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Warszawa jest miejscem niezwykłym

Rzędy urokliwych kamieniczek, Zamek Królewski i mury obronne z Barbakanem 
przypominają, że miasto to ma bogatą historię. Jednym z ulubionych miejsc spacerów
warszawiaków i turystów jest warszawska Starówka. W niemal 85 procentach 
zniszczona w czasie II wojny światowej, została po wojnie zrekonstruowana na 
podstawie m.in. materiałów archiwalnych, źródeł historycznych oraz XVIII-wiecznych
obrazów pędzla Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem. Precyzja oraz wysiłek
włożone w odbudowę Starego Miasta wraz z Zamkiem Królewskim zostały docenione
przez międzynarodową społeczność wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w 1980 roku.

Atmosferę Starówki tworzą nastrojowe zaułki i skwery, przytulne kawiarnie 
i restauracje oraz artyści plastycy, którzy wystawiają swoje obrazy i rzeźby pod gołym
niebem. Latem Stare i Nowe Miasto stają się sceną występów muzycznych 
i aktorskich, w tym popularnych koncertów jazzowych oraz przedstawień teatralnych.
Z kolei zimą Stare Miasto i Trakt Królewski mienią się oszałamiającą iluminacją. 

Nad placem Zamkowym góruje wysoka na 22 metry kolumna Zygmunta. Została
wzniesiona w XVII wieku, by upamiętnić króla Zygmunta III Wazę, który przeniósł
stolicę z Krakowa do Warszawy. To ulubiony punkt orientacyjny wszystkich, którzy na
Starówce planują się spotkać. Z kolei Zamek Królewski należy do najchętniej
odwiedzanych atrakcji Warszawy. Właśnie tutaj uchwalono Konstytucję 3 maja. 
W dawnej siedzibie ostatnich królów Polski dziś podejmowane są oficjalne delegacje
państwowe. Są tu również wspaniałe muzeum i galeria sztuki z m.in. obrazami 
Rembrandta i Canaletta. U stóp zamku, od strony Wisły, znajdują się pieczołowicie
odrestaurowane podcienia, czyli Arkady Kubickiego, oraz piękne, dwupoziomowe
ogrody. 

O warszawskiej Starówce można pisać bez końca, ale żadne słowa nie 
zastąpią tego, co zobaczy się osobiście. 
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Muzeum Warszawy

Centrum Interpretacji Zabytku Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
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Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta

to przestrzeń, która ma służyć wszystkim miłośnikom szeroko rozumianej kultury. 
I to nie tylko tym na stałe mieszkającym w Warszawie. Tych pięć odrestaurowanych,
pamiętających niekiedy czasy późnego średniowiecza Piwnic ma ożywić życie 
kulturalne Starówki oraz pokazać, że historia i kultura to bardzo atrakcyjne 
połączenie. A ściślej mówiąc, już to robi, bo w zarządzających tymi przestrzeniami 
instytucjach od lat kultura stoi na najwyższym poziomie. Warto zapoznać się ze
szczegółami ich działalności. Sprawdzić bogatą ofertę kulturalną. Odwiedzać Szlak 
i jego poszczególne Piwnice częściej. Bo czy jest w Warszawie przestrzeń bardziej
wyjątkowa? Atrakcyjniejsza dla turystów czy jej mieszkańców? Cóż, znajdą się tacy,
którzy w odpowiedzi bez wahania wymienią: Łazienki Królewskie, pałac w Wilanowie
lub taras widokowy na trzydziestym piętrze Pałacu Kultury i Nauki. I być może 
będą mieli rację.

