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Przystanek Niepodległość to impreza, która na stałe już wpisała się w obchody Święta Niepodległości w Warszawie. Tegoroczny program działań edukacyjnych i wystawienniczych poświęcamy
dwóm tematom. Dla Muzeum Historii Polski szczególne znaczenie ma — zainicjowana pół roku temu —
akcja zbierania pamiątek do muzealnej kolekcji. Spotkała się ona z dużym oddźwiękiem społecznym i zaowocowała niemal 200 darowiznami. Otrzymaliśmy m.in. dokumenty, zdjęcia, afisze, broń palną, meble, sztandary. Wybrane zabytki oraz ich historie zaprezentujemy na wystawie w Kordegardzie przy Krakowskim Przedmieściu. Z kolei nasz program gier edukacyjnych, przeznaczonych zarówno dla młodszej,
jak i starszej publiczności, poświęciliśmy Henrykowi Sienkiewiczowi, patronowi 2016 roku, a zarazem
wybitnemu pisarzowi i działaczowi niepodległościowemu. Zapraszamy również na spacer historyczny po
Żoliborzu Śladami 11 listopada. Jego uczestnicy na pewno znajdą się w pobliżu Cytadeli, gdzie powstanie
stała siedziba Muzeum Historii Polski.
Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski

Warszawa
Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz w swoim mieszkaniu przy ul. Wspólnej 24, fot. Polona.

25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”
ukazało się Wspomnienie Henryka Sienkiewicza.
Był to krótki tekst, w którym wracał on pamięcią
do swoich pierwszych dni w Warszawie.
W tym samym numerze pojawiła się
informacja o śmierci pisarza. I tak oto,
na łamach jednego pisma życie Sienkiewicza zamknęło się w klamrze: we wspomnieniu pisał o swojej fascynacji katedrą św. Jana — tej samej, w której po kilku latach od śmierci spoczęło jego ciało.

Wątków warszawskich w życiu autora Trylogii jest bardzo wiele. Urodzony
w Woli Okrzejskiej, zamieszkał w Warszawie w 1858 r., po tym jak przyjechał,
by podjąć naukę w gimnazjum. Uczył się
w kilku szkołach gimnazjalnych, potem
studiował w Szkole Głównej.

Janusz R. Kowalczyk
Niespokojny duch nie pozwalał Henrykowi Sienkiewiczowi osiąść na dłużej w jednym
miejscu. Pisarz wiele podróżował, zaskakująco
często zmieniał adresy. Upodobał sobie Warszawę, do której wciąż powracał. Kiedy w narodowym darze otrzymał pałacyk w Oblęgorku, przebywał w nim w miesiącach letnich, a całą resztę zimniejszych dni roku spędzał, jeśli nie gdzieś
w świecie, to w Warszawie.
Warszawianin z wyboru, poświęcał miastu
sporo uwagi. O współczesnej mu Warszawie pisał
z przejęciem w felietonach, nierzadko krytycznie.
Warszawa historyczna gościła w jego prozie.

W warszawskich gazetach rozpoczął swoją przygodę z dziennikarstwem
i wzniósł na wyżyny sztukę felietonu
prasowego. Współpracował z „Gazetą
Polską”, w której pisał felietony w cyklach Bez tytułu i Chwila obecna. W dwutygodniku „Niwa” ukazywały się Sprawy bieżące, a w redagowanym przez Sienkiewicza „Słowie” — Kronika tygodniowa.
W tym ostatnim publikował również kolejne odcinki Trylogii.
Bardzo angażował się w działalność
społeczną. Jako redaktor „Słowa” zainicjował zbiórkę publiczną na zakup
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Widok Warszawy z brzegu praskiego, fot. Polona.

zaprasza na w ystawę

wystawa eksponatów pozyskanych w wyniku społecznej akcji zbierania pamiątek

O rg a n i z a t o r :

Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich,
o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla
syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto
jeden z tysiącznych dowodów, że ona
żyje! Głoszono ją niezdolną do myślenia
i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie
zwyciężać!
(GSD)

Panorama Warszawy

Małe Wielkie Historie

www.muzhp.pl

W 1905 r. otrzymał Nagrodę Nobla za
„wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko spotykany geniusz, który
wcielił w siebie ducha narodu”. Sienkiewicz, odbierając nagrodę, powiedział:

