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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

zapraszają
12 grudnia 2007 roku (sobota) o godz. 14.30 do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu)

na wernisaż wystawy

„Reklamy firm dawnej Warszawy”

www.braciajablkowscy.pl

Galeria Jabłkowskich
Warszawa, ul. Chmielna 21

Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe stale
towarzyszyły działalności Domu Towarowego
Bracia Jabłkowscy, który do roku 1950 mieścił się
w budynku przy ulicy Brackiej 25. W jego podziemiach organizowano wystawy 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
w podwórzu Kamienicy Jabłkowskich przy ulicy
Chmielnej 21 od grudnia 2004 roku działa
Galeria Jabłkowskich.
Galeria jest przedsięwzięciem non-profit.
Prezentowane w niej są zróżnicowane tematycznie wystawy fotografii i plakatu, organizowane są warsztaty fotograficzne.

Wystawa
„Reklamy firm dawnej Warszawy”

Tadeusz Władysław Świątek

Galeria Jabłkowskich, 12 grudnia 2007 – 25 stycznia 2008

Ur. 15 sierpnia 1944 roku w Warszawie, w bombardowanym wówczas mokotowskim Szpitalu
Elżbietanek. Syn wyższego urzędnika przedwojennego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i dwukrotnego delegata do Ligi Narodów
w Genewie, podczas okupacji członka Delegatury
Rządu Londyńskiego na Kraj, zamęczonego
w PRL. Przez matkę, w prostej linii prawnuczkę
aptekarza królewskiego ostatniego króla Polski
– Krzysztofa Henryka Rhode – spokrewniony
i spowinowacony z kilkoma rodami przemysłowymi dawnej Warszawy. Z wykształcenia pedagog, jest autorem kilkuset opracowań z dziedziny
genealogii rodzin warszawskich, dziejów stołecznego przemysłu i zabytków Starej Warszawy.

Wystawa reklam ze zbiorów Tadeusza
Władysława Świątka jest częścią wielkiej kolekcji
reklam stołecznych fabryk i sklepów kupieckich,
z których tylko nieliczne odrodziły się po drugiej wojnie światowej i niespodziewanie zniknęły
w wyniku podstępnie przeprowadzonej nacjonalizacji całego sektora prywatnego w Polsce
w latach 1948-53. Wśród prezentowanych
reklam znalazły się prawdziwe rarytasy, niezwykle rzadkie druki kolorowe, zadziwiające stanem
zachowania, nawet świeżością papieru na którym
zostały wydrukowane.

