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Wstęp
Trwająca przez cały 2021 rok pandemia, a tym bardziej
to, że kiedy piszę te słowa, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, skłaniają w większym stopniu niż zwykle
do zadania pytania o miejsce i rolę instytucji muzealnej
w czasach kryzysu. W obliczu bomb spadających na Charków, Kijów i inne ukraińskie miasta, wobec ludobójstwa
dokonywanego kilkaset kilometrów od nas, trudno się
nie zastanawiać, czy mamy moralne prawo w spokoju pochylać się nad historiami dawnych przedmiotów luksusowych, nad sztuką, nad specjalistycznymi zagadnieniami
historycznymi.

Gdyby nie zaangażowany, społecznie ważny i poszerzający hory-

powstańczych Sylwestra „Krisa” Brauna, dużego zbioru fotografii

zonty program, który Muzeum Warszawy realizowało w 2021 roku,

Edwarda Hartwiga oraz wzruszającego i ważnego zbioru związanego

wykazanie, że muzea i instytucje kultury są dziś bardzo potrzebne,

z działalnością warszawskiego podziemia, przekazanego do zbiorów

byłoby trudne. Ale mam poczucie, że jako zespół Muzeum Warsza-

Muzeum Warszawy przez NSZZ „Solidarność”. Wydaliśmy również

wy przyczyniamy się do tego, żeby świat był lepszy, społeczeństwo

szósty już tom serii „Plany Warszawy” oraz album z praskimi fotogra-

bardziej świadome i tolerancyjne, a ludzie mniej obojętni. Nie są to

fiami Alberta Krystyniaka.

czcze słowa, ale konkretne działania, które nie byłyby możliwe bez

Jednak Muzeum Warszawy to nie tylko instytucja opowiadająca

zaangażowania całego zespołu Muzeum. To między innymi edukacja

o historii miasta, lecz także żywy, wibrujący, aktywny i aktywizujący

obywatelska w ramach projektu Miasto tworzą obywatele, ucząca ko-

jego komponent. Dlatego w minionym roku uruchomiliśmy platformę

rzystania z dostępnych mechanizmów partycypacyjnych, to wystawy

debat miejskich, spotkań z warszawskimi aktywistami i aktywistka-

takie jak Niewidoczne. Historie warszawskich służących czy Zwierzęta

mi oraz przywiązywaliśmy dużą wagę do aktualnych, istotnych dla

w Warszawie. Tropem relacji, które – każda w innym aspekcie – roz-

warszawiaków i warszawianek tematów, takich jak transformacje

luźniły i znacząco zmieniły patriarchalną, antropocentryczną wizję

i gentryfikacje dzielnic czy zieleń miejska. Chcemy być obecni w mie-

historii, zbyt długo pisaną przez elity. Należy też wymienić odkrycie

ście, blisko mieszkańców, chcemy pokazać, że Muzeum Warszawy nie

postaci Aliny Scholtz, projektantki warszawskich terenów zieleni,

działa jedynie w zamkniętych murach swoich dziewięciu lokalizacji,

oraz realizowany kolejny rok cykl warsztatów z warszawskimi rze-

ale jest obecne w różnorodnych przestrzeniach, ułatwia dzielenie

mieślnikami, tym razem pod hasłem Zielone rzemiosło, czy otwarcie

się Warszawą i jej poznawanie. Uruchomienie kilkudziesięciu tras

się na młodych, zaangażowanych artystów przez działalność galerii

spacerowych dostępnych na naszej stronie jako Spacery warszawskie

Rynek 30, zainaugurowanej wystawą Sayama Ghosha o reintrodukcji

i Spacerem przez historię, regularne spotkania Biegaj i zwiedzaj, które

puszczy. Nie można również zapomnieć o rozległej działalności edu-

pokochała warszawska społeczność, są tego dowodem. Pandemiczny

kacyjnej, która pomimo długotrwałego zamknięcia szkół skutecznie

2021 rok na tyle wzmocnił naszą instytucję, że może ona skutecznie

docierała do dzieci i młodzieży, a także o przedsięwzięciach integru-

mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami.

jących cudzoziemców, jak włączenie do muzealnej kolekcji fotografii
z projektu Nowi warszawiacy, nowe warszawianki, czy konsekwentnie
realizowany od kilku lat program nauki języka polskiego i jednocześnie historii miasta w ramach Warszawy dla początkujących.
Znajomość historii jest niezbędna, by dążyć do lepszego „teraz”
i unikać błędów już popełnionych – jako muzeum historyczne i instytucja zajmująca się dziejami miasta zniszczonego przez wojnę mamy
pełną tego świadomość. W 2021 roku sfinalizowaliśmy także kilka
ważnych przedsięwzięć dotyczących badań nad miastem: wydanie
monumentalnej i fascynującej książki autorstwa prof. Błażeja Brzostka Wstecz. Historia Warszawy do początku, udostępnienie online –
na portalu Kolekcje – półtora tysiąca dokładnie opisanych fotografii
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dr Karolina Ziębińska-Lewandowska
dyrektorka muzeum warszawy

Wystawy czasowe
Zwierzęta w Warszawie.
Tropem relacji
Historia Warszawy to nie tylko historia ludzi. Mieszka w niej kil-

Muzeum Warszawy, siedziba główna
12 maja – 3 października 2021

ka tysięcy gatunków zwierząt, które dla nas pracują, dotrzymują
nam towarzystwa i dostarczają rozrywki, są źródłem pokarmu
i surowców oraz pozostają niezbędnym czynnikiem równowagi

kuratorzy: Lena Wicherkiewicz, Ewa Wieruch-Jankowska, Rafał Kosewski
wystawie towarzyszyły: publikacja w j. polskim i j. angielskim
oraz program wydarzeń: oprowadzania kuratorskie, debaty, lekcje online,
warsztaty rodzinne.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięły udział
12 552 osoby.

ekologicznej miasta. Wystawa Zwierzęta w Warszawie. Tropem
relacji pozwalała spojrzeć na złożony charakter relacji ludzko-

Na wystawie zaprezentowaliśmy ponad 400 eksponatów – obiektów
historycznych, dzieł sztuki i przedmiotów codziennego użytku, które
pokazywały rodzaje zależności między człowiekiem a zwierzęciem
w mieście. Wśród nich znalazły się wyroby z surowców odzwierzę-

Fot. Tomasz Kaczor

-zwierzęcych w Warszawie.

cych, nietypowe okazy zoologiczne i zabytki archeologiczne, narzędzia
tresury i opieki. Podjęliśmy próbę zbadania społecznej tożsamości nie-ludzkich mieszkańców Warszawy. Przedstawiliśmy nasze relacje ze
zwierzętami oraz ich rolę i status w społeczeństwie za pomocą pięciu
kategorii: okazy, towar, siła robocza, towarzysze, sąsiedzi. Wystawa
przybliżyła także sylwetki zwierzęcych warszawiaków – małży pracujących w Grubej Kaśce czy uratowanej z hodowli świnki Lily. Uzupełnieniem każdej części wystawy były prace współczesnych artystów,
m.in. Diany Lelonek i Bartosza Kokosińskiego, które stanowiły krytyczny komentarz do poruszanych zagadnień, pokazywały dzisiejszą
perspektywę i odnosiły się do przyszłości międzygatunkowych relacji.

Od prawej: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, dyrektorka Muzeum Warszawy
Karolina Ziębińska-Lewandowska i zastępczyni prezydenta Warszawy
Aldona Machnowska-Góra
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świadectw z różnych epok przedstawiała to, jak zmieniał się nasz stosunek do zwierząt. Jej celem było zabranie głosu w obronie miejskiej
przyrody i zmiana sposobu myślenia o zwierzętach – mieszkańcach
Warszawy.

Fot. Tomasz Kaczor

Fot. Tomasz Kaczor

Wystawa Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji to próba spojrzenia
na stolicę z nieoczywistej, zoocentrycznej perspektywy. Na podstawie

Praga lat 70.
Fotografie Alberta Krystyniaka
Muzeum Warszawskiej Pragi
14 lipca – 24 października 2021

Fot. Tomasz Kaczor

kurator: Adam Lisiecki
współpraca kuratorska: Anna Wigura
wystawie towarzyszyły publikacja oraz program wydarzeń:
oprowadzania kuratorskie, projekcje filmów, wykłady online i warsztaty
fotograficzne.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział
3851 osób.

Albert Krystyniak (ur. 1939 w Warszawie) to związany z fotograficzną grupą „Fakt” artysta plastyk, ceramik, fotograf, pedagog,
z wykształcenia prawnik. Tuż po wojnie zamieszkał w niewielkiej
kamienicy przy ulicy Ząbkowskiej, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W latach 1973–1975 kilkukrotnie wracał na Pragę, by fotografować jej architekturę, przemiany urbanistyczne oraz lokalną społeczność. Wykonany wówczas czarno-biały materiał fotograficzny
(ok. 260 negatywów) oraz odbitki przygotowane z myślą o wystawie
w 1979 roku kilka lat temu trafiły do zbiorów Muzeum Warszawy.
Na wystawie Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka został zapre-

Pragę, oraz drukowane zaproszenie na wystawę jego zdjęć z 1979 roku.
Opowieść o przemianach dzielnicy uzupełniały archiwalne materiały
nadające tematowi szerszy kontekst: plany przebudowy Pragi z lat 70.
opracowane przez War-Cent (dokumenty ze zbiorów Muzeum Warszawy pokazywane po raz pierwszy) oraz cztery numery tygodnika
„Stolica” (ze zbiorów Muzeum Warszawy).
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Fot. Tomasz Kaczor

tek z lat 70. Pokazaliśmy również aparat, którym Krystyniak uwiecznił

Fot. Tomasz Kaczor

Fot. Tomasz Kaczor

zentowany wybór około 90 fotografii, w tym siedem autorskich odbi-

Więcej zieleni!
Projekty Aliny Scholtz
Alina Scholtz (ur. 1908) była jedną z pierwszych architektek kra-

Muzeum Woli
16 czerwca – 28 listopada 2021

jobrazu wykształconych w Warszawie na tym pionierskim kierunku. To dzięki jej projektom Warszawa jest jedną z najbardziej
zielonych stolic Europy, który to status zyskała po 1945 roku.

kuratorki: Klara Czerniewska-Andryszczyk, Ewa Perlińska-Kobierzyńska
zespół badawczy: Natalia Budnik, Klara Czerniewska-Andryszczyk,
Grupa Projektowa Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis),
Ewa Perlińska-Kobierzyńska
wystawie towarzyszył program wydarzeń:
oprowadzania kuratorskie, warsztaty, wykłady, debaty, spacery
i wycieczki rowerowe śladami Aliny Scholtz.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział
3090 osób.

Na wystawie pokazaliśmy projekty i realizacje projektantki odporów i ogrodów.
Alina Scholtz kierowała Pracownią Zieleni w Biurze Odbudowy Stolicy, stworzyła założenia parkowe i kompozycje zieleni otaczające
osiedla mieszkaniowe, m.in. Sady Żoliborskie czy osiedle Szwoleże-

Fot. Michał Matejko

wiedzialnej za powojenną odbudowę warszawskich parków, skwe-

rów. Była autorką i współautorką takich realizacji, jak Park Moczydło
na Woli, tereny toru wyścigów konnych na Służewcu czy Centralny
Park Kultury (obecnie Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego)
na Powiślu. Na wystawie, obok tych kluczowych projektów, zostały
pokazane także przedwojenne modernistyczne ogrody, otoczenie
polskich ambasad w Chinach i Korei oraz odbudowana zieleń Ogrodu
Saskiego. Dzięki pomysłom projektantki jesienią, po drodze do szkoły,
dzieci mogły zbierać kasztany i owoce jarzębiny, a w maju specjalnie
posadzone drzewa białymi i czerwonymi kwiatami przypominały
o świętach narodowych.
rozwiązań przyrodniczych i urbanistycznych. Są również źródłem
narzędzi do działania wobec klimatycznych wyzwań, jakie stoją przed
nami. Temu służyła część wystawy Wola.Lab: pomagała zapoznać się
z warsztatem architektki krajobrazu, zrozumieć wpływ roślinności

Przygotowanie rabatki wodnej

na mikroklimat, poznać gatunki drzew rosnących i sadzonych w War-

Fot. Michał Matejko

zastanowić się nad ekologiczną przyszłością miasta.
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W trakcie przygotowań do wystawy zespół badawczy zebrał obszerny materiał, który został opracowany i opublikowany w wydanej
przez Muzeum Warszawy monografii Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni.

Warsztaty o ogródkach przydomowych
Fot. Marcin Sieczka

szawie, samodzielnie zaprojektować zieloną przestrzeń czy wreszcie

Fot. Marcin Sieczka

Projekty Aliny Scholtz inspirują do szukania zrównoważonych

Jak powraca las.
Sayam Ghosh
Muzeum Warszawy, Galeria Rynek 30
22 września 2021 – 30 stycznia 2022

Fot. Marcin Sieczka

kurator: Jan Brykczyński (Sputnik Photos)
wystawie towarzyszył program wydarzeń:
oprowadzania kuratorskie, debata, wykład, wycieczki i warsztaty.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział
6959 osób (dane z 31.01.2022).

Jak powraca las to opowieść o unikalnym eksperymencie, który
trwa nieprzerwanie od 60 lat: w Puszczy Kampinoskiej udało się
odtworzyć leśną biosferę na wyjątkową skalę. W dobie kryzysu klimatycznego takie działania pokazują możliwość radykalnej ekologicznej zmiany i warto przyglądać się im również z perspektywy
sztuki.
Sayam Ghosh urodził się i dorastał w Kalkucie, a w Polsce mieszka od
ośmiu lat. Warszawę i jej okolice wybrał na temat swojej twórczości
fotograficznej. Zafascynowany działaniami w Puszczy Kampinoskiej,
poświęcił jej omawiany projekt, prezentujący wyniki szczegółowych

Otwarcie wystawy: Karolina Ziębińska-Lewandowska, Sayam Ghosh, Jan Brykczyński
(Sputnik Photos)

Projekt zrealizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Sputnik Photos, dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.
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Fot. Marcin Sieczka

noskiego Parku Narodowego.
Wystawa zainaugurowała działalność Galerii Rynek 30, która będzie nowym miejscem dla młodych artystek i artystów, podejmujących
w twórczości tematy aktualne i istotne dla społeczności miasta.
Fot. Marcin Sieczka

Fot. Marcin Sieczka

badań i bliskiej współpracy Sayama Ghosha z naukowcami z Kampi-

Niewidoczne.
Historie warszawskich służących
Muzeum Warszawy, siedziba główna
18 listopada 2021 – 20 marca 2022

Fot. Tomasz Kaczor

kuratorka: Zofia Rojek
wystawie towarzyszyła publikacja oraz program wydarzeń:
oprowadzania kuratorskie, debaty, pokazy filmowe, warsztaty rodzinne,
lekcje muzealne.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział
8218 osób (dane z 31.01.2022).

Na początku XX wieku w Warszawie około 40 tysięcy młodych kobiet każdego roku sprzątało, gotowało i prało w setkach mieszkań.
Ich praca dotykała najbardziej intymnych aspektów życia wielu
pokoleń warszawiaków i warszawianek. Znajdowały się na zapleczu codzienności, a do niedawna pozostawały też na marginesie
zainteresowań historyków, którzy – jeśli je zauważali – opisywali
co najwyżej jako zbiorowość ujętą w statystykach uzupełniających
główne dane.
Ponad 400 obiektów, rozmieszczonych w sześciu salach wystawy, opowiadało o życiu służących i historii pracy domowej. Były to zarówno

bycia do Warszawy przez poszukiwanie pracy do codziennie wykonywanych obowiązków. Kolejne części ekspozycji odnosiły się do relacji
z chlebodawcami, działalności związków zawodowych i organizacji
filantropijnych na rzecz pracownic domowych oraz wizerunku służących w prasie czy reklamie. W ostatniej części wystawy zostały przedstawione różne perspektywy podejścia do pracy domowej po 1945 roku
oraz komentarze współczesnych artystek.
Wystawa odwracała utrwaloną narrację historyczną i przedstawiała służące jako główne bohaterki opowieści. Uwaga skupiała się
na służących do wszystkiego – dziewczynach bez wyraźnej specjalizacji, najchętniej zatrudnianych przez średnio zamożnych mieszczan
w dwudziestoleciu międzywojennym. Pokazywała, że były one stale
obecne w miejskiej codzienności – na drugim planie, w tle mniej lub
bardziej znaczących wydarzeń. Zawsze zajęte, ciągle w pracy.
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Fot. Tomasz Kaczor

wy odzwierciedlał drogę, jaką przebywała służąca od momentu przy-

Fot. Tomasz Kaczor

Fot. Tomasz Kaczor

przedmioty historyczne, jak i współczesne dzieła sztuki. Układ wysta-

Rzeczy do zabawy.
Edward Manitius i jego wytwórnia
Wytwórnia Zabawek i Wyrobów Zdobniczych, założona przez

Muzeum Warszawskiej Pragi
2 grudnia 2021 – 10 kwietnia 2022

Edwarda Manitiusa (1902–1975) w 1926 roku na warszawskiej Pradze, to wyjątkowe zjawisko na tle polskiej branży zabawkarskiej lat
międzywojennych. Produkowała zaprojektowane przez Manitiusa

kuratorki: Lena Wicherkiewicz, Jolanta Wiśniewska
wystawie towarzyszyły publikacja oraz program wydarzeń:
oprowadzania kuratorskie, akcja Zrób sobie prezent, działania w przestrzeni
miejskiej, promocja publikacji, wykłady online, podcasty, lekcje oraz warsztaty rodzinne.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział
2616 osób (dane z 31.01.2022).

drewniane zabawki-opakowania, drobną galanterię, elementy wyduktem firmy były figurki zwierzątek-bombonierek, wykorzystywane przez znane marki cukiernicze jako opakowania na słodycze.
Ekspozycja przedstawiała Manitiusa jako projektanta podążającego
za rodzącą się w jego czasach branżą reklamową, a także czerpiącego

Fot. Tomasz Kaczor

posażenia sklepów i przedmioty reklamowe. Sztandarowym pro-

twórczo z tendencji w sztuce i projektowaniu. Prezentowała sposób
działania założonej przez niego firmy: funkcjonowanie w rodzinnej
kamienicy, współpracę ze znanymi producentami słodyczy, triumf na
wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku, a także doświadczenia lat powojennych w zmienionym systemie politycznym i ekonomicznym. Ciekawym odniesieniem do prezentowanych obiektów
były inspirowane pomysłami Manitiusa współczesne prace studentów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP, zrealizowane pod
kierunkiem dr. Pawła Jasiewicza i Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik
w ramach projektu Projektowanie z rzemiosłem.

towe, a także wybrane fotografie, dokumenty i pamiątki. Większość
z nich pochodzi z kolekcji Muzeum Warszawy. Pozostałe obiekty udostępniły: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Fundacja Zbiory Rodziny Sosenków oraz osoby prywatne. Uzupełnieniem były eksponaty
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Śląskiego
w Katowicach i Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Wystawa powstała jako efekt projektu Prawobrzeżni, prowadzonego przez Jolantę Wiśniewską w Muzeum Warszawskiej Pragi, a także
badań Leny Wicherkiewicz związanych z gromadzeniem kolekcji opakowań w Muzeum Warszawy. Bezpośrednim impulsem do realizacji
było pozyskanie przez Muzeum bogatego zbioru wyrobów oraz pamiątek związanych z wytwórnią.
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Fot. Tomasz Kaczor

dziś wzory zabawek i drobiazgów galanteryjnych oraz szkice projek-

Fot. Tomasz Kaczor

Fot. Tomasz Kaczor

Na wystawie zaprezentowaliśmy niemal wszystkie zachowane do

Pałac. Interwencja artystyczna
Diany Lelonek
Muzeum Warszawy, Gabinet Zmienny
9 grudnia 2021 – 31 lipca 2022
kurator: Jarosław Trybuś
wystawie towarzyszyły oprowadzania.
w wystawie i wydarzeniach towarzyszących wzięły udział
2132 osoby (dane z 31.01.2022).

