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Zostań powstańcem, choćby na chwilę 
:.?!iiill lllllll 

•*' Weź udział w patriotycznej mani
festacji, spróbuj uniknąć branki i ja
ko jeden z powstańczych dowódców 
podejmuj ważne decyzje przy stole 
sztabowym - to tylko cześć atrakcji 
czekających od dziś na odwiedzają 
cych ekspozycję z okazji 150. rocz
nicy wybuchu powstania stycznio
wego przygotowaną przez Muzeum 
Historii Polski w Bibliotece Uni
wersytetu Warszawskiego 

Interaktywna wystawa „1863. Gra o nie-
podległość", połączona z grą prze
strzenną, stanowi kontynuacj ę wyda
rzeń, które odbyły się podczas VII 
Przystanku Niepodległość. Wówczas 
uczestnicy mieli okazję poznać przed-
powstaniową codzienność mieszkań
ców Warszawy. - Teraz Warszawę cze

ka powstanie. Pokazujemy, co w tym 
czasie dzido się w mieście i co stało się 
z naszymi przodkami, którzy ponieśli 
klęskę - tłumaczy rzecznik Muzeum 
Historii Polski Marek Stremecki. 

Na wystawie oprócz dokumentów, 
historycznych strojów, plakatów i map 
znajdą się także archiwalne zdjęcia sto
licy autorstwa Karola Beyera. - Znana 
już była wówczas fotografia, dlatego 
mamy niezwykłą szansę pokazać ano
nimowe twarze prawdziwych powstań
ców - mówi Stremecki. Ponadto poko
nując multimedialną ekspozycję w for
mie labiryntu, zwiedzający będą mo
gli wcielić się w osoby z tamtej epoki 
i podjąć się odszukania losów „swojej" 
rodziny. - Chcemy, żeby młodzi ludzie 
nie tylko patrzyli, lecz przede powącha
li trochę powstania - dodaje. Czekają 

na nich quizy i zadania nawiązujące do 
wydarzeń z okresu powstania stycznio
wego (m.in. przejście przez specjalny 
korytarz symbolizujący słynną bran
kę do armii rosyjskiej). W zależności 
od tego, jak odpowiemy na kolejne py
tania, trafimy na przykład na Sybir lub 
czeka nas los emigracyjny. 

Muzeum Historii Polski nie po raz 
pierwszy organizuje tego typu projekt. 
- Z doświadczenia wiemy, że ta forma 
może rzeczywiście zachęcić do histo
rii: ludzie bawią się chętnie, a dzięki 
tej zabawie zostaje też u nich konkret
na wiedza - podsumowuje Stremecki. 

Wystawa „1863. Gra o niepodległość" 
prezentowana będzie do 24 lutego (co
dziennie w godz. 10-18) w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Do
bra 56/66, sala wystawowa na parte
rze). Organizatorzy chcieliby, żeby po
tem odwiedziła kolejne miasta. 
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