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Szanowni Państwo,

nawet pobieżne przewertowanie kolejnych rocznych raportów 
Muzeum Historii Polski wymaga coraz więcej czasu. Nasza 
instytucja rozwija się i może pochwalić się coraz większą liczbą 
zrealizowanych przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych 
i promocyjnych.  W 2008 roku bez wątpienia najważniejszym 
wydarzeniem była wystawa „Dwudziestolecie. Oblicza nowo-
czesności” zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie, 
która stała się wizytówką naszego Muzeum. Rozmiar ekspozy-
cji  jak i jej przekrojowy charakter były ogromnym wyzwaniem, 
ale i szansą na unaocznienie zwiedzającym tego, jak Muzeum 
będzie funkcjonować w przyszłości. Nasza wystawa spotkała 
się ze znakomitym odbiorem i otrzymała na ogół bardzo pozy-
tywne recenzje.   Zarówno pochwały jak i uwagi krytyczne będą 
ważnymi wskazówkami do dalszej pracy. Najważniejszy jest dla 
nas jednak fakt, że ekspozycja spotkała się z masowym zainte-
resowaniem publiczności. To przed nią zdaliśmy najtrudniejszy 
egzamin. 
Nie tylko o tej wystawie było głośno, szerokim zainteresowa-
niem cieszył się nasz Piknik Historyczny i Przystanek Niepodle-
głość. Z raportu firmy monitorującej media wynika, że tematyka 
Muzeum Historii Polski pojawiła się w ponad 1 000 publika-
cjach. To trzy razy więcej niż w 2007 roku!
Wchodzimy w rok 2009. Najważniejszym wyzwaniem będzie 
dla nas przeprowadzenie konkursu architektonicznego na sie-
dzibę stałą Muzeum Historii Polski i uruchomienie tej inwestycji. 
Liczymy na Państwa wsparcie. Mamy nadzieję, że nam go nie 
zabraknie.

Robert Kostro
Dyrektor Muzeum Historii Polski



Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 11 listopada z udziałem 
m.in. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Prezy-
dent przyjął honorowy patronat nad naszą wystawą. 

Muzealna opowieść rozpoczynała się od trudnych lat 1918– 
–1921, kiedy kształtowały się granice państwa polskiego i jego 
ustrój. W atrakcyjny sposób – dzięki zastosowaniu technik 
multimedialnych – dowiedzieć się można było więcej o życiu 
politycznym i społecznym II RP. Na wystawie prezentowali-
śmy zdjęcia, kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej. Zwiedza-
jący mogli przysłuchiwać się debacie sejmowej.

Wystawa wprowadzała widza w czas dzieciństwa. W jednej 
z sal pokazywaliśmy przedwojenne zabawki i bohaterów 
literatury. Kto chciał mógł posmakować życia kulturalnego 

epoki i wejść do kawiarni literackiej, poznać gwiazdy kina, 
kabaretu, teatru oraz wybranych artystów dwudziestolecia.

Wąsaty Marszałek, eleganckie damy w wytwornych strojach, sportowcy sięgający po laury, wybitni pisarze i osiągnięcia 
techniki lotniczej. Gdynia i COP, Bodo i Ordonka, Tuwim i Witkacy. Ale także powojenna ruina państwa polskiego, bieda, 
kryzys... To wszystko, i o wiele więcej można było zobaczyć, posłuchać i niemal dotknąć na niecodziennej wystawie: 
„Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”, którą zorganizowało Muzeum Historii Polski we współpracy z Zamkiem 
Królewskim w Warszawie.

Pierwsza przekrojowa wystawa
na temat Drugiej Rzeczypospolitej:

Dwudziestolecie.
Oblicza nowoczesności 
(11.11.2008 – 01.03.2009)

Ekspozycja
Stała ekspozycja Muzeum obejmie powierzchnię ok. 10 tys. m2. 
Ukaże wiele ważnych aspektów historii Polski: z punktu widze-
nia polityki, kultury i nauk społecznych. Będzie miała charak-
ter multimedialny i interaktywny, na której goście Muzeum 
poczują smak życia w Polsce w różnych epokach.

Edukacja i popularyzacja
Muzeum jest autorem projektów edukacyjnych, skierowanych 
głównie do młodzieży. Są to m.in. konkursy historyczne dla 
uczniów oraz warsztaty i materiały dydaktyczne dla nauczy-
cieli. Poza tym organizujemy duże wydarzenia plenerowe, 
podczas których zabawa przeplata się ze zdobywaniem 
wiedzy. Kiedy nasza stała ekspozycja zagości w docelowej 
siedzibie, będziemy oferować zajęcia edukacyjne i zapraszać 
grupy szkolne.

Działalność badawcza
Celem działalności badawczej Muzeum jest stymulowanie 
debaty i wielodyscyplinarnych badań nad dziejami Polski. 
W praktyce oznacza to inicjowanie przekrojowych projektów 
badawczych, realizowanych w porozumieniu z instytutami 
naukowymi i uniwersytetami w Polsce i zagranicą. Ponadto 
utworzyliśmy portal historyczny www.polishhistory.pl, który jest 
wartościową pomocą w pracy akademickiej i dydaktycznej.

Muzeum Historii Polski jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2006 roku. Jego zadaniem 
jest promocja wiedzy o historii Polski, gromadzenie zbiorów z nią związanych oraz organizacja 
projektów edukacyjnych. Muzeum pracuje obecnie nad projektem swej siedziby w Warszawie, 
która pomieści przyszłą ekspozycję stałą.
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W sali poświęconej sztuce znakomite abstrakcje Władysława 
Strzemińskiego sąsiadowały z grafikami Zofii Stryjeńskiej. 
Ważną część ekspozycji stanowiły eksponaty poświęcone 
kulturze materialnej dwudziestolecia. Przypomnieliśmy wiel-
kie inwestycje dwudziestolecia: Gdynię i COP 

Na wystawie było też to, co najbliższe ciału – ubranie, znako-
mita i nie pokazywana dotąd kolekcja strojów ze zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Epilogiem wystawy był tragiczny rok 1939: mobilizacja, przy-
gotowania do wojny, pożar Zamku – symboliczny koniec „sta-
rego świata”.
Przez cały okres trwania ekspozycji, jej kuratorki Monika 
Matwiejczuk i Anna Kosińska w wybrane dni oprowadzały 
po salach wystawowych grupy muzealników, historyków 
sztuki i studentów, ale także osoby szczególnie zainteresowane 
tematyką jak i sama wystawą.  Muzeum Historii Polski wraz 
z Zamkiem Królewskim w Warszawie organizowało też tzw. 
Dni Atrakcji. Ich celem było przybliżenie tematów prezento-
wanych na wystawie i dobra, pouczająca zabawa. Dodatkowo 
w roku 2008 przeprowadzono kilka wykładów naukowych 
o tematyce II Rzeczpospolitej oraz lekcji muzealnych dla 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Powstała także specjalna strona internetowa poświęcona 
wystawie: www.dwudziestolecie.muzhp.pl, wydano również 
katalog o dwudziestoleciu międzywojennym zilustrowany 
fotografiami wybranych eksponatów zamieszczonych na 
ekspozycji.

Wystawa oraz atrakcje z nią związane cieszyły się ogromną 
popularnością, a całe wydarzenie odniosło niebywały sukces. 
Jedna z największych w Warszawie wystaw ostatnich lat zgro-
madziła do 31 grudnia ok. 20 tys. zwiedzających. Ekspozy-
cja doczekała się ponad 200 omówień, prezentacji, recenzji 
w prasie, radiu, telewizji oraz w Internecie.
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W 2008 roku Muzeum Historii Polski wydało katalog towa-
rzyszący pierwszej przekrojowej wystawie o Drugiej Rzecz-
pospolitej „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”.

Na prawie 200 stronach w przystępnym języku zostały przed-
stawione najważniejsze aspekty dziejów tego okresu. Publi-
kacja ma siedem rozdziałów: „We własnym państwie. Życie 
polityczne II RP”, „Gospodarka. Między rynkiem a państwem”, 
„Rzeczypospolita wielu narodów”, „Muzy między wojnami”, 
„Sztuka dwudziestolecia międzywojennego”, „W rytmie epoki” 
oraz „Sport w II Rzeczpospolitej”.
Dodatkowo publikacja zawiera streszczenia i podpisy pod 
zdjęciami w języku angielskim. Katalog wydany został w 1 500 
egzemplarzach.

Na dwunastu stronach (miesiącach) można zobaczyć np. 
uruchomienie pierwszej polskiej rozgłośni radiowej, Koziołka 
Matołka idącego „na wakacje” czy będącego na urlopie 
w Juracie Prezydenta Mościckiego. Ale nie zapomniano rów-
nież o mobilizacji naszej armii czy też o naszych pierwsza-
kach. To wszystko i wiele więcej znalazło się na stronach 
naszego kalendarza. 

Muzeum Historii Polski zorganizowało internetowy plebiscyt na czołowe ikony 20-lecia międzywojennego. Wśród 90. 
ikon zaproponowanych przez MHP internauci wybrali te, które ich zdaniem były najważniejsze, a MHP stworzyło z nich 
swego rodzaju „kalendarz dwudziestolecia międzywojennego”.

we własnym 
Państwie

I A State of Their Own. Political Life in the Second Republic
Życie polityczne II RP

Otwarcie posiedzenia Sejmu RP, 9.02.1919 r. Przemawia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 

Head of State Józef Piłsudski speaking at the opening session of the Polish Sejm, 9.02.1919 

SZTUKA

Art Between the Wars

dwudziestolecia międzywojennego

Stanisław Ignacy Witkiewicz i Krystyna Głogowska 1933 r. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz and Krystyna Głogowska, 1933 

V
góralskim folklorem na paryskiej wystawie w 1925 roku, gdzie spo-

tkały się z dużym zainteresowaniem i zostały nagrodzone. W Szkole 

jeszcze przed 1914 rokiem pracował Władysław Skoczylas (1883- 

-1934). Tatrzańska sztuka ludowa, legendy o Janosiku i śpiących 

w górach rycerzach, którzy zbudzą się w odpowiednim momencie, 

by walczyć o wolną Polskę, stały się dla niego głęboko przeżytym 

źródłem twórczości. Jego poglądy na sztukę były bliskie artystom 

współorganizującym polską ekspozycję w Paryżu, podobnie jak 

oni dążył do wykreowania stylu narodowego, który byłby zarazem 

rodzimy, a więc oparty na wzorach ludowych oraz historycznych 

dokonaniach, i nowoczesny, to jest dostosowany do aktualnego 

tempa życia, odpowiadający na zapotrzebowania powiększających 

się rzesz odbiorców, a także ich kształcący. Do tych funkcji doskonale 

nadawała się grafika, a zwłaszcza drzeworyt. Skoczylas był jednym 

z odnowicieli drzeworytu artystycznego, wraz z innymi wybitnymi 

twórcami, jak Edmund Bartłomiejczyk (1895-1950), Stanisław Ostoja- 

-Chrostowski (1897-1947), Stefan Mrożewski (1894-1975) sprawił, 

że ta technika graficzna stała się się wręcz polską specjalnością.

Po odzyskaniu niepodległości Skoczylas odznaczył się jako 

niestrudzony organizator życia artystycznego, pracował jako pro-

fesor na warszawskich uczelniach, był dyrektorem Departamentu 

Sztuki w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego, współ-

założycielem Instytutu Propagandy Sztuki i prezesem jego Rady 

oraz inicjatorem wielu innych ważnych przedsięwzięć kultural-

nych, a wśród nich Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów, która 

w latach trzydziestych dwukrotnie odbyła się w Warszawie. Swoje 

poglądy na sztukę i sposób jej funkcjonowania upowszechniał 

w licznych tekstach publicystycznych i krytykach pisywanych z dużą 

pasją i przez to często polemicznych.

W 1925 roku miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, które 

zaowocowało kilka lat później. Było nim powołanie Bractwa Świę-

tego Łukasza. Utworzyli je studenci Szkoły Sztuk Pięknych w War-

szawie, uczniowie profesora Tadeusza Pruszkowskiego (1888-1942), 

stawiający sobie za cel odrodzenie tradycyjnego rzemiosła malar-

skiego. Ten kierunek działania poddał im ich profesor, sam dosko-

nały portrecista. W gruncie rzeczy skoncentrowanie się na kwe-

stiach warsztatowo-formalnych było podobną jak w przypadku 

formistów czy awangardy ucieczką od tematu i skupieniem się na 

samym płótnie, toteż w początkowym okresie dla łukaszowców 

temat nie był sprawą istotną. Malowali sceny rodzajowe, portrety, 

martwe natury, kompozycje fantastyczne, liczył się sposób wyko-

nania, zastosowanie materiałów i technologii. Ich pierwsza wystawa 

odbyła się dopiero w 1928 roku, sławę zdobyli w latach trzydzie-

stych, kiedy awangarda przestała się liczyć i wzrosło zainteresowa-

nie malarstwem tematycznym. Pojawiło się też zapotrzebowanie na 

duże kompozycje mogące zdobić ściany publicznych budynków. 