Muzea pokazują publiczności niewielki ułamek swoich zbiorów,
reszta przechowywana jest w magazynach. Od 2021 roku do magazynów Muzeum Warszawy zapraszamy artystów – liczymy na
ich wrażliwe spojrzenie. Pierwszą zaproszoną artystką była Diana
Lelonek.
Autorkę fascynują materialne ślady i pozostałości ludzkiej egzystencji,
które – porzucone – zaczynają własne życie. Wzrok artystki przykuły
regały z kartonami pełnymi potłuczonych naczyń, fragmentów płytek podłogowych i ułomków stiuków, resztek jedzenia, ości ryb i kości zwierząt. Te wymieszane resztki zostały wydobyte z ziemi przez

Fot. Diana Leonek

archeologów w miejscu, w którym stał Pałac Saski, a później, do 1945 roku,
kamienica Skwarcowa. W efekcie prowadzonych w 2006 i 2008 roku badań znaleziono 29 tysięcy pozostałości ilustrujących życie toczące się tam w przeszłości. Wszystkie, oczyszczone i opisane, ponumerowane i spakowane w kartony, znajdują się pod opieką Muzeum Warszawy. Nie rządzi już nimi żadna hierarchia – kość kurczaka okazuje
się tak samo ważna jak ceramiczny kafel albo fragment porcelany.
Zgromadzone fragmenty przedmiotów nie wyglądają jak pałacowe skarby, jednak Lelonek sportretowała je z zaciekawieniem i szacunkiem. W resztkach budynku dostrzegła stan przejściowy między
przedmiotem użytkowym, dziełem człowieka a tworem geologicznym.
Swoją rolę w tej opowieści grają też przypadkowe, wtórnie użyte kartony, w których przechowywane są wykopaliska. Fotografiom zawartości pudełek towarzyszył regał przeniesiony z magazynu. Wystawą
zwróciliśmy uwagę na historię przechowywanych rzeczy i warunki
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Obiekty wydobyte z ruin piwnic
Pałacu Saskiego

Fot. Diana Leonek

ich trwania, jakie tworzy muzealna praktyka.

Wybrane projekty
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Spacerem przez historię

Biegaj i zwiedzaj.
Śladami warszawianek

Miasto tworzą obywatele. Cykl spotkań
i warsztatów w Muzeum Warszawy

Anna Szary
Dział Edukacji Muzeum Warszawy

Katarzyna Liwak-Rybak
Dział Edukacji Muzeum Warszawy

Katarzyna Liwak-Rybak
Dział Edukacji Muzeum Warszawy

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
liczba pobrań: 160

liczba uczestników: 54

Projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego oraz Pracownią Duży Pokój, dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.
liczba uczestników: 1521

Założeniem projektu było opracowanie i upowszechnianie wiedzy

Biegaj i zwiedzaj to projekt edukacyjny, pozwalający na zdobywanie

Warszawa to miasto wielu wymiarów, struktur i zależności. Na co dzień

z zakresu historii Polski przez zorganizowanie odpowiednich tras

wiedzy o stolicy w sposób aktywny i doświadczanie przestrzeni miej-

zauważamy głównie te, które nas dotyczą: czy w okolicy jest dość ławek

spacerowych. Obraliśmy sobie za cel pokazanie dziejów naszego kraju

skiej z zupełnie nowej perspektywy. Wycieczki biegowe po Warszawie

i koszy, czy na Twoje osiedle dojeżdża komunikacja miejska. W trakcie

z perspektywy wydarzeń, miejsc i osób związanych z Warszawą. Space-

prowadziła Joanna Kacperczyk, doświadczona przewodniczka miejska

lekcji, warsztatów i wykładów pokazywaliśmy mechanizmy, które rzą-

ry przygotowaliśmy w atrakcyjny sposób uwzględniający nowe media,

i miłośniczka zdrowego ruchu. Program, realizowany od wiosny do je-

dzą funkcjonowaniem miasta i rozmawialiśmy o nich. Zachęcaliśmy do

m.in. podcasty, i udostępniliśmy online na specjalnie utworzonej pod-

sieni, był przeznaczony dla biegaczy i biegaczek na różnych poziomach

podejmowania inicjatyw i angażowania się w życie miasta. Prezentowa-

stronie internetowej. Na bazie zasobów, jakie posiada Muzeum Warsza-

zaawansowania (trasy 5 i 10 km długości). Podczas biegu można było

liśmy narzędzia, które mogą taką aktywność wspierać.

wy wraz ze wszystkimi oddziałami, stworzyliśmy opowieść o mieście,

obejrzeć ciekawe zabytki i posłuchać krótkich opowieści o nich.

Projekt był adresowany do różnych grup mieszkańców miasta:

jego społecznych aspektach, tożsamości. W ramach siedmiu tras udo-

Pierwszy cykl biegowy odnosił się do warszawskich kobiet – tych

uczniów i uczennic wszystkich poziomów nauczania oraz do dorosłych.

stępnionych w sieci odbyły się spacery prowadzone przez edukatorów,

całkiem realnych i tych legendarnych, silnych, ciekawych, spełnionych

W ramach projektu zaplanowaliśmy 120 lekcji, 18 trzydniowych warsz-

dodatkowo każda trasa zawierała propozycje aktywności dla dzieci.

i szukających inspiracji. Podczas biegów uczestnicy i uczestniczki mo-

tatów dla samorządów szkolnych, 4 wykłady dla dorosłych i 4 warsztaty

Istotne było umożliwienie pobrania materiałów osobom z dysfunkcja-

gli poznać ich biografie, prace, sposoby myślenia o mieście i działania

dla młodzieży.

mi wzroku i słuchu – wszystkie trasy spacerowe zostały przygotowane

w stolicy. Odbyły się biegi tematyczne: Nie tylko o Syrenach, Nad Wisłę!,

Ze szkołami realizowaliśmy tematy: Zaprojektuj swoją okolicę, Od de-

z transkrypcją, a cztery – w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Kobiety sztuki i nauki, Architektki i mieszkanki Żoliborza, Kobiety Woli,

cyzji księcia do wyborów i budżetu partycypacyjnego. Jak warszawiacy

Hybrydowe rozwiązanie, jakie przyjęliśmy, pozwoliło na bezpieczne

Żoliborski bieg listopadowy.

uzyskali prawo do decydowania o mieście?, Jedna ulica, kilka języków –

i aktywne poznawanie historii Warszawy i Polski bez konieczności

jak żyli warszawiacy w wielokulturowym mieście?, Warszawianki dwu-

rezygnowania z aktywności w stale zmieniających się warunkach epi-

dziestolecia międzywojennego. Z dorosłymi rozmawialiśmy o budżecie

demiologicznych. Spacerom online towarzyszyły mapy papierowe przy-

partycypacyjnym, demokracji w samorządzie lokalnym, odpowiedzial-

gotowane w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

ności obywatelskiej, społecznikach warszawskich i ekologii.

Nowa dekada. NGOsy Warszawy

Nowa miejskość Warszawy

Miasto i jego muzeum

dr Olaf Kwapis
Centrum Interpretacji Zabytku

dr Olaf Kwapis
Centrum Interpretacji Zabytku

dr Olaf Kwapis
Centrum Interpretacji Zabytku

liczba odsłon: 199

liczba odsłon: 231

liczba odsłon: 2233

Nowa dekada, NGOsy Warszawy to cykl debat online prowadzonych

Nowa miejskość Warszawy to cykl cotygodniowych dyskusji online

Cykl wykładów dotyczył najcenniejszych kolekcji sztuki, prezentowa-

przez Martę Żakowską, które były transmitowane od kwietnia 2021 ro-

prowadzonych przez Martę Żakowską, w których uczestniczyły osoby

nych w miastach znajdujących się na liście światowego dziedzictwa kul-

ku na portalu Facebook. Celem dyskusji było podjęcie ważnych dla mia-

z różnych środowisk zaangażowanych w przemiany warszawskiej kul-

turowego i przyrodniczego UNESCO. Doktor Olaf Kwapis od 4 do 7 mar-

sta, bieżących problemów widzianych z perspektywy przedstawicieli

tury miejskiej – od samorządowców i urzędników przez naukowców

ca zaprezentował: Rzymskie Muzea Kapitolińskie, Cesarską kolekcję

i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających w War-

po aktywistów.
W cyklu centralną pozycję zajęły pandemia i kryzys klimatyczny.

zorganizowaliśmy przy współpracy z Fundacją Bęc Zmiana. O „walce

Niemożność powrotu do normalności w dawnej formie wymaga wy-

Zainteresowanie cyklem sprawiło, że od kwietnia raz w miesiącu

drzew z zabytkami” dyskutowaliśmy wraz z Centrum Architektury,

pracowania nowej kultury miejskiej dla Warszawy. Uczestnicy dys-

zapraszaliśmy na kolejne wykłady, będące intelektualną podróżą

a o tym, jak chcemy mieszkać w Warszawie za 30 lat – z Fundacją

kusji pytali i starali się odpowiedzieć na pytanie o kształt tej kultury.

do: Neapolu i jego królewskiej kolekcji; archeologicznych skarbów

Puszka. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Krajobraz odnajdywaliśmy

Punkt wyjścia odnaleźli m.in. w Nowym Europejskim Bauhausie, czyli

Miast Wezuwiusza, czyli Herkulanum, Pompejów i Stabii; Palermo

na terenie Warszawy i w jej okolicach miejsca, które przy niewielkim

projekcie kulturowym dla Europy ogłoszonym pod koniec 2020 roku

i zachowanej w nim pamięci o Królestwie Obojga Sycylii utrwalonej

nakładzie czasu i środków mogą się stać ekscytującym celem waka-

przez Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej. Program

w mozaikach i architekturze; Mediolanu – stolicy Lombardii, w której

cyjnej wyprawy – podróży życia albo atrakcji last minute. Postawi-

ten ma być kulturową reformą towarzyszącą europejskiemu Nowemu

uwagę przykuwają m.in. znana dobrze Galeria Brera, Ambrosiana czy

liśmy także pytanie, czy warszawiacy są neuroróżnorodni, oraz co

Zielonemu Ładowi oraz budować nową europejską zieloną estetykę

Museo Novecento ze zbiorami sztuki XX wieku; na Capri, gdzie cesarz

to oznacza i co mówi o stolicy. Odpowiedzi szukaliśmy w rozmowie

i kulturę zrównoważonego, niewykluczającego rozwoju miejskiego.

Tyberiusz stworzył swój azyl, a jego śladami podążali kolejni – poli-

tywy Galleria dell’Accademia.

z dr. Krzysztofem Szaleckim z Fundacji a/typowi. Cyklem Nowa deka-

Czym może być dla Warszawy ten nowy system wartości? I jak

tycy, literaci, artyści, przedsiębiorcy, naukowcy – którzy od XIX stu-

da, NGOsy Warszawy zaprosiliśmy do namysłu nad wyłaniającym się

mają się do niego warszawskie przedmioty kształtujące charakter na-

lecia uciekali na Capri przed zgiełkiem codzienności; Turynu, stolicy

z bieżących uwarunkowań obliczem Warszawy. Omówiliśmy nowe

szego życia publicznego w przestrzeniach publicznych? Czy ich rola

Piemontu i jego licznych galerii, muzeów i pałaców; Vicenzy, wpisanej

odsłony kontekstów życia społecznego i ekosystemów stolicy, nad

i znaczenie powinny zmienić się w najbliższej dekadzie ze względu na

w latach 90. minionego stulecia na listę światowego dziedzictwa kul-

którymi od lat pracują̨ liczne warszawskie organizacje pozarządowe.

galopujący kryzys klimatyczny i kolejne kryzysy społeczne? Beton,

tury UNESCO wraz z 24 willami w stylu palladiańskim, rozmieszczo-

Podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie, jak NGOsy Warszawy wi-

samochód, ławka, lada, budynek, śmieć, laska i wózek – czy nasze po-

nymi w różnych miejscach regionu Veneto.

dzą najważniejsze wyzwania miejskie na najbliższą dekadę, na bliższą

dejście do nich ma znaczenie globalne? Jakie ma znaczenie lokalne?

i dalszą przyszłość.

Wybrane projekty

Spotkania w ramach tego projektu dostępne były bez ograniczeń

Zachęcaliśmy do wspólnego namysłu społecznego i środowisko-

zarówno przez platformę Zoom, jak i w streamingu na muzealnym

wego nad życiem publicznych przedmiotów warszawskich i ich rolą

Facebooku. Poszczególne wykłady w cyklu Miasto i jego muzeum gro-

w kształtowaniu nowej, zrównoważonej i zdrowszej dla nas wszyst-

madziły od pół tysiąca do ponad tysiąca słuchaczy.

kich kultury stolicy.
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w Wiedniu, Królewskie zbiory Madrytu oraz Wenecję nie tylko z perspek-

szawie. Pierwszą debatę na temat warszawskich parków i ogrodów

Spacery UNESCO
dr Olaf Kwapis
Centrum Interpretacji Zabytku
liczba odsłon: 2180

podcasty: Czy Warszawa jest… ?,
Wstecz. Historia Warszawy do słuchania,
W punkt. Rozmowy na mieście,
Praskie audiohistorie
Julia Borowska-Bączyk
Dział Promocji Muzeum Warszawy
Anna Mizikowska
Muzeum Warszawskiej Pragi

słuchowiska: Goool! Czyli sport na
Pradze i Bazar Różyckiego
Anna Mizikowska
Muzeum Warszawskiej Pragi
liczba odtworzeń: ponad 17 000

liczba odtworzeń: ponad 17 000
Spacery UNESCO to cykl wykładów online poświęcony najważniejszym

W 2021 roku zrealizowaliśmy trzy debiutanckie cykle: Czy Warsza-

W 2021 roku Muzeum Warszawskiej Pragi prezentowało dwa słucho-

zabytkom odnotowanym lub aspirującym do umieszczenia na liście

wa jest…? (7330 odsłuchań), Wstecz. Historia warszawy do słuchania

wiska dokumentalne. Pierwsze z nich – zapoczątkowane w poprzed-

światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.

(2600 odsłuchań) i W punkt. Rozmowy na mieście (1500 odsłuchań) oraz

nim roku – Goool! Czyli sport na Pradze trafiło do odbiorców jako

kontynuowaliśmy cykl Praskie audiohistorie (5901 odsłuchań).

wystawa dźwiękowo-fotograficzna udostępniona online. Była to opo-

Historyk sztuki dr Olaf Kwapis w serii Polska UNESCO zaprezentował dzieła sztuki, obiekty architektoniczne i zespoły urbanistyczne

W podcastach Czy Warszawa jest… ? i Wstecz. Historia Warszawy do

wieść o sportowej historii prawobrzeżnej Warszawy ostatnich 100 lat,

zachowane na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Pomorzu. W marcu

słuchania prof. Błażej Brzostek odtwarzał świat wrażeń i wyobrażeń,

pokazana przez pryzmat wspomnień prażan z Archiwum Historii

zaprosił w intelektualną podróż do włoskiego Lacjum. W opowieści

składających na wizerunek Warszawy na przestrzeni jej dziejów. Au-

Mówionej i oryginalnych sprawozdań z zawodów sportowych z Ar-

Za bliskimi murami Rzymu sięgnął po historię willi dworu papieskie-

tor opowiadał o tym, czy Warszawa jest: stara, szara, brzydka, otwarta,

chiwum Polskiego Radia, zilustrowana fotografiami m.in. Zbigniewa

go – poruszył problematykę architektury od renesansu do neokla-

wygodna, kobieca, szczera, swojska, duża i zimna. Zapytaliśmy rów-

Matuszewskiego, Tadeusza Drankowskiego, Janusza Szewińskiego,

sycyzmu, funkcji ceremoniału typowego dla siedzib papieskich oraz

nież słuchaczy o ich propozycje przymiotników, na podstawie których

Mieczysława Świderskiego czy Zbyszka Siemaszki. Wyścig Pokoju, Sta-

miejsc azylu i wypoczynku „czarnej arystokracji” nieopodal Urbs.

Błażej Brzostek nagrał dodatkowe odcinki podcastu.

dion Dziesięciolecia, tor kolarski Nowe Dynasy, żagle na Wiśle – tamci

W serii pięciu wykładów Willa wenecka od kwietnia do maja prezen-

W punkt. Rozmowy na mieście to podcast, dzięki któremu słucha-

sportowcy, miejsca, emocje kibiców dzisiaj znikają. Przypomnieliśmy

tował tematykę dzieł architektury autorstwa Andrei Palladia oraz

cze mogli poznać Warszawę z prywatnej perspektywy osób związa-

chwile triumfu i bolesne porażki, miejsca ważne dla mistrzów i dla

innych architektów działających pomiędzy XVI a XVIII stuleciem

nych z miastem. Dowiedzieliśmy się, gdzie na wagary chadzał muzyk

praskich sportowców amatorów oraz cudowne głosy i barwny język

w Vicenzie oraz regionie Veneto. W wakacyjnej serii Rzym Siedmiu

Janek Młynarski i dlaczego wędkarze przynoszą ryby do zakładu

sprawozdawców radiowych.

Wzgórz wykładowca przyjrzał się historycznym wzgórzom Wiecz-

fotograficznego Celiny Osieckiej na Saskiej Kępie. Sylwia Chutnik

Drugie słuchowisko, Bazar Różyckiego. Tam było wszystko, udo-

nego Miasta na tle historii od starożytności do dziś w opowieści o ich

opowiedziała o Warszawie od podwórka i o tym, jak pomóc osobom

stępnione było w Sali Słuchowisk, w ramach wystawy stałej Muzeum

unikatowym dziedzictwie wynikającym nie tylko z archeologii, lecz

w kryzysie bezdomności. Rozmowy przygotowała i przeprowadziła

Pragi. Miało też jednorazowe odtworzenie na muzealnym dziedziń-

także z ustaleń historii sztuki i antropologii miasta. Jesienią w serii

dziennikarka Agnieszka Obszańska.

cu, podczas Wieczoru ze słuchowiskiem. Tym razem z relacji audio

Wille i pałace Italii zaprezentował losy znanych włoskich rodów i ich

Praskie audiohistorie to wielowątkowa opowieść dźwiękowa

z muzealnego archiwum powstała dźwiękowa podróż w czasie na słyn-

rezydencji (Palazzo Colonna, Palazzo Doria Pamphilj, Palazzo i Willa

o historii i współczesności prawobrzeżnej Warszawy, zbudowana ze

ne od ponad 100 lat targowisko, symbol Pragi. Bazar między ulicami

Farnese, Willa Borghese, Pałac Kwirynalski).

wspomnień najstarszych prażan, które zgromadziliśmy w muzeal-

Targową, Ząbkowską i Brzeską ożył we wspomnieniach wraz z legendą

W serii UNESCO – Francja historyk sztuki dr Paweł Ignaczak zabrał

nym archiwum, i rozmów z zaproszonymi gośćmi. Barwne opisy nie-

o kupcach, którzy byli tam zawsze, tłumie kupujących, alejce złodziei,

słuchaczy nad brzegi Sekwany, do Wersalu, Zamków nad Loarą, Nancy

istniejących już miejsc, pozornie zwykłych wydarzeń, zapomnianych

towarach niedostępnych nigdzie indziej, pyzach i grze w trzy karty.

i na paryską Wyspę Św. Ludwika. Jesienią zaś można było skorzystać

obyczajów i niezapomnianych ludzi przeplatały się tu z informacjami

z zaproszenia do czeskiego Ołomuńca i niemieckiego Würzburga. Ba-

o najnowszych wystawach, książkach i projektach związanych z Pragą.

daczka dziejów sztuki renesansowej dr Ewa Kociszewska przedstawi-

Kolejne odcinki były publikowane w każdy wtorek. Łącznie powsta-

ła Arystokratyczne kolekcje Mantui, Londynu, Escorialu i Fontainebleau.

