowego stawienia się w Wydziale, urzędnicy 

zapisywali też miejsca służby wszystkich warszawskich pracownic domowych. 

Służącym wydawano imienne dokumenty – książeczki służbowe, w których skru-

pulatnie notowano historię ich zatrudnienia.

W domu pracodawców na służące czekało, oprócz stałych obowiązków, wiele 

atrybutów podkreślających ich nową funkcję i zależność od państwa. Ściśle prze-

strzegano noszenia przez nie uniformu – czarnej sukienki i białego fartuszka – 

oraz przywoływano je dzwonkiem. Zazwyczaj przygotowywano im miejsce do 

spania bezpośrednio w kuchni, w której pracowały, rzadziej w wydzielonym po-

koiku, czyli służbówce.

Na życie prywatne pozwalano służącym poświęcić kilka godzin w niedzielę, naj-

częściej raz na dwa tygodnie. Wychodne było jednak krytykowane jako „przyczy-

na zguby lekkomyślnych i niedoświadczonych jednostek”.

3 — Praca, której nikt nie widzi

Dzień pracy służących rozpoczynał się o szóstej rano rozpalaniem w piecu i czysz-

czeniem butów państwa, a kończył po dziesiątej wieczorem porządkowaniem 

kuchni i zmywaniem po kolacji. Przez kilkanaście godzin dziennie wykonywały 

monotonne, niewdzięczne i powtarzalne prace domowe, jednocześnie pozostając 

w stałej gotowości do przyjęcia kolejnej dyspozycji.

W XIX wieku w zamożniejszych domach chętnie zatrudniano wyspecjalizowa-

ne służące: kucharki, niańki, mamki, pokojówki. W XX wieku, w wyniku zmian 

społecznych i gospodarczych, obowiązki często cedowano na jedną służącą „do 

wszystkiego”. Do jej zadań należało codzienne sprzątanie, ale też gotowanie i po-

dawanie posiłków, pranie, prasowanie, opieka nad dziećmi, robienie zakupów czy 

obsługa przyjęć. 



7 www.muzeumwarszawy.pl  facebook.com/muzeum.warszawy  instagram.com/muzeumwarszawy

Służące musiały często posługiwać się prostymi, tanimi narzędziami, przez co 

większość zadań wymagała od nich wiele wysiłku, skupienia i czasu. Wynikało 

to również z oszczędności, uznawanej za największą, mieszczańską cnotę. Za rów-

nowartość ceny nowoczesnego odkurzacza na początku lat 30. XX wieku służąca 

pracowała przez blisko trzy lata. 

Zakładano, że praca domowa nie wymaga żadnych kwalifikacji, jest prosta, a spo-

sób jej wykonania oczywisty. Była kojarzona z brudem i odpadami, miała być nie-

dostrzegalna – państwo odcinali się od niej, również architektonicznie. Służące 

poruszały się odrębnymi, kuchennymi schodami, a ich praca i one same miały być 

niewidoczne. 

4 – Panie i zarządzanie

Zarządzanie służbą domową było domeną kobiet. Pochodzące z zamożnych, 

mieszczańskich rodzin dziewczynki od najmłodszych lat przygotowywano do od-

grywania roli żony, matki i pani domu, odpowiedzialnej za sprawne funkcjonowa-

nie gospodarstwa. W XX wieku społeczne oczekiwania względem kobiet zaczęły 

się zmieniać, jednak niezależnie od ewolucji obyczajów to właśnie na nich spo-

czywała odpowiedzialność za planowanie codzienności całej rodziny. Panie domu 

zatrudniały służące do wykonywania pracy domowej i same także ją świadczyły, 

nieodpłatnie organizując funkcjonowanie domu. Jednocześnie nie miały rzeczywi-

stej władzy – były w całości zależne od swoich mężów, a ze względów klasowych 

i statusowych nie mogły pracować zarobkowo.