Spacer śladami noblisty

Zapraszamy na przechadzkę
po Warszawie tropami
Henryka Sinkiewicza.

wstęp wolny

Hołdu pruskiego dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. A kiedy okazało się, że Jan Matejko postanowił przekazać obraz do krakowskiego Zamku
na Wawelu, zachęcał czytelników do
przekazania datków na budowę pomnika Adama Mickiewicza. Założył specjalny Komitet i pomimo wielu trudności doprowadził do jego postawienia w Warszawie. Był członkiem założycielem
Kasy im. Mianowskiego, która wspierała polską naukę. Pełnił funkcję prezesa
w Kasie Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy.

11-16 listopada 2016

Galeria Kordegarda Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Współpraca:
Patroni medialni:

„W pobliżu Pragi wstrzymał pan wojewoda chorągwie i nakazał wolny pochód.
Stolica wynurzała się coraz wyraziściej
z sinawej oddali. Wieże rysowały się długą
linią na błękicie. Spiętrzone dachy Starego
Miasta, kryte czerwoną dachówką, płonęły w blaskach wieczornych. Nic wspanialszego nie widzieli nigdy w życiu Litwini
nad owe mury białe i wyniosłe, poprzecinane mnóstwem wąskich okien, zwieszające się na kształt stromych wiszarów nad
wodą; domy zdawały się wyrastać jedne
z drugich, wysoko i jeszcze wyżej; nad ową
zaś zbitą i zacieśnioną masą tynów, ścian,
okien, dachów bodły niebo wieże strzeliste”.

Henryk Sienkiewicz, Potop
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1. Rynek Starego Miasta / róg Świętojańskiej
Sienkiewicz miał zaledwie dwanaście lat, gdy w 1858 r. przeniósł się z rodzinnego
Podlasia na stancję w Warszawie. Wkrótce przeniosła się tu cała jego rodzina — kupiony z posagu matki majątek Wężyczyn obrastał w długi i musiał zostać sprzedany.
Nie kryła tego we wspomnieniach wnuczka pisarza Maria Korniłowiczówna. Kapitalik ze sprzedaży topniał szybko. Sienkiewicz, zanim zdał maturę, musiał zarabiać
na siebie korepetycjami, choć sam był raczej „w naukach mniej pilny”. Kilkakrotnie
zmieniał szkoły. Był uczniem trójkowym; celujące miał tylko z polskiego, z geografii
powszechnej i historii, której znajomości nie wynosiło się raczej ze szkoły.
Rynek Starego Miasta, fot. Polona.

2. Piwna
„Chodziłem wówczas do klasy pierwszej i stałem na stancji na Starym Mieście, w pierwszym z brzegu domu za Świętojańską. Przez tę też ulicę wiodła najprostsza droga do
gimnazjum, które mieściło się tam, gdzie dziś uniwersytet. Ale wolałem chodzić przez
Piwną z powodu sklepów z ptakami. Istniało tych sklepów kilka obok siebie, po lewym
boku ulicy. Na zewnątrz wisiały klatki, a w nich czyże, zięby, szczygły, słowiki i gile,
niekiedy nawet sowy, sójki i kraski. Byli to dobrzy moi znajomi, których widok przypominał mi wieś, a zwłaszcza wakacje na Boże Narodzenie, gdy z powodu mrozów to ptactwo, które nie odlatuje na zimę, zbliża się do zabudowań. Wystawałem nieraz przed tymi
klatkami tak długo, że spóźniałem się na lekcje”.

Ulica Piwna, fot. NAC.

Henryk Sienkiewicz, Wspomnienie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1916, nr 48.

11. katedra św. Jana
We Wspomnieniu Sienkiewicz tak pisał o katedrze św. Jana: „Między uczniami panowało
wówczas przekonanie, które podzielali z nami
zapewne wszyscy mieszkańcy Starego Miasta
i ulic przyległych, że jest to jeden z najwspanialszych kościołów na świecie. […] Gotyckie żebrowania kościelnej nawy, ołtarze, pomniki, portrety, a zwłaszcza posągi rycerzy w zbrojach —
oto co pociągało mnie nadzwyczajnie”.