ło 50 odcinków – blisko osiem godzin nagrań. Podcast był nadawany

Doktor Magdalena El Ghamari w cyklu Libijskie dziedzictwo UNESCO za-

m.in. na Spreaker.com, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Listen-

prezentowała stanowiska archeologiczne w Cyrenajce i Leptis Magna.

notes oraz na www.muzeumpragi.pl. Pisaliśmy o nim na muzealnym
Facebooku w każdą środę (łączna liczba odsłon: 6393). Od czerwca
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Wybrane projekty

2021 roku partnerem projektu był Totalizator Sportowy.

Grupa dekonstrukcyjna

Program dla cudzoziemców

Konrad Schiller
Muzeum Woli

Katarzyna Žák-Caplot
Biblioteka

liczba uczestników: 30

liczba uczestników: 318

Grupa dekonstrukcyjna to długofalowe działanie angażujące publicz-

Lekcja metodą przedmiotowo-językową CLIL

ność muzeum, którego celem jest krytyczna refleksja nad współczeKatarzyna Žák-Caplot

snymi praktykami kulturowymi związanymi z historią, formami

Warszawa dla początkujących, czyli sensoryczny kurs dla młodych przewodników z elementami historii,
kultury i języka polskiego jako obcego to już drugi wybór tekstów do nauki języka polskiego z ćwiczeniami,
opracowany przez Muzeum Warszawy. Publikacja jest trwałym rezultatem wyróżnionego w 2020 roku
nagrodą European Language Label projektu „Warszawa dla początkujących”, dlatego Wydawnictwo Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji wsparło muzealnych lingwistów i zaangażowało się w proces wydawniczy.
[ze Wstępu]

upamiętniania i mediami pamięci zbiorowej (dotycząca szczególnie

Prezentowany tu kurs jest jednym z efektów działań podjętych przez Muzeum Warszawy, które
zrealizowało niezwykle wartościowy, a zarazem nietypowy pomysł. Dwa cele przyświecały temu
niezwykłemu projektowi: pierwszym z nich było umożliwienie efektywnej nauki języka polskiego
jako obcego wśród dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, drugim zaś – ukazanie przeszłości
i teraźniejszości Warszawy w atrakcyjnej formie. Szczególne zalety tego projektu, wychodzącego
naprzeciw komunikacyjnym potrzebom cudzoziemców w Warszawie i łączącego promocję języka
polskiego z promocją polskiej kultury, przyniosły Muzeum Warszawy deszcz zasłużonych nagród:
prestiżowy znak innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych – European Language Label
za rok 2020, wyróżnienie specjalne za najlepszy projekt z lat 2014–2021 oraz nagrodę 20-lecia ELL.

grup rekonstrukcji historycznej). Grupa dekonstrukcyjna w swoich

Hanna Komorowska

łecznych. Łączy osoby działające w obszarach sztuki i nauki z publicznością w taki sposób, by zniwelować granice pomiędzy nimi i stworzyć

WARSZAWA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

założeniach odwołuje się do praktyk postartystycznych czy sztuk spo-

WARSZAWA

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

przestrzeń swobodnej wymiany wiedzy, myśli, doświadczeń w ramach
czyli sensoryczny kurs dla młodych przewodników
z elementami historii, kultury i języka polskiego jako obcego

przez działania performatywne (happeningi, mikrowyprawy, akcje,
koncerty), przekracza przestrzeń muzeum, wychodzi w miasto i dzięki
temu staje się widoczny dla szerszej publiczności.

Fot. Elżbieta Jurczak

tematów związanych ze społeczeństwem, historią i pamięcią. Projekt,
Okładka publikacji Warszawa dla początkujących, czyli sensoryczny kurs dla młodych
przewodników z elementami historii, kultury i języka polskiego jako obcego
Proj. Dima Słupczyński, Mariusz Skarbek

W ramach działań Grupy dekonstrukcyjnej odbyły się: Spostrzeżenia
nad ludźmi. Szczere wyznania Massażystki, Jadwigi Marii Strumff, we

Biblioteka Muzeum Warszawy prowadzi trzy uzupełniające się pro-

Tradycyjnie w sierpniu Muzeum Warszawy wzięło udział w 66.

współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW; seminarium online Po-

jekty, które pierwotnie były skierowane przede wszystkim do obco-

Wakacyjnym Kursie Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersyte-

rozmawiajmy o patriotyzmie; działanie performatywne Karaoke dla Kli-

krajowców mieszkających w stolicy. W 2021 roku znacznie poszerzyły

tu Warszawskiego. Zorganizowaliśmy również językowe i kulturowe

matu; projekt dokumentująco-badawczy poświęcony działalności drag

swą skalę, gdyż z powodu wprowadzenia szerokiej oferty online, się-

warsztaty dla stypendystów Programu im. Konstantego Kalinowskie-

queen Kim Lee (Andy’ego Nguyena, zmarłego w grudniu 2021 roku).

gnęły poza granice kraju. Wszystkie projekty, czyli Warszawa dla po-

go, w którego ramach młodzi Białorusini niemogący studiować w Biało-

czątkujących, Warszawa dla średnio zaawansowanych i Warszawa dla

rusi ze względu na swoje polityczne poglądy uczą się języka polskiego

zaawansowanych, skupiają się na nauczaniu cudzoziemców i wspiera-

i podejmują naukę na uczelniach w naszym kraju.

niu lektorów języka polskiego jako obcego.

Fot. Magdalena Staroszczyk

Proj. Anna Światłowska

Kim Lee, Grupa dekonstrukcyjna

Trzydziestego września, w czasie IV Kongresu Edukacji realizowa-

Dzięki współpracy z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej

nego przez Narodową Agencję Erasmus+, Muzeum otrzymało pre-

Polonicum UW oraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

stiżowe wyróżnienie specjalne z okazji 20-lecia European Language

lektorzy z 75 zagranicznych polonistyk zapoznali się ze zbiorami

Label w Polsce. Z tej okazji wraz z telewizją Polsat przygotowaliśmy

muzealnymi i bibliotecznymi. W projektach przeprowadzono też

film reklamujący językową edukację muzealną.

17 lekcji metodą przedmiotowo-językową CLIL (Content and Language
Integrated Learning), w których wzięło udział 288 osób.

Intensywny rok podsumowuje publikacja wydana przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Muzeum

Trzydziestego lipca Muzeum Warszawy gościło 23 uczestników

Warszawy. Przeznaczona jest dla młodych cudzoziemców w wieku

programu Erasmus+ KA1 Edukacja dorosłych z Polski i Hiszpanii,

szkolnym. Warszawa dla początkujących, czyli sensoryczny kurs dla mło-

którzy obserwowali miejskie i muzealne gry językowe oraz odbyli

dych przewodników z elementami historii, kultury i języka polskiego jako

konsultacje, aby zapoznać się ze sposobami pracy z obcokrajowcami

obcego zawiera tematyczne spacery wraz z ćwiczeniami leksykalnymi

w przestrzeniach muzealnych i bibliotecznych.

i gramatycznymi, kluczem do ćwiczeń oraz słowniczkami w językach
angielskim i rosyjskim.
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Publikacje
Ewelina Solarek, Aleksandra Kędziorek
Wydawnictwa
W 2021 roku w ramach działalności wydawniczej Muzeum Warszawy
kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej projekty oraz opracowaliśmy
plan wydawniczy na kolejne lata.
Wydaliśmy przygotowany w poprzednim roku kolejny tom serii
„Plany Warszawy”. Opracowanie, obok szczegółowej analizy kartograficznej autorstwa dr. Pawła E. Weszpińskiego, zawiera barwny opis wyglądu Warszawy tamtych czasów, przedstawiony przez prof. Agnieszkę
Bartoszewicz.
Hitem sprzedażowym okazała się monumentalna książka prof. Błaże-

Wstecz.
Historia Warszawy do początku

Plan Warszawy 1655
Erika Jönssona Dahlberga

autor: Błażej Brzostek
redaktorka inicjująca:
Małgorzata Mycielska
redaktorka prowadząca:
Anna Wrońska
nakład: 4000 egz.
liczba stron: 814
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-95963-83-4

autorzy: Paweł E. Weszpiński,
Agnieszka Bartoszewicz
redaktorka prowadząca:
Małgorzata Mycielska
koordynacja wydawnicza:
Anna Wrońska
nakład: 2000 egz.
liczba stron: 272
oprawa twarda
ISBN: 978-83-65777-90-4

ja Brzostka Wstecz. Historia Warszawy do początku – w grudniu nakład
Proj. Kuba Sowiński,
Wojciech Kubiena | Biuro Szeryfy

był bliski wyczerpania, na 2022 rok zaplanowano dodruk oraz wydanie

Proj. Anna Piwowar

e-booka.
Cztery publikacje były związane z wystawami czasowymi. Przewodnik po wystawie Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji został wydany
w wersjach polsko- i angielskojęzycznej. Niewidoczne. Historie warszawskich służących to obszerne wydawnictwo towarzyszące wystawie
o tym samym tytule. W Muzeum Warszawskiej Pragi zaprezentowano
wystawę Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka, której towarzyszył
album zawierający wywiad z bohaterem oraz wybór jego fotografii. Na
otwarcie wystawy Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia
ukazała się książka omawiająca dorobek twórcy zabawek-opakowań, ilustrowana niepowtarzalnymi projektami i wyrobami praskiej wytwórni.
Ważnym dopełnieniem wystawy Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz
była monografia architektki krajobrazu Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni, pokazująca imponujący dorobek kobiety, niesłusznie
przysłaniany przez szerzej znane nazwiska mężczyzn z branży.
Na koniec roku wydawniczego ukazała się publikacja Zmiana perspektywy. Historie polskich architektek Magdaleny i Marii Jeleńskich,
przedstawiająca portrety 15 współczesnych twórczyń architektury.
Przygotowaliśmy również do druku pełną humoru książkę Marii Karpińskiej z ilustracjami Anny Burchard Zdarzyło się w Warszawie. Historia miasta dla dzieci, która ukaże się na początku 2022 roku.
Zaawansowane są też prace nad planowanymi na przyszły rok wydawnictwami: Grażyna Hase. Zawsze w modzie, Zakład fotograficzny Celiny Osieckiej oraz Konrad Brandel. Fotorewolwer.
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Profesor Błażej Brzostek podważa niejedno ugruntowane wyobraże-

Kolejny tom znanej i cenionej serii „Planów Warszawy”, zatytuło-

nie o Warszawie i eksperymentuje z konwencjonalną formą: propo-

wany Erik Jönsson Dahlberg – Plan Warszawy 1655: Miasto Warszawa,

nuje tytułowe spojrzenie wstecz – od roku 2021 do średniowiecznych

siedziba Królów Polski faktycznie w takim stanie pokazana, w jakim

początków miasta.

przez Święty Królewski Majestat Szwecji dnia 30 sierpnia 1655 roku była

Odwrócenie zwyczajowego porządku opowiadania historii pomaga

zajęta. Dzieło Dahlberga, prawdopodobnie wykonane w 1656 roku, to

autorowi wymknąć się tradycyjnej narracji i roli wszystkowiedzącego

najwcześniejszy znany drukowany plan Warszawy. Autorzy publika-

dziejopisa. Przeszłość nie istnieje – przypomina nam Błażej Brzostek.

cji prezentują plan Dahlberga nie tylko jako cenny dokument dziejów

Istnieją tylko jej ślady, które oglądamy w czasie teraźniejszym. Istnieje

warszawskiej kartografii, ale także – fascynujący przekaz historyczny

opowieść tworzona przez rodziców, historyków, polityków i duchow-

i ikonograficzny.

nych dla edukacji, emocji, umacniania w wierze.

Rycina jest nieduża. Zajmowała „rozkładówkę” w drukowanej XVII-

Licząca niemal 800 stron książka składa się z 65 rozdziałów opatrzo-

-wiecznej księdze, której autor opisał dzieje zwycięstw władcy Szwecji

nych datami, od 2021 do 1339. Na drodze od dziś „do początku” Brzo-

– króla Karola X Gustawa. Księga miała sławić króla oraz jego poli-

stek nie odmierza równych kroków. Wybiera swobodnie lata, przy

tyczne i wojenne sukcesy. Urbs Warsavia [!] – Miasto Warszawa – było

których się zatrzymuje. Zaczyna od obrazu Warszawy z początku

pokazane jako jeden z wielu jego podbojów.

lat 20. XXI wieku, cofa się do transformacji lat 90. XX wieku, zanurza
w PRL-u, okresie wojny, okresie po odzyskaniu niepodległości, potem
zaboru, zagląda do czasów nowożytnych, aby na końcu dotrzeć do średniowiecznych początków miasta.
Opowieści poprowadzonej w odwróconym porządku chronologicznym wtóruje projekt graficzny Kuby Sowińskiego i Wojciecha Kubieny – złożony krojem ABC Arizona, który na przestrzeni monumentalnego tomu płynnie przechodzi z formy bezszeryfowej do szeryfowej.

Zwierzęta w Warszawie.
Tropem relacji

Praga lat 70.
Fotografie Alberta Krystyniaka

Niewidoczne. Historie
warszawskich służących

przewodnik po wystawie czasowej
teksty: Lena Wicherkiewicz,
Zofia Rojek, Rafał Kosewski,
Ewa Wieruch-Jankowska
redakcja: Anna Wrońska,
Urszula Drabińska
nakład: 500 egz. w j. polskim,
200 egz. w j. angielskim
liczba stron: 70
oprawa miękka
ISBN: 978-83-65777-91-1

publikacja towarzysząca
wystawie czasowej
autorzy: Adam Lisiecki,
Łukasz Gorczyca
koordynacja wydawnicza
i redakcja: Anna Wrońska
nakład: 700 egz.
liczba stron: 104
oprawa twarda, płócienna
ISBN: 978-83-65777-94-2

publikacja towarzysząca
wystawie czasowej
autorzy: Michał Rauszer, Zofia Rojek, Blanka Górecka, Agnieszka Dąbrowska, Joanna Kuciel-Frydryszak,
Alicja Urbanik-Kopeć, Jacek Drozda,
Małgorzata Fidelis, Kamil Fejfer
redaktorka prowadząca:
Anna Wrońska
koordynacja wydawnicza:
Małgorzata Makowska
nakład: 1000 egz.
liczba stron: 278
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-95963-82-7

Proj. Jerzy Gruchot,
Wojciech Koss | Full Metal Jacket
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Proj. dobosz.studio

Proj. Anna Piwowar | Siostry Piwowar Studio

W Warszawie żyje kilka tysięcy gatunków zwierząt. Przewodnik

Album czarno-białych fotografii z lat 70. XX wieku ukazuje warszaw-

Służące, ciche i nieznane bohaterki warszawskiej codzienności, stają

po wystawie podejmuje temat ich wielorakiej obecności w miejskiej

ską Pragę sprzed pół wieku. Albert Krystyniak zarejestrował ówcze-

się głównymi postaciami książki. Na przełomie XIX i XX wieku, kie-

strukturze i złożonych relacji z człowiekiem. Autorzy analizują

sny wygląd zaniedbanych kamienic, ulic i podwórzy, codzienne życie

dy zawody związane z usługami domowymi wykonywała blisko jedna

historię tych współzależności, udowadniają, że z biegiem lat ewoluuje

mieszkańców i zmiany zachodzące w dzielnicy: rozbiórki starych

czwarta osób pracujących w stolicy, zdecydowaną większość z nich

status zwierząt w mieście i zmienia się perspektywa postrzegania ich

domów, puste przestrzenie, budowę nowych osiedli. Zdjęcia z tego

stanowiły kobiety. W dwudziestoleciu międzywojennym w miesz-

uczestnictwa w naszej miejskiej codzienności. Zwierzęta są już nie tylko

cyklu nigdy dotąd nie były publikowane, jedynie niewielki ich wybór

czańskich domach sprzątały, gotowały i prały rzesze służących. Mimo

źródłem pokarmu czy pracownikami, pomocnikami, ale również stają

autor pokazał na wystawie w warszawskim domu kultury w 1979 roku.

liczebności tej grupy i jej znaczenia dla codziennego funkcjonowania

się towarzyszami ludzi, a przede wszystkim ich obecność wpływa na

Po niemal 40 latach stanowią wartościowy dokument zarówno historii

miasta, nie cieszyła się ona dotąd szczególnym zainteresowaniem

ekologiczną równowagę miasta. Mogą być postrzegane jako neutralni

dzielnicy, jak i polskiej fotografii tego czasu.

historyków. Autorzy i autorki tekstów opisują losy służących w spo-

lub groźni przedstawiciele świata natury bądź budzące zaciekawienie

Album zawiera 69 zdjęć – współczesnych reprodukcji z oryginal-

sób podmiotowy, niezwykle barwnie. Przyglądają się procesom ich

okazy, ale nie ma wątpliwości co do tego, że są istotnym elementem

nych negatywów. O okolicznościach, w jakich powstały te zdjęcia,

zatrudniania, badają różnice kulturowe pomiędzy nimi i ich chlebo-

miejskiej przestrzeni.

opowiada w książce fotograf, Albert Krystyniak. Są wśród nich obra-

dawcami, analizują kierowany do nich przekaz (również polityczny),

zy miejsc i budynków już nieistniejących i takich, które do dziś może-

a także skalę uprzedzeń napędzających konflikty klasowe. Co więcej,

my odwiedzić i rozpoznać. Przewodnikiem po tej dawnej Pradze jest

nie zatrzymują się na tym, co było, ale nawiązują do współczesności:

Adam Lisiecki, autor komentarzy do zdjęć, zawierających informacje

zastanawiają się, co się stało z pracą domową po 1945 roku i kto – oraz

topograficzne i historyczne. Książka zawiera także esej Łukasza Gor-

na jakich warunkach – ją obecnie wykonuje. Pole do wyobraźni o życiu

czycy, prezentujący cykl Krystyniaka na tle innych fotograficznych

służących wczoraj i dziś dają liczne ilustracje, zarówno z zasobów Mu-

obrazów Pragi.

zeum Warszawy, jak i innych muzeów, bibliotek czy archiwów.

