Galeria Jabłkowskich
Sobota 18 grudnia 2004 roku

Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
zapraszają 18 grudnia 2004 roku (sobota) na

otwarcie Galerii Jabłkowskich
w podwórku kamienicy przy ul. Chmielnej 21 oraz inauguracyjną wystawę
„Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy – 120 lat warszawskiej tradycji”
Program otwarcia Galerii:
11:00 - 16:00 - Występ Warszawskiego Kataryniarza
Piotr But - jedyny warszawski kataryniarz zagra w podwórku Kamienicy Jabłkowskich
11:30–13:30 - Przedstawienie uliczne Teatru AKT
Przedstawienie w klimacie przedwojennej Warszawy. Szczudlarze, mimowie, przedwojenni
gazeciarze zapraszać będą przechodniów z ulicy Chmielnej do odwiedzenia Galerii.
12:00-12:30 - Uroczyste otwarcie wystawy „Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy – 120 lat
warszawskiej tradycji”
Jan Jabłkowski – prezes DTBJ przywita gości i oprowadzi ich po Galerii opowiadając historię
firmy Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.
16:00-19:00 - Warszawski Set
Znany warszawski duet hip-hopowy Numer Raz i DJ Zero wystąpią w repertuarze łączącym
najnowsze nurty muzyczne ze starymi warszawskimi melodiami.

www.braciajablkowscy.pl

oraz fotografie wnętrza Domu Towarowego. Zdjęcia opatrzone zostały fragmentami wspomnień Feliksa Jabłkowskiego – ostatniego dyrektora Domu Towarowego.

Galeria Jabłkowskich
Kamienica Jabłkowskich (podwórko)
Warszawa, ul. Chmielna 21
Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe stale towarzyszyły działalności Domu Towarowego Braci Jabłkowskich.
W jego podziemiach organizowano wystawy folkloru,
sztuki ludowej, obrazów, grafiki i fotografii, w kawiarni
występowali popularni artyści estradowi a na najwyższym piętrze odbywały się przedstawienia kukiełkowego teatrzyku dziecięcego.
Nawiązując do przedwojennej tradycji na podwórku Kamienicy Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej 21
rozpoczyna działalność Galeria Jabłkowskich.
Prezentowane w niej będą zróżnicowane tematycznie
wystawy fotografii. W sezonie letnim na podwórku organizowane będą również inne wydarzenia kulturalne, jak
koncerty, czy projekcje filmowe. Reaktywowane zostaną
również przedstawienia kukiełkowe dla najmłodszych.
Najbliższe wystawy:
q Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy – 120 lat war szawskiej tradycji. - Przedwojenne fotografią związane z historią Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy.
18 grudnia 2004 — 28 stycznia 2005

q Z góry - Seria krajobrazów wykonanych z paralotni
przez Jerzego Gumowskiego - uznanego fotografika
związanego z "Gazetą Wyborczą"
29 stycznia 2005 — 26 lutego 2005

Wystawa „Dom Towarowy
Bracia Jabłkowscy – 120 lat
warszawskiej tradycji.”
18 grudnia 2004 – 28 stycznia 2005
Inauguracyjna wystawa Galerii Jabłkowskich poświęcona została jubileuszowi 120 lecia Firmy DTBJ. Na
rok 2004 przypada również 90 rocznica otwarcia Domu
Towarowego Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25.
Na wystawę składają się fotografie przedstawiające
najważniejsze wydarzenia z historii warszawskiej firmy

Historia Firmy Dom Towarowy
Bracia Jabłkowscy
Początek firmy w 1884 roku to sklepik przy ulicy
Widok 6, który prowadziła właścicielka, a zarazem jedyna sprzedawczyni i zaopatrzeniowiec, Aniela Jabłkowska.
Utworzona cztery lata później spółka „Bracia Jabłkowscy” wkroczyła w XX wiek jako najemca reprezentacyjnego sklepu przy ulicy Brackiej 23. Obroty rosły
o 20-50% w skali rocznej i rychło konieczna okazała
się budowa nowej siedziby. Istniejący do dziś budynek
przy Brackiej 25 oddany w 1914 roku zaprojektowała para znakomitych architektów Lilpop i Jankowski
wykorzystując nowatorską technologię żelbetonową.
W dwudziestoleciu międzywojennym firma utrwaliła pozycję największego domu handlowego w kraju.
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy był ceniony przez
klientów z powodu dobrej jakości towarów, wyróżniał
się wysokim poziomem obsługi, rzetelnością kupiecką
w kontaktach z partnerami, a także wielką dbałością
o własny personel liczący około 500 osób. Budynek
przy Chmielnej 21 służył jako baza działań socjalnych:
dużym lokalem dysponowało współfinansowane przez
firmę Stowarzyszenie Pracowników, działała stołówka,
biblioteka, prowadzono kursy doszkalające i naukę języków, swoją siedzibę miały tu również liczne sekcje sportowe, prowadzono „stację opieki nad matką i dzieckiem”.
W czasie Powstania Warszawskiego budynek uległ
całkowitemu wypaleniu, ale po wyzwoleniu szybko odtworzono firmę; w 1948 roku pracowało w niej już
220 osób.
15 maja 1950 roku po akcji UB, zarząd firmy znalazł się w więzieniu na Rakowieckiej, a cały majątek stały i ruchomy zagarnięto.
Od 14 lat trwa postępowanie zmierzające do odtworzenia formalnego firmy (co nastąpiło w 1996 r.)
i odzyskania zagrabionego mienia. Te działania okazały się skuteczne w odniesieniu do nieruchomości
Chmielna 21, gdzie od przejęcia budynku w lipcu
2001 roku, realizowany jest sukcesywnie program
gruntownego remontu kamienicy.

