
Interaktywna wystawa z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego 
•• 

Gra o niepodległość 
Poprzeć Aleksandra Wielopolskiego? A może przyłączyć się do konspiratorów? 
Przed takim wyborem może stanąć każdy uczestnik niezwykłej podróży w czasie. 
Umożliwiają interaktywna wystawa z okazji 150-lecia rozpoczęcia powstania styczniowego 

JAN WINNICKI 

Organizatorem otwartej 22 stycznia 
wystawy „1863. Gra o niepodległość" 
jest Muzeum Historii Polski, a hono
rowy patronat nad tą inicjatywą ob
jął prezydent RP Bronisław Komo

rowski. Zaaranżowana w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie eks
pozycja jest jak wehikuł czasu, który 
przenosi nas w lata 50, i 60. XIX wie
ku. Jest to możliwe dzięki multime
dialnym i interaktywnym narzędziom. 

MHP, zachęcając do odwiedzenia 
wystawy, informuje, że widzowie 

mogą zobaczyć m.in. wydruki archi
walnych, rzadko pokazywanych do
kumentów, plakatów, map, fotogra
fii przedstawiających powstańców 
i Warszawę tamtego okresu, 
a przy stole sztabowym zapoznają 
się z przebiegiem słynnych bitew 
powstańczych. Ale wędrówkę w cza-
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Portret Aleksandra Wielopolskiego, 
fotografia ze Zbioru Fotografii Oddziału 
III Archiwum Głównego Akt Dawnych 

Aleksander Lesser (1814 -1884), „Pogrzeb pięciu ofiar manifestacji w Warszawie 
w roku 1861". Namalowany w 1861 r. obraz znajdujący się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie oddaje atmosferę okresu poprzedzającego powstanie 

sie rozpoczynamy w wytwornym sa
lonie państwa Łuszczewskich, gdzie 
wejdziemy w towarzystwo pisarzy, 
artystów, polityków, duchownych, 
przemysłowców. „Stamtąd wyjdzie
my na ulice modernizującej się wów
czas Warszawy. Poznamy zalety roz
wijającego się miasta, doświadczy-
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Zeznania Romualda Traugutta przed 
carskim Audytoriatem Polowym Wojsk 
w Królestwie Polskim 

my także atmosfery patriotycznych 
manifestacji" - informuje Muzeum. 
Wystawa jest pomyślana w konwen
cji gry: zwiedzający będzie musiał 
np. zmierzyć się dylematem, który 
towarzyszył wielu Polakom 150 lat 
temu: czy poprzeć „pragmatyka" 
Aleksandra Wielopolskiego, czy też 
walczyć o niepodległość - w kon
spiracji i powstaniu? Dokonanie wy
boru będzie też oznaczało dla wi
dza przyjęcie jego konsekwencji, np. 
zsyłki na Syberię. 

To nie koniec atrakcji, ponieważ 
dla młodzieży szkolnej organizato
rzy wystawy przygotowali także lek
cje muzealne oraz warsztaty. Kto 
nie zdąży obejrzeć ekspozycji w Bi
bliotece Uniwersyteckiej, gdzie bę
dzie dostępna do 24 lutego, ma szan
sę nadrobić to w późniejszym ter
minie. Bo - jak zapewnia MHP - eks
pozycja jest mobilna i będzie udo
stępniana instytucjom kultury, oświa
ty lub jednostkom samorządowym. 

Rok 2013 został ustanowiony 
na mocy uchwały Senatu RP Rokiem 
Powstania Styczniowego. • 

Wystawę „1863. Gra 
o niepodległość" mo
żna oglądać w Biblio
tece Uniwersyteckiej 
w Warszawie. Ter
min: od 22 stycznia 
do 24 lutego br„ 
czynne codziennie 
w godz. 10-18. 
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