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A. Ogólne założenia koncepcyjne ekspozycji 

Muzeum Historii Polski 

 

W muzeum będą realizowane dwa typy wystaw: 

a) wystawa stała (główna) zajmująca powierzchnię do 6 500 m²  

wystawa ta ma być podstawową i najważniejszą dla funkcjonowania MHP ekspozycją, 

która po jej otwarciu będzie w miarę potrzeb modyfikowana i uaktualniana zgodnie z 

bieżącym stanem badań historycznych; 

b) wystawy czasowe na przestrzeni do 737 m²  

powierzchnia przeznaczona na wystawy czasowe będzie w stanie pomieścić 

jednocześnie jedną dużą lub dwie mniejsze wystawy czasowe.  

 

Wystawa stała 

Wystawa stała powinna mieć układ chronologiczno-problemowy. Przedmiotem 

dyskusji pozostaje, jak wyznaczyć proporcje pomiędzy chronologicznym a problemowym 

porządkiem prezentowania historii tak, by zapewnić przejrzystość i komunikatywność 

ekspozycji. Wstępne propozycje rozwiązania tego problemu przedstawiono poniżej (zob. 

zwłaszcza części B i C).  

 

  

 Zasadniczy podział ekspozycji głównej to podział na sześć epok lub 

najważniejszych okresów historycznych. Dla każdej epoki lub okresu przewidziana jest 

przestrzeń wystawiennicza zwana galerią. Zdecydowano się na powszechnie przyjęte w 

nauce historycznej cezury podziału dziejów Polski, które zarazem wyznaczają granice 

chronologiczne każdej galerii:  

1. Średniowiecze: od zarania dziejów polskich do 1505 r. 

2. Wczesna nowożytność: 1505-1795  

3. Epoka rozbiorowa: 1796-1914 

4. Odzyskiwanie niepodległości i 20-lecie międzywojenne: 1914-1939 

5. II wojna światowa 1939-1945 

6. Okres powojenny – PRL i odzyskanie niepodległości: 1945-1989 
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Przez całość wystawy głównej i wszystkie galerie ma prowadzić tak zwana 

„szybka ścieżka” zwiedzania. Podążając nią zwiedzający otrzyma podstawowe i kluczowe 

informacje dotyczące historii Polski. Proponujemy, aby oś tej ścieżki miała kształt 

chronologiczno-problemowy, przy czym problematyką wiodącą będą dzieje państwa, ze 

szczególnym naciskiem na dzieje polskiego protoparlamentaryzmu i parlamentaryzmu 

oraz walki o utrzymanie i odzyskanie polskiej państwowości i niepodległości. Pozwoli to 

wyeksponować kluczowe momenty w dziejach państwa polskiego i zarazem zachować logikę 

i przejrzystość jednego z najważniejszych wątków historycznych, które mają się przewijać 

przez całość wystawy (zob. niżej).  

Przekaz zawarty w ekspozycji zarówno „szybkiej ścieżki zwiedzania”, jak i w 

pozostałych częściach wystawy głównej, może mieć miejscami dość ogólny charakter i treść, 

stanowiąc pierwszy poziom informacyjny ekspozycji. Drugi nieco bardziej pogłębiony i 

rozwinięty poziom informacji prezentowałby pogłębione wątki i szczegółowe informacje 

dotyczące rozmaitych aspektów dziejów Polski, m.in. w kontekście międzynarodowym. 

Trzeci najbardziej szczegółowy poziom informacji prezentowany w ramach wystawy stałej 

znajdowałby się wydzielonych miejscach, np. w komputerowych i multimedialnych kioskach. 

Dostępne byłyby one potencjalnie dla wszystkich zwiedzających, skierowane jednak 

zwłaszcza do najbardziej zainteresowanych widzów. Przygotowane tam informacje, filmy, 

czy też multimedialne prezentacje znacznie pogłębiałyby treści ekspozycji, które przecież nie 

zawsze ze względu na swą szczegółowość mogą być zamieszczone na pierwszym i drugim 

poziomie informacyjnym.  