K atafalk z trumną H.Sienkiewicza
w katedrze św.Jana, Józef Kościesza Jaworski,
fot. Muzeum Narodowe w Warszawie.

W 1924 r., osiem lat po śmierci Henryka Sienkiewicza w szwajcarskim Vavey, jego ciało spoczęło
w podziwianej przez niego w młodości świątyni.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 26 października w Warszawie — orszak żałobny wyruszył z Dworca Głównego przez udekorowane
flagami narodowymi ulice do katedry św. Jana
Chrzciciela. Ostatniej drodze pisarza towarzyszyły tłumy czytelników. Następnego dnia, po
uroczyście odprawionej Mszy św. trumna została
złożona w krypcie w podziemiach kościoła.
Stefan Żeromski obecny na uroczystościach pogrzebowych miał stwierdzić: „Można śmiało powiedzieć o nim to, co Krasiński powiedział o Mickiewiczu: »Wszyscyśmy z niego«”.
(WK)

Plac Zamkowy, fot. Konrad Brandel,
Muzeum Narodowe w Warszawie.

6. Plac Teatralny

K atedra św. Jana.

Po śmierci matki Henryk i jego trzy siostry przeszły pod opiekę dwóch warszawskich ciotek. Jedna z nich, Antonina Cieciszowska, była przełożoną Zakładu Panien Kanoniczek — opowiada prof. Tadeusz Żabski. — Miał on siedzibę na
placu Teatralnym, obok ratusza, naprzeciwko Teatru Wielkiego. Salon u ksieni kanoniczek przez 30 lat pozostanie stałym
miejscem spotkań rodzinnych. Henryk mieszkał przez kilka lat
w domu przy Niecałej 8. Nad sklepem z atramentem i przyborami do pisania. Do ciotki Cieciszowskiej szedł Wierzbową obok
teatru i przez gwarny plac Teatralny.

Dorożki
„Ależ jeżdżą, bo jeżdżą! Już to wszystkie skręty ulic są dla przechodzących prawdziwym Rubikonem, na przejście którego niełatwo i niezbyt bezpiecznie się ryzykować, ale wspomniany róg
Bielańskiej i Senatorskiej przechodzi wszystko, o czem można zamarzyć. Dla mieszkańców Warszawy jest to prawdziwa szkoła gimnastyki, w której nauczycielami są
nasi woźnice. Choćbyś, czytelniku, był najmniej zręcznym, mimo woli nauczysz się
rozmaitych wyginań, łamańców i skoków. […]
We wszystkiem są dwie strony. Kiedy np. idziesz przez Teatralny plac, nie myśląc zresztą jechać, a nagle z szeregu wypada na ciebie z dziesięć dorożek, tak, że sam nie wiesz,
w którą stronę uciekać, to także ma dwie strony — złą, bo musisz uciekać, i dobrą, bo jeśli istotnie masz zamiar siąść, to już ci tak blisko, że bliżej być nie może”.
„Gazeta Polska”, 1873, nr 258.

8. Hoża 22
Przeprowadzka z ul. Wspólnej 24. Pięć pokoi parteru zajął sam pisarz, pierwsze piętro — teściowa i Dzinia [córka Sienkiewicza] — odnotował biograf noblisty, Józef Szczublewski. Mieszkanie „przypomina wprawdzie jeszcze Port Artur zaraz po bombardowaniu, ale wkrótce ma być przyprowadzone do porządku”. „Marynia [żona Sienkiewicza, Maria Babska] wylatuje w tym celu co rano na Żydy, a co wieczór ku wielkiej
uciesze małej Dzini zjawia się w mieszkaniu jakiś grat z XVIII wieku w postaci ekranu albo ucha od porcelanowego dzbanka, albo stołu, któremu brak tylko nóg i blatu
— i następuje dokuczanie i urągowisko, które trwa do dnia następnego. W tej chwili Marynia krąży także między Bagnem a Żabią i wróci z miną trochę niespokojną,
jeśli coś (np. jakąś starą nogę od biurka albo klucz, do którego trzeba tylko dorobić
resztę) kupi”.
List H. Sienkiewicza do szwagierki, Jadwigi Janczewskiej z 2 grudnia 1904.

fot.