Wykonanie takich prac wymagało dużych umiejętności technicz-

nych, a te członkowie Bractwa mieli opanowane do perfekcji. Ich 

głównymi przeciwnikami ideowymi stali się wówczas koloryści, 

przede wszystkim członkowie grupy zwanej Komitetem Paryskim, 

powstałej rok wcześniej, to jest w 1924, ale również działającej na 

scenie artystycznej dopiero w czwartej dekadzie XX wieku.

Po Bractwie Świętego Łukasza zawiązało się jeszcze kilka 

ugrupowań skupiających uczniów Tadeusza Pruszkowskiego. Był on 

silną osobowością, przyciągającą do siebie studentów, organizował 

słynne plenery w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, pilotował samo-

lot, uczestniczył w rajdach samochodowych, nakręcił film, umiał się 

bawić, ale też bardzo dużo energii wkładał w organizowanie życia 

artystycznego. Był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, 

a od 1930 roku również jej rektorem. Pozostał na tym stanowisku po 

przekształceniu szkoły w Akademię i sprawował je aż do wybuchu 

wojny. Jego między innymi zasługą było to, że warszawska uczel-

nia była bodajże najbardziej tolerancyjną i demokratyczną szkołą 

w Polsce. Nigdy nie doszło tu do jakichkolwiek przypadków dys-

kryminacji studentów-Żydów, których wielu studiowało na uczelni 

w okresie międzywojennym. Byli oni też członkami powoływanych 

tak chętnie ugrupowań, brali udział w różnych artystycznych i towa-

rzyskich przedsięwzięciach, jak bale, plenery, wycieczki i oczywiście 

wystawy.

Miejscem ulubionym przez studentów Pruszkowskiego 

był Kazimierz. On sam wybudował sobie tam dom z pracownią, 

gdzie wraz z artystami z Bractwa wykonał siedem wielkich obra-

zów o tematyce historycznej, przeznaczonych do dekoracji pawi-

lonu polskiego na światowej wystawie w Nowym Jorku, która 

została otwarta w maju 1939 roku. W tych ogromnych płótnach 

Władysław Strzemiński, Dąb, 1934 r. 

Władysław Strzemiński, Oak, 1934 
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Zamach majowy. Rodziny ofiar podczas pogrzebu. Warszawa, maj 1926 r. 
May coup. Families at a funeral for the victims, Warsaw, May 1926  

Wojsko i policja przy wjeździe na most Kierbedzia, 12.05.1926 r. 
Army and police at Kierbedzia bridge, 12.05.1926 
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Plenerowe Kino TVP Historia – całodzienny pokaz filmów 
oraz koncerty
Podczas całodziennej imprezy wyświetlano również filmy 
historyczne, m.in. „Józef Piłsudski”, reż. R. Ordyński, 1935; 
„Zamach majowy”, reż. Z. Kowalewski, 2007 oraz „Pola Negri. 
Życie jest marzeniem”, reż. M. Kotowski, 2007.
Natomiast dla miłośników muzyki tamtej epoki zorganizowano 
koncert Joanny Słowińskiej pt. „Zatrzymam czas...”. Artystka 
wykonywała piosenki kabaretów literackich i estrady 20-lecia 
międzywojennego, polskie pieśni ludowe, cygańskie i rosyj-
skie romanse. I tutaj także, jak i we wszystkich punktach Pik-
niku kłębiły się tłumy zaciekawionych warszawiaków. Ogrom-
nym powodzeniem cieszył się również koncert zespołu Kroke 
– world music, prezentujący harmonie klezmerskie, wielokultu-
rowe brzmienia i tradycje muzyczne narodów, które zamiesz-
kiwały przedwojenną Polskę. Multimedialny namiot Muzeum Historii Polski

Wybrane kadry z historii lotnictwa II RP, multimedialne symula-
tory lotów polskimi przedwojennymi samolotami, zrekonstru-
owanymi w 3D, animacja trójwymiarowa: prezentacja zabyt-
kowych samolotów oraz naturalnej wielkości replikę samolotu 
Bleriot XI i wiele, wiele więcej można było zobaczyć w namio-
cie MHP. I jak co roku namiot ten przyciągnął tysiące zwiedza-
jących oraz tych, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o Drugiej 
Rzeczpospolitej.

Turniej piłki nożnej o mistrzostwo II RP 
Podczas Pikniku MHP przygotowało nie tylko coś dla ducha, 
ale i dla ciała: rozgrywki czwórek piłkarskich, które stanęły do 
sportowej rywalizacji w barwach drużyn okresu międzywojnia 
(m.in. Pogoń Lwów, Legia Warszawa, Wisła Kraków, Warta 
Poznań). Kluby międzywojenne były ważnymi instytucjami 
społecznymi, współtworzonymi przez pokolenie naszych 
dziadków. W turnieju przypomniano 16 drużyn międzywojen-
nych, z których 14 zajęło czołowe miejsca w lidze w 1928 r. 
Do tego grona dołączono dwie drużyny (AKS Chorzów i Gar-
barnię Kraków), które – co prawda w 1928 r. nie grały na 
poziomie I ligi – ale miały na koncie tytuły wicemistrza i mistrza 

Polski, zdobyte w okresie międzywojennym. Stworzono rów-
nież specjalną stronę internetową: www.pilka2rp.muzhp.pl.

Gra edukacyjna „Odkryj II Rzeczpospolitą”
Gra obejmowała cały teren Pikniku, gdzie rozmieszczonych 
zostało 8 punktów, a każdy z nich odpowiadał jednemu regio-
nowi II Rzeczypospolitej. W punktach tych można było prze-
czytać kalendarium historyczne, położenie danego regionu na 
mapie II RP oraz informacje o tym, jak przebiegały na danym 
terenie walki o granice Polski. Na każdym z punktów czekały 
również na uczestników zadania związane z historią i kul-
turą tego obszaru Rzeczypospolitej. Podczas trwania Pikniku 
w grze wzięło udział niemal 3 tys. osób!

Prezentacja muzeów i instytucji kultury
W pikniku wzięło udział blisko 50 muzeów i instytucji kultury 
z całej Polski. Prezentowały głównie ofertę edukacyjną, nie-
które przygotowały zajęcia dla dzieci, czy szczególne propo-
zycje dla dorosłych np.: warsztaty czerpania papieru (Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju) czy też wykonywania 
ludowych wycinanek żydowskich (Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie).

II Piknik Historyczny

7 czerwca  2008 roku w stołecznym parku im. Rydza-Śmi-
głego odbył się II Piknik Historyczny będący jednocześnie 
Świętem Muzeum Historii Polski. Odwiedziło go kilkana-
ście tysięcy osób, gdyż atrakcji, jak co roku, nie zabrakło. 
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Gra miejska „Tajemnica brylantu. Wyprawa w międzywo-
jenną Warszawę”
Fabuła gry została osnuta na autentycznych wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w przedwojennej Warszawie – kradzieży 
brylantu hrabiny Kaweckiej. Warszawiacy biorący udział w grze 
mieli za zadanie wcielić się w rolę oficera śledczego i odna-
leźć sprawcę. Rolę przewodnika po Warszawie pełniła oko-
licznościowa „Jednodniówka”. Podczas wędrówki po War-
szawie w poszukiwaniu skradzionego brylantu, gracze mieli 
także za zadanie skompletować litery do hasła, a następnie 
rozszyfrować je. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.
Gra cieszyła się ogromnym powodzeniem, brały w niej udział 
nie tylko pojedyncze osoby, ale i całe rodziny. Ogółem w grze 
wzięło udział niemal 3 tys. osób.

Jednodniówka to gazeta wydana specjalnie na III Przystanek 
Niepodległość. Pismo, stylizowane na gazety z lat dwudzie-
stych i trzydziestych ubiegłego wieku było bezpłatnie roz-
dawane we wszystkich punktach, w których odbywały się 
imprezy organizowane przez MHP oraz na głównych ulicach 
i placach Warszawy, a także w zabytkowych tramwajach. Była 
ona niejako przewodnikiem i swego rodzaju „ściągą” po Grze 

miejskiej. Dodatkowo można było przeczytać o II RP oraz 
zapoznać się z pełnym programem imprezy.

Przejażdżka zabytkowym tramwajem – to już tradycja Przy-
stanków Niepodległość. Jak co roku tysiące warszawiaków 
przejechało się zabytkowymi wozami przez ulice Warszawy. 
I mimo tego, że trzy tramwaje kursowały od godziny 11:00 
do 19:00 chętnych było więcej niż miejsc.

Prezentacja zabytkowych pojazdów z okresu II RP
Tuż przy kościele św. Anny Muzeum Historii Polski wraz 
z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach ustawiło nie-
codzienną ekspozycję samochodów dwudziestolecia między-
wojennego. Ekspozycja ta cieszyła nie tylko najmłodszych, 
którzy mogli dotknąć czy wsiąść do tych wspaniałych aut, ale 
i starszych, którzy niekiedy po raz pierwszy w życiu zobaczyli 
te zabytkowe wozy. Największym powodzeniem cieszył się 
mercedes z 1936 roku, którym jeździła przedwojenna gwiazda 
Loda Halama.

Koncert: „Czy coś nam zostało z tych lat…”
zgromadził w specjalnym namiocie setki warszawiaków. 
Na tych, którzy nie znaleźli miejsca w namiocie czekał duży 
telebim, gdzie odbywała się relacja na żywo właśnie z tego 
koncertu. Najbardziej znani artyści scen Polski (między 
innymi.: Ewa Kuklińska, Krystyna Sienkiewicz, Katarzyna 
Zielińska, Jacek Borkowski i Marian Opania) śpiewali pio-
senki z lat 20. i 30. a po każdym występie zbierali gromkie 
brawa i prośby o bisy. 

Koncert Leszek Możdżer Trio
(Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco)
Niejako zwieńczeniem III Przystanku Niepodległość, który 
został zorganizowany z okazji 90. rocznicy odzyskania nie-
podległości był jedyny w swoim rodzaju koncert w Polsce, 
gdyż artyści repertuar ułożyli specjalnie na to święto. I podob-
nie jak przy piosenkach z lat 20. i 30. namiot koncertowy 
(na 900 miejsc) pękał w szwach, a tłumy warszawiaków do 
późnego wieczora oglądały to wydarzenie również na tele-
bimie.

Wieczór specjalny – otwarcie wystawy „Dwudziestolecie. 
Oblicza nowoczesności” w Zamku Królewskim
W ramach tego wieczoru MHP wraz z Zamkiem Królewskim 
w Warszawie umożliwiło bezpłatne zwiedzenie wystawy. 
Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem warszawia-
ków i turystów – w ten dzień jedynie przez trzy godziny odwie-
dziło ją ok. 4 tys. osób! 

III Przystanek Niepodległość
11 listopada 2008 roku Muzeum Historii Polski po raz 
trzeci przygotowało wielką imprezę miejską na placu przed 
kościołem św. Anny pod nazwą „III Przystanek Niepodle-
głość” łączącą radosną zabawę z popularyzacją historii. 
„Przystanek” został przygotowany specjalnie na 90. rocz-
nicę odzyskania niepodległości. Wydarzenie to spotkało 
się z ogromnym zainteresowaniem – zgromadziło blisko 
30 tysięcy warszawiaków.