Stworzenie wystawy stałej MHP jest trudnym, choć zarazem fascynującym 

wyzwaniem. Interesuje nas to, co w dziejach Polski wyjątkowe, specyficzne, inspirujące, 

ale również to, co łączy nas z innymi narodami. Ekspozycja ma przedstawiać najważniejsze 

wątki polskiej historii – państwa i narodu  – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 

wolności – procesów kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, instytucji i ruchów 

obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. mechanizmy 

funkcjonowania republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje "Solidarności" i 

dwukrotną odbudowę niepodległości. 

Ekspozycja ma przyczyniać się do edukowania i kształtowania nowoczesnej 

wrażliwości patriotycznej, do kształtowania obywateli świadomych tradycji i zarazem 

otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z 

historią innych narodów żyjących na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. 
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Projektując ekspozycję stałą, chcemy unikać zarówno pułapki militaryzacji historii, 

którą niekiedy przedstawia się głównie jako ciąg bitew i doświadczeń wojennych, jak i 

redukowania polskiego doświadczenia do cierpienia i martyrologii. Rzecz jasna, nie może to 

oznaczać przemilczania bohaterskich, dramatycznych czy tragicznych kart naszych dziejów. 
 

 

 Chcielibyśmy, aby budowana przez nas ekspozycja, zachowując syntetyczny 

charakter, uwzględniała różne aspekty naszej historii i myślenia o naszej przeszłości: 

• aspekt instytucjonalny/ustrojowy – np. dzieje polskiego protopalamentaryzmu, 

parlamentaryzmu i kształtowania demokracji; Konstytucja 3 maja oraz inne polskie 

konstytucje; unie Polski z Litwą i innymi państwami w regionie; tradycje powstań 

narodowych a funkcjonowanie struktur polskiego państwa podziemnego w epoce 

zaborów i okresach okupacji. 

• aspekt narodowościowy/wspólnotowy – np. kształtowanie się świadomości 

narodowej Polaków i innych narodów oraz grup etnicznych zamieszkujących ziemie 

dawnej Rzeczypospolitej; przemiany koncepcji obywatelstwa i patriotyzmu; spory o 

definicję polskości w XIX i XX w.; problem ze zdefiniowaniem polityki państwa 

polskiego wobec mniejszości narodowych w II RP; 

• aspekt religijny/wyznaniowy – np. stosunki pomiędzy wyznawcami różnych religii i 

wyznań zamieszkujących ziemie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej; fenomen 

tolerancji religijnej w epoce staropolskiej; wpływ Kościoła katolickiego na postawy 

Polaków w XIX i XX w.; 

• aspekt kulturowy/cywilizacyjny – np. ewolucja i rola języka polskiego w 

kształtowaniu się więzi państwowej i narodowej; rola literatury romantycznej w 

kształtowaniu i podtrzymywaniu świadomości narodowej; literatura polska wobec 

doświadczeń totalitaryzmu; ewolucja i formy kultury materialnej jako przejawy 

przekształceń cywilizacyjnych na ziemiach polskich i wchodzących w skład dawnej 

Rzeczypospolitej. 

 

Przy tym konstruuj ąc narrację ekspozycji głównej Muzeum Historii Polski 

pragniemy, aby każdy z powyższych aspektów został zaprezentowany nie tylko z 

perspektywy dziejów państwa i narodu, ale również – co wydaje się szczególnie ważne 

dla specyfiki ekspozycji w muzeum narracyjnym – z perspektywy dziejów 

poszczególnych rodzin i jednostek. Chodzi nam tutaj bynajmniej nie tylko o głównych 

aktorów wielkich i wiekopomnych wydarzeń, lecz także o statystów i biernych świadków, w 
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tym uczestników zwykłej historii dnia codziennego. Taki sposób poprowadzenia narracji, w 

której dzieje państwa i narodu będą opowiedziane często z perspektywy historii i 

doświadczeń poszczególnych rodzin i jednostek powinien okazać się bardziej atrakcyjny dla 

większości zwiedzających, pragnących zapoznać się z fragmentami dziejów Polski w sposób 

odbiegający od podręcznikowej rutyny, która operuje z reguły suchymi datami, nazwami 

instytucji i listą przyporządkowanych im nazwisk. Taka właśnie rodzinna i osobista 

perspektywa narracji np. w odniesieniu do historii XX w. powinna umożliwi ć prezentację 

jednego z najważniejszych wątków ostatniej części wystawy stałej, tj. doświadczeń i walki 