Jednak pokazać komuś to, co zna bardzo dobrze z pocztówek czy folderów, to jedno, 
a zaskoczyć go odwiedzinami w miejscu nieoczekiwanym i niekiedy zupełnie 
nieznanym... Kto wie, czy nie sprawi się mu tym większej radości? A Szlak bez wąt-
pienia spełnia bardzo wiele oczekiwań. Piwnice są związane z historią Warszawy od
wieków, o czym przekonamy się, choćby poznając wszystkie przemiany budynku
Starej Prochowni. Stanowią skarbnicę bogactw architektury dawnej, powstałej
nawet w XIV czy XV wieku, czego doświadczymy w podziemiach Muzeum
Warszawy. Wypełniają je muzyka, teatr, malarstwo, poezja i literatura od wielu, wielu
dekad. Aby się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się uważniej niezwykłej historii
Stołecznego Domu Kultury czy Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. Tylko
tutaj, w Centrum Interpretacji Zabytku, można dokładnie zapoznać się 
z XX-wieczną, niekiedy dramatyczną, choć niezwykle ciekawą, historią Starówki. 
Czy jest w Warszawie Szlak podobny? Niech przekonają się Państwo sami.
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PODZIEMNE KONDYGNACJE
MUZEUM WARSZAWY

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
czynne: wtorek–niedziela w godz. 10–18

Muzeum Warszawy

Wszystkie stolice europejskie mają muzeum poświęcone ich historii. Jednak jak wiele
z nich dla takiej placówki poświęca aż jedenaście budynków (w dodatku unikatowych)
i trzy wyjątkowe dziedzińce? Dzieje Warszawy bez wątpienia są opowieścią ciekawą,
a niekiedy podziw budzącą, i takie też powinno być miejsce, w którym to, co dla tej
opowieści najważniejsze, chce się mieszkańcom stolicy i licznie przybywającym tu
turystom przybliżyć. Idea zabezpieczania świadectw przeszłości naszego miasta nar-
odziła się już za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. A rzeszę
zwolenników zyskała w bardzo krótkim czasie. Kilka dekad później poświęciło się jej
propagowaniu i wprowadzaniu w życie wiele znaczących instytucji. Były to 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Warszawski, Ratusz, Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych, Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych oraz Muzeum Starożytności.

Od 1906 roku ośrodkami skupiającymi varsaviana były: Towarzystwo Miłośników 
Historii oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. To ostatnie w 1914 roku 
w kamienicy Baryczkowskiej stojącej na pierzei północnej Starego Miasta założyło
„muzeum starożytności polskich”, varsaviana trafiły zaś do zbiorów Muzeum 
Narodowego. Na trzy lata przed wybuchem wojny powołano do życia Muzeum
Dawnej Warszawy. Jednak przenoszenie zbiorów do trzech zakupionych na jego
potrzeby staromiejskich kamienic zostało przerwane w roku 1939. I niestety 
w pożodze wojennej większość eksponatów i pamiątek uległa zniszczeniu lub
rozproszeniu. W inwentarzu stworzonym w roku 1950 znajdowało się zaledwie 
169 pozycji. W chwili obecnej muzeum jest w przebudowie, ale przed rozpoczęciem
prac remontowych rozciągało się na osiem kamienic stojących po stronie Dekerta
warszawskiego Rynku i trzy budynki od strony ulicy Nowomiejskiej. Łatwo więc
wyobrazić sobie wielkość i atrakcyjność jego zasobów.
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CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU
ul. Brzozowa 11/13
00-258 Warszawa
czynne: wtorek–niedziela w godz. 10–20
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Centrum Interpretacji Zabytku

Modernizując pomieszczenie dawnej kotłowni na potrzeby filii Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, architekci zadbali o to, by w odnowionych wnętrzach widoczne były
elementy starej architektury. Dlatego też wchodząc do Centrum Interpretacji Zabytku,
możemy zobaczyć m.in. podstawy XIV-wiecznego muru staromiejskiego. Ulica 
Brzozowa, przy której stoi Centrum, kiedyś nazywana była Podwalną, a to ze względu
na jej położenie blisko obronnych murów miasta. Zdziwiłby się jednak ktoś, kto widząc
przy wejściu niekompletny fragment starej zabudowy, spodziewałby się wnętrza
zaniedbanego czy archaicznego. CIZ to unikatowe muzeum wykorzystujące w pełni
nowoczesne technologie. Jego główna i stała ekspozycja „Zniszczenie i odbudowa
Starego Miasta” ma układ chronologiczny. Zwiedzający po zapoznaniu się 
z historią Warszawy oraz kalendarium historycznym Starego Miasta mogą doświad-
czyć tego, co spotkało Starówkę i jej mieszkańców w okresie II wojny światowej. 