16 III Przystanek Niepodległość
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Aktualizacja wystawy w Muzeum Polskim w Rapperswilu
Polsko-szwajcarska grupa specjalistów złożona z historyków 
i muzealników przygotowała scenariusz aktualizacji wystawy 
w Muzeum Polskim w Rapperswil. Nowa ekspozycja, która 
w większym stopniu wykorzysta nowoczesne rozwiązania 
wystawiennicze, jak również uwypukli związki polsko-szwaj-
carskie. Mamy nadzieję, że zachęci to turystów odwiedzają-
cych zamek do zwiedzenia wystawy oraz zademonstruje zain-
teresowanie przez stronę polską utrzymaniem tej unikatowej 
placówki. 

media

Międzynarodowa Konferencja: „Konfederacja Barska, jej 
konteksty i tradycje”
W dniach 25-27 września 2008 r. w Muzeum Polskim w Rap-
perswilu (Szwajcaria) odbyła się międzynarodowa konferen-
cja naukowa „Konfederacja Barska, jej konteksty i tradycje” 
współorganizowana przez Muzeum Historii Polski. Podczas 
debaty badacze XVIII i XIX wieku z Polski, Szwajcarii, Niemiec, 
Francji i Wielkiej Brytanii przedstawili najnowsze badania 
o historycznym znaczeniu i odbiorze Konfederacji w Europie.
Dodatkowym bodźcem do zorganizowania Konferencji był 
jubileuszowy rok rapperswilskiego Muzeum związany z jed-
nej strony dwustuleciem urodzin Władysława hr. Platera, fun-
datora i założyciela Muzeum, a z drugiej symbolem Muzeum 
– Kolumny Barskiej, która od 140 lat świadczy o obecności 
Polaków w Rapperswilu. Stanęła ona właśnie dzięki staraniom 
Platera, w stulecie wybuchu Konfederacji Barskiej. Od tej pory 
kolumna ta jest symbolem wieloletniej walki Polaków o wol-
ność, jak i dobrych stosunków polsko-szwajcarskich.

Współpraca z Muzeum Polskim w Rapperswilu
Muzeum Historii Polski uzyskało w 2008 roku dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzy 
projekty związane z koncepcją i przyszłym kształtem oraz lepszą promocją Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Jest to 
wkład w debatę na temat przyszłości rapperswilskiego Zamku oraz propozycja rozwiązania problemu w formie dialogu 
polsko-szwajcarskiego.

   Muzeum Polskie w Rapperswilu

   Sala wystawowa
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Z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości Muzeum 
Historii Polski przygotowało wystawę planszową „Drogi 
do niepodległości”. Była ona pokazywana w polskich pla-
cówkach dyplomatycznych za granicą. Dzięki bogatemu 
materiałowi ikonograficznemu i tekstowemu wystawa 
pomagała widzom w zrozumieniu fenomenu odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Opowieść o tych trudnych, ale i fascynujących czasach rozpo-
czyna się w I Rzeczypospolitej, w latach kryzysu, reform i roz-
biorów, aby poprzez opis dziewiętnastowiecznych powstań, 
utrwalania polskości w literaturze i sztuce, rozwój organiza-
cji politycznych i społecznych, pokazać drogę kilku pokoleń, 
której zwieńczeniem był 11 listopada 1918 roku i formowanie 
odrodzonej Polski.

W ramach projektu zbierane są opowieści i relacje, a także 
związane z nimi dokumenty, fotografie czy pamiątki. Materiały, 
które napływają do MHP z całego świata, stanowią mozaikę 
różnych w formie, treści czy stylu wspomnień, odmiennych 
dróg i losów pojedynczych rodzin. Jednak coś ich łączy: 
wszystkie składają się na jedno, polskie doświadczenie 
wychodźstwa, które stało się udziałem tak wielu tysięcy pol-
skich rodzin. Każda historia przedstawia indywidualny wymiar 
historii, opisuje wydarzenia często tragiczne i bolesne, ale 
także momenty wzruszające, heroiczne czy codzienne. Dzięki 
temu, wszystkie opowieści tworzą pełny i prawdziwy opis 
losów ludzkich na tle wielkiej historii, losów, które były kształ-
towane przez burze dziejowe.

Na podstawie nadsyłanych wspomnień rodzin i zebranych 
dokumentów, przygotowywana jest wystawa, której otwarcie 
planowane jest na wrzesień 2009 – w 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.

W ramach projektu powstanie także publikacja z nadsyła-
nych opowieści oraz zostanie nakręcony film. Jednocześnie 
zebrane materiały stworzą archiwum, wzbogacające się wciąż 
wraz z rozwojem projektu, które będzie stanowiło niejako 
archiwum losów polskiej emigracji w okresie 1939-1989.

Muzeum Historii Polski przygotowało specjalną stronę przed-
stawiającą ten projekt: www.rodziny.muzhp.pl.

Celem projektu rozpoczętego w 2007 roku, jest udokumentowanie jednego z najważniejszych polskich doświadczeń 
w XX wieku, jakim było rozdzielenie rodzin, zarówno na skutek przesiedleń i wywózek podczas II wojny światowej, jak 
i powojennych decyzji o pozostaniu na emigracji czy późniejszych wyjazdów na Zachód. Muzeum Historii Polski chciało 
w ten sposób zachować pamięć o rodzinach rozdzielonych – zarówno o tych, którzy zostali w kraju, jak i bliskich, którzy 
z różnych powodów do kraju i rodziny wrócić nie mogli. Poprzez opowieść o nich, chciano zbudować więź między histo-
rią polskiego społeczeństwa i historią polskiej emigracji oraz zachęcić, szczególnie młodych ludzi, do zainteresowania 
się także losami własnych dalszych i bliższych rodzin.

Drogi do niepodległości Rodziny rozdzielone przez historię
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WOKÓŁ NAS

HISTORIA POKAZANA 
POPRZEZ RODZINNE LOSY

Muzeum Historii Polski nie chciało zrobić 
wystawy ze zdjęciami: Westerplatte, obozu 
w Auschwitz, manifestu lipcowego, bramy 
stoczni im. Lenina i okrągłego stołu, by opo-
wiedzieć po raz kolejny w taki sam sposób 
najnowsze dzieje naszego kraju. Tym razem 
muzealnicy chcą zaskoczyć i poruszyć odbior-
ców. – Nasz projekt ma na celu zbudowanie 
pomostu między Polakami urodzonymi jeszcze 
przed drugą wojną światową a współczesnymi 
nastolatkami – mówi nam Katarzyna Reiter 
z Muzeum Historii Polski, która koordynuje 
projekt „Rodziny rozdzielone przez historię” 
i dodaje; – Chcemy pokazać, że losy indywi-
dualnych osób i ich rodzin są ściśle związane 
z wydarzeniami historycznymi, jak drama-
tyczne dzieje Polski wpłynęły na losy i często 
dramaty ludzkie.

To jest klucz do tego projektu. Zamiast fak-
tów historycznych – fakty z życia polskich 
rodzin, bo one właśnie wynikają z tych pierw-
szych i od razu pokazują konsekwencje histo-
rycznych zdarzeń. Ramy czasowe projektu 
obejmują okres od 1939 do 1989 roku.

– Podmiotem naszego projektu jest rodzina, 
a nie indywidualne osoby. Chcemy pokazać, jak 
historia rozrzuciła Polaków po różnych kon-
tynentach i jak, mimo utrudnień, które wpro-
wadzał system komunistyczny, członkowie 
rodziny pozostawali ze sobą w kontakcie lub 
też, nie mając ze sobą kontaktu, odnajdywali 
się po latach – opowiada Katarzyna Reiter.

Od października ubiegłego roku muzeum 
robi wszystko, by dotrzeć z informacją o pro-
jekcie do jak największej liczby osób, których 
rodzinne historie najlepiej opowiedzą o dru-
giej wojnie światowej, przesiedleniach, wywóz-
kach, prześladowaniach politycznych, a wresz-
cie o losach polskich emigrantów.

– Poczuliśmy potrzebę zapisania historii 
ludzi z pokolenia, które już powoli odcho-
dzi, a młodsze pokolenie bardzo często albo 
nie ma świadomości, albo nie interesuje się 
doświadczeniami swoich dziadków lub pra-
dziadków – mówi Reiter. I opowiada nam, że 
listy z opisem rodzinnych, dramatycznych prze-
żyć i przejść najczęściej nie piszą ludzie, którzy 
w nich uczestniczyli, a ich dzieci i wnuki. To 
oni siadają do komputera i najczęściej mailem 
wysyłają do muzeum tę dokumentację. – Do 
każdej opowieści podchodzimy indywidu-
alnie i z szacunkiem, mając świadomość, że 
kryje się za nią dużo łez, często tragedii i bole-
snych rozstań. Dla nas historie rodzin to nie 
statystyki i daty, lecz osobiste doświadczenia 
ludzi z krwi i kości, które splatają się z losami 
kraju. W taki sposób chcemy przedstawić je 
na wystawie – dodaje koordynatorka.

Do tej pory na apel i prośby muzeum odpo-
wiedziało 46 osób, które dokładnie opisały 
rodzinne dzieje i przesłały rodowe pamiątki. 
W materiałach znajdują się między innymi 
dokumenty podróży, przepustki, pisma władz 
okupacyjnych i aliantów, dokumenty Czer-
wonego Krzyża, listy z okresu rozdziele-
nia, fotografie, ale także drobne przedmioty, 
które zabierali ze sobą Polacy z kraju i mapki 
podróży. Jak na razie, krajem, z którego nade-
słano najwięcej wspomnień, bo aż osiem, jest 
Wielka Brytania. Listów z Wysp jest więcej, ale 
muzeum potrzebuje do nich jeszcze odpowied-
niej dokumentacji. Do końca czerwca tego roku 
muzealnicy czekają na takie opowieści.

ROZDZIELONA RODZINA
Jedną z osób, która już opisała niezwy-

kłe dzieje swojej rodzinny, jest Barbara Stry-
jak z Londynu, córka polskich emigrantów. 
Od ubiegłego roku zbiera rodzinne pamiątki 
i dokumenty po rodzicach.  

Rozdzieleni 
Muzeum Historii Polski od pięciu miesięcy poszukuje polskich rodzin, 
których losy najlepiej ukazałyby trudne dzieje naszego kraju. Projekt 
nazywa się „Rodziny rozdzielone przez historię” i już prawie 50 osób 
opisało powojenne losy swoich najbliższych. Najwięcej emigracyjnych 
przykładów jest z Wielkiej Brytanii. Zwieńczeniem projektu będzie 
wystawa, która zostanie zaprezentowana na jesieni przyszłego roku.

przez historię

Barbara Stryjak, cóka polskich emigrantów. 
Urodziła się w Manchesterze. Obecnie 
mieszka w Londynie. Jako jedna 
z pierwszych odpowiedziała na apel 
Muzeum Historii Polski.

Barbara Stryjak z babcią, Marią 
Borowską, w czasie jej trzymiesięcznych 

odwiedzin w Manchesterze w 1957 r. 
Babcia pani Barbary została wywieziona 

na Syberię w 1941 r., skąd wróciła do 
Białegostoku w 1946 r. Na zdjęciu widać 

także matkę Pani Barbary, Hilarię 
Stryjak, która została wywieziona na 
Syberię w 1941 r., a sześć lat później 

dotarła do Wielkiej Brytanii.
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Muzeum Historii Polski zorganizowało wspólnie z Imperial War 
Museum w Londynie przy współpracy z Filmoteką Narodową 
w dniach 1 kwietnia – 21 maja 2008 r. drugą część przeglądu 
filmowego „Polish Paths to Freedom: Behind the Iron Curtain”. 
Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii 
naszego kraju za pośrednictwem kina. Festiwal był adreso-
wany do osób odwiedzających jedno z największych i najbar-
dziej prestiżowych muzeów historycznych na świecie. Filmy 
ukazywały przede wszystkim polską rzeczywistość w pierw-
szych dekadach komunizmu (1945-1970). 

W 2008 roku Muzeum Historii Polski zrealizowało program 
pomocy stypendialnej dla cudzoziemców. Wsparcie otrzy-
mały projekty o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim 
lub badawczym dotyczącym historii Polski tak w kraju, jak 
i za granicą. Do projektu zostało zgłoszonych 58 wniosków. 

Komisja, której przewodniczyła prof. Zofia Zielińska, przyznała 
27 stypendiów jedno-, dwu-, i trzymiesięcznych.  Końcowym 
efektem projektu „Fundusz stypendialny 2008” będzie publi-
kacja w języku obcym. media

Polish Paths To Freedom (part 2): Behind The Iron Curtain

II edycja projektu „Fundusz stypendialny”

Muzeum Historii Polski wspólnie
z Imperial War Museum organi-
zuje w Londynie drugą część
przeglądu filmowego „Polish Pa-
ths to Freedom”.

Jak powiedzia∏a „Dziennikowi”
Helena Sienkiewicz z Muzeum Hi-
storii Polski w Warszawie, jego ce-
lem jest popularyzacja wiedzy o
najnowszej historii naszego kraju
za poÊrednictwem kina. Ods∏oni´-
cie istotnych, a pomijanych lub za-
pomnianych wydarzeƒ od czasu II
wojny Êwiatowej, które mia∏y zna-
czenie nie tylko dla Polski, ale ca-
∏ej Europy i Êwiata.