Polaków z systemami totalitarnymi, który będzie obejmował takie szczegółowe zagadnienia 

jak stosunek Polaków wobec komunizmu i nazizmu, polskie losy w okresie II wojny 

światowej, fazy historii PRL-u, tzw. polskie miesiące, kształtowanie się społeczeństwa 

obywatelskiego, doświadczenie Solidarności, stanowiska Polaków wobec stanu wojennego, 

droga do pełnego odzyskania niepodległości. 

Powtórzmy zatem z naciskiem jeszcze raz – w narracji wystawy stałej MHP dużą 

wagę powinna mieć perspektywa indywidualna, odwołanie do jednostkowych losów, 

prezentacja dziejów konkretnych osób, ich wspomnień i przeżyć. Wszystko to wydaje się 

jedną z najbardziej wiarygodnych i efektywnych metod wzbudzania zainteresowania 

odbiorców w muzeum typu narracyjnego. Położenie nacisku na tak pojętą biografistykę nie 

może jednak oznaczać próby konstruowania wystawy stałej jako zbioru biogramów. Chodzi 

raczej o próbę pokazania, jak przenikają się wzajemnie historia całego państwa i 

społeczeństwa oraz historie indywidualne, czyli jakie są relacje pomiędzy „wielką narracją”, a 

zbiorem mikronarracji indywidualnych. Z tego punktu widzenia szczególnego znaczenia 

nabierają dwie kategorie postaci. Pierwszą z nich są bohaterowie narodowi, czyli osoby, które 

w największym stopniu kształtowały zbiorowy los polskiej wspólnoty (np. władcy, politycy, 

działacze niepodległościowi, święci). Drugą osoby nieznane bądź też mało znane. Przy tym 

należy bardzo precyzyjnie określić kryteria wyboru biografii tych ostatnich, tak by nie 

tworzyć wizji historii opartej na fałszywych przesłankach wynikających z uniwersalizacji 

pojedynczych i unikalnych przypadków. Widz, który niezbyt dobrze orientuje się w 

meandrach dziejów Polski, każdy prezentowany w ekspozycji przekaz może potraktować 

bowiem jako symboliczny i opisujący historię typową. 

Ważną częścią narracji muzealnej powinna być także próba zidentyfikowania 

najważniejszych elementów historii kultury polskiej. Kultura musi być w tym przypadku 

pojmowana możliwie najszerzej, z jednej strony jako kultura wysoka (np. dzieje polskiej 

literatury, muzyki, teatru, sztuk plastycznych, architektury), z drugiej zaś jako kultura życia 
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codziennego (np. historia domu polskiego, rozrywek, wychowania dzieci, kuchni, obyczaju, 

mody). 

Nie ulega też wątpliwości, że ważne miejsce w narracji MHP muszą zajmować 

dzieje duchowości. Dzieje Kościoła rzymskokatolickiego i innych wyznań nie powinny być 

przy tym traktowane jedynie jako element historii politycznej czy historii kultury. Kościół w 

Polsce pełni rolę szczególną – ściśle związany z losami wspólnoty, był też silnie 

zaangażowany w obronę wolności społecznych i osobistych. Warto więc dzieje Kościoła 

katolickiego oraz innych wyznań i religii w Polsce zaprezentować w możliwie szerokiej 

perspektywie: historii kultury religijnej i religijności (np. formy pobożności, patroni i święci); 

historii wyznań i instytucji (zasięg i struktura organizacji kościelnej, historia różnych 

obrządków chrześcijańskich i wspólnot niechrześcijańskich, w tym szczególnie polskich 

Żydów); oraz historii ludzi Kościoła i wybitnych przywódców religijnych. 