W głęboko patriarchalnym, polskim społeczeństwie pozycja kobiet, nawet zamoż-

nych, była niska, a ich los z góry przesądzony. Często swoją frustrację i wynikającą 

z bezsilności złość wylewały właśnie na służące. Echa klasowej pogardy doskona-

le widać w przedrukowanych w tej sali tekstach prasowych. 

W dwudziestoleciu międzywojennym w Warszawie powstawały liczne stowarzy-

szenia gospodyń domowych. Najprężniej działał Instytut Gospodarstwa Domowe-

go, przy którym otwarto sekcję Służby Domowej. Jej członkinie opracowały wzory 

zaświadczeń i codzienne rozkłady pracy służących.

– Tekst kuratorski niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022
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5 — Panowie. Relacje po ciemku

Uczestnictwo mężczyzn w sprawach gospodarstwa domowego uznawano za 

śmieszne lub wręcz niestosowne. Jednak zainteresowanie samymi pracownicami 

było czymś całkowicie oczywistym. 

Zależność służących i ich niska pozycja społeczna uruchamiały kolejne mecha-

nizmy wykluczania i przemocy. W tekstach prasowych i literackich zachowało 

się wiele historii nadużyć seksualnych pracodawców wobec służących, w tym 

molestowania i gwałtów. Konserwatyzm i wynikające z niego negatywne wzorce 

postaw wpływały na zachowania nastoletnich chłopców i mieszkających z rodzi-

cami studentów. Wchodzili do domu „późno i przez kuchnię”, co stanowiło obecny 

w literaturze eufemizm dla utrzymywania intymnych relacji ze śpiącymi w kuch-

niach służącymi. Wiele z nich zachodziło w niechciane ciąże i było zmuszanych do 

porzucenia służby. 

Ofiary były wtórnie krzywdzone przez system: borykały się z brakiem dostępu do 

opieki medycznej, prawnym zakazem ustalania ojcostwa, bezdomnością i biedą. 

Z prasowych kronik kryminalnych wiemy, że nierzadko umierały w wyniku prze-

prowadzanych pokątnie aborcji lub podczas desperackich samobójstw, porzucały 

swoje dzieci lub zabijały je tuż porodzie. 

„Porządne domy” nie zatrudniały samotnych matek, dlatego dla wielu kobiet je-

dynym rozwiązaniem dramatycznej sytuacji życiowej była praca seksualna. Od-

chodzące w „niesławie” służące lądowały na ulicy lub w warszawskich domach 

publicznych.

6 — Służba jako praca

Praca służących nie była rozumiana jako regularna aktywność zawodowa. Przyj-

mowano, że „podejmowanie obowiązku” jest sposobem na życie, właściwym dla 

kobiet z klas ludowych. W dwudziestoleciu międzywojennym, mimo licznych 

zmian w ustawodawstwie, służące pozostały jedyną grupą zawodową pozbawio-

ną ochrony prawnej. Po burzliwej, trzyletniej debacie sejmowej projekt ustawy 

regulującej pracę służby domowej został odrzucony i skierowany do komisji sej-

mowej, gdzie ugrzązł na zawsze.

Od końca XIX wieku pojawiały się próby tworzenia stowarzyszeń i związków słu-

żących. Pierwsze miały charakter organizacji pomocowych i filantropijnych, pro-

wadzonych przez organizacje kościelne. W Warszawie od 1907 roku działał Pol-

ski Związek Zawodowy Chrześcijańskiej Służby Domowej, który wydawał pismo 

„Pracownica Polska”, wypłacał zapomogi osobom niezdolnym do pracy i wspierał 

– Tekst kuratorski niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022
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emerytowane służące. Kościół pomagał służącym, ale w zamian oczekiwał peł-

nego posłuszeństwa – konserwował system, w którym pracownice domowe były 

pozbawiane praw i głosu.

Inaczej wyglądała sytuacja świeckich związków zawodowych. Służącym trudno 

było identyfikować się z klasą robotniczą – pracowały samotnie, w oddzielnych 

gospodarstwach. Partie lewicowe kierowały do nich wyrazisty przekaz: nazywane 

były towarzyszkami, zachęcane do udziału w wiecach i dniach kobiet. Kłóciło się 

to z utrwaloną, kościelną narracją, przez co służące mogły odbierać rewolucyjną 

retorykę jako groźną i grzeszną. Mimo wszystko od lat 20. XX wieku aktywnie 

angażowały się politycznie, co pozytywnie wpłynęło na ich pozycję w kolejnej 

dekadzie.

