


> Paweł Sky Projektowaniem wizulanej grafiki użytkowej 
zajmuje Się od 1994 roku, Pracował między innymi w cSw zamek 
ujazdowSki oraz agencji alter art. w roku 2010 otworzył właSne 
Studio Projektowe. w 2000 roku wSPółPracował z Pawłem 
althamerem Przy realizacji akcji „Bródno 2000”. PomySłodawca 
kina na B(l)oku - od 2003 roku zorganizował Sześć SeanSów. Prace 
Sky’a doceniono między innymi na 4 międzynarodowym konkurSie 
znaków graficznych w nowoSiBirSku, gdzie w 2004 roku otrzymał 
nagrodę Silver tamga. rok 2004 PrzynióSł mu także zwycięStwo  
w konkurSie oBSeSja PaPieru w kategorii „Praca użytkowa”. w 2011 
roku jedenaście Plakatów Sky’a z cyklu „civil war” oraz „warSaw” 
uświetniło 15. Salon Plakatu PolSkiego w muzeum Plakatu  
w wilanowie. PełniejSza Prezentacja cyklu „warSaw” odByła Się 
w galerii w-z w warSzawie, gdzie w maju 2013 roku miał miejSce 
werniSaż deBiutanckiej wyStawy Pawła Sky’a. w 2014 roku  
w domu kultury świt odByła Się jego druga wyStawa Sky’a 
„PoSterS for Bródno. Plakaty z lat 2000-2014.”. na wioSnę 2015 
roku w autorSkie BiStro & café odByła Się trzecia wyStawa Sky’a 
„warsawii”. więcej informacji: www.PawelSky.Pl

> BartoSz wieczorek filozof, animator kultury, 
SPołecznik. Prowadzi akademię filmową kina świt i mały dkf. 
od lat gromadzi i udoStęPnia wydarzenia z hiStorii lokalnej 
Bródna. realizator Projektów „targówek – Bloki Pełne hiStorii”, 
„wielokulturowe Bródno” i „kolejarSkie Bródno”. 

Pojawia Się w Xv wieku. jako 
określenie wSi królewSkiej, która  
w Xvii wieku miała już dwa młyny,  
a jej rozwojowi Położył kreS PotoP 
Szwedzki. BliżSza nam hiStoria PrzenoSi 
naS do wSi Bródno, która  
w XiX wieku. iStniała na terenie 
oBecnego Starego Bródna. zuPełnie 
nowy Początek cywilizacyjny 
rozPoczął Się z Budową Przez roSjan 
kolei nadwiślańSkiej w 1877 roku. 
kolej dawała Pracę i StaBilizację, 
a naPływ Pracowników SPrawił, 
że wokół kolei zaczęło PowStawać 
nowe Bródno, gdzie razem z PolSkim 
kolejarzami Pracowali niemcy 
i roSjanie. nowe Bródno miało 
PodmiejSki charakter uBogiej 

i zaakcePtowano 29 maja 1961 roku.
PowStanie oSiedla Bródno w miejScu 
Przedwojennego nowego Bródna 
wiązało Się z wielkimi Przemianami 
SPołeczno-kulturowymi dla żyjących 
tu ludzi, którzy muSieli odejść od 
uStalonych form życia i Przenieść 
Się do Bloków, a także z niezwykle 
trudnym i Bynajmniej nie naturalnym 
tworzeniem Się SPołeczności 
Blokowego Bródna, na które naPłynęła  
ludność Bardzo zróżnicowana 
SPołecznie. Pierwotnie Bródno miało 
Być zaPleczem mieSzkaniowym dla 
roBotników żerania PrzemySłowego, 
Szczególnie zaś dla fSo na żeraniu. 
dość znaczna gruPa mieSzkańców 
dawnego Bródna – nie wiemy dokładnie 

ile oSóB – nie wyoBrażała SoBie 
życia Poza nim, głównie ze względu 
na wySokie Poczucie tożSamości 
lokalnej i z ciężkim Sercem Przenieśli 
Się do nowych Bloków, oBSerwując 
zagładę Swych dawnych domoStw. 
PrzeProwadzka Była dla nich końcem 
oSwojonego świata, końcem ich 
rodzinnego Bródna, ich właSnych 
domów, Przydomowych ogródków. 
wielu mieSzkańców wyrażało żal za 
Straconym światem Swej młodości, 
światem życia BliSko natury w małej, 
BliSkiej SoBie SPołeczności, której 
członkowie żywili woBec SieBie 
Przyjazne uczucia i okazywali SoBie 
Solidarność. nowe Bloki nazywali 
„Stodołami”, „Betonowymi Bunkrami”, 

już Samo Pochodzenie nazwy Bródno 
nie jeSt Pewne. jedni mówią, że to  
z Pewnością od rzeki Brodni, inni że od 
Brodów na wiśle, którymi łatwo Było 
Się PrzePrawiać Przez rzekę. PiSownia 
też niejaSna. na carSkich maPach 
PiSane cyrylicą jako Брудно,  
Stąd na niektórych PolSkich maPach 
jako Brudno. SPory etymologiczne 
to jednak nic woBec głównego 
ProBlemu: czym właściwie jeSt i gdzie 
jeSt Prawdziwe Bródno? to dawna 
wieś, drewniane, Przedwojenne nowe 
Bródno, czy najnowSze nowe  
Bródno z wielkiej Płyty?
Pomijając PrehiStorię (na terenie 
oBecnego Bródna mamy PozoStałości 
grodu z iX wieku), nazwa Bródno 

dzielnicy, z której Podróż do 
warSzawy, czyli za wiSłę Była SPorą 
wyPrawą. Bródno włączono do 
warSzawy w 1916 roku. i wtedy  
zaczął Się jego Powolny, ale wyraźny 
rozwój. w 1924 roku uruchomiono 
linię tramwajową, zBudowano 
nowoczeSny gmach Szkolny, PowStało 
nowoczeSne kino „kluB”. nieStety, 
Pożoga wojenna Położyła temu kreS, 
Bródno Składające Się w więkSzości 
z drewnianych domów SPłonęło. Po 
wojnie część mieSzkańców wróciła 
jednak w rodzinne Strony, PróBując 
ułożyć SoBie życie. i wtedy SPadła na 
nich SocjaliStyczna nowoczeSność 
w PoStaci oSiedla z wielkiej Płyty, 
którego Projekt Przygotowano  

patronat 

medialny

których ciaSnota, Szarość  
i jednoStajność Stanowiła 
Przejmujący kontraSt z niedawnym 
światem, w którym żyli. zuPełnie 
inaczej życie w wielkiej Płycie witała 
ludność naPływowa, dla której 
otrzymanie mieSzkania  
w nowym Budownictwie wiązało Się  
z reguły z dużym awanSem SPołecznym. 
od 1 Stycznia 1978 roku, Po Podziale 
SPółdzielni rSm „Praga” PowStała 
SPółdzielnia mieSzkaniowa „Bródno”, 
która jeSt oBecnie jedną  
z najwiękSzych w warSzawie.

BartoSz wieczorek listopad 2015 

„targówek – Bloki Pełne hiStori” oraz albumu „Bródno. generacja: Prl.”
fotografie pochodzą ze zbiorów projektu 

Plakat zoStał wydany dzięki 
wSParciu finanSowemu 

adwokata marka małeckiego.