Tworząc ekspozycję MHP, należy zawsze pamiętać, że Polska nigdy nie była samotną 

wyspą. Dlatego właśnie w muzealnej narracji powinna być wciąż obecna perspektywa 

komparatystyczna, która pozwoli porównać sytuację w Polsce i w innych krajach w 

poszczególnych epokach, okresach i historycznych momentach, a także uwypuklić 

znaczenie kontekstu międzynarodowego dla zrozumienia wydarzeń z naszych dziejów.  
  

 Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wspomniane punkty widzenia i uwagi, 

autorom koncepcji ekspozycji stałej szczególnie istotne wydaje się zaakcentowanie 

trzech treściowych wątków, które powinny powracać na rozmaitych poziomach 

narracji i w ró żnych fragmentach wystawy stałej. Można je hasłowo ująć w następujący 

sposób: 

• Polacy i wolność, tj. dążenia mieszkańców państwa polskiego i jego ziem (w epoce 

zaborów i okupacji) do życia w wolności w jej różnych odmianach (swobody 

stanowe; swobody wyznaniowe; przywileje lokacyjne, fundacyjne; niepodległość i 

suwerenność państwa polskiego; tradycje polskiego parlamentaryzmu i swobody 

konstytucyjne; prawa człowieka i obywatela); 

• tożsamość narodowa Polaków a tradycje współżycia i tolerancji w państwie lub 

środowiskach wieloetnicznych, wielokulturowych, wielowyznaniowych; 

• polski udział i wkład w cywilizację i dziedzictwo Europy i świata, tj. wkład Polski 

i Polaków w procesach tworzenia i transferu wzorców i osiągnięć cywilizacyjnych 

oraz ich udział w korzystaniu z wartości i dóbr cywilizacji kręgu europejskiego i 

pozaeuropejskiego. 
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B. Uwagi ogólne dotyczące charakteru ekspozycji  

i podziału przestrzennego całości wystawy stałej 

 

Uwagi wstępne 

 

Poniższe materiały zawierają jedynie wstępne propozycje co do charakteru 

ekspozycji narracyjnej i podziału przestrzennego całości wystawy. Nie są kompletnym 

scenariuszem ramowym i stanowią tylko punkt wyj ścia dla prac zespołu historyków-

ekspertów MHP z zespołem plastyków-wystawienników. Obydwa zespoły powinny 

opracować zarówno ostateczną wersję scenariusza ramowego, a w przyszłości zrealizować 

całokształt prac związanych z wystawą stałą. Ostateczny projekt musi być zatem wspólnym 

dziełem historyków, muzealników, plastyków-wystawienników i last but not least architekta.  

Poniższy materiał jest przewodnikiem po najważniejszych zagadnieniach i opisem 

potencjalnych możliwości wystawy. Ma być on pomocny w procesie hierarchizowania celów 

i tematów, a także ma służyć muzealnikom, plastykom-wystawiennikom oraz architektowi dla 

wypracowania konkretnej wizji.  

 

Ostateczny kształt wystawy stałej, oprócz hierarchii merytorycznych, musi 

uwzględnić:  

• możliwości percepcyjne widza – trzeba założyć, że szybka ścieżka zwiedzania nie 

powinna trwać dłużej niż ok. 2 godzin; jednocześnie powinna istnieć możliwość 

pogłębiania i powrotów do pewnych segmentów ekspozycji; architektura i podział 

przestrzenny wystawy powinny być tak skonstruowane, żeby możliwe było łatwe 

omijanie tych części, które nie interesują zwiedzającego; 

• logikę narracyjną – wystawa nie może mieć równej „gęstości”; musi odpowiednio 

dawkować wrażenia; momenty intensywniej angażujące uwagę i emocje powinny być 

przerywane elementami „spowalniającymi”; niektóre segmenty lub elementy mogą 

zostać zaakcentowane jako punkty szczytowe czy puenty;  