Publikacje

Rzeczy do zabawy. Edward Manitius
i jego wytwórnia

Alina Scholtz. Projektantka
warszawskiej zieleni

Zmiana perspektywy.
Historie polskich architektek

publikacja towarzysząca
wystawie czasowej
autorki: Lena Wicherkiewicz,
Jolanta Wiśniewska
koordynacja wydawnicza:
Aleksandra Kędziorek
nakład: 1000 egz.
liczba stron: 128
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-959638-5-8

autorzy: Klara Czerniewska-Andryszczyk, Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Natalia Budnik,
Małgorzata Kuciewicz,
Simone De Iacobis
redaktorka prowadząca:
Ewelina Solarek
nakład: 1500 egz.
liczba stron: 262
oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-959638-4-1

autorki: Magdalena Jeleńska,
Maria Jeleńska
koordynacja wydawnicza:
Aleksandra Kędziorek
nakład: 650 egz.
liczba stron: 144
oprawa miękka
ISBN: 978-83-959638-6-5

Proj. Kalina Możdżyńska

Publikacja przedstawia piętnaście portretów architektek współ-

z najważniejszych projektantek zieleni Warszawy. W pierwszej wyda-

cześnie działających w Polsce. To Monika Arczyńska, Magdalena

nej monografii architektki prezentowany jest jej bogaty dorobek, do tej

Federowicz-Boule, Anna Paszkowska-Grudziąż, Marlena Happach,

pory niedoceniany. Odtworzony po wojnie Ogród Saski, monumental-

Ewa Kuryłowicz, Joanna Małecka, Natalia Paszkowska, Maria Saloni-

ne założenia krajobrazowe toru wyścigów konnych na Służewcu i Tra-

-Sadowska, Marta Sękulska-Wrońska, Dorota Sibińska, Magdalena

sy W-Z czy kameralne, pełne zieleni i rozwiązań służących rekreacji

Staniszkis, Jola Starzak, Anna Federowicz-Tomaszewska, Aleksandra

przestrzenie osiedli Sady Żoliborskie i Szwoleżerów to tylko niektóre

Wasilkowska i Marlena Wolnik.

z jej stołecznych realizacji. Autorzy – dwie historyczki sztuki i troje

Dlaczego wybrały architekturę? Co je inspiruje? Na jakie trudności

projektantów – opisują działalność Scholtz z różnych, nieoczywistych

natrafiają w pracy zawodowej? Magdalena i Maria Jeleńskie – prywat-

perspektyw.

nie matka i córka – pytają utalentowane architektki z różnych pokoleń

Książka zawiera kalendarium życia bohaterki oraz spis wszystkich

o to, jak radzą sobie w zdominowanym przez mężczyzn świecie projek-

projektów, do których udało się dotrzeć zespołowi badawczemu,

towania. Chociaż dziś wydziały architektury kończy więcej kobiet niż

a których była autorką lub współautorką. Jej projekty inspirują i, w do-

mężczyzn, nadal to kobietom trudniej jest założyć własne pracownie

bie zmian klimatu, podsuwają rozwiązania, które pomagają budować

czy zająć wysokie stanowiska. Najwyższa pora to zmienić!

zrównoważony przyrodniczo mikroklimat miasta. Bo miasto to nie tylko

twórnię Zabawek i Wyrobów Zdobniczych Edwarda Manitiusa zdobiły

architektura.

witryny sklepów i cukierni w latach międzywojennych. Wypełnione

Publikacja powstała na podstawie materiałów zebranych podczas

słodkościami figurki łączyły nowoczesne wzornictwo i reklamę z fa-

przygotowań do wystawy Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz prezen-

scynacją światem dziecka i tradycją zabawek ludowych. Bogato ilustro-

towanej w Muzeum Woli.

wytwórni, mieszczącej się na warszawskiej Pradze. Firma Manitiusa
przez niemal dwie dekady zaopatrywała w figurki-bombonierki producentów słodyczy w Polsce i za granicą.

Publikacje

Proj. Maria Jeleńska

Alina Scholtz to pionierka polskiej architektury krajobrazu i jedna

Drewniane bombonierki w kształcie zwierząt produkowane przez Wy-

wana książka przedstawia dorobek niezwykłego przedsiębiorcy i jego
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Proj. Piotr Stańczak

Książka została dofinansowana z programu Doskonała nauka Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Działania edukacyjne
Katarzyna Liwak-Rybak
Dział Edukacji Muzeum Warszawy

Wychodzimy w miasto i angażujemy mieszkańców i mieszkanki – to
była nasza dewiza na kolejny rok wciąż trwającej pandemii. Działania
edukacyjne były realizowane dwutorowo: stacjonarnie w przestrzeniach ekspozycyjnych siedziby głównej i w oddziałach oraz wirtualnie.

Działania stacjonarne
ZREALIZOWANE CELE
1. Tworzenie opowieści o Warszawie, jej mieszkańcach, historii, kulturze – powiązanych ze współczesnością

LEKCJE MUZEALNE
Lekcje muzealne stacjonarne były realizowane w przestrzeniach
ekspozycji i wystaw stałych oraz czasowych w większości oddziałów.
W ramach aktywności na żywo były dostępne także lekcje odbywające

Wypracowaliśmy gotowość elastycznego reagowania na potrzeby pu-

2. Poszerzenie wiedzy o mieście dzięki jego bezpośredniemu do-

bliczności muzealnej we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Opo-

świadczaniu – organizacja projektów rozgrywających się w mieście,

wiadaliśmy o Warszawie wielowątkowo: w kontekście tematycznym,

a nie tylko w przestrzeni ekspozycji muzealnych, np. projekt Spacerem

SPACERY TEMATYCZNE Z EDUKATOREM

uwzględniającym specyfikę naszych zbiorów, przez doświadczanie

przez historię oraz Spacery warszawskie

Od wiosny do jesieni w soboty i niedziele zorganizowaliśmy spacery

miasta – spacery tematyczne i zajęcia prowadzone bezpośrednio
w przestrzeni miejskiej, lokalnie, w odniesieniu do współczesności.
Poruszaliśmy ważne, aktualne tematy odnoszące się do idei budowania
społeczności zaangażowanej w życie miasta na tle historii i przez partnerstwa (np. z organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami,
muzeami i instytucjami kultury).

3. Budowanie wspólnoty wokół Muzeum – dbałość o relacje z publicznością przez angażowanie jej w życie Muzeum, oferowanie możliwości poznawania tego miejsca i wpływu na jego funkcjonowanie:

się w szkołach (oferta U nas i u Was).

tematyczne po wybranych dzielnicach Warszawy – dla dorosłych
i rodzin. Szkoły mogły zamówić spacer po najbliższej okolicy swojej
lokalizacji.

w 2021 roku został uruchomiony program wolontariatu w Muzeum

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Warszawy

Usługi przewodnickie były świadczone stacjonarnie w siedzibie głów-

4. Popularyzacja zweryfikowanej naukowo wiedzy – przekazywanie informacji od badaczy naukowych Muzeum Warszawy za pomo-

nej i oddziałach. W 2021 roku przygotowaliśmy także wersję online
oprowadzania po wystawie głównej.

cą nowoczesnych metod pracy z publicznością, dostosowanych do jej

PROGRAMY DLA RODZIN

potrzeb i możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem neuronauk

Oferowaliśmy zajęcia aktywizujące rodziny (edukacja międzypokole-

i metodologii Interpret Europe

niowa) – przez działania na wystawie głównej i wystawach czasowych

5. Dostępność i otwartość na publiczność – myślenie o działaniach
edukacyjnych nakierowane na włączanie społeczności, także grup
defaworyzowanych i wykluczonych (ekonomicznie, społecznie, z powodu niepełnosprawności) oraz rozpoznawanie ich potrzeb.

zapraszaliśmy do wspólnego odkrywania zasobów Muzeum Warszawy. W ramach spotkań rodzinnych poruszaliśmy wątki związane ze
zwierzętami, dawnymi zawodami, pracami domowymi i zarządzaniem
domem. Zachęcaliśmy także do działań kreatywnych m.in. w cyklu
Szkicownik warszawski oraz na warsztatach fotograficznych.
KINO SYRENA
W czasie pandemii w kinie Syrena proponowaliśmy Kino na życzenie.
Goście mogli zamówić prywatny pokaz dowolnego filmu z repertuaru kina i zaprosić na niego wybrane przez siebie osoby. Repertuar
przygotowaliśmy w nawiązaniu do międzynarodowego festiwalu Kino
Dzieci oraz Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty. Planujemy poszerzać wybór o filmy odnoszące się do kultury i historii. W ciągu roku realizowane były także pokazy filmu Warszawa nie zapomni,
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dostępne w kilku wersjach językowych.

WIRTUALNE LEKCJE MUZEALNE
Wirtualnie realizowaliśmy dwa rodzaje aktywności: lekcje wideo (film
oraz materiał dodatkowy w formie karty z zadaniami) i lekcje online (na
żywo, za pomocą platformy Zoom). Podczas zajęć poruszaliśmy wątki
warszawskie, historyczne, kulturowe, oraz omawialiśmy legendy miejskie, a wśród tytułów lekcji znalazły się m.in. Spotkanie bohaterów legend warszawskich, Warszawa – poznaj stolicę! i Muzealne ABC.

rozwiązywania, sieciowania współpracy i partnerstw. W 2021 roku
zrealizowano cztery spotkania dla środowiska edukacji muzealnej,
współorganizowane z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tematyka spotkań dotyczyła współczesnych
wyzwań muzealniczych: ekologii i zrównoważonego rozwoju, społecznego zaangażowania muzeów, współpracy ze szkołami i nauczycielami oraz projektowania przestrzeni edukacyjnych sprzyjających
kreatywności.
GRUPA EDUKACYJNA NA FACEBOOKU

Zima w mieście i Lato w mieście – opracowaliśmy i zrealizowaliśmy
ofertę zajęć zimowych i letnich dla uczniów i uczennic warszawskich
szkół podstawowych. Wśród aktywności edukacyjnych były zarówno te realizowane online, jak i stacjonarnie, a także lekcje plenerowe.
Te ostatnie cieszyły się największym powodzeniem.
– 
Piknik Naukowy i Noc Muzeów – koordynacja wydarzeń we
współpracy z Zespołem Komunikacji i oddziałami.
– 
Lekcje muzealne z cyklu Zimowe świętowanie – przygotowanie

SPACERY WARSZAWSKIE

Działamy! Edukacja w Muzeum Warszawy – to grupa edukacyjna, która

oferty lekcji stacjonarnych i online w okresie świąt zimowych.

Projekt miał na celu zachęcić mieszkańców i mieszkanki Warszawy do

powstała przy profilu Muzeum na Facebooku na początku roku. Te-

Tematem przewodnim była wielokulturowość Warszawy daw-

wnikliwszego obcowania z kulturą z uwzględnieniem stale zmienia-

matyka postów była skupiona wokół zagadnień związanych z eduka-

niej i obecnie.

jących się warunków w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

cją muzealną jako narzędziem do budowania relacji z publicznością.

Niestabilna sytuacja stała się inspiracją do poszukiwań nowych form

Posty publikowane na grupie dotyczyły także działań w oddziałach.

przeniesieniu aktywności poza budynek Muzeum Warszawy – spacery objęły niemal cały obszar stolicy, a jednocześnie odnosiły się do
treści prezentowanych w Muzeum na wystawie stałej i ekspozycjach
czasowych. To rozwiązanie pozwoliło na bezpieczny i aktywny udział
w wydarzeniach – bez względu na czasowe zamknięcia Muzeum.
EDUKACJA ONLINE
Przygotowane materiały udostępnialiśmy online na stronie Muzeum
Warszawy. Adresatami byli rodzice i nauczyciele. Program zawiera
aktywności edukacyjne, które nie wymagają długiego korzystania
z narzędzi ekranowych, co przekłada się na zdrowie, aspekty społeczne i dostępność. W zakładce Edukacja online zostały wyodrębnione
cykle tematyczne: Edukacja obywatelska, Czytaj i działaj, Legendy, Fotoklub Warszawski, Domowy słownik rzeczy warszawskich, Rodzinne
rysowanie, Różności warszawskie, Praskie motywy. Zespół edukacyjny
stale poszerza zasoby tej zakładki.
SPOTKANIA ONLINE LIDEREK I LIDERÓW EDUKACJI
MUZEALNEJ
Muzeum Warszawy we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku i Forum Edukatorów Muzealnych w 2020 roku rozpoczęło program wspierający kadrę zarządzającą działaniami edukacyjnymi pt. Spotkania liderek i liderów edukacji muzealnej. Stworzyliśmy
przestrzeń do spotkań w różnych instytucjach kultury, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, rozmów o trudnościach i sposobach ich

Współpraca krajowa
i międzynarodowa
– 
Szkolenia ECHOCAST Polska – współpraca miedzymuzealna.
– 
Forum współpracy muzealników polskich i niemieckich –
projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).
– 
Międzynarodowy tydzień historii, kultury i tradycji Polski
online.
– 
Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty! – projekt realizowany
we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wolontariat
W 2021 roku został uruchomiony wolontariat muzealny. Rozpoczęliśmy organizowanie społeczności zaangażowanej w działalność Muzeum. We wrześniu miał miejsce nabór wolontariuszy, którzy pierwsze swoje zadania podjęli w grudniu podczas wydarzeń świątecznych.

Koordynacja dostępności
Zadanie zostało ulokowane w Dziale Edukacji Muzealnej i dotyczy
siedziby głównej. We współpracy z innymi działami i oddziałami planujemy przedsięwzięcia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
oraz dbamy o dostępność wystaw czasowych.

Działania edukacyjne

Spacer Miasto kobiet w ramach projektu Spacerem przez historię

Fot. Mada Zielińska

uczestnictwa w działaniach kulturalnych. Jedna z nich polegała na
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Działania sezonowe

Lekcja muzealna Urok świąt w wielokulturowej Warszawie

Fot. Mada Zielińska

Działania wirtualne

Frekwencja
Aleksandra Koszalska
Spadki frekwencji wynikały z czasowego zamknięcia siedzib Muzeum

FREKWENCJA W ODDZIAŁACH
MUZEUM WARSZAWY

Warszawy w związku z pandemią koronawirusa. W okresie zamknięcia Muzeum realizowało program online (wykłady, lekcje muzealne,

18 868

warsztaty itp.).

październik

Siedziba główna – Rynek Starego Miasta

49 431 osób

Muzeum Warszawskiej Pragi

17 262 osoby

17 332
sierpień

14 005
lipiec

11 178
czerwiec

14 656

15 306

Centrum Interpretacji Zabytku

17 050 osób

listopad

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

13 821 osób

wrzesień

10 387
grudzień

8013
maj

6590
marzec

Muzeum Woli

9147 osób

Muzeum Drukarstwa

5606 osób

Muzeum Ordynariatu Polowego

4340 osób

Barbakan

4268 osób

Muzeum Farmacji
im. mgr Antoniny Leśniewskiej

3718 osób

4940

Korczakianum

116 osób

luty
PORÓWNANIE FREKWENCJI
PRZED PANDEMIĄ I PODCZAS JEJ TRWANIA

2453
1031

kwiecień

styczeń

2019
2020
2021

124 759
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OSÓB

225 556
osób

52 559
osób

124 759
osób

Media o nas

Nagrody

Katarzyna Krauze
Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Julia Borowska-Bączyk
WYBRANE PUBLIKACJE MEDIALNE

W 2021 roku Muzeum Warszawy pojawiło się w prasie, radiu, telewizji i internecie niemal 7700 razy, co oznacza, że codziennie, w różnych

PRASA I TELEWIZJA

Wierzba”:

mediach, ukazywało się średnio 20 wzmianek o Muzeum. Pokazywa-

26.05.2021 Polityka o wystawie Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji
1.06.2021 Vogue Polska o wystawie Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz
20.07.2021 Fakt o wystawie Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka
2.08.2021 Newsweek o wystawie Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz
17.09.2021 Gazeta Wyborcza (Stołeczna) o wystawie Sayama Ghosha
Jak powraca las
17.10.2021 Tygodnik Powszechny o wystawie Sayama Ghosha Jak
powraca las
18.11.2021 Fakt o wystawie Niewidoczne. Historie warszawskich służących
19.11.2021 Gazeta Wyborcza (Stołeczna) o wystawie Niewidoczne.
Historie warszawskich służących
22.11.2021 Dzień Dobry TVN o wystawie Niewidoczne.
Historie warszawskich służących
1.12.2021 Polityka o książce Błażeja Brzostka Wstecz.
Historia Warszawy do początku
7.12.2021 TVN24 Kobiecy punkt widzenia: Niewidoczne.
Historie warszawskich służących
9.12.2021 Dzień Dobry TVN o wystawie Rzeczy do zabawy.
Edward Manitius i jego wytwórnia

—W
 kategorii „Najlepszy projekt edukacyjny” pierwsze miejsce zajął

ły nas telewizje (173 razy), m.in. Dzień Dobry TVN przeprowadziło
relacje z wystaw Niewidoczne. Historie warszawskich służących oraz
Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia. Rozgłośnie radiowe mówiły o naszych przedsięwzięciach blisko 2500 razy. Pisała
o nas prasa, byliśmy obecni w tytułach specjalistycznych oraz w tych
skierowanych do szerokiej publiczności, jak „Gazeta Wyborcza” czy
„Fakt”. Doceniani byli też nasi kuratorzy i kuratorki, którzy opowiadali o historii Warszawy i tradycjach warszawskich. Pisaliśmy o wystawach, wydawnictwach i wydarzeniach.

7532
PUBLIKACJE DOTYCZĄCE MUZEUM WARSZAWY
I ODDZIAŁÓW, W TYM:

4567
internet

(źródło: Instytut Monitorowania Mediów)

2467

RADIO I INTERNET

radio

331
prasa

AVE* 28 807 324

173
tv

| Dotarcie** 116 283 988

** 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 – Polskiego Badania Czytelnictwa). W przypadku braku danych
prezentowany jest nakład gazety, dla Internetu średnia liczba odsłon, dla radia audytorium przekazów
radiowych, dla TV widownia programów telewizyjnych.
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W ramach XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne –

14.06.2021 tvn24.pl o wystawie Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz
5.07.2021 Chilli Zet o wystawie Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz
8.11.2021 ofeminin.pl o wystawie Niewidoczne. Historie warszawskich
służących
12.11.2021 Magazyn Szum.pl o wystawie Jak powraca las Sayama
Ghosha
12.11.2021 TOK FM o wystawie Niewidoczne. Historie warszawskich
służących
6.12.2021 Label Magazine o wystawie Rzeczy do zabawy.
Edward Manitius i jego wytwórnia
23.12.2021 weekend.gazeta.pl o książce Błażeja Brzostka Wstecz.
Historia Warszawy do początku
30.12.2021 Radio 357 o wystawie Jak powraca las Sayama Ghosha

projekt Muzeum Warszawskiej Pragi Zielone rzemiosło.
—W
 yróżnienie w tej kategorii zdobył projekt Muzeum Warszawy
Na tropie zwierząt warszawskich.
—W
 kategorii „Muzea w sieci” drugie miejsce zajął projekt Muzeum
Warszawy Portal Kolekcje Muzeum Warszawy (ex aequo z projektem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego Codzienność Warszawy 1915–1918. Szklane negatywy ze zbiorów Pracowni Historycznej
Tchorek-Bentall – wystawa wirtualna).
Wyróżnienie specjalne z okazji 20-lecia European Language Label
w Polsce Muzeum Warszawy otrzymało za innowacyjne, długofalowe
i wielostronne działania edukacyjne prowadzone w celu szerzenia polskiej kultury i nauki języka polskiego.

Kolekcja
Pozyskiwanie i wycena zbiorów

Statystyki prac wykonanych
przez Zespół ds. Gromadzenia
i Wyceny Zbiorów

Tomasz Pruszak z zespołem
W 2021 roku Zespół ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów (funkcjonu-

KOMISJE DS. GROMADZENIA I POZYSKIWANIA ZBIORÓW

jący do końca października 2021) prowadził obsługę formalną pozyskania obiektów do zbiorów Muzeum. Przyjmowaliśmy kierowane do
Muzeum oferty darów i zakupów, organizowaliśmy spotkania przed-

WYCENY ZBIORÓW

LICZBA ODBYTYCH KOMISJI DS. GROMADZENIA
ZBIORÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ
DS. GROMADZENIA I WYCENY ZBIORÓW

LICZBA POZYCJI INWENTARZOWYCH WYCENIONYCH
LUB ZWERYFIKOWANYCHPRZEZ KOMISJĘ DS. WYCENY ZBIORÓW*
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w tym:

1 141

komisyjne i Komisje ds. Gromadzenia Zbiorów, procedowaliśmy umowy pokomisyjne. W 2021 roku zakupy były finansowane ze środków
własnych Muzeum, udało się także pozyskać – w ramach programu
grantowego NIMOZ Rozbudowa zbiorów muzealnych – kolekcję sreber warsztatu Karola Filipa Malcza składającą się z czterech obiektów.

LICZBA WSZYSTKICH POZYCJI OFERTOWYCH
PRZEDSTAWIONYCH NA KOMISJACH
DS. GROMADZENIA ZBIORÓW

Ponadto kontynuowaliśmy czynności związane z wyceną zbiorów,
w tym darów (szczególnie podarowanego dużego zestawu pamiątek
z czasów „Solidarności”).

