
Noc Muzeów 2013 w budynku PAST-y  

ul. Zielna 39, Warszawa 

ZAPRASZAMY 18 MAJA 2013r.  

od 19:00 do 24:00 

Organizatorzy: 

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego www.fundacja-ppp.pl 

Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej www.armiakrajowa.org 

Księgarnia Warszawska www.ksiegarnia-warszawska.pl 

BOOM Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa www.boom.com.pl 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl 

Ericsson Sp. z o. o. (pierwszy właściciel firmy PAST) www.ericsson.com 

 

PROGRAM 

• godz.18:00 – 19:00 oraz godz. 20:00 – 21:00 Wykład: „Śladami apokalipsy. Gmach 

PAST-y i okolice na zdjęciach lotniczych Luftwaffe z okresu okupacji”.  

Prowadzenie: Zygmunt Walkowski  

Uwaga! Na wykłady (godz. 18:00 i godz. 20:00 – ten sam wykład w dwóch róŜnych 
godzinach) obowiązuje rezerwacja miejsc drogą mailową. Rezerwacja czynna od dnia 13 

maja 2013r.: wykład18@fundacja-ppp.pl  

Wykład będzie ilustrowany zdjęciami lotniczymi Warszawy wykonanymi przez 

Luftwaffe w latach 1941–1945. Fotografie pochodzą z Archiwum Narodowego Stanów 
Zjednoczonych w College Park pod Waszyngtonem. W 2003 roku całkowicie 

zapomniany zbiór zdjęć odkrył właśnie Zygmunt Walkowski, specjalizujący się  
w interpretowaniu zdjęć Warszawy z okresu okupacji niemieckiej i Powstania 

Warszawskiego. 

Dzięki zdjęciom uzupełnionym o komentarze Pana Zygmunta Walkowskiego będzie 

moŜna m.in. prześledzić, jak zmieniały się okolice śródmieścia w okresie okupacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem budynku PAST-y, jak postępowała destrukcja miasta  

w czasie Powstania Warszawskiego, jak wyglądały barykady polskie i czym róŜniły się 
od niemieckich oraz skąd lotnictwo niemieckie wiedziało, których budynków nie 

bombardować. 

Zygmunt Walkowski jest jednym z najbardziej zasłuŜonych badaczy i dokumentalistów 

historii najnowszej Polski, zwłaszcza z okresu II wojny światowej i dziejów powstania 

warszawskiego, uwaŜanym za najwybitniejszego znawcę ikonografii (zwłaszcza 

fotograficznej i filmowej) Warszawy tamtego okresu. Od wielu lat zajmuje się 
przygotowywaniem i opracowywaniem szaty ilustracyjnej (archiwalne materiały 

fotograficzne, mapy, plany itp.) do wielu waŜnych publikacji historycznych i wystaw 

prezentowanych w kraju i za granicą. Uczestniczy w przygotowaniu filmów 

dokumentalnych, brał takŜe udział w opracowaniu Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii 

Powstania Warszawskiego. Ustalił przybliŜoną datę wysadzenia przez Niemców Zamku 

Królewskiego w Warszawie. Nastąpiło ono między 8 a 13 września 1944 r., a nie na 
przełomie listopada i grudnia - jak powszechnie uwaŜano. 



• od godz. 19:00 Wystawa: „Powrót miasta. Zielna 37 i okolice – wczoraj, dziś, jutro”  

Wystawa  autorstwa Tomasza Markiewicza przedstawia dzieje Grzybowa i okolic ul. 
Zielnej przez ostatnie 150 lat. 

Wystawa przygotowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, powstała dzięki 

kooperacji sąsiadujących w okolicach budynku PAST-y firm, które udostępniły ze swoich 

zasobów fotografie i projekty, dzięki którym udało się zebrać materiał do wspólnej 

prezentacji, której celem jest przypomnienie historycznych budynków przy ulicy Zielnej 

oraz samej nazwy PAST.  

KaŜdy, kto 18 maja 2013r. przyniesie do PAST-y swój smartfon lub tablet będzie 

mógł uczestniczyć w jednym z pierwszych w Warszawie eksperymentów w 

technologii Augmented Reality dzięki firmie Ericsson Sp. z o.o. oraz Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Smartfon bądź tablet pozwoli Państwu przenieść się w przeszłość i poznać fakty związane 

z historią budynków naleŜących niegdyś do Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. 
Spółka, której akcjonariuszami była szwedzka firma Ericsson oraz rząd Polski, została 

utworzona w 1922 roku. Od nazwy spółki pochodzi potoczna nazwa budynku: „PAST-a”. 
Do 1939 roku w budynkach przy ul. Zielnej 37 i 39 mieściły się centrale telefoniczne  

i biura dyrekcji PAST. 

• od godz.19:00 TARAS Z WIDOKIEM NA CZTERY STRONY ŚWIATA  

Firma BOOM Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa udostępni dla wszystkich 

chętnych taras widokowy na XI p.   

W biurze firmy będzie moŜna obejrzeć wystawę malarstwa Eweliny Półgrabskiej pt.: 
„Dualizm” 

Ewelina Półgrabska - absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW, malarka figuratywna, 

wnikliwa obserwatorka przestrzeni i emocji oraz ich wzajemnego oddziaływania.   

W swojej twórczości często podejmuje temat dwoistości, współistnienia  

i współoddziaływania przeciwieństw. Jej obrazy emanują powolnym rytmem i spokojem. 

W świecie zdominowanym przez agresywną kulturę medialną, która mocno zadomowiła 

się równieŜ w artystycznej rzeczywistości, ekologicznie czyste malarstwo Eweliny 

Półgrabskiej jest odwaŜne i stanowi wyzwanie dla stechnologizowanych form ekspresji. 

Artystka tworzy w Warszawie, Rzymie i Nowym Jorku. W okolicach Kielc rozwija 

projekt budowy Domu Twórczego. 

• Na patio budynku PAST-y kantyna powstańcza! 

• Z okazji Nocy Muzeów Księgarnia Warszawska przy zakupie ksiąŜek oferuje 

specjalny rabat! 