7 — Służąca jako ornament 

W międzywojennej prasie służące reklamowały wszystko to, co było związane 

z gospodarstwem domowym – od nowych materacy przez wyjątkowe właści-

wości gazu aż po żelatynę. Twórcy rysunkowych komunikatów traktowali je jak 

ozdobnik, ornament: małe, czarno-białe sylwetki w nieodłącznym fartuszku, cią-

gle zabiegane, zawsze przy pracy. Na reklamach służące przestawiały garnki na 

kuchence, myły plecy pani, zaplatały jej włosy, nosiły ciężkie koszyki z zakupami, 

podawały posiłki na stół. Za każdym razem były pozbawiane podmiotowości – 

przedstawiano je tyłem, z boku, pochylone, odwrócone.   

Nie silono się na obrazowanie ich twarzy, oddawano je skrótowo, nierzadko odej-

mując im usta. W ten symboliczny sposób pozbawiano służące głosu i osobowo-

ści, utrwalano powszechne przekonanie, że powinny milczeć, a ich rola w domu 

jest porównywalna do funkcji sprzętu gospodarstwa domowego. Ich sylwetki 

stanowiły poręczne uzupełnienie prezentowanego przedmiotu, który dzięki temu 

nabierał odpowiedniego kontekstu.  

Wizerunki służących w reklamach zniknęły wraz z końcem drugiej wojny świato-

wej, na co złożyła się zarówno zmiana ustroju gospodarczego, jak i rewolucyjne 

przemiany społeczne, deklaratywnie znoszące wyzysk w najemnej pracy domowej.   

W pokazie wykorzystane zostały fragmenty ilustracji prasowych i książkowych 

oraz reklam, które drukowano między 1903 a 1939 rokiem m.in. w „Kurjerze War-

szawskim”, dwutygodniku poświęconemu życiu domowemu i modom „Kobieta 

w Świecie i w Domu”, „Przeglądzie Mody”, społeczno-literackim ilustrowanym ty-

godniku kobiecym „Bluszcz”, tygodniku „Ewa” oraz miesięczniku poświęconym or-

ganizacji gospodarstwa domowego „Pani Domu”.

– Tekst kuratorski niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022
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8 — Aneks

Wraz z 1945 rokiem świat międzywojennych służących bezpowrotne przeminął. 

Nie znaczy to jednak, że zniknęła sama praca domowa. Ani – tym bardziej – spo-

łeczne obciążenie, które się z nią wiązało.

W artykułach drukowanych w 1948 roku w poczytnym tygodniku „Stolica” sugero-

wano, aby w odbudowywanych kamienicach wydzielać specjalne przestrzenie na 

pokoiki dla pomocy domowej; także większe mieszkania Marszałkowskiej Dziel-

nicy Mieszkaniowej projektowano ze służbówkami. Jednocześnie tworzono spół-

dzielnie pracy domowej. Ich celem było zniesienie podległości pomiędzy pracow-

nicą a panią oraz nadanie odpowiedniego statusu osobom, które w ramach pracy 

zarobkowej gotowały, prały czy sprzątały. Nie podważono jednak założenia, że 

czynności domowe to „naturalna” specjalność kobiet. 

Uznano, że kobiety będą je wykonywać nieodpłatnie, w ramach szeroko rozumia-

nych „obowiązków rodzinnych”. Opiekę nad sprawnym funkcjonowaniem domu 

zaczęto utożsamiać z miłością, a praca opiekuńcza i reprodukcyjna po raz kolejny 

stała się „pracą kobiet”. Przedwojenne służące zasiliły inne sektory gospodarki, 

a zapotrzebowanie na odpłatną pomoc domową znacząco spadło. 