G∏ównà intencjà pierwszej cz´-
Êci projektu (jesienne pokazy pn.
„First to Fight”) by∏o zapoznanie
brytyjskiego odbiorcy z historià
Polski i Europy Wschodniej w XX
wieku, z najistotniejszymi wyda-
rzeniami, które od wybuchu II woj-
ny Êwiatowej prowadzi∏y nasz kraj
od hitlerowskiej i stalinowskiej
dyktatury do upragnionej wolnoÊci
i demokracji. 

Filmy prezentowane w ramach
drugiej, obecnej cz´Êci przeglàdu
(pn. „Za ˝elaznà kurtynà”) opowiada-
jà o dramatycznym okresie w historii
Polski, który zaczà∏ si´ od ataku Hi-
tlera na Polsk´ we wrzeÊniu 1939 ro-
ku, i który zamiast skoƒczyç si´ wraz
kapitulacjà Niemiec w 1945 r. – trwa∏
bez przerwy a˝ do 1989 roku. A
trzecia i ostatnia cz´Êç przeglàdu
(„Iskry nadziei”) w zamierzeniu
stanowi prób´ odtworzenia kolej-
nych etapów w wyzwalaniu si´ pol-
skiego spo∏eczeƒstwa z wi´zów ko-
munistycznej dyktatury, od Êmierci
Stalina, czyli tzw. „odwil˝y” do koƒ-
ca lat 80. XX wieku.

Pokazywane obecnie filmy fabu-
larne i dokumentalne pochodzà z pol-
skich oraz brytyjskich archiwów i
ukazujà m.in. przyczyny, dla których
cz´Êç polskich ˝o∏nierzy na Zacho-
dzie nie wróci∏a po wojnie do kraju;
polskà rzeczywistoÊç w re˝imie stali-
nowskim, który by∏ tajemnicà nie tyl-
ko dla Zachodu; proces umacniania
si´ komunizmu, poznaƒski czerwiec
1956 r., studenckie zamieszki w 1968
r., po których nastàpi∏a kampania an-
tysemicka, a tak˝e wys∏anie wojska
do t∏umienia strajków robotniczych w
Gdaƒsku w 1970 r.; niezwyk∏à wspó∏-
prac´ koÊcio∏a katolickiego, inteli-
gencji i robotników; uniwersalne hi-
storie o niewoli oraz obronie ludzkiej
wolnoÊci i godnoÊci. ■

Patrz str. 4-5

Przeglàd filmów „Za ˝elaznà kurty-
nà” trwa od 1 kwietnia do 20 maja
2008 r. w kinie Imperial War Mu-
seum w Londynie. Inauguracja
przeglàdu odb´dzie si´ w sobot´ 5
kwietnia o godz. 14:00. Seanse majà
charakter ÊciÊle edukacyjny, a festi-
wal jest adresowany do wszystkich
odwiedzajàcych brytyjskà placówk´.
„Dziennik Polski” jest patronem
medialnym imprezy.
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POLSKIE DROGI DO WOLNOÂCI (II)

ZA ˚ELAZNÑ KURTYNÑ

Krystyna Janda
i Jerzy Radziwi∏owicz
w „Cz∏owieku z marmuru”
Andrzeja Wajdy

Kadr z filmu „Prymas.
Trzy lata z tysiàca”
Teresy Kotlarczyk
(Andrzej Seweryn
i Piotr Adamczyk)

BEHIND THE IRON CURTAIN

PULS POLONII

– Współpraca pomiędzy Muzeum Historii 
Polski a Imperial War Museum rozpoczęła się 
już w momencie otwarcia naszego muzeum. 
W maju 2006 podczas inauguracyjnej 
międzynarodowej konferencji, ówczesna 
wicedyrektor Imperial War Museum wyraziła 
chęć współpracy – mówi Katarzyna Reiter 
z Muzeum Historii Polski. – Obie strony 
zdecydowały, że forma przeglądu filmowego 
będzie najlepszym sposobem współpracy 
pomiędzy naszymi instytucjami. W ten sposób 
narodził się pomysł „Polish Paths to Freedom”, 
czyli trzyczęściowego projektu „Polskie drogi 
do wolności”.

ZA KURTYNĄ
„First to Fight”, część, która zapoczątkowała 

przegląd, odbyła się w 2007 roku. Pokazano w niej 
filmy dotyczące tematu agresji hitlerowskiej we 
wrześniu 1939 roku w Polsce.

– Pierwsza edycja wypadła bardzo dobrze. 
Pochlebne opinie otrzymywaliśmy zarówno 
od strony polskiej, jak i brytyjskiej. Co więcej, 
dochodziły do nas informacje zwrotne, na 
przykład, Brytyjczycy uważali, że za mało 
było filmów o powstaniu warszawskim, zatem 
w drugiej części to nadrabiamy. Pojawi się więc 

na przykład film „Bitwa o Warszawę” Wandy 
Kościa. Dostosowujemy przegląd do potrzeb 
publiczności – mówi Katarzyna Reiter.

Tegoroczna, druga edycja cyklu, o nazwie „Za 
żelazną kurtyną” („Behind the Iron Curtain”) 
prezentuje filmy mówiące o czasie wprowadzania 
ustroju komunistycznego w Polsce po czasy 
NSZZ Solidarność. W programie znalazły się 
filmy, które łamały tabu i pokazywały stalinizm, 
lecz nie wolno było ich wyświetlać aż do 1989 
roku („Dreszcze” Wojciecha Marczewskiego, 
„Matka Królów” Janusza Zaorskiego, „Człowiek 
z marmuru” Andrzeja Wajdy), filmy, które wolno 
było wyświetlać tylko po zmianie zakończenia 
(„Słońce wschodzi raz na dzień” Henryka 
Kluby) oraz takie, jak „Pułkownik Kwiatkowski” 
Kazimierza Kutza – obrazy udowadniające, że 
nawet w najtrudniejszych czasach można się 
śmiać (w tym tragikomedia „Cwał” Krzysztofa 
Zanussiego).

– To bardzo ważne, że zaczyna się mówić 
prawdę i odkrywać fakty, których wcześniej nie 
można było ujawnić. Niech przykładem będzie 
zbrodnia katyńska – mówił 5 kwietnia 2008 r. 
w inaugurującym wykładzie profesor Timothy 
Garton Ash z Oxford University, autor książki „The 
Polish Revolution: Solidarity” Prezentacji tematów 
drugiego przeglądu filmowego dokonał dyrektor 
Muzeum Historii Polski, Robert Kostro.

WPŁYW NA BRYTYJCZYKÓW
Dlaczego ten cykl jest tak ważny? – Wiemy, 

że w Wielkiej Brytanii jest wielu Polaków, 
to kolejna fala emigracji, niestety obecnie 
kojarząca się Brytyjczykom głównie z tanią 
siłą roboczą. A jest to kontekst dość fałszywy 
– wyjaśnia Katarzyna Reiter. – Polacy byli 
już na Wyspach od początku XX wieku; od 
czasów drugiej wojny światowej stanowili 
grupę inteligentów, w tym artystów, historyków, 
pisarzy, którzy angażowali się czynnie w sprawy 
społeczeństwa brytyjskiego. Kształtowali je. Ten 
projekt ma więc na celu pomóc Brytyjczykom 
w zrozumieniu naszej historii i tego, dlaczego 
jesteśmy już tutaj od dawna – dodaje.

Tym razem, historia Polski zostanie pokazana 
w szerszej perspektywie, która pozwoli 

uświadomić Brytyjczykom powody naszej 
emigracji do Wielkiej Brytanii. Z podsumowań 
pierwszej edycji wiadomo, że na projekcje 
przychodzi wielu Polaków, choć z pewnością 
części z nich filmy są już znane. – Przegląd 
wzbudza jednak zainteresowanie zarówno 
u tej starszej emigracji, jak i u młodszej. To 
wspaniałe, bo to także promocja Imperial War 
Museum – cieszy się Katarzyna Reiter.

Współpraca muzeów jest obustronna. 
Nie tylko Muzeum Historii Polski przywozi 
do Londynu polskie filmy, ale czerpie też ze 
zbiorów londyńskich. W marcu, w ramach 
przeglądu „Kogo kręci kino historyczne?”, 
pokazało filmy z pierwszej edycji „Polish 
Paths to Freedom”, które cieszyły się wielką 
popularnością wśród polskiej publiczności.

Trzecia edycja „Polskich dróg do wolności” 
odbędzie się prawdopodobnie na przełomie 
2008/2009.

Wszystkie projekcje w ramach przeglądu 
są darmowe, część poprzedzona będzie 
prezentacją dokonywaną przez specjalistów – 
historyków i reżyserów. Szczegółowe informacje 
i program są dostępne na stronie: www.muzhp.
pl. Darmowy katalog dotyczący wydarzenia 
otrzymać w Imperial War Museum (www.
iwm.org.uk).

TEKST I ZDJĘCIA GOSIA GONTARSKA

Odkrywanie
                 prawdy
Dlaczego polscy żołnierze na Zachodzie nie wrócili po wojnie 
do kraju? Jak wyglądała polska rzeczywistość w okresie reżimu 
stalinowskiego? Jakie były losy polskich bohaterów walczących 
o wolność i godność w czasie komunizmu? Odpowiedzi można 
szukać między innymi w wielu niepowtarzalnych filmach, które 
po latach leżenia w archiwum, ujrzą światło dzienne. Rozpoczęła 
się druga edycja cyklu filmowego „Polskie drogi do wolności”, 
organizowanego przez Muzeum Historii Polski oraz londyńskie 
Imperial War Museum.

Profesor Timothy 
Garton Ash z Oxford 
University podczas 
inauguracyjnego 
wykładu

Robert Kostro, dyrektor 
Muzeum Historii Polski, 
wprowadził w tematykę 
drugiej edycji „Polish 
Paths to Freedom”
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Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. Miał zachęcić młodych ludzi do odnalezienia w swo-
jej społeczności postaci zasłużonych dla niepodległości 
Polski, działających w okresie zaborów.

Mimo tego, że bohaterów należało poszukiwać w dość odle-
głych czasach, młodzież znakomicie wywiązała się z zada-
nia. Zaangażowali do pomocy muzea regionalne, dotarli 
do lokalnych archiwów, wykorzystali relacje współczesnych 
o ich przodkach. Uczestnicy projektu odnaleźli m.in. żołnierzy 
napoleońskich, powstańców listopadowych i styczniowych; 
ziemian i księży, zaangażowanych w działalność patriotyczną; 
nauczycieli, założycieli polskich chórów i orkiestr, lekarzy oraz 
posłów parlamentarnych. Dzięki pracy młodzieży poznajemy 
historie z pozoru zwykłych ludzi, którzy okazywali się wyjątko-
wymi jednostkami, walczącymi i pielęgnującymi polską trady-
cję i kulturę w różnorodny sposób.
Na konkurs wpłynęło setki prac z całej Polski. Jury wyłoniło 
zwycięzców w dwóch kategoriach (sześć zespołów) i wyróż-
nionych (trzy zespoły). Uroczystość zakończenia konkursu 
odbyła się 19 czerwca 2008 r. Konkurs – podobnie jak i jego 
pierwsza edycja – cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem uczniów, nauczycieli i środowisk społecznych.
Wydano także pierwszą teczkę edukacyjną: „Odważmy się 
być wolnymi”.  Składają się na nią cztery zeszyty: historyczny, 
dotyczący społeczeństwa i życia codziennego oraz zeszyt 
przedstawiający najważniejsze zagadnienia związane z kul-
turą i sztuką, a także słownik biograficzny.

Poprzez grę edukacyjną Muzeum Historii Polski prezentuje 
historię i kulturę II Rzeczypospolitej.

Jest to kontynuacja gry, która była przeprowadzana podczas 
Pikniku Historycznego i dostosowana do warunków szkol-
nych. Przeprowadzono już kilka takich gier – z dużym powo-
dzeniem, ku satysfakcji tak uczniów, jak i nauczycieli, a liczne 
telefony pozwalają przypuszczać, że w roku 2009 Muzeum 
Historii Polski przeprowadzi ją w wielu szkołach tak stolicy jak 
i Mazowsza.  
Gra składa się z punktów, z których każdy odpowiada danemu 
regionowi Polski (Mazowsze, Kresy Północno- i Południowo-
Wschodnie, Centralny Okręg Przemysłowy, Górny Śląsk, 
Małopolska, Wielkopolska, Pomorze i Kaszuby). Uczniowie 
biorący udział w grze wcielają się w rolę przedwojennego 
przedsiębiorcy i podejmują próbę pomnożenia swojego kapi-
tału. Udają się w tym celu w podróż po II RP. Przy każdym 
z punktów czekają również na uczestników gry zadania 
związane z historią i kulturą tego obszaru. I tak na przykład 
na Pomorzu bierze się udział w budowie portu gdyńskiego, 
w Wielkopolsce – w przygotowaniach pawilonu polskiego na  
wystawę światową. 
Grę tą przeprowadza się na różnych poziomach trudności, 
dostosowując zadania do poziomu uczniów. Więcej informacji 
o grze można znaleźć na specjalnej stronie: www.ofertaedu.
muzhp.pl.

