
FORMULARZ KWERENDY INSTYTUCJI MUZEALNYCH
Projekt „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec

muzeologii cyfrowej”
finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Warszawa/ Mazowsze/ Królestwo Polskie

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Panorama na Karowej

Typ instytucji:  muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji (biblioteka, towarzystwo
naukowe), kolekcja prywatna

Muzeum publiczne

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

Dwukondygnacjowy budynek wzniesiony na terenie d. pałacu Tarnowskich, na tyłach hotelu
Brystol, na parceli należącej do spółki założonej przez Ignacego Paderewskiego (budynek
wzniesiony na jej koszt). Budynek zbudowano dla wyeksponowania panoramy Jana Styki Golgota;
potem eksponowano tu jeszcze kilka panoram. Działalność tę zakończono w 1907. Następnie w
gmachu mieściły się teatry i kino; zniszczony w czasie II wojny światowej nie został już
odbudowany.

Daty działalności / zakres czasowy:

1897-1907

Dostępność

pełna

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

mnemoniczny

Rodzaj pamięci

religijna/ chrześcijańska; narodowa/ polska

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Obszar artystyczny/ sztuka polska: malarstwo



DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmina/ulica/ nr
działki, zmiany siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

- Ul. Karowa 18 a Warszawa

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

- -

GODZINY OTWARCIA - -

DYREKTORZY -

ZARZĄDCA -

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany)

- Wzniesiony w 1896 wg
projektu Karola
Kozłowskiego

1921 i 1932 przebudowany
1939 zniszczony – gmach

dwukondygnacjowy, na
planie szesnastoboku, 40

m średnicy, 42 m
wysokości; dekoracja
rzeźbiarska Leopold

Wasilkowski i Jan
Woydyga

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

-

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Prezentacja panoram (XIX/XX); nast. gmach teatrów i kino

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

-

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka
charakterystyka)



Paderewski Ignacy

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane biograficzne,
ważniejsze osiągnięcia)

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka charakterystyka,
najważniejsze postaci, historia, datowanie)

[...] Związek Artystów Scen Polskich

Szczegółowa historia instytucji

1896 budowa gmachu wg projektu Karola Kozłowskiego kosztem Ignacego Paderewskiego
Wyeksponowane panoramy:
1897-1898 Jan Styka, Jan Stanisławski, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Golgota, ol. na
płótnie 1500X6000 (od 1951 obraz eksponowany w Forest Lawn Memorial Park w Glendale, Los
Angeles, Kalifornia, USA)
1898-1901 Julian Fałat, Wojciech Kossak Przejście armii Napoleona przez Berezynę,
1500X114000
1901 Wojciech Kossak Napoleon pod piramidami
1902 w podziemiach budynku otwarty został teatr Elizeum
1907 Jan Styka Bitwa pod Sybinem
1910 przejściowo założono tu tor do jazdy na wrotkach
1913 kino Cinéma-Panorama na 2 tys. miejsc
1918-1939 teatry: Stańczyk, Maska, Wielka Rewia, Comedia, Teatr im. G. Zapolskiej, Teatr Ireny
Solskiej, Nowa Komedia
1921 przebudowa gmachu dla pomieszczenie 3 teatrów
1932 przebudowa dla potrzeb siedziby Teatru Artystów Związku Aktorów Scen Polskich
1935 teatr Malickiej
1939 zburzony we wrześniu

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Brak

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla nauki lub sztuki,
komentowane, słynne)

Zob. Szczegółowa historia instytucji

Strategia pozyskiwania zbiorów

-

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych
darów/sprzedanych eksponatów; data)



-

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

-

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

-

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe

Zob. Szczegółowa historia instytucji

Wystawy czasowe

Zob. Szczegółowa historia instytucji

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

-

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

-

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja itd.)

-

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, komentatorów, autorów relacji
itd.)

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia

A. E. ZIĘCKOWSKI, Najnowszy ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, Warszawa
1912, s. 75;
A. ORŁOWSKI, T. NASIEROWSKI, Najnowszy przewodnik po Warszawie, Warszawa: Laskauer i
Babicki, 1900, s. 20-21; 1903, s. 10-11;



Blog Warszawy historia ukryta (https://whu.org.pl/2015/10/30/karowa-golgota-w-rotundzie/: dostęp
4.01.2019)

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

UWAGI:

Panoramy nie były rzecz jasna muzeami, ale stanowiły istotny element kultury wizualnej miast jako
placówki ekspozycyjne sztuki (Panorama Racławicka we Lwowie)
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