Postulaty o podziale obowiązków po raz pierwszy pojawiły się na łamach proza-

chodniej prasy – w latach 50. polska obyczajowość była zdecydowanie bardziej 

zachowawcza: kultura domowego wyzysku zaczęła załamywać się dopiero w cza-

sach kryzysu lat 80.

Współcześnie, według badań CBOS-u z 2018 roku, kobiety nadal wykonują zdecy-

dowaną większość prac domowych. Cztery razy częściej gotują, sprzątają, piorą 

i prasują. Poświęcają na nieodpłatną pracę domową dziennie prawie dwie godzi-

ny więcej niż mężczyźni. Do statystyk nie wlicza się tzw. obciążenia mentalnego, 

czyli napięcia i kalkulacji związanych z organizowaniem codzienności. To niewi-

doczna i darmowa praca, którą niegdyś wykonywały międzywojenne panie domu, 

wydając dyspozycje i tworząc jadłospisy. 

Rynek odpłatnych usług pracy domowej w Polsce jest całkowicie sfeminizowa-

ny i sprekaryzowany. Sprzątaniem, gotowaniem i praniem zajmują się głównie 

imigrantki zza wschodniej granicy, zwykle pozbawiane ochrony prawnej. Do dziś 

powszechnie uważa się, że to prosta praca, niewymagająca żadnych kwalifikacji 

i „dziejąca się sama”.

Zofia Rojek 

kuratorka wystawy

– Tekst kuratorski niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022



11 www.muzeumwarszawy.pl  facebook.com/muzeum.warszawy  instagram.com/muzeumwarszawy

niewidoczne

Historie 

warszawskich  

służących

wystawa 

18.11.2021—20.03.2022

Służące, ciche i nieznane bohaterki warszawskiej codzienności, stają się główny-

mi postaciami książki. Naszą opowieść o nich zaczynamy na przełomie XIX i XX 

wieku, kiedy zawody związane z usługami domowymi wykonywała blisko jedna 

czwarta osób pracujących w stolicy, a zdecydowaną większość z nich stanowiły 

kobiety. W dwudziestoleciu międzywojennym w mieszczańskich domach sprząta-

ły, gotowały i prały rzesze służących. Mimo liczebności tej grupy i jej znaczenia 

dla codziennego funkcjonowania miasta, nie cieszyła się ona dotąd szczególnym 

zainteresowaniem historyków. Autorzy i autorki tekstów w niniejszej publikacji 

opisują losy służących w sposób podmiotowy, niezwykle barwnie i ciekawie. Przy-

glądają się procesom ich zatrudniania, badają różnice kulturowe pomiędzy nimi 

i ich chlebodawcami, analizują kierowany do nich przekaz (również polityczny), 

a także skalę uprzedzeń napędzających konflikty klasowe. Co więcej, nie zatrzy-

mują się na tym, co było, ale nawiązują do współczesności: zastanawiają się, co 

stało się z pracą domową po 1945 roku i kto – oraz na jakich warunkach – ją obec-

nie wykonuje.

Teksty 

Michał Rauszer, Szok kulturowy i klasowy 

Zofia Rojek, Jak zatrudniano służące? Krótki przewodnik po świecie wyzysku 

Blanka Górecka, Służba domowa w żydowskich domach Warszawy 

Agnieszka Dąbrowska, Najładniej w czarnej sukience. O ubiorach warszawskich 

służących w latach 1870–1939 

Joanna Kuciel-Frydryszak, Służąca rozmawia z państwem stojąc. O poradnikach 

dla służby domowej 

Alicja Urbanik-Kopeć, Pani i służąca. Przypadek Lucyny Kotarbińskiej 

Alicja Urbanik-Kopeć, Pan i służąca. Od pracy na służbie do pracy seksualnej 

Jacek Drozda, Służba domowa a związki zawodowe i organizacje polityczne 

Małgorzata Fidelis, „Kobieta do wszystkiego”. Dylematy pracy domowej w Polsce 

powojennej 

Kamil Fejfer, Nieodpłatna praca kobiet

koncepcja publikacji i redakcja merytoryczna Zofia Rojek 

redaktorka prowadząca Anna Wrońska 

redakcja tekstów Zofia Rojek, Anna Wrońska 

wybór ilustracji Małgorzata Makowska, Zofia Rojek, Anna Wrońska 

opieka merytoryczna i konsultacje dr Jarosław Trybuś 

fotoedycja Małgorzata Makowska 

korekta Małgorzata Makowska, Ewelina Solarek, Aleksandra Kędziorek

– Publikacja „Niewidoczne. Historie
warszawskich służących”
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niewidoczne