203

1119

22

595

DARÓW Z 2021 ROKU
(NIE LICZĄC WYCENY
W KARTACH SKŁADNIKOWYCH)

POZYCJE INWENTARZOWE
UCZESTNICZĄCE W RUCHU
MUZEALIÓW W 2021 ROKU

ZBIÓR MUZEUM
ORDYNARIATU
POLOWEGO

W TYM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM

LICZBA POZYCJI INWENTARZOWYCH WYCENIONYCH
W RAMACH PROJEKTU WYCENY ZBIORÓW

186

3708
w tym:

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ARTEFAKTÓW PRZEZ ZAKUP

22

LICZBA POZYCJI
OFERTOWYCH
ZAAKCEPTOWANYCH
DO ZAKUPU OD OSÓB
PRYWATNYCH

LICZBA POZYCJI
OFERTOWYCH
ZAAKCEPTOWANYCH
DO ZAKUPU
W ANTYKWARIATACH
I GALERIACH

LICZBA POZYCJI
OFERTOWYCH
SKUTECZNIE
POZYSKANYCH
NA AUKCJACH

40

8

13

28

288

949

pozycji

pozycji

pozycji

2443
pozycje

KOMISJA
DS. WYCENY
ZBIORU
PLANÓW
I RYSUNKÓW
ARCHITEKTONICZNYCH

KOMISJA
DS. WYCENY
ZBIORÓW
MUZEUM
FARMACJI

KOMISJA
DS. WYCENY
ARCHIWALIÓW

KOMISJA
DS. WYCENY
ZBIORÓW
MUZEUM
DRUKARSTWA

*  Różnica między liczbą pozycji ofertowych a liczbą pozycji inwentarzowych wynika z tego,
że pozycje ofertowe często zawierają w sobie liczne pozycje cząstkowe, które dopiero po
nabyciu i zinwentaryzowaniu są liczone jako odrębne pozycje inwentarzowe.

Wybrane nabytki
Julian Żebrowski, Jerzy Zaruba przy pracy, 1940

Georg Christoph Kilian, Warsovia. Warschau,
skala ok. 1 : 4000, po 1758 lub 1766

sygn. z prawej, u dołu: „ J. Żebrowski 40 r.”
papier, tusz, kredka
32 × 24 cm
MHW 31740
zakup
opracowanie: Jacek Bochiński

Augsburg
miedzioryt, papier
28 × 17,5 cm
MHW 8910/Pl
zakup
opracowanie: dr Paweł E. Weszpiński

Rysunek satyryczny Juliana Żebrowskiego przedstawiający Jerzego Zarubę (1891–1971) podczas rysowania w 1940 roku karykatury
Zygmunta Konopczyńskiego, właściciela restauracji Styl przy ulicy
Przeskok 4 w Warszawie. Jerzy Zaruba był znanym warszawskim
rysownikiem, ilustratorem i karykaturzystą, a Zygmunt Konopczyński – właścicielem restauracji, o którym Eryk Lipiński pisał we wspomnieniach: „Od 1938 r. właścicielami Stylu byli dwaj panowie: maleńki
Wacław Bieńkowski oraz wysoki Zygmunt Konopczyński z bródką
i nieodmiennie z głową nakryta maleńką czapeczką. Nadawało mu
to wygląd członka Akademii Francuskiej”. Restauracja Styl powstała
Fot. MW

w okresie międzywojennym. Odwiedzali ją politycy, członkowie rządu, którzy chętnie przychodzili tu na śniadania. Od świtu czatowali
na nich dziennikarze żądni świeżych informacji i opinii. W lokalu dla
gości grali muzycy. Po rozpoczęciu działań wojennych w 1939 roku

Plan Warszawy sygnowany nazwiskiem Georga Christopha Kiliana

restauracja stała się miejscem spotkań świata artystycznego. Przycho-

(1709–1781) jest jedną z rzadszych filiacji (map pochodnych) miedzioryto-

dzili tu m.in. Leon Schiller, Stanisław Dygat, Ludwik Solski. Znaczna

wej wersji rękopiśmiennego planu Erika Jönssona Dahlberga, opracowa-

część tego środowiska miała trudności finansowe, a nawet biedowała.

nego prawdopodobnie w 1656 roku. Miedzioryt był wydawany w latach

Właściciele lokalu doskonale zdawali sobie z tego sprawę, więc zapra-

1696, 1697 i 1729 w pracy Samuela Puferndorfa opisującej dokonania kró-

szali artystów na bezpłatne obiady lub udzielali im kredytów, które

la Szwecji Karola X Gustawa. Dzieło Dahlberga zostało kilkakrotnie wy-

potem nierzadko anulowali. Dawali również zatrudnienie. Jako kelner

korzystane przez innych autorów – Gabriela Bodenehra (1664–1758 lub

pracował tu znany grafik Tadeusz Cieślewski syn, fikcyjne zatrudnie-

1673–1766), Antoine’a Coquarta (1668–1707), Samuela Fabera (1657–1716)

nie jako pracownik restauracji znalazł też rysownik Julian Żebrowski.
Widoczny na rysunku Zygmunt Konopczyński, mający sentyment do
karykatur, zamawiał u Żebrowskiego i Jerzego Zaruby liczne karykatury stałych bywalców lokalu, które po oprawieniu w passe-partout
i ramy zawieszano na ścianach. Duża część pokaźnej kolekcji karykatur Żebrowskiego i Zaruby uległa spaleniu podczas powstania warszawskiego. Konopczyński wraz z żoną uratowali przed zniszczeniem
jedynie prace Zaruby znajdujące się w piwnicy.

Fot. MW

Julian Żebrowski (1915–2002) – malarz, grafik, rysownik, karykaturzysta. Studiował w Wyższej Szkole Rysunku i Malarstwa w Warszawie. Zadebiutował w 1933 jako autor karykatur dla prasy. Podczas wojny rejestrował życie w okupowanej Warszawie. Po wojnie publikował
swoje prace m.in. w „Expressie Wieczornym”, „Karuzeli”, „Szpilkach”,
„Przyjaciółce”. Tworzył także rysunkowe reportaże.

oraz Georga Christopha Kiliana. Filiacje sporządzone przez Bodenehra,
Coquarta i Kiliana są w części kartograficznej w zasadzie wiernymi kopiami oryginału, różniącymi się jedynie drobnymi detalami graficznymi
i topograficznymi. Plan Kiliana jest w tej grupie szczególny. To bowiem
odbitka dzieła Bodenehra, uzupełniona napisem pod dolną ramką planu:
„Georg Christoph Kilian exc A. V”. Można sądzić, że Kilian po śmierci
Bodenehra, a zatem po 1758 lub po 1766 roku, przejął jego płyty miedziane
i odbijał te prace, przy czym podawał własne nazwisko.
Plan Kiliana nie pojawiał się dotąd w katalogach i opracowaniach
dotyczących dziejów kartografii Warszawy. Zatem w sposób znaczący uzupełnia nie tylko zbiór kartograficzny Muzeum Warszawy, ale
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także wiedzę o dziejach planów miasta.

Kolekcja sreber z warsztatu Karola Filipa Malcza, XIX w.

Fot. Adrian Czechowski, Michał Matyjaszewski

Cukiernica (1859), sztućce (lata 40. XIX w.), lustro (lata 30. XIX w.),
para świeczników (lata 40. XIX w.)
srebro pr. 12
MHW 31455 – MHW 31458/1-18
Zakup dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu własnego Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.
opracowanie: Monika Siwińska

Skrzynia ładunkowa do przewozu wyrobów firmy E. Wedel,
lata 30. XX w.

Butelka po wodzie mineralnej sztucznej Ems Kraenchen,
1900–1939

B. Wahren Fabryka Rowerów i Motocykli
drewno, metal; wyrób fabryczny
wys. 68 cm, szer. 67 cm, dł. 89 cm
MHW 31773
zakup
opracowanie: Lena Wicherkiewicz

Warszawskie Towarzystwo „Motor” Spółka Akcyjna,
Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne, ul. Marszałkowska 23
wyrób fabryczny, szkło, papier, metal, porcelana, guma
26,3 × 8,8 cm (średnica)
MF 6300
zakup
opracowanie: Katarzyna Kucharska-Hornung

Drewniana skrzynia ładunkowa służyła do przewożenia wyrobów fir-

Butelka została wyprodukowana przez Warszawskie Towarzystwo

my E. Wedel. Była montowana do roweru lub tricykla. Pomalowano ją

Motor, jeden z czterech najważniejszych stołecznych zakładów prze-

zgodnie z ówczesną kolorystyką producenta słodyczy na kolor ciem-

mysłowo-farmaceutycznych lat 1900–1939. Zawierała wodę mineral-

noniebieski, ze znakiem firmowym w postaci autografu Emila Wedla.

ną sztuczną, co oznacza, że była to woda pochodzącą z warszawskiego

Na skrzyni znajdują się też informacje reklamowe dotyczące asorty-

ujęcia z dodatkiem tzw. soli emskiej produkowanej również w War-

mentu firmy: czekolady, karmelków, kakao i biszkoptów. Ten niezwy-

szawie, ale na wzór soli wydobywanej w regionie słynnego w XVIII

kły obiekt został wyprodukowany w warszawskiej firmie Bronisława

i XIX wieku uzdrowiska Bad Ems w Niemczech. Obcobrzmiące słowa

Wahrena, o czym świadczy tabliczka firmowa z wizerunkiem syreny

z etykiety odnoszą się do źródła wody mineralnej o nazwie Emser

umieszczona na tylnej ścianie skrzyni, u góry: „B. Wahren Fabryka

Kränchen, które bije w Ems do dzisiaj. Butelka zakupiona do zbiorów

| Rowerów i Motocykli | Warszawa, Świętokrzyska 26”. Firma była jed-

Muzeum Farmacji wyróżnia się dobrym stanem zachowania etykiety

nym z najstarszych warszawskich producentów rowerów. Założona

oraz mechanizmu zamykającego z porcelanowym korkiem. Uzupełnia

w 1893 roku, w okresie międzywojennym słynęła z produkcji rowerów

zbiór opakowań po środkach produkowanych przez firmę Motor

Syrena i Diabeł. W tym czasie była również jedynym w Polsce produ-

oraz zbiór przedmiotów związanych z uzdrowiskami i leczniczym wyko-

centem kół do rowerów (wszystkich ich elementów). Produkowała ak-

rzystaniem wód mineralnych.

cesoria rowerowe oraz realizowała zamówienia indywidulane, czego
przykładem jest skrzynia, oraz rządowe (m.in. dla wojska). Obiekt
został zakupiony od kolekcjonera rowerów i motocykli.

Zakupiony zestaw składa się z: cukiernicy skrzyniowej, pary świeczników, sztućców obiadowych (18 sztuk) i lustra toaletowego zwieńczonego herbem hrabiów Bnińskich. Nowe nabytki uzupełniły bogatą
kolekcję wyrobów z warsztatu Malcza znajdującą się w zbiorach Mu-

wyrobów złotniczych. Ze względu na jakość oraz reprezentatywność
obiektów, wszystkie zakupione srebra zostały umieszczone na wystawie stałej w Gabinecie Sreber i Platerów Warszawskich.
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Fot. Michał Matyjaszewski

niejszych i najstaranniej opracowanych warszawskich XIX-wiecznych

Fot. Adrian Czechowski, Michał Matyjaszewski

zeum Warszawy. Srebra sygnowane przez Malcza należą do najpięk-

Fotografie z cyklu Nowi warszawiacy. Nowe warszawianki,
Alija Magomadova, Hadiża Abilova, Nadia Shul, Nasta Chrałović,
Sayam Ghosh, Sitora Yusupova, Sanjar Hoshimi

Fotografie autorstwa Małgorzaty Janeckiej, ok. 1975

Trzewiki damskie w kolorze seledynowym firmy szewskiej
Antoni Świerszcz, ok. 1920

odbitki srebrowo-żelatynowe
18 × 24 cm
AF 38349 – AF 38383
dar
opracowanie: Karolina Puchała-Rojek

wydruki atramentowe na papierze
26 × 21 cm – 5 fotografii, 21 × 26 cm – 8 fotografii,
21 × 21 cm – 5 fotografii, 17 × 26 cm – 1 fotografia,
19,5 × 26 cm – 4 fotografie, 21 × 28,5 cm – 1 fotografia
AF 38434 – AF 38457
zakup
opracowanie: Karolina Puchała-Rojek

skóra, jedwab, metal; szycie maszynowe i ręczne
wys. 23,5 cm, szer. 7,1 cm, dł. 29 cm
MHW 31462/a-b
zakup
opracowanie: Agnieszka Dąbrowska

Seria 35 fotografii pokazujących Wolę, Śródmieście i Powiśle wykona-

Seria fotografii powstała w ramach warsztatów prowadzonych przez

Para damskich trzewików z przełomu pierwszej i drugiej dekady XX wie-

na przez Małgorzatę Janecką około 1975 roku została przekazana w da-

artystkę, aktywistkę i kuratorkę Karolinę Gembarę dla osób z doświad-

ku została uszyta ze skóry w kolorze seledynowym i ozdobiona nakład-

rze przez syna autorki, Tomasza Janeckiego. Na szeroko kadrowanych

czeniem migracji mieszkających w Warszawie. Efektem półrocznej

kami ze skóry czarnej, lakierowanej. Buty mają skórzaną podeszwę,

zdjęciach ulicznych widnieją pozostałości przedwojennej, zniszczonej

pracy były różne fotograficzne historie, dla których Warszawa była

okrągłe noski, obcas o kieliszkowatym kształcie i wysokie sznurowane

zabudowy miejskiej oraz nowo wybudowane bloki osiedla Za Żelazną

kontekstem, często tłem, a czasem punktem odniesienia w procesie

cholewki. Wewnątrz jest atłasowa podszewka, a w środku prawego buci-

Bramą. Seria ta jest szczególnie cenna ze względu na swoją spójność

kształtowania własnej tożsamości. Dzięki temu zakupowi możliwe

ka znajduje się wszywka z napisem: „A. Świerszcz ul. Nowy Świat 32”.

oraz spojrzenie na miasto, dalekie od propagandowych fotografii

było choć w drobnym stopniu wypełnienie widocznej luki, jaką sta-

To metka firmowa znanego warsztatu szewskiego, który cieszył się

ukazujących sukces budowy nowej Warszawy. Wpisuje się zarówno

nowi brak nazwisk autorów cudzoziemskiego pochodzenia współtwo-

dużą popularnością w latach międzywojennych. Antoni Świerszcz re-

w nurt wysokiej klasy fotografii amatorskiej, jak i w priorytet posze-

rzących fotograficzne odwzorowania Warszawy. Amatorski charakter

klamował się m.in. prasie i w programach teatralnych – rekomendował

rzania kolekcji o autorki – kobiety fotografki. Wyjątkowo interesujące

tych zdjęć współgra z charakterem kolekcji Muzeum, w którym istotne

„znane z dobroci wszelkie obuwie wyrobu własnego”, czyli buty dam-

jest też wykształcenie autorki, która była absolwentką Technikum Fo-

znaczenie pełni tego rodzaju fotografia, dotychczas przede wszystkim

skie, męskie i dziecięce.

tograficznego przy ulicy Spokojnej, zawodowej szkoły o długiej trady-

historyczna.

Małgorzata Janecka, Plac Zawiszy, widok w kierunku ulicy Grójeckiej, Warszawa,
około 1975
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Hadiża Abilova, Bez tytułu [Portret na tle Wybrzeża Gdańskiego i Wisły na wysokości
ulicy Grodzkiej], 2019

Fot. Michał Matyjaszewski

Fot. MW

Fot. MW

cji nauczania kobiet w zakresie fotografii.

Dorota Kozieradzka, Zjednoczone pomniki III

Marta Nadolle, Dopiero kiedy wyjdzie Pani za mąż
to spodoba się Pani w Warszawie, 2019

tempera żółtkowa na płótnie
150 × 200 cm, 110 × 73 cm
MHW 31804, MHW 31803
zakup
opracowanie: Konrad Schiller

olej na płótnie
30 x 30 cm
MHW 31805
zakup
opracowanie: Zofia Rojek

Obrazy Doroty Kozieradzkiej Sztafeta i Zjednoczone pomniki III

Praca jest zapisem rozmowy, którą Marta Nadolle odbyła z prof. Mi-

(ilustracja) stanowią artystyczny portret przestrzeni miejskiej

rosławem Duchowskim w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na

Warszawy i jej pomnikowej reprezentacji. Są częścią cyklu zatytu-

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

łowanego: Pomniki, który składa się z 10 płócien. Wszystkie obrazy

Prace Marty Nadolle stanowią rodzaj wizualnego pamiętnika, w któ-

były wizualną reprezentacją rzeźb pomnikowych rozlokowanych

rym artystka zapisuje przemyślenia, emocje czy wspomnienia z pozo-

w różnych miejscach Warszawy. Obraz Sztafeta to „portret” rzeźby

ru zwyczajnych zdarzeń. Zakupiony do kolekcji Muzeum Warszawy

stojącej przed Stadionem Dziesięciolecia (dziś Stadion Narodowy)

kameralny obraz dokładnie wpisuje się w tendencję autobiograficznej

w Warszawie. Rzeźba autorstwa Adama Romana z 1955 roku stała

notatki: tytułowe zdanie wypowiedział prof. Duchowski podczas roz-

się ikonicznym elementem krajobrazu stadionu. Na obrazie artystka

mowy o przyszłości artystki w Warszawie.

utrwaliła wizerunek rzeźby przez skupienie uwagi nie na jej otoczeniu i kontekście, ale na obiekcie samym w sobie. W przypadku
pracy Zjednoczone pomniki III artystka stworzyła malarski kolaż –
krajobraz wyobrażony, w którym zespoliła ze sobą różne rzeźby
i pomniki znajdujące się w Warszawie. Stworzona przez Kozieradzką
kompozycja odwołuje się do znaczenia rzeźby w przestrzeni miasta
oraz odnosi się do kwestii samej percepcji monumentalnych form
i możliwości ich ulokowania w kontekście miejsca, wydarzenia czy też
znaczenia historycznego. Oba obrazy stanowią kontekst dla zbiorów
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Fot. MW

Fot. MW

rzeźby i kolekcji widoków Warszawy w Muzeum.

e-Kolekcje

Digitalizacja

Blanka Melania Ciężka
Dział Badań nad Historią Warszawy i Zbiorami

Mikołaj Kalina
Dział Digitalizacji Zbiorów

Z początkiem roku 2021 podjęliśmy prace nad zwiększaniem liczby
pozycji w bazie e-Kolekcji, co było związane z przyspieszeniem opracowania zbiorów i digitalizacji muzealiów. Najwięcej obiektów dodaliśmy w ramach kolekcji fotograficznej – udało nam się udostępnić
m.in. pokaźny zbiór fotografii reportażowych autorstwa Sylwestra
„Krisa” Brauna – 1500 szt.
W minionym roku w bazie e-Kolekcji przybyły 7742 obiekty,
co dało sumarycznie 13 275 obiektów w całej bazie.
Kontynuowaliśmy prace nad podziałem i optymalizacją treści publikowanych na portalu Kolekcje. Powstał katalog szczegółowych
wytycznych dla autorów tekstów. W ostatnim kwartale zaprojektowaliśmy nową, ulepszoną odsłonę portalu. Strona przeszła rozbudowę
i zyskała usprawnienia. Unowocześniliśmy szatę wizualną, zaprojektowaliśmy nową stronę startową, ułatwiającą użytkownikowi zarówno eksplorowanie bazy zbiorów, jak i czytanie artykułów.
W niżej wymienionych zakładkach na portalu prezentujemy:
— i nterpretacje – artykuły specjalistyczne w ramach kategorii:
Miasto pod lupą, Wybrane z kolekcji, Wokół wystawy, Perspektywy

W 2021 roku kontynuowaliśmy dwuletni projekt Warszawa
Edwarda Hartwiga – cyfrowe opowieści, w ramach którego:
— udostępniliśmy po opracowaniu i zdigitalizowaniu drugą część
zbioru wytypowanego do zadania – 750 unikatowych odbitek fotograficznych autorstwa Edwarda Hartwiga ze zbiorów Muzeum
Warszawy (również w języku angielskim); obiekty zostały ze sobą
powiązane za pomocą tagów, co pozwala
na wielokierunkową nawigację;
— opublikowaliśmy sześć artykułów omawiających zagadnienia
z zakresu historii fotografii, antropologii, teorii sztuki oraz
obszerny biogram fotografa;
— wraz z partnerem w projekcie – Biblioteką Narodową stworzyliśmy dodatkowe dwa artykuły na blog Polony (portal edukacyjny
Biblioteki Narodowej). W bazie Polony udostępniliśmy kolejne
100 obiektów ze zbiorów Muzeum Warszawy.
— opracowaliśmy 100 audiodeskrypcji do wybranych obiektów
z udostępnianego zasobu – powstały nagrania opisujące wybrane
odbitki fotograficzne, co pozwala na odbiór zdjęć osobom z niepełnosprawnościami;

oraz W szerszym kontekście
—m
 iasto od a do z – biogramy postaci związanych z Warszawą
oraz warszawskie hasła topograficzne i pojęciowe w formie
rozbudowanych opisów encyklopedycznych
—o
 powieści – teksty źródłowe ze zbiorów Muzeum Warszawy
i słuchowisk związanych z historią mieszkańców miasta.