R atusz przy placu Teatralnym,
Konrad Brandel, Muzeum Narodowe w Warszawie.
K rakowskie Przedmieście, fot. Polona.
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5. Olszowa 6
Złośliwie wytykany przez Walerego Przyborowskiego domek na Pradze, zmyśleniem nie był — przekonuje Barbara Wachowicz. Jesienią 1861 r. rodzice Sienkiewicza sprzedali akacjowy Wężyczyn i zadłużając się, nabyli kamienicę na Pradze. Widok zabłoconej dzielnicy przywodził na myśl zaniedbane uliczki Garwolina i Mińska — dodaje Stefan Majchrowski. — Takie same domy kryte papą, ze sklepikami na
parterze, z drewnianymi „górkami” o stromych dachach i maleńkich oknach, stały rzędem wzdłuż Olszowej. Zakupiona kamieniczka była wprawdzie murowana, pokryta dachówką, miała siedem okien na
piętrze, lecz brud i nędza wycisnęły na niej piętno. Tu i ówdzie odpadł tynk i z dziur szczerzyły zęby cegły. Przy niej Wężyczyn wydawał się pałacem.
Widok z Pragi, fot. Polona.
Pomnik A dama Mickiewicza,
fot. Polona.

10. Pomnik Mickiewicza
Kiedy w maju 1882 r. w Warszawie był prezentowany „Hołd pruski” Jana Matejki Sienkiewicz zamieścił w „Słowie” entuzjastyczną recenzję obrazu, występując z apelem
zorganizowania powszechnej zbiórki funduszy na zakup dzieła. Apel spotkał się z błyskawicznym odzewem, dwa dni później gazeta podała pierwszą listę składek. Jednak
w październiku 1882 r. Jan Matejko zdecydował o podarowaniu obrazu miastu Kraków. Wówczas Sienkiewicz zaproponował przeznaczenie zebranych funduszy na budowę pomnika Adama Mickiewicza.
W 1897 r. powołano do życia Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, który
miał stanąć w Warszawie w stulecie urodzin wieszcza. Duszą przedsięwzięcia był Henryk Sienkiewicz. Pisarz nakłonił Cypriana Godebskiego do zaprojektowania posągu.

Pałac K azimierzowski, fot. Polona.

Uroczystość odsłonięcia pomnika na Krakowskim Przedmieściu wyznaczono 24 grudnia 1898 r. Sienkiewicz przygotował mowę, jednak władze w obawie przed patriotycznymi manifestacjami zabroniły wszelkich przemówień i pochodów. Pomnik odsłonięto w głuchej ciszy. Mowę Sienkiewicza wydrukował krakowski „Czas” na początku
stycznia 1899 roku. 
(BW)

4. W Gimnazjum i na Uniwersytecie
Henryk Sienkiewicz rozpoczął naukę w Gimnazjum Realnym mieszczącym się w historycznym Pałacu Kazimierzowskim. Po czwartej klasie przeniósł się do II Gimnazjum w Pałacu Staszica. Siódmą klasę ukończył
w kolejnym, IV Gimnazjum Wielopolskiego, przy ul. Królewskiej 13. Po rocznej przerwie zdał egzamin dojrzałości i otrzymał świadectwo maturalne. W październiku 1866 r. został studentem wydziału prawnego w Szkole
Głównej, jednak już po miesiącu zdecydował się przenieść na wydział lekarski. Studiował medycynę zaledwie
trzy miesiące, w lutym 1867 r. kolejny raz zmienił wydział, tym razem na filologiczny, budząc tym gniew matki, która marzyła o solidnym zawodzie dla syna.
Dworzec Wiedeński, fot. Polona.

Po likwidacji Szkoły Głównej został studentem Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 1871 r. ukończył Wydział
Filologiczny. Do uzyskania dyplomu zabrakło mu egzaminu końcowego z greki, ale pisarz uznał, że do pisania powieści patent uniwersytecki nie jest potrzebny. 
(BW)

7. Aleje Jerozolimskie 25
W latach 1883—1885 Sienkiewicz z żoną mieszkali
w nieistniejącym już domu Henryka Marconiego przy
Alejach Jerozolimskich 25 — ustalił Żabski. — Tu urodziła się córka Jadwiga (Dzinia). Dom naprzeciw dworca kolejowego przypominał pisarzowi lata kawalerskie
i zamiary zostania obiezyświatem — dopełnia obrazu Józef Szczublewski.