II edycja konkursu 
„Odważmy się być wolnymi”

„Odkryj II RP”
gra przestrzenna dla szkół

media media
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To była druga edycja przeglądu filmów związanych z histo-
rią Polski. Tym razem główną atrakcją przeglądu był orygi-
nalny zestaw polskich i zagranicznych filmów fabularnych, 
dokumentalnych oraz archiwalnych, związanych tematycz-
nie z II wojną światową.

Część produkcji pochodziła ze zbiorów dwóch londyńskich 
instytucji: Imperial War Museum oraz Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W ciągu 7 dni obejrzano 
w Warszawie 21 wyjątkowych filmów, m.in. kontrowersyjną 
„Ucieczkę” Kaia Wessela (pierwszy pokaz w Polsce!) i „Gorz-
kie żniwa” Agnieszki Holland. Codziennie kino festiwalowe 
Luna miało komplet publiczności.
W repertuarze znalazły się także archiwalne filmy niemieckie. 
Jeden nakręcony został na zamówienie nazistowskiego mini-
sterstwa propagandy, a drugi powstał na zgliszczach War-
szawy – autorstwa anonimowego niemieckiego żołnierza – 
„Ruiny Warszawy 1939”. Podczas filmu na żywo zagrał zespół 
„Motion Trio” przygotowaną specjalną kompozycję właśnie do 
tego obrazu. 
Zwieńczeniem przeglądu była debata panelowa: „Długi cień. 
Dlaczego II wojna światowa wciąż budzi emocje?”, w której 
udział wzięli m.in. Agnieszka Holland, Kai Wessel, Bohdan 
Stupka, prof. Paweł Wieczorkiewicz i Krzysztof Kłopotowski.

„Pod wspólnym niebem” to projekt Muzeum Historii Polski 
mający na celu stworzenia cyklu filmów o grupach narodo-
wych, etnicznych i religijnych, które zamieszkiwały terytorium 
dawnej Rzeczypospolitej. Naszym obowiązkiem jest zacho-
wać pamięć o zaginionej różnorodności Rzeczypospolitej. 
W roku 2008 dołączyły części: „Żydzi”, „Ukraińcy”, „Białorusini” 
oraz „Litwini” oraz „Pod wspólnym niebem Rzeczypospolitej”.

Kogo kręci kino historyczne?

„Pod wspólnym niebem”

media
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Produkowany przez Muzeum program „PORTAL Muzeum 
Historii Polski“ jest cyklicznym magazynem emitowanym na 
antenie TVP Historia. W każdym odcinku w formie reportaży, 
sesji i rozmów poruszane są tematy dotyczące historii Polski 
oraz prezentowane muzealne projekty. Emitowany raz w mie-
siącu jest częścią programu telewizyjnego „Portal – magazyn 
historyczny“ (raz w miesiącu jeden odcinek, przerwa waka-
cyjna w lipcu i sierpniu). MHP w 2008 roku zrealizowało 10 
odcinków programu – nadzorując prace producenta wykonaw-
czego; koordynując działania z TVP Historia; współpracując 
w tworzeniu scenariuszy oraz zdobywając materiały do realiza-
cji kolejnych odcinków. W ostatnich programach można było 
zobaczyć materiał m.in. o projekcie MHP „Rodziny rozdzie-
lone przez historię”, mniejszościach narodowych, Muzeum 
Polskim w Rapperswilu czy odcinek poświęcony pierwszej 
wolnej elekcji. 

To już piąte spotkanie prezentujące historię polskiej kuchni 
i jej smaków, z których słynęła niemal w całej Europie.

Do tej pory w ramach „Klio w kuchni…” zorganizowane zostały 
spotkania tematyczne przybliżające historię piernika, dzieje 
kawy w Polsce, zapomniane tradycje serowarskie i miodosyt-
nicze. W programie wieczoru pt. „Kuchnia natury...” znalazła 
się m.in. konferencja naukowa o zdrowym żywieniu, kosow-
skiej kuchni jarskiej i opowieść o dziele św. Hildegardy z Bin-
gen. Uzupełnieniem cyklu jest specjalna witryna internetowa: 
www.kliowkuchni.muzhp.pl.

Projekt z cyklu „Klio w kuchni. Kultura kulinarna Dawnej Rzeczpospolitej. 
Kuchnia natury. Tradycje zdrowego żywienia w Polsce”

Niezależnie od prac nad modernizacją wystawy zrealizo-
wany został film dokumentalny, przedstawiający dzieje 
zamku i stosunków polsko-szwajcarskich.

Ma przybliżyć Rapperswil jako kluczowe miejsce w historii 
Polski oraz pomnik przyjaźni Polaków i Szwajcarów. Film jest 
przeznaczony do pokazów telewizyjnych, będzie też elemen-
tem ekspozycji oraz formą promocji Muzeum.

Film o Muzeum Polskim 
w Rapperswilu

Program telewizyjny MHP: „Portal Muzeum Historii Polski”
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M
uzeum Historii Polski
jest narodową instytu-
cją kultury powołaną w

2006 r. Jej zadaniem jest pro-
mowanie wiedzy o dziejach Pol-
ski, gromadzenie obiektów i
materiałów z nimi związanych, a
także prowadzenie działalności
edukacyjnej, badawczej i popu-
laryzacja wiedzy o Polsce poza
granicami kraju. Muzeum pro-
wadzi prace nad wybudowa-
niem siedziby w Warszawie. 

Ekspozycja

Stała ekspozycja muzeum
będzie ukazywać najważniejsze
wątki z dziejów Polski, w tym hi-
storię polityczną, historię kultu-
ry, życia społecznego i obycza-
jów. Zostaną one zaprezentowa-
ne na ok. 10 000 mkw. po-
wierzchni wystawienniczej,
przy wykorzystaniu najnowo-
cześniejszych instalacji audio-
wizualnych i multimedialnych,

umożliwiających przedstawie-
nie atrakcyjnej opowieści o
przeszłości naszego kraju. Za-
stosowana technologia ma uła-
twić zwiedzającym doświadcze-
nie atmosfery dawnych epok, a
jednocześnie umożliwić zgro-
madzenie bogatych zasobów
wiedzy o historii i kulturze Pol-
ski. 

Działalność edukacyjna

Muzeum realizuje działania
edukacyjne poprzez współ-
pracę ze szkołami i instytucja-
mi kultury oraz bezpośrednie
kontakty z młodzieżą. Mu-
zeum organizuje konkursy hi-
storyczne, prowadzi szkolenia
dla nauczycieli, a także publi-
kuje wydawnictwa edukacyj-
ne. Od dwóch lat prowadzony
jest konkurs „Odważmy się
być wolnymi”, w którym
uczniowie szkół średnich od-
krywają bohaterów lokalnych

i związki pomiędzy dziejami
własnej miejscowości czy re-
gionu a historią narodową. 

Działalność promocyjna 
i popularyzatorska

Ważnym elementem działal-
ności muzeum są przedsię-
wzięcia popularyzatorskie. Ma-
ją one odświeżać i podawać w
atrakcyjnej formie zarówno tre-
ści znane, jak i odkrywać nowe
tematy, ważne z punktu widze-
nia edukacji historycznej i oby-
watelskiej. Do najważniejszych
należą organizowane od trzech
lat imprezy „Piknik Historycz-
ny” i „Przystanek Niepodle-
głość”. 

Muzeum przydziela granty
dla instytucji pozarządowych i
samorządowych na nowocze-
sne projekty związane z promo-
cją historii i edukacją patrio-
tyczną w ramach programu „Pa-
triotyzm Jutra”.

Promocja polskiego 
dziedzictwa za granicą 
i działalność badawcza

Muzeum prowadzi aktywną
politykę w dziedzinie promocji
polskiego dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego za grani-
cą. Współpracujemy z ośrodka-
mi akademickimi i muzeami za-
granicznymi, m.in. Imperial War
Museum w Londynie, Muzeum
Polskim w Rapperswilu, instytu-
cjami w USA, Rosji i na Ukrainie.

W ramach działalności ba-
dawczej muzeum współpracuje
z uniwersytetami i stowarzysze-
niami, w tym z Polskim Towa-
rzystwem Historycznym. Orga-
nizujemy konferencje dotyczą-
ce kluczowych zagadnień histo-
rii Polski, reedycję klasycznych
prac historycznych i publikacje
źródłowe.

Muzeum posiada nowo-
czesne portale internetowe
www.muzhp.pl i www.polishhi-
story.pl, na których umieszcza-

ne są materiały dla osób zainte-
resowanych historią. Na na-
szych stronach działa m.in. wy-
szukiwarka filmów historycz-
nych, kalendarz historyczny z
komentarzami wybitnych pol-
skich uczonych oraz cyfrowa bi-
bliografia czasopism historycz-
nych (Bazhum). 

Muzeum posiada Fundusz
Stypendialny dla młodych na-
ukowców z zagranicy, badają-
cych historię Polski. 

—k.k.

Muzeum naszej historii

REKLAMA 0532737/A

<Wizualizacja
Muzeum 
Historii 
Polski

Partnerzy i patroni wystawy

We współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym 
i redakcją „Wiadomości Historycznych” wydano sześć 
wkładek „Muzea, kolekcje, eksponaty”.

Prezentowały one ciekawe miejsca na muzealnej mapie Pol-
ski oraz wskazywały interesujące rozwiązania dydaktyczne 
w oparciu o obiekty muzealne. Pierwsza wkładka poświęcona 
została sztuce gotyku, druga - gdańskiemu manieryzmowi, 
trzecia – sztuce polskiego sarmatyzmu, czwarta – histo-
rii ogrodów, piąta – historii mody, wreszcie szósta – historii 
motoryzacji.

Muzeum Historii Polski wydało również specjalny dodatek 
do dziennika „Rzeczpospolita” „NIE_ODLEGŁOŚĆ”, który 
był kolportowany podczas imprez towarzyszących świętu 
niepodległości oraz sprzedawany był wraz z wydaniem 
gazety w dniu 7 listopada.

Zawarto w niej kompendium niezbędnej wiedzy o Drugiej 
Rzeczypospolitej, a także zamieszczono cytaty opisujące ten 
okres w dziejach Polski z punktu widzenia żyjących ówcześnie 
pisarzy, ale także postaci nam współczesnych.
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Oceny II Rzeczypospolitej wahają
się od idealizacji suwerennego by-
tu państwowego po nieumiarko-
waną krytykę. 

Tymczasem dwudziestolecie
międzywojenne to jedyny okres
między trzecim rozbiorem w 1795 r.
a upadkiem komunizmu w Polsce
w 1989 r., gdy istniało nowoczesne
państwo polskie, dysponujące sa-
modzielnością w stosunku do
ośrodków zewnętrznych, za które-
go politykę sami Polacy ponosili
odpowiedzialność. To suwerenne
państwo budowane było przy wiel-
kim poparciu społecznym. Ogrom-
na większość Polaków identyfiko-
wała się z jego instytucjami, starała
się je współtworzyć i chronić. 

Państwo polskie kształtowało
się w niesłychanie trudnych wa-
runkach. Po okresie rozbiorów na
obszarze międzywojennej Polski
występowało kilka systemów ad-
ministracyjnych, fiskalnych i praw-
nych. Stworzenie administracji
państwowej, ujednolicenie syste-
mu prawnego, zbudowanie sku-
tecznych instytucji centralnych by-
ło ogromnym sukcesem. 

Narastający w Europie kryzys
demokracji przybrał w naszym
kraju stosunkowo łagodną formę.
Nie powstała w Polsce – mimo
problemu antysemityzmu – for-
macja nazistowska, a nawet naj-
bardziej skrajni nacjonaliści od-
rzucali ideologię rasistowską. W
społeczeństwie polskim niski był
również stopień identyfikacji z ko-
munizmem. 

W II RP obecny był terroryzm
polityczny uprawiany przez komu-
nistów i ukraińskich nacjonalistów.

Po przemoc na mniejszą skalę się-
gnęły także bardziej umiarkowane
formacje polityczne, które chętnie
organizowały uzbrojone paramili-
tarne bojówki. Pod tym względem
Polska nie odbiegała od niechlub-
nej europejskiej normy. 