KOLEKCJE ONLINE — ODSŁONY

187 789

— przeprowadziliśmy pozycjonowanie strony internetowej SEO,
aby zwiększyć grono odbiorców e-Kolekcji;
— zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty edukacji w zakresie
świadomego, kreatywnego i bezpiecznego wykorzystywania
zasobów cyfrowych udostępnianych na naszym portalu.

Projekt Warszawa Edwarda Hartwiga – cyfrowe opowieści dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

odsłon portalu od stycznia 2021
w tym:

Dział Digitalizacji Zbiorów wykonał wizerunki cyfrowe 8031 muzealiów. Proces digitalizacji objął obiekty do bardzo bogatego programu
wystaw oraz towarzyszących im publikacji: Zwierzęta w Warszawie.
Tropem relacji, Więcej Zieleni! Projekty Aliny Scholtz, Niewidoczne. Historie warszawskich służących, Rzeczy do zabawy. Edward Manitius
i jego wytwórnia, Niech płyną! Inne rzeki Warszawy (otwarcie w styczniu
2022). Były to również obiekty do otwieranej w 2022 roku Izbi Pamięci
przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli oraz do artykułów
i wystaw online dotyczących rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i powstania „Solidarności”. Największą liczbę muzealiów scyfryzowaliśmy na potrzeby udostępnienia na portalu Kolekcje Muzeum
Warszawy. Pomiędzy planową digitalizacją odpowiadaliśmy również
na potrzeby promocji wydarzeń muzealnych, udostępnień oraz publikacji zewnętrznych pracowników merytorycznych Muzeum.
Liczba obiektów zdigitalizowanych z podziałem na zbiory:
1
1
1031
1
632
29
24
172
87
9

— Depozyty
— Biblioteka
— Archiwalia
— Archeologia
— Fotografia
— Korczakianum
— Medale/Numizmaty
— Muzeum Drukarstwa
— Muzeum Farmacji
—M
 uzeum Miejsce
Pamięci Palmiry

2 788 — Negatywy
24 — Nie-muzealia
157 — P
 lany i rysunki
architektoniczne
652 — Pocztówki
641 — R
 zemiosło artystyczne
i Pamiątki historyczne
514 — Sztuka
12 — Wydzielone
1148 — Wydzielone: Fotografia
71 — Obiekty spoza muzealiów
(na wystawy)

LICZBA OBIEKTÓW ZDIGITALIZOWANYCH

8031
5227

Dofinansowano ze środków m.st. Warszawy.

24 572
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odsłony portalu przy publikacji
sylwestra brauna
(kampania promocyjna)

2020

2021

Konserwacja zbiorów
Robert Kołodziejski
W minionym roku jako konserwatorzy dzieł sztuki, zatrudnieni
w czterech specjalistycznych pracowniach, aktywnie uczestniczyliśmy w rozlicznych działaniach Muzeum Warszawy w ramach realizacji projektów wystawienniczych oraz ochrony zbiorów Muzeum.
Ocenialiśmy stany zachowania wszystkich wypożyczanych i zwracanych obiektów, a także wszelkich nabytków pozyskiwanych do zbiorów muzealnych. Nadzorowaliśmy przemieszczanie się muzealiów,

Konserwacja w liczbach
pełna konserwacja
PRACOWNIA KONSERWACJI
MALARSTWA

obrazy
tkaniny
techniki mieszane
razem
PRACOWNIA KONSERWACJI METALU

ich pakowanie i transporty związane z przygotowywaniem wystaw

PRACOWNIA KONSERWACJI PAPIERU

czasowych. Wprowadzaliśmy nowe uwagi konserwatorskie do kart in-

PRACOWNIA KONSERWACJI MEBLI

wentarzowych w systemie Musnet. Na potrzeby działów zajmujących

razem

12 szt.
5 szt.
2 szt.
19 szt.
76 szt.
19 szt.
8 szt.
122 szt.

się digitalizacją oraz tworzeniem e-Katalogu i we współpracy z tymi
działami wykonaliśmy wiele zróżnicowanych prac konserwatorskich.
Przeprowadzaliśmy przeglądy i oceny stanu zachowania obiektów
w magazynach muzealnych oraz na ekspozycjach. Cyklicznie monitorowaliśmy warunki klimatyczne w magazynach i na wystawach.
Zrealizowaliśmy wiele programów konserwatorskich przy bardzo
różnorodnych obiektach. Rok 2021 był ostatnim rokiem 28-letniej dzia-

częściowa konserwacja

Woluminy księgozbioru Ludwika Gocla

Numer inw. 12 + 2501-6 (współoprawne); 15; 16; 25; 29; 30,31
(dodatek – 1 karta luzem); 34; 51; 53; 59; 60; 63; 65; 69; 104; 120; 659; 660;
813; 846
W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie działań muzealnych w latach 2021–2022 rozpoczęliśmy realizację
zadania Konserwacja zabytkowych woluminów księgozbioru Ludwika
Gocla. W 2021 roku zakonserwowaliśmy 20 woluminów. Unikatowy
księgozbiór zawiera publikacje z okresu powstania listopadowego
i Wielkiej Emigracji. Mają zdobione oprawy, ekslibrisy, odręczne notatki oraz dedykacje autorów, właścicieli i kolekcjonera. Cały księgozbiór,
wraz z zakonserwowanymi woluminami, jest eksponowany w Gabinecie Ludwika Gocla na wystawie głównej Muzeum Warszawy Rzeczy

PRACOWNIA KONSERWACJI

warszawskie.

MALARSTWA

tkaniny
techniki mieszane
razem

Wybrane prace konserwatorskie

14 szt.
17 szt.
31 szt.

łalności Pracowni Konserwacji Mebli w Muzeum Warszawy.

PRACOWNIA KONSERWACJI MEBLI

razem

8 szt.
120 szt.
4 szt.
163 szt.

Fot. Bartosz Iwaszkiewicz

PRACOWNIA KONSERWACJI METALU
PRACOWNIA KONSERWACJI PAPIERU

zachowawcza konserwacja
PRACOWNIA KONSERWACJI
MALARSTWA

obrazy
tkaniny
tkaniny
razem
PRACOWNIA KONSERWACJI METALU
PRACOWNIA KONSERWACJI PAPIERU
PRACOWNIA KONSERWACJI MEBLI

razem

1 szt.
31 szt.
45 szt.
77 szt.
27 szt.
1188 szt.
22 szt.
1302 szt.

Łącznie we wszystkich pracowniach MW
i zakresach działań, poddano konserwacji

1587 obiektów
28
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Zadanie Konserwacja zabytkowych woluminów księgozbioru Ludwika Gocla
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

KONSERWACJA MALARSTWA

KONSERWACJA METALU

Rynek Starego Miasta, 1845

Tkanina z symbolami i napisami patriotycznymi, ok. 1861

Chrystus dźwigający Krzyż, ok. 1920

autor nieznany
olej na płótnie
67,3 × 82,2 cm
MHW 2249

autor nieznany
płótno, tempera, olej
117 × 74 cm
MHW 18414

Warszawska Fabryka Braci Łopieńskich
brąz, granit; odlewanie, patynowanie
28 × 29,5 × 17,5 cm
MHW 31312

Lico oczyszczono chemicznie z warstwy pożółkłego werniksu oraz zmie-

Tkanina była silnie odkształcona, pofalowana na całej powierzchni,

Konserwacji poddano miniaturę rzeźby stojącej przed kościołem

nionych kolorystycznie starych retuszy i przemalowań. Uzupełnio-

z licznymi niewielkimi spęcherzeniami oraz śladami po złożeniu. Ob-

św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Odlew, wyko-

no kitem ubytki. Wykonano retusze barwne, scalające kolorystycznie

raz był zaplamiony i zabrudzony z wieloma drobnymi odpryskami

nany w warszawskiej Fabryce Braci Łopieńskich w 1920 roku, został

oryginalną warstwę malarską.

czarnej farby. Stary odkształcony dublaż silnie utrwalał uszkodzenia

oczyszczony z licznych zabrudzeń oraz produktów korozji bez naru-

podobrazia i warstw malarskich.

szenia autorskiej chemicznej, brązowej patyny. Po zabezpieczeniu

Usunięto stary dublaż. Tkaninę oczyszczono, sklejono, wyprostowa-

antykorozyjnym obiekt trafił na ekspozycję w Gabinecie Pomników

no po nawilżeniu, wklejono łatki płócienne, a inne ubytki wypełniono

Warszawskich.

kitem, po czym zdublowano na nowe płótno i naciągnięto na nowe krosno. Wykonano retusze barwne.

Fot. Katarzyna Lesiakowska-Tofil

Przed konserwacją

Po konserwacji
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Fot. Piotr Kaczkiełło

Fot. Katarzyna Głogowska

W trakcie konserwacji, czyszczenie lica

Przed konserwacją

Po konserwacji

KONSERWACJA PAPIERU I FOTOGRAFII

KONSERWACJA MEBLI

Dyplom nadania Konstantemu Zalewskiemu stopnia
czeladnika przez Urząd Starszych Zgromadzenia Kotlarzy
w mieście Warszawie, kwiecień 1890

papier; litografia, druk, rękopis, pieczęć tuszowa
44,3 × 57,7 cm
MHW A/I/3966

Portret Haliny i Ludwika Manitiusów, przełom XIX i XX w.

Komoda empirowa, przełom XVIII i XIX w.

fotografia srebrowo-żelazowa
62 × 48 cm
AF 38050

palisander, biały marmur, okucia z brązu; złocenie
126,5 × 58 × 91,5 cm
MHW 17163

Z uwagi na znaczne zniszczenia oraz degradację chemiczną tektury

Ukończono złożoną konserwację komody z epoki napoleońskiej. Poza

podjęto decyzję o oddzieleniu elementów i zakonserwowaniu ich

pracami stolarskimi wykonano liczne rekonstrukcje okuć brązowych.

Obiekt został wstępnie wyprostowany, następnie oczyszczony me-

oddzielnie. Z tektury usunięto duży zaciek, znajdujący się na okienku

chanicznie. Uszkodzenia naprawiono przy użyciu bibułki japońskiej

passe-partout. Powierzchnie tektury stykające się z fotografią zostały

i oczyszczonego klajstru ryżowego. Struktura papieru została przekle-

podklejone papierem bawełnianym, posiadającym atest PAT. Dla foto-

jona wodnym roztworem metylocelulozy i odkwaszona w technologii

grafii wykonano tzw. suchy montaż, umożliwiający jej swobodne wyj-

bezwodnej Bookkeeper. Arkusz ponownie nawilżono i ostatecznie

mowanie. W ramach konserwacji fotografii wykonano konsolidację

wyprostowano pod odpowiednim obciążeniem.

odspajających się łusek fotograficznej emulsji żelatynowo-srebrowej.

W trakcie konserwacji

Przed konserwacją

Fot. Igor Nowak

Fot. Edward Pawlikowski

Przed konserwacją

Fot. Paulina Miąsik

Po konserwacji

Po konserwacji
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Oddziały i lokalizacje
Siedziba główna –
Rynek Starego Miasta

Muzeum Warszawskiej Pragi

rynek starego miasta 28–42, 00–272 warszawa

ul. targowa 50/52, 03-733 warszawa

Jarosław Trybuś

Katarzyna Kuzko-Zwierz

Wiosną, po zamknięciu związanym z pandemią koronawirusa, Mu-

Oddział praski Muzeum Warszawy, otwarty dla publiczności w mar-

zeum Warszawy wznowiło działalność programową w siedzibie

cu, byliśmy zmuszeni zamknąć już po dwóch tygodniach w związku

głównej przy Rynku Starego Miasta. Zorganizowaliśmy dwie wysta-

z ogłoszeniem kolejnego lockdownu. Ponownie zaprosiliśmy publicz-

wy czasowe, które odbiły się szerokim echem wśród warszawskiej

ność w maju – w trakcie Nocy Muzeów. Do końca roku prowadzili-

publiczności: Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji i Niewidoczne.

śmy działalność stacjonarną, uzupełnianą o wydarzenia wirtualne

Historie warszawskich służących.

(m.in. cykl podcastów Praskie audiohistorie, cykl wideo Praskie migawki

W 2021 roku otworzyliśmy również dwie nowe przestrzenie wysta-

przybliżający wystawę stałą, spotkania i oprowadzania kuratorskie reFot. Teodor Klincewicz

wiennicze: Gabinet Zmienny i Galerię Rynek 30. W Gabinecie Zmiennym prezentujemy cykl interwencji artystycznych odnoszących się do
zbiorów Muzeum Warszawy. Zapraszamy współczesnych artystów
do naszych magazynów i zachęcamy do przedstawienia wybranych
obiektów z kolekcji w nowych, zaskakujących kontekstach. Cykl zain-

Gabinet Brązów Warszawskich

alizowane online).
W czerwcu, w ramach Sceny Letniej, ponownie zatętnił życiem muzealny dziedziniec, na którym gościliśmy licznie uczestników i uczestniczki spektakli i koncertów. Korzystały z niego także osoby biorące
udział w warsztatach z cyklu Zielone rzemiosło, którego ubiegłoroczne wydanie zostało uhonorowane 1. miejscem w XV edycji konkursu

zwróciła uwagę na przechowywane w Muzeum obiekty odkryte pod-

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” (najlepszy projekt

czas badań archeologicznych podziemi Pałacu Saskiego.

edukacyjny). Lato skłaniało też do spacerów śladami Prawobrzeżnych

Fot. Teodor Klincewicz

augurowała interwencja artystyczna Diany Lelonek Pałac. Artystka

W Galerii Rynek 30 pokazujemy wystawy młodych twórców związanych głównie z warszawskim środowiskiem artystycznym. Działalność Galerii Rynek 30 rozpoczęliśmy wystawą Jak powraca las Sayama
Gosha, przygotowaną we współpracy z kolektywem Sputnik Photos.

wyżej wymienione zadania mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Fot. Teodor Klincewicz

Gabinet Detalu Architektonicznego

– osób związanych z poszczególnymi rejonami naszej dzielnicy. Trzy
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Sala historii Pragi

Fot. Jakub Certowicz

Gabinet Widoków Warszawy

Muzeum Woli

W lipcu zaprosiliśmy publiczność na Pragę lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka, wystawę, której towarzyszyły publikacja oraz bogaty
program wydarzeń. W jego ramach aż do później jesieni przygląda-

ul. srebrna 12, 00-810 warszawa

liśmy się współczesnej przestrzeni dzielnicy zza obiektywu aparatu
powstały ziny, a także dyskutowaliśmy o przemianach architektonicz-

Na początku 2021 roku Muzeum Woli było zamknięte z powodu sy-

nych i społecznych Pragi oraz roli fotografii w życiu osobistym, pracy

tuacji epidemicznej. Pomimo niesprzyjających okoliczności aktywnie

nauczycielskiej i warsztatowej.

działaliśmy w przestrzeni online, począwszy od programu towarzy-

Braliśmy też udział w przedsięwzięciach ogólnowarszawskich, ta-

szącego otwartej w poprzednim roku wystawy Przemiany. Krajobraz

kich jak Warszawskie Dni Rodzinne, Festiwal Warszawa Singera czy

Woli po 1989 roku, która przedstawiała analizę zmian architektonicz-

Europejskie Dni Dziedzictwa, podczas których zaprezentowaliśmy film

nych, urbanistycznych i społecznych, jakie zaszły na obszarze Woli

o produkcji pyz – dania będącego ważnym elementem warszawskiego

w ciągu ostatnich 30 lat. Zaproponowane rozmowy, wykłady i prezen-

dziedzictwa kulinarnego, przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem

tacje odnosiły się do tematów mieszkalnictwa (Osiedle Młynów też się

Serduszko dla Dzieci oraz lokalem Pyzy, flaki gorące! W listopadzie na-

wciąż zmienia; Bloki na Dzikim Zachodzie. Dlaczego warto zamieszkać

tomiast skupiliśmy się na zgłębianiu tajników pańskiej skórki.

na Woli? i Hongkong czy Pekin? Zamieszkiwanie na Woli). Odnosiliśmy

Koniec roku upłynął nam pod hasłem Rzeczy do zabawy, będą-

się również do kwestii kulturowych i społecznych (Traumy transfor-

cym jednocześnie tytułem wystawy czasowej, prezentującej wyroby

macji. Społeczeństwo i wizualność; Fugazi. Eksplozja euforii). Samą wy-

wytwórni zabawek Edwarda Manitiusa. Spośród bogatego progra-

stawę udostępniliśmy zwiedzającym na przełomie marca i kwietnia,

mu wydarzeń towarzyszących warto zwrócić szczególną uwagę na

tuż przed jej zakończeniem.

kolejną edycję wydarzenia Zrób sobie prezent, podczas której od na-

Przed otwarciem kolejnej wystawy rozwijaliśmy nasze działania edu-

szych partnerów z punktów usługowych i rzemieślniczych chętni

kacyjne, w szczególności projekt, który cieszył i cieszy się dużym za-

odebrali 500 zestawów do samodzielnego przygotowania teatrzyku,

interesowaniem – Spacery wokół przedszkoli i szkół. Każdy ze spacerów

inspirowanych wyrobami zabawkarskimi. Mimo faktycznej dostęp-

był specjalnie opracowany na potrzeby konkretnej placówki, dlatego

ności Muzeum dla zwiedzających przez zaledwie nieco więcej niż

też każda z tras była wyjątkowa. Ponadto we współpracy z Jagną Koftą

połowę roku – we wszystkich działaniach organizowanych przez nas

przygotowaliśmy dwa spacery o tematyce żydowskiej historii Woli.

w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej wzięło udział ponad 17 000 osób.

nież do szerszej refleksji nad tematyką przyrodniczą w obszarach

Fot. Jakub Certowicz

zurbanizowanych.