Historie 
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służących

wystawa 

18.11.2021—20.03.2022

• 2.12.2021, czwartek, 18:30  

Niewidoczne. Historie warszawskich służących  

promocja książki / dyskusja on-line 

Rozmawiają: Zofia Rojek, Adam Leszczyński, Anna Wrońska, 

prowadzenie: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

• 13.01.2022, czwartek, 18:30 

Służąca przyjeżdża do Warszawy – dyskusja online 

Rozmawiają: Michał Rauszer, Joanna Kuciel-Frydryszak,  

Zofia Rojek, prowadzenie: Marta Żakowska

• 10.02.2022, czwartek, 18:30  

Służące a prostytucja – dyskusja online 

Rozmawiają: Alicja Urbanik-Kopeć, Anna Dobrowolska, 

prowadzenie: Agnieszka Lichnerowicz

•  10.03.2022, czwartek, 18:30  

Współczesna praca domowa – dyskusja online

W każdą niedzielę o godz. 16.00. Co 2 tygodnie po wystawie 

oprowadzają zaproszone ekspertki i eksperci. W pozostałe 

niedziele oprowadza wystawy kuratorka, Zofia Rojek i Zespół 

Edukatorów/ek.

• 21.11.2021 – Olga Gitkiewicz 

• 5.12.2021 – Marta Madejska 

• 9.01.2022 – Przemysław Wielgosz 

• 23.01.2022 – Adam Leszczyński 

• 6.02.2022 – Monika Piotrowska-Marchewa

• 20.02.2022 – Kacper Pobłocki

• 6.03.2022 – Piotr Laskowski

• 27.11.2021 – „Służąca”, reż. Park Chan-wook 

Więcej tytułów i szczegółowe informacje wkrótce. 

Prelekcje przed każdym filmem wygłosi Dorota Chrobak. 

Debaty

Oprowadzania 

Projekcje filmowe  

w Kinie Syrena

– Wydarzenia towarzyszące

Pełny program towarzyszący wkrótce:  

muzeumwarszawy.pl/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-niewidoczne



13 www.muzeumwarszawy.pl  facebook.com/muzeum.warszawy  instagram.com/muzeumwarszawy

Kuferek ręczny, ok. 1910, 

firma Gracjan Brzeziński

Portret córki Henryka Beslera z rodziną i służącą,  

ok. 1910, fFotografia artystyczna Bertoldi

Trzy zaświadczenia pracy 

wystawione dla Kazimiery Woydy, 

1936–1939, Rembertów

Służąca z serii 

charakterystycznych 

typów warszawskich, 

lata 90. XIX w., 

Zakład fotograficzny 

Waleriana 

Twardzickiego

Franciszek Kostrzewski, 

Z kantoru służących, ok. 1900

Dzwonek stołowy, lata 

50.–60. XIX w., warsztat 

Karola Filipa Malcza

Elektryczny 

dzwonek na 

służbę, lata 30. 

XX w., firma 

Bracia Borkowscy 

– Brabork

Ozdoba głowy 

pokojówki,  

tzw. czółko,  

lata 20.–30. XX w. 