Nowy Świat, fot. Konrad Brandel,
Muzeum Narodowe w Warszawie

U schyłku XIX w. skrzyżowanie Alej Jerozolimskich
i Marszałkowskiej było jednym z najruchliwszych miejsc
w Warszawie — ocenia Jerzy S. Majewski. — Zmienił się
wówczas charakter willi Marconich. Parter zajęły sklepy, wyżej były mieszkania do wynajęcia oraz niewielki
hotelik Czeski. Prawdopodobnie w jednym z tych mieszkań Sienkiewicz pisał „Ogniem i mieczem”.

3. Nowy Świat 7 i 13
Wkrótce po przyjeździe Henryka Sienkiewicza, jego
rodzice przenieśli się również do Warszawy. Sprowadzili się na Nowy Świat pod siódmy — opisuje Stefan
Majchrowski. — Z Wężyczyna przyjechały wozy pełne skrzyń i mebli. Furmani wyładowywali je na podwórzu. Staroświeckie etażerki i konsolki, ustawione pod domem, straciły urok na otwartym powietrzu.
W zacienionych pokojach Wężyczyna wyglądały solidnie, nawet godnie. Teraz przypominały stertę rupieci
wyrzuconych na śmietnik. Szafy, pozbawione nóżek,
chwiały się i chyliły na bok, z foteli sterczały sprężyny; światło dnia bezlitośnie ujawniało dziury w zszarzałych obiciach. Przede wszystkim ciasno: trzy pokoje i alkowa. Nie mógł marzyć o własnym kącie. Mieszkali kolejno przy Nowym Świecie 7 i 13 oraz w Alejach
Jerozolimskich 74.

9. Chopina 18
W mieszkaniu przy Hożej 22 nie było łazienki, a ubikacja „tak ciasna, że nie można się wziąć w niej pod boki”. Żona Sienkiewicza dokonała przeprowadzki na
drugie piętro cichej ulicy Chopina 18 (róg Mokotowskiej) — ustalił Majchrowski.
Pisarz wrócił z Oblęgorka 3 października 1911 roku do nowych mebli w swoim gabinecie i zabrał się do układania książek w szafach — uzupełnia Szczublewski. Otoczony tysiącami książek, pamiątkami z wypraw i polowań, darami z jubileuszu i podarkami wielbicieli, zasiada do listu. Wyśle go 4 stycznia
1912 roku do Krakowa, do Wandzi Ulanowskiej – pierwowzoru Nel z „W pustyni i w puszczy”.
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Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.
jest nowoczesną firmą o ugruntowanej pozycji na
światowym rynku producentów druków zabezpieczonych —
banknotów i dokumentów.
Z powodzeniem łączy dbałość o tradycyjne wartości
z nowoczesnym podejściem w obszarze biznesu.
Jednym ze sposobów upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci, które zapisały się
na kartach polskiej historii, jest emisja okolicznościowych banknotów kolekcjonerskich.
Na zlecenie Narodowego Banku Polskiego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
wyprodukowała dotychczas osiem banknotów
kolekcjonerskich. Jednym z nich jest banknot
kolekcjonerski o nominale 10 zł, upamiętniający
90. rocznicę odzyskania niepodległości.
Na przedniej stronie banknotu znalazły się dwa wizerunki przedstawiające marszałka Józefa Piłsudskiego,
symbolizującego czyn niepodległościowy oraz moment odrodzenia państwa. Na pierwszym planie po prawej stronie
widnieje popiersie Józefa Piłsudskiego widoczne z profilu.
Drugi wizerunek, znacznie
mniejszy, znajdujący się w lewym dolnym rogu banknotu, ukazuje marszałka w żołnierskim płaszczu,
i może kojarzyć się z wyzwaniami, które stały
przed Odrodzonym Państwem Polskim. Na odwrotnej stronie banknotu umieszczono wizerunek
Orła Białego wg projektu z 1919 r. oraz pomnik
„czwórki strzeleckiej” – cztery postacie maszerujących w szyku legionistów.

Wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego
widnieje również na banknocie kolekcjonerskim
wydanym z okazji 100. rocznicy utworzenia Legionów Polskich – pierwszym banknocie kolekcjonerskim wykonanym na podłożu polimerowym. Przy jego produkcji zastosowano szereg
nowatorskich zabezpieczeń, a nad dostosowaniem projektu do wymagań podłoża polimerowego pracował cały zespół projektantów PWPW
S.A. Włożoną pracę doceniono na arenie międzynarodowej – banknot został
wyróżniony dwoma prestiżowymi nagrodami: „Banknote
of the Year” na ogólnoeuropejskiej konferencji branży
security printing w Budapeszcie oraz „Best Collector
Banknote” w kanadyjskim
Vancouver.
Doświadczenie Wytwórni
związane z opracowaniem
dedykowanych rozwiązań
dopasowanych do potrzeb
projektów, pozwala zapewnić wyroby cieszące
się uznaniem klientów. Dzięki stale prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym oferowane
produkty charakteryzuje innowacyjność, możliwość dalszego unowocześniania i rozwoju.
Potwierdzeniem jakości procesu produkcyjnego są uzyskane przez firmę certyfikaty.
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Muzeum Historii Polski
zaprasza na
Przystanek

1 1.

Niepodległość
w Warszawie

1 1. 1 1 .

Wizualizacja – zespół muzealny na terenie
C ytadeli Warszawskiej, projekt pracowni WXCA
(jasny, poziomy budynek przedstawia
projekt Muzeum H istorii Polski).

Muzeum Historii Polski:
wystawy, wydarzenia, edukacja

Muzeum prowadzi aktywną działalność wystawienniczą, przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu. Proponuje
bogatą ofertę edukacyjną, której celem jest szerzenie wiedzy o polskim dziedzictwie, budowanie
postaw obywatelskich w duchu szacunku dla tradycji i otwartości na świat.
MHP przygotowało wystawy m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” i „Pod wspólnym niebem” na temat I Rzeczypospolitej, „Jan
Paweł II. Źródła”, a także międzynarodową wystawę „Jan Karski. Człowiek Wolności. W 2012 r.
Muzeum jako jedna z pierwszych polskich instytucji rozpoczęła współpracę przy międzynarodowym projekcie Google Cultural Institute,
w ramach którego do dziś powstało dwanaście
multimedialnych wystaw. Ekspozycje, programy
edukacyjne i publikacje Muzeum były wielokrotnie nagradzane, w tym najbardziej prestiżową
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Zobacz również:

www.muzhp.pl, www.dzieje.pl,
www.polishhistory.pl, www.wystawy.muzhp.pl,
www.bazhum.pl, www.youtube.com/muzhptv,
www.facebook.com/muzhp.

.

NIEPODLEGŁA! GRA MIEJSKA

e

O rg a n i z a t o r

Sponsor

nagrodą muzealniczą Sybilla oraz nagrodą książkową Klio.
Muzeum zgromadziło kolekcję obiektów i pamiątek historycznych, dokumentów, zdjęć i przedmiotów ofiarowanych przez osoby prywatne
i instytucje. Nadal pozyskuje przedmioty, które
ilustrują bogatą polską historię. W maju 2016 r.
Muzeum ogłosiło społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pt. „Małe
Wielkie Historie”.
Siedziba MHP o powierzchni ok. 24 tys. m kw.
powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej.

(wiek pow. 12 lat)

10.00 – 14.00 START: Skwer Hoovera
Obowiązują zapisy grup (do 5 osób) od 7 listopada

.

poprzez formularz na stronie: www.muzhp.pl

TU BYŁEM. SIENKIEWICZ

RODZINNA GRA SPACEROWA

.
.

Skwer Hoovera
10.00-15.00

GDZIE JEST KMICIC?
GRA DLA DZIECI
(wiek 6-11 lat)

Ogród Saski, 10.00-13.30

ŚLADAMI 11 LISTOPADA
SPACER PO ŻOLIBORZU

.

Start: Plac Wilsona, 11.00
Zapisy: oferta.edu@muzhp.pl

WYSTAWA MAŁE WIELKIE HISTORIE

d

Galeria Kordegarda, 11.00-16.00

WSTĘP WOLNY!

muzhp.pl