Pomnik Drutu Kolczastego
Grupa dekonstrukcyjna – Karaoke dla klimatu

Fot. Magdalena Staroszczyk

siedzibą Muzeum Woli. Zakres i treść wystawy skłoniły nas rów-

Fot. Laura Ociepa

szącego, m.in. założyliśmy wraz z publicznością rabatę wodną przed

Sala targu praskiego

Oddziały i lokalizacje

Gabinet Wolski – ekspozycja stała

W czerwcu otworzyliśmy wyjątkową wystawę Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz. W ramach rozbudowanego programu towarzy-
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Fot. Marcin Sieczka

Konrad Schiller

fotograficznego, pracowaliśmy na jej wizerunkach, w wyniku czego

Muzeum Farmacji im. mgr farmacji
Antoniny Leśniewskiej

Muzeum Drukarstwa
ul. ząbkowska 23/25, 03-736 warszawa

ul. piwna 31/33, 00-265 warszawa

Radosław Adamski
Ważnym elementem w działaniach edukacyjnych w 2021 roku

graficzne były tematami przewodnimi w ramach ubiegłorocznych wy-

były lekcje muzealne z historii drukarstwa oraz technik graficznych.

darzeń w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Każdemu tematowi

Wyjątkowość lekcji polegała na wprowadzeniu do każdych zajęć ele-

towarzyszyła prezentacja ze zbiorów Muzeum Drukarstwa, przed-

mentów warsztatowych. Połączenie z nimi teorii pozwoliło utrwalić

stawiająca m.in. unikatowe wydawnictwa, unikatowe oprawy arty-

informacje oraz nauczyć logicznego myślenia z wykorzystaniem nowo

styczne, grafiki, maszyny drukarskie oraz zabytki sztuki pisarskiej.

nabytej wiedzy. W trudnym okresie pandemicznym, aby umożliwić

Prezentowane zbiory były punktem wyjścia do realizacji oferty edu-

dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, oprócz lekcji online, stwo-

kacyjnej Muzeum. W 2021 roku kontynuowaliśmy projekt związany

rzyliśmy projekt warsztatów pod nazwą Muzeum w skrzyni. To pomysł

z prezentacją najciekawszych zbiorów z kolekcji. Do połowy września

umożliwiający wyjście z działaniami edukacyjnymi poza siedzibę

pokazywaliśmy zbiory dotyczące rocznicy 40-lecia powstania Solidar-

Muzeum. Zajęcia odbywały się w wyznaczonej przez zamawiającego

ności. Na wystawie Solidarność 1980–1983. Początek można było obej-

placówce, były prowadzone w ramach oferty stacjonarnych działań

rzeć m.in. powielacze wykorzystywane w drukarniach podziemnych,

edukacyjnych – dostosowanych do wieku dzieci. Każde zajęcia były re-

ulotki, broszury oraz nielegalne druki z lat 1980–1988, ilustrujące

alizowane z wykorzystaniem autentycznych materiałów drukarskich,

poszczególne etapy naszej drogi do wolności.

takich jak prasa drukarska, czcionki, przybory zecerskie oraz narzę-

We wrześniu zaprosiliśmy na pokaz ulotek reklamowych oraz

dzia graficzne. Elementem końcowym każdych zajęć była możliwość

druków związanych z pojęciem smaku: wydarzenie Smak i druk było

wytłoczenia na prasie drukarskiej druku pamiątkowego lub grafiki

realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Aby wpisać się

– przygotowanych specjalnie do projektu Muzeum w skrzyni.

w tegoroczny temat EDD Smaki dziedzictwa – Muzeum Drukarstwa za-

W minionym roku Muzeum Drukarstwa uczestniczyło również

prezentowało opakowania spożywcze, afisze, karty menu oraz serwetki

w szeregu działań realizowanych samodzielnie bądź z innymi insty-

kawiarniane wydrukowane techniką litograficzną. Pokazowi ekspona-

tucjami kultury. Wśród wydarzeń były m.in. Dzień Drukarza, Noc

tów z kolekcji Muzeum Drukarstwa towarzyszyły rodzinne warsztaty

Muzeów oraz Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier.

Katarzyna Kucharska-Hornung
W minionym roku Muzeum Farmacji zaprosiło publiczność m.in. na
spotkanie ze sztuką współczesną. W ramach Warsaw Gallery Weekend
ugościliśmy w przestrzeni wystawy stałej Res pharmaceuticae ekspozycję artysty Tomasza Kulki Owoc drzewa poznania dobra i zła, na której
można było obejrzeć serię rzeźb z roślin zebranych i ususzonych przez
artystę oraz cykl obrazów w tradycyjnej technice malarskiej tempery

Wystawa Tomasza Kulki
Owoc drzewa poznania dobra i zła

Fot. Zuzanna Głód

Książka, typografia, drukarstwo podziemne oraz artystyczne techniki

graficzne z projektowania artystycznego. Na szczególną uwagę zasłu-

jajowej na złoconych deskach. Prezentowana od 30 września do 3 paź-

guje cykl zinowych warsztatów kolażowych realizowanych wspólnie

dziernika wystawa, której kuratorem był Jacek Sosnowski, powstała

z Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Hekla Studio. Proces tworzenia

w wyniku współpracy Muzeum z Fundacją Propaganda.

zinów rozpoczął się od kreacji kolaży, przez wspólne projektowanie

Muzeum Farmacji użyczyło obiekty i wsparło przygotowanie wy-

okładki i drukowanie jej w zecerni Muzeum Drukarstwa przy użyciu

stawy W świecie Dzidzi i Kogutka przypominającej postać Adolfa Gą-

prasy drukarskiej oraz czcionek, aż do procesu introligatorskiego –

seckiego, producenta słynnego polskiego środka przeciwbólowego,

zszywania wydrukowanych rozkładówek w formę broszury.

tzw. Kogutka. Wystawa odbyła się w siedzibie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie (1 marca – 30 czerwca).
W ramach prac nad zbiorami zinwentaryzowaliśmy i opracowaliśmy
1678 obiektów. Wykonaliśmy profesjonalne zdjęcia 150 muzealiom.
W e-Katalogu został opublikowany artykuł Magdaleny Ciepłowskiej
Fot. Tomasz Kaczor

poświęcony początkom przemysłu farmaceutycznego na Tarchominie,
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Warsztaty na wystawie stałej

przywołujący jednego z czterech najważniejszych graczy na międzywojennym rynku produkcji leków – firmę Ludwik Spiess i Syn. Zaplanowaliśmy strategię inwentaryzacji na następne lata oraz rozpoczęliśmy
badania proweniencyjne zbiorów Muzeum Farmacji.

Pod koniec roku powstała nowa oferta zajęć stacjonarnych dla szkół –
osiem scenariuszy dopasowanych do wieku uczniów i poziomu nauczania. Udało się przeprowadzić lekcje stacjonarne (255 osób) oraz lekcje
online (228 osób). Gościliśmy grupę seniorów, odbyły się również dwa
seminaria Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz wizyty studyjne.
Byliśmy organizatorami i współorganizatorami różnorodnych wydarzeń również dla odbiorców indywidualnych, m.in. Nocy Muzeów,
warsztatów dla rodzin z dziećmi Poznaj sekrety stuletniej apteki, akcji
Czytamy gdzie indziej inicjowanej przez Staromiejski Dom Kultury czy
Wielkiego zwiedzania organizowanego przez Samorząd Studentów SGH.
Od uczestnictwa w Festiwalu Kultury bez Barier rozpoczęliśmy
prace na rzecz udostępniania wystawy głównej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dla publiczności przygotowaliśmy pomoce dotykowe – obszerny zbiór przedmiotów aptecznych do poznania dotykiem. Zwiedzający mieli także możliwość zapoznania się z wybranymi
obiektami z wystawy głównej. Pomoce ułatwiły nam oprowadzanie
wyjątkowych gości – grupy szkolnej z Lasek. Uczestniczki tego spotkania oraz ich opiekunki przygotowały w piśmie Braille’a i podarowali
Muzeum wydruki kompletu naszych tekstów o wystawie. Będą one
udostępniane kolejnym zwiedzającym. Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielne zwiedzanie, zamontowaliśmy
tablicę z tyflografiką układu przestrzennego Muzeum.

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
palmiry, 05-152 czosnów
Monika Kościk
Pomimo zamknięcia ekspozycji do połowy maja i utrudnień wynikających z pandemii Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry przyciągnęło
wiele zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i turystów. W po-

Wydarzenia, uroczystości i spotkania cykliczne to m.in.:
—u
 roczystości upamiętniające 81. rocznicę śmierci Agnieszki Dowbor-Muśnickiej i pozostałych ofiar egzekucji 21 czerwca 1940 roku;

równaniu z ubiegłym rokiem zdołaliśmy zwiększyć frekwencję.

— III Bieg dla Bohaterów Sejm RP – Palmiry, organizowany przez Mini-

W Palmirach organizujemy dwa rodzaje wydarzeń: cykliczne uroczy-

sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod patronatem premiera

stości, w większości plenerowe, i spotkania w przestrzeni ekspozycji

Mateusza Morawieckiego;

oraz w sali edukacyjnej, skierowane do uczniów, nauczycieli historii,

— uroczystości związane z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej

studentów, wykładowców akademickich itp. W ich trakcie uczestni-

z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samo-

cy poznawali tragiczną historię miejsca i wydarzenia, które rozegrały

rządowych, urzędów i instytucji centralnych, rodzin ofiar, komba-

się na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 1939–1944. Spotykali-

tantów, wojska (14 września); w trakcie wydarzenia zostały odczyta-

śmy się również z pracownikami muzeów i instytucji zajmujących

ne listy okolicznościowe od prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek

się historią II wojny światowej, martyrologią. Celem była wymiana

Sejmu Elżbiety Witek, premiera Mateusza Morawieckiego oraz

doświadczeń, omówienie sposobów prezentacji tej tematyki i roli placówek w kształtowaniu polityki pamięci.

ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka;
— 61. Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”.

Wśród wydarzeń, które zorganizowaliśmy w Palmirach w 2021 roku warto wyróżnić:

W minionym roku kontynuowaliśmy realizację programu doku-

— wizytę ambasadora Republiki Estonii Martina Rogera wraz z zastęp-

mentacyjno-badawczego Lista pamięci. Dzięki kontaktom z rodzinami

czynią, Marit Maks (16 marca); wizytę ambasadora Republiki Fede-

i bliskimi osób zamordowanych w Puszczy Kampinoskiej i w Lasach

ralnej Niemiec, dr. Arndta Freytaga von Loringhovena (21 maja);

Chojnowskich pozyskaliśmy ważne dla dalszych badań informacje

— projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej Warszawy

oraz mieliśmy możliwość weryfikacji dotychczasowych.

i Mazowsza, realizowany w ramach programu MEiN Poznaj Polskę
w obszarze Śladami Polskiego Państwa Podziemnego (wrzesień –
listopad) ok. 30 grup. Dzięki przygotowanym lekcjom uczniowie
mogli poznać m. in. założenia i formy realizacji polityki okupanta
niemieckiego wobec polskiego społeczeństwa w latach II wojny

Pomoce dotykowe dla osób
z niepełnosprawnością
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eksterminacji tak dużej liczby przedstawicieli inteligencji;
— spotkanie delegacji władz polskich i austriackich w ramach konsultacji polsko-austriackich poświęconych kwestii upamiętnienia ofiar
obozu KL Gusen z udziałem wiceministra MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęk oraz przewodniczącego Kuratorium Urzędu Mauthausen Memorial i szefa sekcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii, Hermana Feinera (24 listopada).

Fot. Monika Kościk

Fot. Katarzyna Kucharska-Hornung

światowej, życiorysy wybranych ofiar egzekucji, konsekwencje

Muzeum Ordynariatu Polowego

Centrum Interpretacji Zabytku

ul. długa 13/15, 00-238 warszawa

ul. brzozowa 11/13, 00-238 warszawa

Jacek Macyszyn

dr Olaf Kwapis

W cyklu Warszawska tandeta i luksus historyk dr Jarosław Pietrzak
przedstawił: 1. Marywil jako królewską rezydencję i miejsce kultu oraz

W 2021 roku Muzeum Ordynariatu Polowego uczestniczyło w przedsię-

handlu, 2. warszawski Pociejów – stolicę tandetnego przepychu, 3. hi-

wzięciach nawiązujących do setnej rocznicy zakończenia wojny polsko-

storię awansu społecznego od chłopa do szlachcica na podstawie rozwa-

-bolszewickiej. W tym celu we współpracy z Muzeum Niepodległości

żań o kaplicy Kotowskich w kościele dominikanów na Nowym Mieście.

i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego została zorganizowana

Zainicjowaliśmy debaty online towarzyszące wystawie czasowej

sesja naukowa, oraz powstało wydawnictwo Droga do wolności – Bitwa

Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji. W dyskusji wzięliśmy na

Warszawska 1920 roku, któremu towarzyszyła także wystawa portretów

warsztat międzygatunkową̨ wspólnotę̨ mieszkańców Warszawy.

polskich dowódców z okresu wojny 1919–1921 oraz wystawa planszowa

Czym jesteśmy jako tak zróżnicowana społeczność i czego możemy

prezentująca duszpasterstwo wojskowe z okresu 1918–1921 Niech żoł-

jako ludzie uczyć się̨ od zwierząt żyjących w naszym mieście? Czy nie

nierz widzi w Was namaszczenie i świętość.

są one przypadkiem mądrzejsze od nas? Co jesteśmy winni stołecznym

Wielkie dni małej floty warszawskiego marynisty, Adama Werki, zorganizowanej z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem, obchodzonej
w 2020 roku.
W ramach działalności wydawniczej wraz ze Stowarzyszeniem Muzeum Policji oraz Fundacją Semper Fidelis, opublikowaliśmy jubileuszo-

Centrum Interpretacji Zabytku jest miejscem spotkań i rozmów

wy numer magazynu „Policjanci” z okazji 20-lecia istnienia Stowarzy-

o odbudowanym Starym Mieście wpisanym na listę światowego dzie-

szenia. Ponadto zorganizowaliśmy odczyty i prelekcje dotyczące historii

dzictwa UNESCO. Działalność CIZ dotyczy nie tylko tematyki znisz-

i tradycji duszpasterstwa wojskowego, a także – dwa koncerty.

czeń i powojennej odbudowy. Wspieramy i organizujemy szereg akcji

Po zamknięciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

i działań edukacyjnych związanych ze światowym dziedzictwem i mi-

mazowieckiego 2007–2013, przy wsparciu którego powołano Muzeum

sją UNESCO, przy czym czerpiemy z metod interpretacji dziedzictwa

Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Warsza-

lokalnego i światowego.

wy, powstała prawna możliwość zmiany organizatora Muzeum Ordy-

W 2021 roku w Centrum Interpretacji Zabytku zrealizowaliśmy

nariatu Polowego. W związku z powyższym na mocy porozumienia

cykle spotkań, debat i wykładów poświęconych w całości tematyce

z 24 września 2021 pomiędzy Muzeum Warszawy a Ordynariatem Po-

dawnej i współczesnej Warszawy. Podjęliśmy tematykę z zakresu hi-

lowym i wyrażoną wolą stron przekazania Muzeum do Ordynariatu

storii architektury, rzemiosła lokalnego, bieżącej działalności i zadań

Polowego, podjęte zostały przez oddział merytoryczne i organizacyjne

organizacji pozarządowych oraz wyzwań przyszłości miasta wyni-

działania związane z tym przekazaniem.

kających z przemian kultury współczesnej. Profesor Marta Leśniakowska przedstawiła sylwetki warszawskich architektek zaangażowanych w budowę przedwojennej i powojennej stolicy. Grzegorz Piątek
w cyklu wykładów Rekonstrukcje i konstrukcje. Architektura Warszawy
i przepisywanie historii przyjrzał się znanym warszawskim budowlom i zespołom przestrzennym, w tym np. Teatrowi Wielkiemu, kościoFot. MW

łowi św. Aleksandra, Pałacowi Staszica, Nowemu Światowi, pałacowi
Brühla, których formy podczas powojennej odbudowy czy wcześniejszych przebudów zostały poddane przekształceniom. Krytycznie ocenił
te procesy w odniesieniu do artystycznego, społecznego i politycznego
kontekstu owych przemian.
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zwierzętom po dekadach naszej dominacji nad nimi? Jaka powinna być
nowa stołeczna moralność międzygatunkowa? Czego zwierzęta potrzebują od nas w swojej walce o przetrwanie w obliczu galopującego
kryzysu klimatycznego? I jak mogą pomóc nam zadbać w nim o siebie?
Jak tę wspólną̨ przyszłość widzimy jako mieszkańcy Warszawy i czego
nie widzimy, a powinniśmy? W czterech dyskusjach prowadzonych
przez Martę Żakowską udział wzięli warszawiacy, przyrodnicy, bioetycy, zoologowie, samorządowcy, aktywiści i architekci.

Fot. Tomasz Kaczor

Fot. Tomasz Kaczor

Na początku ubiegłego roku odbył się uroczysty finisaż wystawy

Korczakianum
ul. jaktorowska 6, 01-202 warszawa
Marta Ciesielska
Odbyliśmy 18 konsultacji obejmujących: prace doktorskie – w toku

jako pracownia archiwalno-dokumentacyjna, która w minionym roku,

lub planowane; tematy badawcze, projekty biograficzne, edukacyj-

oprócz podstawowych działań własnych, udzielała konsultacji e-mailo-

ne, artystyczne; wystawę plenerową w 100-lecie filii Domu Sierot

wych i telefonicznych, a stacjonarnie przyjęła 88 osób (48 spoza Polski).

„Różyczka”; varia.

Jednocześnie, aktywniej niż wcześniej, Korczakianum włączyło się w

We współpracy z Działem Edukacji pracowaliśmy nad przygoto-

prace innych obszarów Muzeum. Kontynuowaliśmy kwerendy (pra-

waniem korczakiańskiej oferty edukacyjnej własnej Muzeum i zapla-

sowe i w Archiwum UW) oraz działania związane z opracowywaniem

nowaniem Roku Korczakowskiego 2022 (80. rocznica śmierci Janusza

zbiorów: sfinalizowaliśmy konserwację podstawowej partii archiwa-

Korczaka i 110. – otwarcia Domu Sierot), we współpracy z Żydowskim

liów Korczakianum, a także dopełniliśmy zbiory dotyczące Naszego

Instytutem Historycznym i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Domu dzięki przejęciu historycznej części archiwum Domu Dziecka

Współpracowaliśmy również z innymi instytucjami zewnętrznymi,

nr 2. W programie Musnet opracowaliśmy 355 pozycji; redagujemy

takimi jak Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Fundacja „Pamięć

opisy dla e-Kolekcji. Do księgozbioru przyjęliśmy dar 11 publikacji

Treblinki”, Janusz Korczak Association of Canada i Janusz Korczak

(6 obcojęzycznych, m.in. w j. angielskim, arabskim i czeskim).

Association of the USA, Międzynarodowe i Polskie Stowarzyszenia

Zakończyliśmy prace nad ostatnim, XV tomem edycji Dzieł zebra-

15

(1939-1942)

im. Janusza Korczaka, Centrum Edukacji Pozytywnej „Pozytywka”.
Okładka XV tomu Pism czasu wojny
Janusza Korczaka

koniec roku została złożona do druku (Wydawnictwo IBL PAN), przy-

Fot. nieznany

gotowujemy suplement.
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KORCZAK
Pisma czasu wojny

nych Janusza Korczaka, Pisma czasu wojny (1939–1942). Książka pod

Budynek Naszego Domu, Pola Bielańskie, koniec lat 20. XX w.

JANUSZ

Proj. Zbigniew Czarnecki

Korczakianum – z zamkniętą kolejny rok wystawą stałą – funkcjonuje

Działalność naukowa pracowników
Publikacje naukowe
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„Szkło i Ceramika” 2021, nr 1, s. 62–65.
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10.01.2021].
Weszpiński P.E., Bartoszewicz A., Erik Jönsson Dahlberg. Plan Warszawy 1655,
Muzeum Warszawy, Warszawa 2021, 272 s.
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Mazowszu, red. W. Borkowski, „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, t. 16,
s. 83–110.
Žák-Caplot K., Strategia wdrażania innowacji edukacyjnych w Bibliotece Muzeum
Warszawy. Przykład muzealnych projektów językowych, w: M. Wojciechowska
(red.), Mobilna biblioteka, Warszawa 2021, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 250–262.
Žák-Caplot K., Zastosowanie metody przedmiotowo-językowej CLIL w edukacji
muzealnej obcokrajowców w Polsce. Wstęp do problematyki, w: Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, Warszawa 2021, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 235–251.
Žák-Caplot K., Skrejko M., Znane, lecz nieodkryte. Wstęp do problematyki bibliotek muzealnych w Polsce, „Muzealnictwo” 2021, nr 62, s. 55–63.