W polskim życiu politycznym
nie brakowało wybitnych osobo-
wości politycznych. Józef Piłsud-
ski, Roman Dmowski czy Wincenty
Witos zapisali się trwale w naszej
historii. Polskie elity polityczne

okresu dwudziestolecia pojmowa-
ły politykę jako bezinteresowną
służbę publiczną. W sferze kultury
intelektualnej dorobek Niedział-
kowskiego, Bocheńskiego czy
Dmowskiego stanowi integralną
część polskiej kultury politycznej.

W Polsce powstało i działało
pełne spektrum organizacji poli-
tycznych, reprezentujących całą
paletę opinii, od lewicy po prawi-
cę. Stanowiły one integralną część
życia społecznego. Obok polskich
prężnie rozwijały się również or-
ganizacje mniejszości.

Ogromne zaangażowanie oby-
watelskie ujawniło się w okresie
ofiarnej walki o niepodległość w la-
tach  1918 – 1921. Jego owocem by-
ła także reforma skarbowa Grab-
skiego, przeprowadzona jedynie w
oparciu o środki krajowe. Pod ko-
niec lat 30., gdy trzeba było bronić
Rzeczypospolitej, ponownie poka-
zało się przywiązanie społeczeń-
stwa do własnego państwa i zdol-
ność do ponoszenia ofiar. 

W rozwoju polskiego życia poli-
tycznego lata 1918 – 1926 to okres
demokracji parlamentarnej. Uda-
ło się wówczas m.in. przyjąć pod-
stawy ustroju i przeprowadzić re-
formy finansów państwa. Znaczny
był zakres swobód obywatelskich
– np. w Polsce już w 1919 r. kobiety
korzystały z pełni praw wybor-
czych, podczas gdy we Francji
osiągnęły to dopiero ćwierć wieku
później. Podobnie jak innym de-
mokracjom europejskim Polsce
brakowało jednak silnej władzy
wykonawczej, narastała też prze-
moc, do której uciekała się zarów-
no prawica, jak i lewica. 

Polska demokracja parlamen-
tarna została zakończona przez
przejęcie władzy przez Piłsud-
skiego w wyniku zamachu majo-
wego. W latach 1926 – 1933 zwo-
lennikom marszałka udało się
wzmocnić władzę wykonawczą,
ale instytucje państwowe stały się
wyobcowane ze społeczeństwa.
Zdarzały się fałszerstwa wybor-
cze, naciski administracyjne na
opozycję, a nawet pokazowy pro-
ces jej przywódców. 

W drugiej połowie lat 30. ustrój
Rzeczpospolitej staje się coraz bliż-
szy autorytaryzmu. Po 1935 r. osta-
tecznie zrezygnowano z wolnych
wyborów. Władza została skupio-
na w ręku prezydenta. Jednocze-
śnie jednak nadal funkcjonowała
legalna opozycja, a społeczeństwo
cieszyło się ograniczonymi swobo-
dami obywatelskimi. Przed samą
wojną społeczeństwo zjednoczyło
się z władzą w obliczu zagrożenia. 

II RP jest dla nas jednym z waż-
nych źródeł naszych tradycji poli-
tycznych. Choć z pewnością nie
udało się wówczas pokonać wszyst-
kich piętrzących się przed młodym
państwem trudności, II Rzeczpo-
spolita może być jednak dla nas
wzorem społecznej ofiarności i za-
angażowania w życie publiczne.

—Paweł Skibiński 

Czarna i złota legenda 
II Rzeczypospolitej

Gdynia. Jeden z największych
portów morskich Europy, powsta-
ły w miejscu małej wioski. Żwirko i
Wigura. Jedni z najlepszych lotni-
ków świata. I wreszcie – jedne z
najszybszych pociągów, których
zazdroszczono w Europie – i aż
trudno uwierzyć, że polskie loko-
motywy osiągały prędkość do 140
km na godzinę! A to wszystko w
niepodległej Polsce, która powsta-
wała niczym Feniks z popiołów.

U progu dwudziestolecia łączą-
ce się dzielnice państwa polskie-

go miały różne systemy prawne i
walutowe, a dawne koleje rosyj-
skie również szersze tory. Kłopo-
tem w pełnym zjednoczeniu kra-
ju był także lewostronny ruch
uliczny w Galicji. Dysproporcje
przejawiały się również w zacofa-
niu najbiedniejszego regionu, Po-
lesia, nieporównywalnego pod
żadnym względem ze znajdują-
cym się w awangardzie zasobności
i nowoczesności Górnego Śląska. 

Niedorozwój gospodarki był
odczuwalny w rolnictwie, motory-
zacji, łączności i przemyśle. Stan
infrastruktury komunikacyjnej
przedstawiał się fatalnie. Ziemie
zabużańskie i dawna Galicja
Wschodnia były wprost spusto-
szone – nawet pola uprawne wy-
magały tam rekultywacji. Na
szczęście zachodnia, silniej uprze-
mysłowiona, część kraju poniosła
tylko nieznaczny uszczerbek.

Grabski i nieuniknione 
reformy

Unifikacja pieniądza i przyjęcie
marki polskiej nastąpiły już w 1920
roku, ale problem stabilności po-
zostawał cały czas otwarty. W
pierwszych latach polityka waluto-
wa przybrała kierunek proinflacyj-
ny, co w warunkach wojennych i
pierwszych kwartałach pokoju
miało sens: nie istniał inny sposób

uzyskania środków na sfinansowa-
nie wydatków na armię i tworzenie
zrębów administracji czy szkolnic-
twa. W 1923 roku inflacja wyrwała
się jednak spod kontroli, powodu-
jąc paraliż życia gospodarczego.
Przyszedł wtedy czas reform Wła-
dysława Grabskiego.

W gospodarkę uderzyła jednak
wojna celna rozpoczęta przez
Niemcy. Zanosiło się na powtórkę:
w 1925 roku doszło do tzw. drugiej
inflacji. Poprawa nastąpiła dopiero
rok później, gdy strajk górników w
Wielkiej Brytanii umożliwił zwięk-
szenie eksportu polskiego węgla.
Przejęcie władzy przez marszałka
Józefa Piłsudskiego i wyrzeczenie
się przez jego ekipę eksperymen-
tów społecznych i gospodarczych
zostało odebrane w kręgach za-
chodniej finansjery jako rzeczywi-
sta gwarancja stabilności. 

Kryzys, nędza i wzlot

Pod koniec dekady USA opano-
wał krach gospodarczy, który do-
tarł również do Europy. Polska zo-
stała nim uderzona całą siłą w ro-
ku 1931. O kilkadziesiąt punktów
procentowych spadły produkcja,
sprzedaż i eksport. Bezrobocie
osiągnęło wielkość kilku milionów
osób. Pojawiła się nędza, dotkliwa
także na wsi, która ucierpiała
wskutek klęsk urodzaju i za-
mknięcia zagranicznych rynków
zbytu na płody rolne. 

Drastyczne obniżenie poziomu
życia powodowało narastanie po-
staw radykalnych, w tym sympatii
dla komunizmu. Poprawa ko-

niunktury zaczęła się w 1934 roku.
Odczuwalne stało się to, z wyjąt-
kiem wsi, dopiero dwa lata później.
Gospodarka osiągnęła wskaźniki
sprzed depresji na krótko przed
wybuchem wojny. A jednak koniec
drugiej dekady można nazwać
okresem wzlotu. Dlaczego? W koń-
cu lat 30. eksportowano nie tylko
artykuły rolne, węgiel i wyroby
włókiennicze, ale też sprzęt woj-
skowy, samoloty (można wręcz
mówić o polskiej szkole ich kon-
strukcji), tabor kolejowy. Polska za-
częła również sprowadzać na
większą skalę surowce, co było dal-
szą oznaką zaawansowania proce-
su uprzemysłowienia.

Perspektywy na lata następne,
m.in. w związku z rozwijaniem
współpracy z państwami imperium
brytyjskiego,rysowały się pomyśl-
nie. Swoistym symbolem sukcesu
w dziedzinie eksportu zaawanso-
wanej techniki było dostarczenie w
1939 roku z Polski do Francji i Wiel-
kiej Brytanii replik maszyny szyfru-
jącej Enigma wraz z nie mniej cen-
nym oprogramowaniem, opraco-
wanych przez polskich matematy-
kówkryptologów, a wykonanych w
warszawskiej Wytwórni Radio-
technicznej AVA.

Wkońcu lat 30. gospodarka Pol-
ski osiągnęła fazę wzrostu i moder-
nizacji. Oba te procesy miały  solid-
ne podstawy, choć wyraźne zmniej-
szenie dystansu do krajów wysoko
rozwiniętych (np. Francji) wymaga-
ło jeszcze dziesięcioleci. Tego czasu
zabrakło. 

—Marek Piotr Deszczyński

Przerwany lot orła
Dwie trudne dekady

∑ Depesza iskrowa notyfikująca powstanie Państwa
Polskiego z dn. 16 XI 1918 r.

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Do Królewskiego Rządu Angielskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej,
Do Królewskiego Rządu Włoskiego,
Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej
i do Rządów wszystkich Państw wojujących 
i neutralnych.

Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować
rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie
państwa polskiego niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie po-
zwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć
się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które
nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzy-
mierzonych – wznowienie niepodległości i
suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokona-
nym.

Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i
opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd
Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto
czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski - przez
ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.
Opierając się na armii polskiej pod moją komendą,
mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkro-
czy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie
formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potęż-
ne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i
braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej od-
rodzonej i niepodległej.

Wódz Naczelny
Piłsudski.

Za Ministra Spraw Zewnętrznych
Filipowicz.

Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r.

(Tekst według „Monitora Polskiego“ z dnia 18 listopada 1918 roku
Pisma Zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. V, str. 20)

∑ Wielkimi ulicami morze głów urasta
I czujesz, że rozpękną ulice się miasta,
Że Bogu się jak groźba położą pod tronem
I krzykną wielką ciszą... lub głosów milionem.
A teraz tylko czasem kobieta zapłacze –

Aż nagle na katedrze zagrali trębacze!
Mariackim zrazu cicho śpiewają kurantem,
A później, później bielą, później amarantem,
Później dzielą się bielą i krwią, i szaleństwem,
Wyrzucają z trąb radość i miłość z przekleństwem,
I dławią się wzruszeniem, i płakać nie mogą,
I nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwogą
A ranek, mroźny ranek sypie w oczy świtem.
A konie? Konie walą o ziemię kopytem
Konnica ma rabaty pełne galanterii
Lansjery-bohatery! Czołem kawalerii
Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni!
Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni.
Księża idą z katedry w czerwieni i zlocie.
Białe kwiaty padają pod stopy piechocie.
Szeregi za szeregiem. Sztandary! Sztandary!

A On mówić nie może! Mundur na nim szary

Jan Lechoń, Piłsudski (1918) 

∑ (...) W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia
czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt
otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu
swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. 

(...) Naród polski przez półtora wieku zmuszany był
stosować się do praw narzuconych przez obcą prze-
moc. Nie mogąc normować swego życia według
własnej woli, zatracił przez ten długi okres poczucie
prawa i wiarę we własne siły. Obdarzeni dziś zaufa-
niem narodu dać mu macie podstawy dla jego
niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjne-
go Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie
tworzycie rząd oparty o prawa, przez wybrańców na-
rodu ustanowione. Prawa, przez was uchwalone,
będą początkiem nowego życia wolnej i zjednoczo-
nej Ojczyzny.

Józef Piłsudski otwierając obrady 
Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 r.  >3

≥Przemówienie ministra Józefa Becka po zerwaniu przez Niemcy
paktu o nieagresji, 5. maja 1939 roku]

≥Plakat reklamowy radia Elektrit,
1936 rok

≥II RP: Weterani Powstania 
Styczniowego głosują w wyborach 
1930 roku
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Skąd bierze się
niegasnące za-
interesowanie
dwudziestole-
ciem, trwanie i
siła jego mitu.
Dlaczego nadal
budzą emocje
postaci ówcze-
snych polity-
ków, jak  Piłsud-
ski i Dmowski,

skąd popularność piosenek Hemara
czy filmów z Bodo i Ordonką? Na
pewno był to krótki czas wolności,
promieniujący twórczą energią, wybi-
jający się na tle poprzedzających i na-
stępujących po nim czasów zniewole-
nia. Był to również moment gwałtow-
nego zetknięcia się polskiego społe-
czeństwa i państwa z nowoczesnością.
Przecież właśnie wówczas Polska,
wraz z całą Europą, wkraczała w świat
modernizujący się, raptownie zmie-
niający swoje oblicze społeczne i tech-
niczne. „Miasto, masa, maszyna” – to
jedno z haseł tamtej epoki. Demokra-
tyzacja rządów i ruchy masowe, świat
samolotów i samochodów, domów z
betonu i fabryk, świat nowych me-
diów – radia, filmu, eksperymentów
telewizyjnych. 