Plansze, wielkoformatowe fotografie, plany i rysunki, a także prezentacje 
multimedialne i animacje tematyczne wypełniają przestrzeń o łącznej powierzchni 
435 m2. Przybliżają one zwiedzającym nie tylko historię Starego Miasta czy ogrom
jego zniszczeń podczas wojny, ale także czasy odbudowy. Rozpoczęto ją w roku
1949, a uroczyste oddanie zrekonstruowanej prawie w całości Starówki nastąpiło 
zaledwie pięć lat później. To właśnie ten trud, entuzjazm architektów 
i budowniczych doceniło UNESCO, które po trzydziestu blisko latach wpisało cały
staromiejski zespół zabytkowy na swoją Listę Światowego Dziedzictwa. Ta odbudowa
była doświadczeniem unikatowym w skali europejskiej. Jednak Centrum Interpretacji
Zabytku to nie tylko wystawa stała. Odbywają się tu różnorodne spotkania, 
warsztaty, cykle tematyczne czy wreszcie promocje książek związanych z szeroko
pojętą historią Warszawy. 





PIWNICE STOŁECZNEGO CENTRUM
EDUKACJI KULTURALNEJ

ul. Jezuicka 4
00-281 Warszawa
czynne: poniedziałek–niedziela w godz. 11–19
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Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Jezuicka, początkowo nazywana ulicą św. Jana, to jeden ze starszych 
i z ważniejszych traktów Starego Miasta. Jej historia sięga aż XIV wieku. Nieopodal
wznosi się kościół św. Jana Chrzciciela, dlatego początkowo zamieszkiwali ją
duchowni wyższej hierarchii kościelnej. Po wielkim pożarze w 1607 roku posesje po
zachodniej stronie ulicy zyskały jednak nowych właścicieli. Zostały wykupione przez
jezuitów, którzy założyli tam swoje kolegium. Był to początek ich supremacji w tej
części Starego Miasta. Kilkadziesiąt lat później biskup Ujejski obdarzył ich bowiem
kamienicą Czerską wznoszącą się naprzeciwko kolegium, a oni sami wykupili dwie
posesje sąsiednie. Te trzy budynki, połączone w jedną całość dzięki funduszom
biskupów Załuskich, dały początek nowej szkole jezuickiej zwanej od nazwisk założy-
cieli Gimnazjum Zaluscianum. Miejsce to od tamtego czasu pomimo zmieniających
się zarządców będzie nieprzerwanie związane z edukacją.

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej mieszczące się w murach dawnego 
gimnazjum jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego, działającą na
rzecz edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i nauczycieli. Odrestaurowane Piwnice
Staromiejskie w siedzibie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, w kamienicy
przy ulicy Jezuickiej 4, pełnią rozmaite funkcje edukacyjne i kulturalne. W przestrze-
niach piwnic mieszczą się m.in.: Muzyczna Scena Kameralna, Scena Dziecka, Galeria
Brzozowa, Kawiarenka Literacka, Pracownia Batiku, Sala Prób Muzycznych i sala
komputerowa. Cieszące się dużą popularnością wernisaże, koncerty, spektakle, 
performance’y, projekty edukacyjne, warsztaty artystyczne i kulturalne, a także 
wieczory poetyckie odbywające się w przestrzeni tych odrestaurowanych Piwnic
weszły na stałe do repertuaru życia kulturalnego Starego Miasta.





STARA PROCHOWNIA SCEK
ul. Boleść 2
00-272 Warszawa
czynne: poniedziałek–niedziela w godz. 11-19
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Stara Prochownia SCEK

Budynek Starej Prochowni, od 2002 roku druga siedziba Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej, ma niezwykłą historię. Pierwotnie była to baszta zniszczonego w 1609 roku
mostu Zygmunta Augusta, potem przez blisko 120 lat skład prochu, następnie więzienie
marszałkowskie (oryginalny napis: „Na poprawę złych miejsce od sądu wyznaczone"
można teraz oglądać w podziemiach Prochowni), aż w końcu przestrzeń służąca dzia-
łaniom edukacyjnym i kulturalnym. Niezwykłe losy tego budynku, od wielu stuleci
wpisanego w życie Warszawy, sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe. Odnowione 
Piwnice podnoszą jego atrakcyjność, wpisując w przemyślany sposób nowoczesne
rozwiązania w historyczne mury kamienicy. Są wymarzoną przestrzenią do realizacji
zadań edukacyjnych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