Baturo K., referat: Forgotten Glasshouses. Preliminary Report on the Research of
Forest Glass Industry in the 18/19th Century Region of Mazowsze, wygłoszony na
22. Międzynarodowym Kongresie Association Internationale pour l’Histoire du
Verre (AIHV), Lizbona, Portugalia, 13–17 września 2021.
Rojek Z., referat: Niewidoczne. Historie warszawskich służących, wygłoszony
na Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie w Poznańskim Centrum
Dziedzictwa, 29–30 listopada.
Schiller K., referat: Wola Museum. Hybrid identity of the Capital district, wygłoszony na CAMOC Krakow Digital Annual Conference Right to the City,
9–11 czerwca.
Weszpiński P.E., referat: Pamięć w chaosie słów. O użytkowaniu toponimii warszawskiej, wygłoszony na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, zorganizowanej w Muzeum Warszawy przez Katedrę Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
UW oraz Muzeum Warszawy 22–24 kwietnia.
referat: Kartografia. Mapa jako obiekt archiwalny i muzealny, wygłoszony na
konferencji naukowej Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki,
UMCS, Lublin, 30 kwietnia.
referaty i udział ekspercki w dyskusjach panelowych: dotyczącej Koncepcji
„Kulturowej mapy Warszawy” oraz Miasta – muzea – kłopotliwe dziedzictwo na
Mityngu Warszawskim na konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum
Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Kultury
Polskiej UW, Wydział Polonistyki UW, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
23–25 listopada.
Žák-Caplot K., referat: Pięć lat w nowoczesnej bibliotece..., czyli rewitalizacja Biblioteki Muzeum Warszawy chłodnym okiem, wygłoszony na III Ogólnopolskiej
Konferencji Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych Nowoczesna biblioteka muzealna. Czytaj: rewitalizujemy, organizujemy, tworzymy, Warszawa,
3 września.
Zwierz K., referat: Rynek Starego Miasta w Warszawie Współczesność w perspektywie historycznej i pytania o przyszłość, wygłoszony na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Użytkowanie współczesnej przestrzeni
miejskiej, zorganizowanej w Muzeum Warszawy przez Katedrę Geografii Miast
i Planowania Przestrzennego UW oraz Muzeum Warszawy, 22–24 kwietnia.
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Julia Missala
Klementyna Świeżewska
Michał Tański
Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej
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GŁÓWNY INWENTARYZATOR ZBIORÓW

Sylwia Baranik
Agata Korycka-Marciniak
Joanna Leszczyńska
Aneta Matuszewska
Adam Michalak
Marcin Mondzelewski
Piotr Niwiński
dr Tomasz Pruszak
dr Rafał Radziwonka
Kamila Utrata
Dział Konserwacji Zbiorów
Robert Kołodziejski
GŁÓWNY KONSERWATOR ZBIORÓW

Edward Pawlikowski
Adam Wrzosek
Pracownia Konserwacji Malarstwa
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Katarzyna Głogowska
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Pracownia Konserwacji Metalu
Piotr Kaczkiełło
Janusz Mróz
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Paulina Miąsik
Igor Nowak
Piotr Popławski

Dział Digitalizacji Zbiorów
Mikołaj Kalina
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KOORDYNATOR

ZASTĘPCA DYREKTORKI DS. ADMINISTRACYJNYCH (DO 30.11.2021)

Kamila Baturo
Jacek Bochiński
Julian Borkowski
Blanka Ciężka
Agnieszka Dąbrowska
Izabella Maliszewska
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Zbigniew Polak
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Urszula Skwara-Nieckuła
dr Paweł E. Weszpiński
Magdalena Wicherkiewicz
dr Ewa Wieruch-Jankowska
Ewelina Więcek-Bonowska
Elżbieta Wilczak-Dąbrowska
Grażyna Zborowska-Znajkowska
dr Krzysztof Zwierz

Adrian Czechowski
Eliza Kowalska-Małek
Grażyna Kułakowska
Kamil Łuczak
Michał Matyjaszewski
Andrei Niakrasau
Anna Sulej

Anna Sienkiewicz-Rogowska

Dział Przechowywania Zbiorów
Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz
KIEROWNICZKA

Dominika Jarzyńska-Pokojska
Dorota Parszewska
Joanna Rykiel
Filip Żelewski
Korczakianum
Marta Ciesielska
KOORDYNATORKA

Centrum Fotografii
Karolina Puchała-Rojek

Magdalena Pęzińska

KIEROWNICZKA

Biblioteka
Katarzyna Žák-Caplot

Piotr Głogowski
dr Anna Kotańska
Monika Michałowicz
Ewa Nowak-Mitura
Julia Staniszewska
Anna Topolska
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Grażyna Deneka
Anna Krzysztofik

Jarosław Skarżyński
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Dział Administracyjno-Techniczny
Andrzej Karolak
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Monika Grzęda
KIEROWNICZKA
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Paweł Grochowalski
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Edward Nowak
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Paweł Damętko
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41

Struktura Muzeum

Laura Ociepa
Magdalena Staroszczyk
Katarzyna Żukowska

Bartłomiej Grudnik
Monika Kościk
Oddział Muzeum Ordynariatu Polowego
dr Jacek Macyszyn
KIEROWNIK

Adam Borsuk
Stanisław Maliszewski
Dział Kadr i Płac
Agnieszka Manota
KIEROWNICZKA

Katarzyna Lipka-Kadaj
Beata Osewska
Katarzyna Roguska
Izabella Woźniak
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Katarzyna Krauze
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Katarzyna Cedro
Melissa Czaplicka
Matylda Dobrowolska
Julia Głogowska
Aleksandra Koszalska
Anna Ładna
Katarzyna Mieleszko
Aleksandra Migacz
Karolina Młynarz
Milena Paszkowska
Jowita Purzycka
Agnieszka Stróżyk
dr Anna Światłowska
Dział Edukacji
Katarzyna Liwak-Rybak
KIEROWNICZKA

Wojciech Biliński
Nicole Grodzka
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Dominika Sielczak
Katarzyna Szafrańska
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Barbara Rosiak
KIEROWNICZKA

Adam Burakowski
Katarzyna Bystros
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Aleksandra Derkach
Dorota Drężek
Agata Fronczyk
Dominika Grzelczyk
Tomasz Jakubik
Maria Kamińska
Karolina Kędzierska
Agata Kłoszewska
Marta Konopka
Barbara Końska
Mateusz Korol
Patrycja Korol
Małgorzata Kościelniak
Paulina Krajewska
Emilia Kulczycka
Bogusław Kurek
Klaudia Kurowska
Zofia Kurowska
Adam Kurowski
Barbara Kwiatkowska
Aleksandra Lis
Marzena Łasińska
Anna Łęgowska
Małgorzata Łysak
Danuta Mantycka
Małgorzata Marciniak
Andrzej Michalak
Adam Nicał
Joanna Oleszczuk
Dominika Pliszka
Teresa Przewodowska
Paulina Przybysz
Kateryna Pukaylo
Katarzyna Radecka
Roman Rąba
Agnieszka Rogalewicz-Żylińska
Dominik Rudzki
Anna Skiba
Alicja Sokołowska
Michał Sowa

Jolanta Szyman
Elżbieta Tańska
Artur Telakowiec
Anita Tomaszewska
Agnieszka Trepkowska
Filip Wielechowski-Olszak
Sebastian Wojcieszko
Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych
Teresa Krupa
Marzena Michałek-Dąbrowska
Agnieszka Zemlak
Służba BHP
Krzysztof Szafarowicz

PRACOWNICY
DANE Z 31 GRUDNIA 2021

265 pracowników

256,65 etatu

125
pracowników merytorycznych

89
34
12
5

pracowników obsługi

pracowników administracji

pracowników technicznych

kierownictwo

5 etatów

33,3 etatu

10,5 etatu

88,25 etatu

119,6 etatu

WIEK PRACOWNIKÓW

Kolegium Programowe

Rada Muzeum

I KADENCJA: 14.10.2019 – 14.10.2021

dr Tomasz Makowski

dr Paweł E. Weszpiński

przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY

do 40 lat

41–55 lat

powyżej 55 lat

Radosław Adamski
Jacek Bochiński

120

94

51

Robert Kołodziejski

osób

osoby

osób

Grzegorz Konsalik
Adam Lisiecki
Małgorzata Mycielska
dr Tomasz Pruszak

WYKSZTAŁCENIE
PRACOWNIKÓW

podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
licencjackie
magisterskie
podyplomowe
doktorat

3
10
57
18
118
47
12

osoby
osób
osób
osób

Aleksandra Sołtan-Lipska
dr Ewa Wieruch-Jankowska
dr Magdalena Wróblewska
II KADENCJA: 18.10.2021 – 18.10.2024
dr Paweł E. Weszpiński
PRZEWODNICZĄCY

osób

Julia Borowska-Bączyk

osób

Agnieszka Dąbrowska

osób

dr Paweł Ignaczak
Aleksandra Kędziorek
Katarzyna Krauze

DOKSZTAŁCANIE PRACOWNIKÓW
podniesienie kwalifikacji zawodowych

Katarzyna Kuzko-Zwierz
Katarzyna Liwak-Rybak
Karolina Puchała-Rojek
Aleksandra Sołtan-Lipska

w ramach budżetu szkoleniowego

43

84 osoby

w ramach programu erasmus+

7

osób

podjęcie/kontynuacja
studiów wyższych
lub podyplomowych

1

osoba
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Marta Żakowska

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
prof. dr hab. Marek Bryx
Andrzej Golimont
Jarosław Jóźwiak
prof. Jacek Lohman
Maria Łukaszewicz
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

Finanse
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zmiana stanu produktów
41 651,14 zł

26,54% bilety wstępu

294 782,77 zł
25,63%

wydawnictwa i publikacje

284 700,99 zł
15,34%

przychody netto
ze sprzedaży
i zrównane z nimi
27 463 754,37 zł

Dotacje Organizatora Muzeum Warszawy (Urząd m.st. Warszawy)
25 847 929,00 zł
W TYM

Pozostałe dotacje (celowe, inwestycyjne) oraz przychody na działalność statutową
463 424,85 zł

wynajem powierzchni i pokoi gościnnych

170 389,84 zł
9,36%

Amortyzacja
5 483 281,44 zł

materiały muzealne

Zużycie materiałów i energii
1 520 772,42 zł

103 915,76 zł
7,15%

6,76%

sponsoring

Usługi obce
5 151 137,40 zł

79 390,24 zł

Podatki i opłaty
197 440,91 zł

edukacja/lekcje muzealne

koszty działalności
operacyjnej
32 522 757,14 zł

W TYM

75 131,28 zł
3,66%

Pozostałe koszty rodzajowe
612 903,06 zł

pozostałe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
185 965,30 zł

23 860,98 zł
1,90%

towary komisowe

21 049,41 zł
0,98%

zwiedzanie z przewodnikiem

10 857,14 zł
0,54%

projekcje filmowe

6 007,33 zł
SUMA
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1 110 749,38 zł

Wynagrodzenia
15 998 225,45 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3 373 001,16 zł

bartery

40 663,64 zł
2,15%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1 110 749,38 zł

pozostałe przychody
operacyjne
6 234 942,28 zł
pozostałe koszty operacyjne
331 605,89 zł
przychody finansowe
2 697,50 zł
koszty finansowe
980,93 zł
zysk brutto
846 050,19 zł
podatek dochodowy
46 064,00 zł
zysk netto
799 986,19 zł

W TYM

Dotacje na środki trwałe (amortyzacja środków trwałych)
5 089 829,79 zł
Inne przychody operacyjne
1 145 112,49 zł
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DOTACJE

aktywa

DOTACJA
ZREALIZOWANA

WKŁAD
WŁASNY

82 600,51 zł

0,00 zł

771 734,08 zł

0,00 zł

34 797,70 zł

0,00 zł

103 484,81 zł

0,00 zł

Projekt rewitalizacyjny: Prawobrzeżni
Umowa z m.st. Warszawa bieżąca

19 824,75 zł

0,00 zł

Miasto tworzą obywatele. Cykl spotkań i warsztatów
w Muzeum Warszawy
Umowa z m.st. Warszawa bieżąca

40 206,98 zł

1 200,00 zł

Warszawa Edwarda Hartwiga – cyfrowe opowieści
Umowa z m.st. Warszawa bieżąca
Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

75 900,00 zł
29 180,00 zł
46 720,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł

When a forest returns. Wystawa wraz z programem spotkań
w Muzeum Warszawy
Umowa z m.st. Warszawa bieżąca

30 000,00 zł

14 110,98 zł

Zakup kolekcji sreber warsztatu Karola Filipa Malcza
Umowa z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

41 100,00 zł

10 340,00 zł

Konserwacja zabytkowych woluminów księgozbioru Ludwika Gocla
Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

55 043,00 zł

14 063,92 zł

Spacerem przez historię.
Program: Patriotyzm jutra
Umowa z Muzeum Historii Polski w Warszawie

34 980,00 zł

12 600,00 zł

Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni. Publikacja
Program: Doskonała nauka 2021
Umowa z Ministerstwem Edukacji i Nauki

16 558,61 zł

1 920,00 zł

Erasmus+
Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

45 517,32 zł

0,00 zł

1 351 747,76 zł

56 234,90 zł

NAZWA ZADANIA

155 565 966,21 zł

Modernizacja Muzeum Woli, w tym:
Umowa z m.st. Warszawa inwestycyjna

AKTYWA
TRWAŁE
152 546 652,45 zł

AKTYWA
OBROTOWE
3 019 313,76 zł

I. Wartości

niematerialne i prawne
362 425,01 zł

I. Zapasy

814 311,27 zł
krótkoterminowe
1 021 408,27 zł

152 184 227,44 zł

Modernizacja i zakupy inwestycyjne Muzeum Warszawy
przy Rynku Starego Miasta:
Umowa z m.st. Warszawa inwestycyjna
Projekt rewitalizacyjny: Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy
Umowa z m.st. Warszawa bieżąca
Projekt rewitalizacyjny: Scena Letnia
Umowa z m.st. Warszawa bieżąca

III. Inwestycje

długoterminowe
0,00 zł
IV. Inwestycje

UDZIAŁY
(AKCJE)
WŁASNE
0,00 zł

II. Należności

II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności

NALEŻNE
WPŁATY
NA KAPITAŁ
(FUNDUSZ)
PODSTAWOWY
0,00 zł

krótkoterminowe
1 104 996,19 zł
IV. Krótkoterminowe

długoterminowe
0,00 zł
V. Długoterminowe

rozliczenia
międzyokresowe
78 598,03 zł

rozliczenia
międzyokresowe
0,00 zł

pasywa
155 565 966,21 zł

KAPITAŁ
(FUNDUSZ) WŁASNY
61 609 184,22 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

64 075 999,75 zł

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
93 956 781,99 zł
I. Rezerwy na zobowiązania

2 585 268,00 zł

II. Zobowiązania długoterminowe

76 272,30 zł

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

-629 869,86 zł

2 009 980,06 zł

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-4 646 911,92 zł

864 435,64 zł

90 430 806,05 zł

VI. Zysk (strata) netto

799 986,19 zł

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku

obrotowego( wielkość ujemna)
0,00 zł
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Finanse

SUMA

Inwestycje
Agnieszka Zemlak
W 2021 roku zadania inwestycyjne były prowadzone w dwóch lokali-

W Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12

zacjach – siedzibie głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego

w Warszawie, przeprowadziliśmy prace interwencyjne remontowo-

Miasta oraz w Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie.

mach których wykonaliśmy renowację portyku wejścia głównego do

prace, obejmujące modernizację instalacji elektrycznej – wykonanie

budynku oraz renowację okładziny kamiennej w obrębie wejścia do

wnęk pod rozdzielnicę elektryczną w przejeździe bramnym kamienicy

piwnicy. W miejscach z oznakami znacznej degradacji zostały wyko-

przy ul. Nowomiejskiej 6, modernizację systemów monitoringu oraz

nane nowe wyprawy tynkarskie oraz malowanie.

modernizację kontroli dostępu na potrzeby wystawiennicze.
Istniejący system telewizji dozorowej został uzupełniony o dwie
dodatkowe kamery w nowej przestrzeni ekspozycyjnej kamienicy
nr 30 oraz kamerę w pomieszczeniu sklepu muzealnego na parterze
kamienicy nr 38.
W ramach modernizacji systemu kontroli dostępu nową przestrzeń
ekspozycyjną wyposażyliśmy w kontroler drzwi, czytnik zbliżeniowy
oraz przycisk ewakuacyjny. Elementy systemów zostały odpowiednio
skonfigurowane i włączone w scenariusz bezpieczeństwa działań na
wypadek włamania i pożaru. Dzięki temu nowa przestrzeń jest przystosowana do potrzeb wystawienniczych – od września Muzeum
udostępniło zwiedzającym pierwszą wystawę czasową Jak powraca
las autorstwa Sayama Ghosha.
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-budowlane części elewacji i zewnętrznych elementów budynku, w ra-

W siedzibie głównej Muzeum zrealizowaliśmy wielobranżowe

Usunęliśmy także przyczyny zacieków i zawilgoceń pod balkonem
dzięki nowej izolacji przeciwwilgociowej i wymianie warstw posadzki
na balkonie nad portykiem głównym.
Wewnątrz budynku wyciszyliśmy salę edukacyjną dzięki montażowi sufitowych, podwieszanych paneli akustycznych, co znacznie
poprawiło jakość prowadzonych tu zajęć i warsztatów edukacyjnych
oraz spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Zadania Modernizacja Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy oraz Modernizacja i zakupy inwestycyjne Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta
zostały zrealizowane w ramach dotacji inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy
Katarzyna Krauze
Nawiązywanie nowych partnerstw w czasie pandemii było dużym wy-

W swoich działaniach Muzeum musi nadążać za dynamicznie roz-

zwaniem. Tym bardziej doceniamy wieloletnią współpracę ze Skarbni-

wijającą się Warszawą. Dzięki współpracy z HB Reavis Poland ma-

cą Narodową – Partnerem Gabinetu Medali – który w tych trudnych

kietę wysokościowców na wystawie głównej uzupełnimy o najwyższy

czasach zaufał nam i nieprzerwanie wspierał Muzeum w naszej misji.

budynek stolicy – Varso Tower.

Czasowe zamknięcie Muzeum oraz ograniczone możliwości kontak-

Nawiązaliśmy również współprace barterowe, które pozwoliły nam

tu ze zwiedzającymi nauczyły nas nowych sposobów komunikowania

na realizację ciekawych projektów: wspólnie z OBI ukwieciliśmy dzie-

się z publicznością. Cieszące się coraz większą popularnością podca-

dziniec Muzeum Warszawskiej Pragi, papier pozyskany od Arctic

sty wpisały się na stałe w program Muzeum. W powstały w tym roku

Paper pozwolił nam na wydrukowanie książki Zmiana perspektywy.

projekt popularyzatorski Muzeum Warszawskiej Pragi Praskie au-

Historie polskich architektek, a dzięki współpracy Muzeum Drukar-

diohistorie zaangażował się nasz praski sąsiad Totalizator Sportowy.

stwa i Wydawnictwa Granna powstała gra edukacyjna Gutenberg.

W ramach patronatu nad projektem nagraliśmy odcinek poświęcony

Z naszymi projektami wychodzimy poza muzealne mury. Pretek-

ekologicznemu muralowi przy ul. Targowej powstałemu w ramach

stem do takiego działania stała się premiera wyczekiwanego wydaw-

kampanii Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

nictwa Wstecz. Historia Warszawy do początku. Szukając niestandar-

Już w zeszłym roku zmieniliśmy formułę jednego z flagowych projektów Muzeum Warszawskiej Pragi Zrób sobie prezent, przenosząc

Partner Gabinetu Medali

Partner Praskich audiohistorii. Archiwum Historii Mówionej Muzeum
Warszawskiej Pragi

dowych miejsc do promocji książki, dzięki uprzejmości Elektrowni
Powiśle udało nam się spotkać z szerszą publicznością.

go do przestrzenia miasta. W tym roku wspólnie z firmą E.Wedel zachęcaliśmy do samodzielnego wykonania w domach Witryny Wedla,
odwołującej się do wystawy Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego

Partner projektu Zrób sobie prezent. Witryna Wedla

wytwórnia.

Partner makiety Miasto wieżowców
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