Odzyskanie niepodległości przy-
niosło radość, ale i rozczarowanie. Nie
było szklanych domów Żeromskiego.
Juliusz Kaden-Bandrowski pisał na-
wet o „radości z odzyskanego śmietni-
ka”. Również nowoczesność nie była
tylko błogosławieństwem, ale i wy-
zwaniem, a nawet zagrożeniem. Nie-
podległe państwo tworzyło się w Eu-
ropie nękanej kryzysami gospodar-
czymi i zagrożonej masowymi rucha-
mi totalitarnymi. 

Kiedy jednak przyjrzymy się
uważniej dokonaniom naszych oj-
ców i dziadków, okaże się, że w krót-
kim okresie udało się osiągnąć zdu-
miewająco wiele. Warto przypo-
mnieć, że Polska była jednym z pio-
nierów przyznania kobietom praw
wyborczych. Zadziwia rozmach in-
westycji: budowa Gdyni, powstanie
COP, budowa magistrali kolejowej
Śląsk – Gdynia. Zastanawiający jest
rozwój nowoczesnych technologii:
lotnictwo, radio, eksperymenty z te-
lewizją. II Rzeczpospolita to również
okres niezwykłego rozkwitu polskiej
kultury i nauki. Żeromski i Witkacy,
Znaniecki i Łukasiewicz, Strzemiński
i Szymanowski to tylko niektóre na-
zwiska, które zapisały się na kartach
historii naszej kultury.

Muzeum Historii Polski wraz z Zam-
kiem Królewskim w Warszawie przy-
gotowało wystawę „Dwudziestolecie.
Oblicza nowoczesności”. Zwiedzający
zobaczy oryginalne eksponaty zaaran-
żowane w ramach nowoczesnej sceno-
grafii uzupełnionej  instalacjami multi-
medialnymi. Przypominając prze-
szłość nie oddalamy się od rzeczywi-
stości, lecz pozwalamy sobie spojrzeć
na nasze współczesne życie z nieco in-
nej perspektywy. Łączność pomiędzy
teraźniejszością a przeszłością jest bo-
wiem koniecznością. Kultura nie może
przecież istnieć bez pamięci.  

Mit i fundament

Wystawa Muzeum Historii Polski w Zamku Królewskim w Warszawie

Dodatek specjalny

W
ąsaty Marszałek, eleganc-
kie damy w wytwornych
strojach, sportowcy sięga-
jący po laury, wybitni pi-

sarze i osiągnięcia techniki lotniczej.
Gdynia i COP, Bodo i Ordonka, Tuwim i
Witkacy. Ale także powojenna ruina
państwa polskiego, bieda, kryzys... Ma-
giczne czasy, kiedy wszystko było po
raz pierwszy – wolność i automobile,
samoloty i radio, kino i kabaret. To
wszystko, i o wiele więcej można zoba-
czyć, posłuchać i niemal dotknąć na
niecodziennej wystawie: „Dwudziesto-
lecie. Oblicza nowoczesności”, którą
zorganizowało Muzeum Historii Polski
na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Obchodzona w tym roku 90. rocz-
nica odzyskania niepodległości jest
pretekstem, by zaprosić widzów do
podróży w dwudziestolecie między-
wojenne. Nie będzie to jednak zwykła
wystawa rocznicowa, przeciwnie –
wprowadzi widza w wielowątkową
opowieść o życiu naszych rodziców i
dziadków. Tematem i hasłem prze-
wodnim wystawy jest nowoczesność,
bowiem zderzenie z nowoczesnością

było jednym z największych znaków
rozpoznawczych epoki.

Ekspozycja wprowadzi w nastrój i
atmosferę epoki. Zwiedzający będą
mogli poznać życie społeczne, zajrzeć
do kawiarni literackiej i kina. Kiedy
mowa o radiu, nie jesteśmy skazani na
oglądanie martwych skrzynek. Zapisy
głosowe pierwszych audycji radio-
wych pozwolą nam się dowiedzieć,
czego słuchano, a poliwizyjne kino –
uświadomić sobie czar dawnych
gwiazd, ich kostiumy i elegancję słowa.

Opowieść rozpoczyna się od trud-
nych lat 1918 - 1921, kiedy kształtowały
się granice państwa polskiego i jego
ustrój. W kolejnej sali możemy dowie-
dzieć się więcej o życiu politycznym i
społecznym II RP. Ówczesnemu życiu
politycznemu daleko jest do współcze-
snych standardów demokratycznych: II
RP to zabójstwo Narutowicza, zamach
majowy, zmilitaryzowane bojówki. Ale
też bogactwo różnych form aktywności
publicznej, która nie ustała nawet w
trudnych latach 30. Na wystawie może-
my obejrzeć zdjęcia, kroniki PAT i przy-
słuchać się debacie sejmowej. 

Jedną z najważniejszych odmien-
ności przedwojennej Polski w stosun-
ku do czasów dzisiejszych była jej wie-
lokulturowość. Zróżnicowanie miesz-
kańców Rzeczypospolitej pokazane
jest poprzez stroje i naczynia liturgicz-
ne oraz bogaty materiał ikonograficz-
ny ukazujący obrzędy charaktery-
styczne dla głównych wyznań. 

Na chwilę wychodzimy ze świata
dorosłych. Wystawa wprowadza widza
w świat dzieciństwa. Mamy tam przed-
wojenne zabawki i bohaterów literatu-
ry dziecięcej. Kto pamięta, że Koziołek
Matołek narodził się przed wojną?

Każdy, kto chce, może posmakować
życia kulturalnego epoki i „wejść” do
kawiarni literackiej, poznać gwiazdy
kina, kabaretu, teatru oraz wybranych
artystów dwudziestolecia. W sali po-
święconej sztukom plastycznym do-
brze widzimy poszukiwania estetycz-
nej tożsamości – abstrakcje Strzemiń-
skiego sąsiadują z inspirowanymi
sztuką ludową pracami Stryjeńskiej. 

Ważną część ekspozycji stanowią
eksponaty poświęcone kulturze ma-
terialnej dwudziestolecia. Kto dziś pa-

mięta, że polskie samoloty wygrywały
międzynarodowe konkursy? Czy pa-
trząc na smętne tempo budowy auto-
strad nie zazdrościmy  rozmachu in-
westycji tamtej epoki – od Gdyni i
COP po magistralę kolejową. Będzie
też to, co najbliższe ciału – ubranie,
znakomita i niepokazywana dotąd ko-
lekcja strojów ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu.

Sport i turystyka to między innymi
modne polskie kurorty i uzdrowiska,
zwłaszcza Zakopane. Zakopane, po-
kazane od strony popularnych dyscy-
plin sportów zimowych, wprowadzi
też zwiedzającego w atmosferę rywa-
lizacji i sukcesów polskich sportow-
ców dwudziestolecia.

Epilogiem wystawy jest tragiczny
rok 1939: mobilizacja, pospieszne
przygotowania do wojny, pożar Zam-
ku – symboliczny koniec „starego
świata”. —m.m., a.k.

∑ Wystawę „Dwudziestolecie. Oblicza 
nowoczesności” w Zamku Królewskim 
w Warszawie można oglądać 
w dniach 11.11.2008 r. – 10.02.2009 r.dyrektor Muzeum Historii Polski

Zobaczyć tamtą Polskę
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Wkładka do „Rzeczpospolitej”
„NIE_ODLEGŁOŚĆ”

Muzeum Historii Polski wydało w Rosji wyjątkową publi-
kację – jedną z nielicznych, które podjęły w tak obszerny 
sposób tematykę polsko-rosyjskich relacji historycznych.

Celem jej było pokazanie bogatych i trudnych związków oraz 
odniesień polityczno-kulturalnych pomiędzy naszymi naro-
dami, a także zapełnienie wielu białych plam dotyczących zna-
jomości historii i kultury polskiej. Szczególny nacisk położono 
na kulturę i sztukę. Autorami jej byli naukowcy, ludzie kultury 

i publicyści, m.in. Włodzimierz Bolecki, Natal’ya Filatova, Boris 
Ilizarov, Rafał Marszałek, Andrzej Nowak, Andrzej Wierzbicki, 
Ksenia Starosel’skaya, Viktor Filimonov i Lev Anninskiy.

(Tytuł publikacji: „Polsza – Rossija. Wo wzaimnych pried-
stawlienjach, w soprikosnowienijach s zapadom i wostokom, 
na putiach k swobodzie, w otnoszeniach s proszłym, Istorik 
i chudożnik” (Moskwa, 474 ss).

„Istorik i chudożnik” („Historyk i artysta”)

Wkładka do „Wiadomości 
Historycznych”
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Z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości MHP wraz z „Rzeczpospolitą” i portalami rp.pl 
i onet.pl zorganizowało pierwszy interaktywny plebiscyt 
na ikonę dwudziestolecia międzywojennego.

W sześciu kategoriach zaproponowaliśmy 90. postaci, wyda-
rzeń i przedmiotów, które mogłyby zasługiwać na miano „ikony 
dwudziestolecia”. Blisko 20 tys. głosów oddanych przez Inter-
nautów sprawiło, że akcja ta odniosła pełny sukces. W kate-
gorii polityka oraz w całym plebiscycie bezspornie zwyciężył 
Józef Piłsudski. W kategorii architektura zwycięzcą okazała 
się Gdynia, w nauce – złamanie szyfrów enigmy, w stylu życia 
– św. Faustyna Kowalska, w kulturze – Stanisław Ignacy Wit-
kiewicz, a w kategorii produkty, firmy, technika – samolot ŁOŚ 
(PZL-37).

Portal historyczny www.polishhistory.pl jest publicznie 
dostępnym w sieci kompendium wiedzy gromadzącym 
informacje przydatne do poszukiwań naukowych i eduka-
cyjnych.

Jest narzędziem dla naukowców, studentów i pasjonatów 
historii. Gromadzi informacje w postaci redagowanych baz 
danych, które są poddawane systematycznej obróbce - uzu-
pełnianiu, aktualizowaniu i tłumaczeniu. Obecnie dostępne 
są następujące bazy danych (dotyczące Polski): fabularnych 
filmów historycznych, bibliotek, archiwów, muzeów, a także 
uczelni, na których można studiować historię. Na bieżąco 
aktualizowane są bazy nowości wydawniczych (z wybranych 
pozycji publikowane są recenzje), a także informacje o konfe-
rencjach i imprezach naukowych.

Więcej informacji o Portalu, a także jego zasoby dostępne są 
na stronie: www.polishhistory.pl.

Kolejnym projektem internetowym MHP dla nauczycieli, 
studentów, a także dla miłośników historii – kalendarium –  
– kompendium wiedzy o najważniejszych wydarzeniach 
historii Polski w formie krótkich artykułów i wywiadów 
z historykami.

Wystarczy „wystukać” na klawiaturze datę, a można natych-
miast zapoznać się z informacjami na temat danych wydarzeń. 
Kalendarz historyczny dostępny jest w witrynie internetowej 
Muzeum: www.muzhp.pl.

Plebiscyt „Ikony dwudziestolecia międzywojennego” Portal historyczny

Kalendarium historyczne
na stronie: www.muzhp.pl

media
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BazHum to baza bibliograficzna zawartości polskich 
czasopism humanistycznych. Jej celem jest utworze-
nie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów 
naukowych i dydaktycznych, a także poszerzenie wiedzy 
i dostępności do dorobku polskiej myśli humanistycznej 
i społecznej.

Baza gromadzi opisy bibliograficzne tekstów umieszczonych 
w polskich czasopismach historycznych od początku ich uka-
zywania się (druga połowa XIX w.) do lat współczesnych. Roz-
budowa bazy polega na powiększeniu liczby zarejestrowa-
nych czasopism do 300 (obecnie jest ich 50), ujednoliceniu 
standardu opisu bibliograficznego oraz opublikowaniu pełno-
tekstowej wersji wybranych numerów niektórych czasopism. 
Baza jest dostępna pod adresem: www.polishhistory.pl. 
Aby baza nasza jak najszybciej się rozwijała w 2008 roku 
rekrutowano oraz przeszkolono i wdrożono do pracy 30 kata-
logerów danych oraz dwóch nowych bibliotekarzy. Pozyskano 
także 70. kolejnych katalogerów danych i czterech nowych 

bibliotekarzy. Utworzono zaplecze serwerowe dla wspoma-
gania działań projektowych i opracowywania danych. Utwo-
rzono i wdrożono także szczegółowe procedury opracowania 
bibliograficznego. Stworzono również narzędzia do wspoma-
gania projektów (forum, system raportowania błędów Mantis, 
witrynę projektu).