W odrestaurowanych Piwnicach Starej Prochowni znajdują się m.in.: Galeria Kazamaty,
Scena Kazamaty oraz Sala Klubowa. W galerii prezentowane są prace wykonane 
w ramach warsztatów plastycznych, fotograficznych oraz projektowania przestrzen-
nego, odbywających się w SCEK, a także twórczość młodych artystów. Scena Kaza-
maty jest nie tylko doskonałym miejscem do wystawienia kameralnych przedstawień –
w jej przestrzeni odbywają się także indywidualne konsultacje teatralne oraz zajęcia fil-
mowe. Sala Klubowa to natomiast nowoczesna przestrzeń, w której odbywają się
warsztaty dla młodzieży prowadzone przez nauczycieli SCEK oraz warszawskie spotka-
nia poświęcone edukacji i kulturze.

Prace renowacyjne w Piwnicach Starej Prochowni umożliwiły także zagospodarowanie
terenu przylegającego do budynku od strony Żoliborza. Okazały Amfiteatr wybudowany
tam, gdzie dawniej znajdowała się okalająca kamienicę fosa, pięknie 
komponuje się z kładką prowadzącą z baszty śladem XVI-wiecznego mostu Zygmunta
Augusta. Koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne odbywające się 
w Amfiteatrze gromadzą liczną publiczność, która może rozkoszować się muzyką 
i teatrem na świeżym powietrzu w przepięknej scenerii.
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PODZIEMIA STAROMIEJSKIEGO
DOMU KULTURY

Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
czynne: poniedziałek–niedziela w godz. 10–18
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Staromiejski Dom Kultury

Budowę kamienicy Bornbachów mieszczącej obecnie Staromiejski Dom Kultury
rozpoczęto w połowie XV wieku. Została ona niemal całkowicie zniszczona w czasie 
II wojny światowej, jednak jej gotyckie piwnice przetrwały i obecnie ten najbardziej 
autentyczny fragment budynku jest dostępny dla zwiedzających. W późno-
średniowiecznych i pieczołowicie odrestaurowanych podziemiach mieści się teraz 
założony przez animatorów SDK Klub Literacki, w którym organizowane są przez cały
rok spotkania z pisarzami i krytykami oraz wykłady literackie. Cały zresztą Dom Kultury
nie jest nastawiony na efektowne, a więc drogie imprezy, ale taką formułę pracy, by
w sposób harmonijny mogli ze sobą współistnieć zawodowi twórcy i pełni 
entuzjazmu amatorzy. Dzięki temu wielu najzdolniejszych debiutantów przechodzi 
w sposób naturalny do kręgu profesjonalistów.

W ubiegłym roku SDK obchodził razem ze swoimi dawnymi i obecnymi sympatykami 
60. rocznicę powstania. Była to znakomita okazja do tego, by przypomnieć, jak wielu
znaczących dla polskiej kultury twórców przewinęło się przez jego mury. Czy to 
w Jaju Pełnym Muzyki – pierwszym w Polsce alternatywnym klubie muzycznym
zwanym potocznie „klubem hipisów”, który mieścił się tu w Piwnicach, czy też 
w Galerii Krzywe Koło, na piętrze – najważniejszym miejscu promującym sztukę 
abstrakcyjną, skupiającym wielu awangardowych artystów, kulturę pisano zawsze
dużą literą. A trzeba przecież przypomnieć i to, że właśnie tu zrodził się pomysł festi-
walu Jazz na Starówce, tu odbywały się słynne przeglądy piosenki, to tu wreszcie 
w podziemnym Largactilu kręcono fragmenty filmu Andrzeja Wajdy pt. „Niewinni
Czarodzieje”. Znane nazwiska pisarzy czy poetów, twórców teatru, kabaretu czy 
intelektualistów związanych z murami Staromiejskiego Domu Kultury można by
wymieniać bez końca. Może jednak lepiej tam po prostu przyjść i poznać 
ich osobiście.



Projekt jest współfi nansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
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