Grupa kobiet przed wejściem do 

pomieszczenia misji dworcowej 

opieki nad podróżującą młodą 

kobietą, 1925, Ilustrowany Kurier 

Codzienny, Narodowe Archiwum 

Cyfrowe 

– Wybór prac prezentowanych
na wystawie

1 — Służąca przyjeżdża do Warszawy

2 — Zatrudniona u państwa
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– Wybór prac prezentowanych 
na wystawie

niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022

3 — Praca, której nikt nie widzi

Stanisław Nofok-Sowiński, Kobiety przed składem węgla, 

1914–1915

Przekupka z serii 

charakterystycznych typów 

warszawskich, lata 90. XIX w., 

zakład fotograficzny Waleriana 

Twardzickiego

1. Lampka oliwna, 2. poł. XIX w.

2. Pudełko firmowe po knotkach 

oliwnych Polo, lata 30. XX w.

3. Latarenka, 1. ćw. XX w.

4. Szczotki – miotełki do ubrań,  

1. poł. XX w.

5. Samowar giloszowany, między  

1896 a 1915, firma Józef Fraget

6. Podstakannik, pocz. XX w.,  

firma Roman Plewkiewicz i Ska

7. Moździerz, XIX/XX w.

8. Sosjerka, lata 60.–80. XIX w.,  

firma Norblin i S-ka

9. Pas bezpieczeństwa dla osób 

myjących okna, pocz. XX w., 

Warszawskie Pogotowie Ratunkowe

10. Maglownica, 1. poł. XX w.

11. Opakowanie z ultramaryną  

do prania, lata 30. XX w.

12. Tara do prania, 2. ćw. XX w.

13. Żelazko na duszę, 1875

14. Lampa chanukowa, między 1908  

a 1915, Warsztat Franciszka Cmocha

15. Denko od puszki po paście Dobrolin, 

lata 20.–30. XX w.

16. Fartuszek, 1. ćw. XX w.

1

5

6 7
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9 10 11
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– Wybór prac prezentowanych 
na wystawie

niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022

4 — Panie i zarządzanie

5 — Panowie. Relacje po ciemku

Pudełko po kremie Pani, lata 30. 

XX w., laboratorium Chemiczne 

Stefan Rogiński

Franciszek 

Kostrzewski,  

Portret Emiliana 

Weycherta, ok. 1879

Dwie prostytutki na ul. Marszałkowskiej, 

1925, Ilustrowany Kurier Codzienny, Narodowe 

Archiwum Cyfrowe

Kurtka studenta Instytutu 

Politechnicznego 

w Warszawie, ok. 1902

Franciszek Kostrzewski, 

Elegantka z ul. Miłej,  

ok. 1898

Pokaz gotowania na 

gazie zorganizowany 

w Związku Pań Domu, 

1939, Ilustrowany Kurier 

Codzienny, Narodowe 

Archiwum Cyfrowe
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– Wybór prac prezentowanych 
na wystawie

niewidoczne. Historie warszawskich służących

wystawa 18.11.2021—20.03.2022

6 — Służba jako praca

7 — Służąca jako ornament 

8 — Aneks

Pliki przeznaczone do publikacji znajdują się w zakładce: 

muzeumwarszawy.pl/dla-mediow/

Pytania o dodatkowe materiały prosimy kierować do  

Aleksandry Migacz, tel. +48 22 277 43 45, 668 77 62 72, 

e-mail: aleksandra.migacz@muzeumwarszawy.pl

Aleksander Minorski, 

Uczestniczki demon-

stracji pierwszomajo-

wej, 1936

Jerzy Pomian, 

Jak kupuje dobra 

gospodyni?, 

Warszawa 1927

Marta Nadolle, Co się stało 

z tą Biedronką, w Lidlu mniej bym 

zapłaciła, 2019

Weronika Gęsicka, Brown, blonde, 

red, 2015

Fotografia z demonstracji zorganizowanej przez 

Strajk Kobiet (29.10.2020), fot. Mateusz Janik

Pudełko z suchym różem 

firmy Warszawianka, lata 

30. XX w., Kosmetyczna 

Spółdzielnia Pracy 

„Warszawianka”

Transparent 

z napisem: „Niech 

żyje 8 godz. Dzień 

Roboczy PPS”,  

ok. 1903, Warszawa

http://muzeumwarszawy.pl/dla-mediow/
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