Opracowanie elektronicznego inwentarza spuścizny po 
arcybiskupie Teodorowiczu w ramach katalogu wszystkich 
zbiorów Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 
oraz wydanie wyboru źródeł ze spuścizny po nim – to 
kolejny projekt, który Muzeum Historii Polski rozpoczęło 
w 2008 roku.
W roku tym sporządzony został inwentarz wszystkich 7 tys. 
dokumentów należących do spuścizny. Trwają prace nad 
sfotografowaniem i zregestowaniem wybranych fragmentów 
dokumentacji. Zakończenie prac nad archiwum planujemy 
w roku 2009.

Na naszej stronie internetowej: www.muzhp.pl odnotowa-
liśmy kilkaset tysięcy wejść rocznie.

Nie są to jednak tylko osoby z Polski, ale również ze Stanów 
Zjednoczonych, Europy, a nawet z takich krajów jak Egipt, 
Maroko, Brazylia i Pakistan. W Polsce stronę internetową 
Muzeum najczęściej odwiedzają mieszkańcy Warszawy, 
a potem Krakowa, Najwięcej internautów znajduje ją przez 
wyszukiwarkę google. Portale MHP są stale przebudowane 
i zmieniane, a wkrótce strona będzie dostępna w nowej formie 
graficznej.

BazHum

Archiwum arcybiskupa Józefa Teodorowicza

www.muzhp.pl
www.polishhistory.pl
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40 nauczycieli z Polski i Ukrainy spotkało się, aby dyskutować nad sposobem przekazywania wiedzy o wspólnej historii.  Pod-
czas konferencji doszło do wymiany doświadczeń na temat naszych odmiennych systemów szkolnych, programów naucza-
nia i wizji historycznych. Nauczyciele analizowali polskie i ukraińskie podręczniki szkolne w zakresie historii nowożyt-
nej, opracowując katalogi pojęć i tworząc lekcje uwzględniające spojrzenie obydwu stron. Konferencja odbyła się 
w dniach 25 – 28 września 2008 roku.

Głównym tematem konferencji organizowanej przez Muzeum Historii Polski były przemiany polityczne i społeczne, które 
z monarchii Jagiellonów uczyniły Rzeczpospolitą. Ewoluujące relacje między władcą a poddanymi stały się punktem wyjścia do 
dyskusji nad periodyzacją tego okresu, tj.: między XV a XVII wiekiem. Aktualnie przygotowywana jest publikacja prezentująca 
dorobek konferencji, która odbyła się 27 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Muzeum Historii Polski w dniach 18 – 19 listopada 2008 zorganizowało w Zamku Królewskim w Warszawie konferencję 
„Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”. Zamysłem konferencji było podsumowanie stanu badań tym okresem i skonfronto-
wanie osiągnięć w różnych dziedzinach historii. 

Przedmiotem konferencji, zorganizowanej przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polskiej, była refleksja nad kwestią 
badań historii społecznej i poszukiwaniom możliwości adaptacji do polskiej bazy źródłowej aktualnej metodologii. Szcze-
gólny nacisk położono na przemiany różnych form komunikacji w okresie późnego średniowiecza na ziemiach polskich. 
Aktualnie przygotowywana jest publikacja  podsumowująca spotkanie, które odbyło się 5 – 6 grudnia 2008 w Instytucie 
Historii Polskiej Akademii Nauk. 

I polsko-ukraińska konferencja „Wspólna przeszłość”

„Między Królestwem a Rzecząpospolitą”

„Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”

„Historia społeczna późnego średniowiecza: stan obecny, wyzwania, perspektywy”

Wraz z Wydziałem Oświaty dzielnicy Praga Południe zorganizowano szkolenie dla nauczycieli na temat niestandardowych metod 
nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Całość szkolenia podzielona była na trzy bloki tematyczne: warsztat opiekuna grupy, 
multimedia w nauczaniu oraz tworzenie gier.
Szkolenie trwało dwa dni, podczas których nauczyciele uczestniczyli w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych. Poznali niestandar-
dowe metody nauczania oraz mechanizmy, które pozwolą na zastosowanie ich podczas lekcji.

Szkolenie dla nauczycieli „Niestandardowe metody nauczania”

W 2008 roku Muzeum Historii Polski zorganizowało trzy debaty 
tematyczne: „Historia. Pamięć. Muzeum”, „Ciągłość historii Pol-
ski”, a także „Niepodległość i nowoczesność. Polska a wyzwa-
nia modernizacji w XIX i XX wieku”. Ta ostatnia zorganizowana 
w Zamku Królewskim w Warszawie 11 grudnia 2008 towarzy-
szyła wystawie „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”. 
Debaty będą służą programowaniu działań Muzeum, w tym 
wypracowaniu koncepcji stałej ekspozycji MHP. Materiały 
z dyskusji zostaną opublikowane.

Debaty intelektualne
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10 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Miasta Krakowa został podpi-
sany list intencyjny pomiędzy dyrektorem Muzeum Historii Polski 
Robertem Kostro a prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Maj-
chrowskim dotyczący utworzenia w dawnym kinie „Światowid” 
w Nowej Hucie ekspozycji poświęconej historii Polski w okresie 
PRL-u. Idea powołania tego oddziału MHP wyszła z inicjatywy 
Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy.

Seria cyklicznych, cotygodniowych audycji radiowych poświęconych wybranym i ciekawym – bo nieznanym szerzej – kontro-
wersyjnym lub budującym momentom historii Polski. Nacisk położony jest na ukazanie wydarzeń w horyzoncie europejskim  
i światowym. Można z nich dowiedzieć się np. o sylwetce Stanisława Augusta Poniatowskiego, o rodzie Piastów, poznać histo-
rię Biskupina czy zapoznać się z kuchnią polską i jej przemianami na przestrzeni dziejów. Wszystkie te audycje podawane są 
w ciekawej i różnorodnej formie, która co tydzień przyciąga do radioodbiorników tysiące słuchaczy. 

Muzeum PRL w Nowej Hucie

Audycje historyczne w radiu Plus Józef „Prawdziwa Historia”

W roku 2008 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, Muzeum 
Historii Polski stało się instytucją zarządzającą programem „Patriotyzm Jutra”.

Wnioski, które mogą być dofinansowane z tego programu muszą dotyczyć przede wszystkim promowania postaw patriotycz-
nych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, 
promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych czy przypominanie wielokulturowych tradycji 
dawnej Polski. Wiele z wniosków objętych dofinansowaniem dotyczy m.in. popularyzacji dziejów ojczystych, budowania więzi 
regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny” oraz wspierania twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie 
popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego czy kształtowania twórczych, odpowiedzialnych i świadomych 
własnej tożsamości obywateli.

„Patriotyzm Jutra”

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska przy współpracy 
Muzeum Historii Polski zorganizowała po raz kolejny Akcję Młodzi 
Pamiętają. Akcja ta ma na celu podtrzymanie upowszechnianie 
wiedzy o stanie wojennym oraz upamiętnianie jego ofiar. 12 grud-
nia FOO przeprowadziła serię wykładów w warszawskich lice-
ach, którym towarzyszyły spotkania z byłymi opozycjonistami. 13 
grudnia odtworzono starcia demonstracji organizowanych przez 
opozycję z oddziałami ZOMO na Placu Zamkowym. Prowadzona 
była także akcja edukacyjna na terenie Warszawy.

„Młodzi Pamiętają”
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DYREKTOR
Robert Kostro

SEKRETARIAT
Magdalena Tomasiak
e-mail: biuro@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 02
fax (+48) 22 211 90 33

ZASTĘPCA DYREKTORA
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-
-PRAWNEGO
Dariusz Barański
e-mail: dariusz.baranski@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 03

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY
Kierownik: Monika Matwiejczuk
e-mail: monika.matwiejczuk@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 48

DZIAŁ BADAWCZY
Kierownik: dr hab. Michał Kopczyński
e-mail: michal.kopczynski@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 45

DZIAŁ EDUKACYJNY
Kierownik: Małgorzata Żaryn
e-mail: malgorzata.zaryn@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 08

DZIAŁ PROMOCJI I PUBLIC RELATIONS
Kierownik: Marek Stremecki 
Rzecznik Prasowy
e-mail: marek.stremecki@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 11

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Katarzyna Reiter
e-mail: katarzyna.reiter@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. Joanna Dominiak
e-mail: joanna.dominiak@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 16

BIBLIOTEKA
Katarzyna Pawlicka
e-mail: katarzyna.pawlicka@muzhp.pl
tel. (+48) 22 211 90 21

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI – Przewodniczący Rady – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polityk, 
działacz społeczny, historyk, dziennikarz, pisarz, były Minister Spraw Zagranicznych RP; w czasie okupacji żołnierz AK, współza-
łożyciel Rady Pomocy Żydom Żegota i więzień obozu Auschwitz, kawaler Orderu Orła Białego.

Prof. JOLANTA CHOIŃSKA-MIKA – wicedyrektor Instytutu Historycznego UW. Znawczyni dziejów Polski nowożytnej. 
Członek International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions.

Prof. ANDRZEJ CHOJNOWSKI – profesor UW, kierownik Zakładu Historii XX w. IH UW, znawca historii politycznej Polski XX w. 
Przewodniczący Kolegium IPN.

Prof. NORMAN DAVIES – od 1985 do 1996 roku profesor zwyczajny School of Slavonic and East European Studies Uniwersy-
tetu w Londynie. Profesor Wolfson College, Oxford. Autor bestsellerów, m.in. Boże igrzysko, Europa, Powstanie 44.

Dr JAROSŁAW GOWIN – poseł na Sejm RP, współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. 
Był długoletnim redaktorem naczelnym miesięcznika Znak. Autor wielu publikacji prasowych i naukowych. Wydał m.in. Kościół 
w czasach wolności 1989–99.

Dr ADOLF JUZWENKO – historyk, specjalista w zakresie stosunków polsko–rosyjskich, Dyrektor Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Działacz opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. XX w.

WOJCIECH KILAR – pianista, światowej sławy kompozytor i twórca muzyki filmowej; rozgłos przyniosła mu m.in. współpraca 
z Krzysztofem Zanussim, Andrzejem Wajdą i Francisem Fordem Coppolą.

Prof. JANUSZ KURTYKA – prezes IPN. Od 1979 r. związany z opozycją demokratyczną w Krakowie, był współzałożycielem 
NZS w Instytucie Historii UJ i członkiem Komitetu Założycielskiego NZS UJ, wykładowca podziemnego Chrześcijańskiego 
Uniwersytetu Robotniczego.

Prof. RYSZARD LEGUTKO – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były Minister Edukacji Narodowej, 
profesor filozofii, wykładowca UJ i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Prof. ANDRZEJ NOWAK – historyk, wykładowca UJ, Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Zajmuje się historią poli-
tyczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX–XX w. Znawca dziejów Rosji. Redaktor naczelny dwumiesięcznika Arcana.

Prof. WOJCIECH ROSZKOWSKI – profesor historii, poseł do Parlamentu Europejskiego. Wykładowca SGH i wielu uczelni w kraju 
i zagranicą. Przed 1989 r. związany z opozycją demokratyczną. Autor najpopularniejszego podręcznika historii najnowszej.

Prof. ANDRZEJ ROTTERMUND – historyk sztuki, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji, 
m.in. Klasycyzm w Polsce (1984), Zamek Królewski – funkcje i treści rezydencji monarszej wieku Oświecenia (1988). 

ANDRZEJ SEWERYN – wybitny aktor filmowy i teatralny, reżyser. Znany m.in. z filmów Andrzeja Wajdy. W 1993 r. jako trzeci 
cudzoziemiec w historii teatru francuskiego otrzymał angaż do Comédie Française.

Prof. ZOFIA ZIELIŃSKA – profesor Instytutu Historii UW. Specjalizuje się w historii XVIII w., zwłaszcza stosunkach polsko- 
-rosyjskich. Liczne publikacje, m.in. O sukcesyi tronu w Polszcze 1788–1790 (1991), Studia z dziejów stosunków polsko-rosyj-
skich w XVIII wieku (2001).

Zespół Muzeum Historii Polski Rada Muzeum Historii Polski
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