• trójwarstwowy charakter ekspozycji – wystawa jest przygotowywana z myślą o 

kilku rodzajów odbiorców:  

o osoby, które nie posiadają prawie żadnej wiedzy o historii Polski (np. dzieci 

czy cudzoziemcy);  
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o osoby, które posiadają podstawową wiedzę historyczną (tzw. przeciętny 

zwiedzający – młodzież, osoby bez wykształcenia historycznego czy 

humanistycznego);  

o historycy i pasjonaci. Część treści, zwłaszcza dla ostatniej kategorii 

zwiedzających, będzie dostępna tylko w formie tzw. wiedzy zwijanej (np. 

prezentacji w kioskach multimedialnych); 

• atrakcyjność pozyskanych artefaktów i pomysłów plastycznych – cenny 

oryginalny zabytek musi uzyskać na wystawie ważne i odpowiednio wyeksponowane 

miejsce, jakkolwiek celem MHP jako muzeum narracyjnego nie jest ekspozycja i 

przechowywanie oryginalnych artefaktów z epoki, co stanowi istotę i główny kierunek 

działań muzeum o profilu klasycznym. 

 

Ostatnia uwaga skłania do zastanowienia się nad miejscem w całości ekspozycji 

klasycznych muzealiów – czyli oryginalnych przedmiotów-zabytków z danej epoki – oraz 

nad ich relacją do innego rodzaju eksponatów – po pierwsze instalacji tematycznych 

(prezentujących wybrany temat z różnych perspektyw i za pomocą różnych technik 

wystawienniczych i technologii, m.in. środków multimedialnych); po drugie instalacji 

artystycznych (prezentujących w sposób bardziej symboliczny pewne treści historyczne i 

wypływające z nich przesłania); po trzecie zaś rozmaitych replik i kopii .  

Zgodnie z formułą muzeum narracyjnego ekspozycja stała MHP będzie posługiwała 

się głównie różnego rodzaju instalacjami tematycznymi – np. modele wnętrz budynków 

mieszkalnych lub publicznych, które jednak będą mogły zawierać zarówno dwu-, jak 

trójwymiarowe kopie rozmaitych artefaktów jak i oryginalne zabytki z epoki, czyli muzealia 

(przykładowo: wielowymiarowy model klasy szkoły gimnazjalnej z lat 20. XX w., 

zawierający kopie zdjęć nauczycieli i uczniów oraz repliki ich mundurków szkolnych, a także 

oryginalne świadectwa, podręczniki, przybory do pisania itp.). Oczywiście niektóre cenne 

przedmioty z epoki, np. dzieła sztuki, ale również ważne pamiątki historyczne, będą musiały 

zostać wyeksponowane w sposób bardziej autonomiczny, choć powiązany treściowo i 

logicznie z instalacjami tematycznymi oraz artystycznymi. Przy tym należy pamiętać, że 

MHP prowadzi stale politykę gromadzenia muzealiów. Na razie odbywa się to przede 

wszystkim poprzez zakup na rynku antykwarycznym wybranych obiektów, a także 

przyjmowanie darowizn od osób prywatnych. Poza tym strategia tworzenia kolekcji MHP 

została w ostanim czasie poszerzona o próbę uzyskania jako depozytów długoterminowych 

eksponatów/muzealiów ze zbiorów innych ważnych placówek muzealnych w kraju (np. 
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Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie). Ma to 

zapewnić w przyszłości Muzeum Historii Polski wzbogacanie i modyfikowanie ekspozycji 

stałej poprzez wprowadzenie do niej nowo pozyskanych muzealiów, których liczba w ramach 

wystawy głównej z upływem czasu będzie wzrastać. Inaczej jednak niż w muzeum o profilu 

klasycznym, którego podstawowym celem jest gromadzenie i ekspozycja muzealiów, w MHP 

jako muzeum narracyjnym w najbliższej przeszłości będą dominować instalacje tematyczne, 

których częścią mogą być kopie, repliki oraz klasyczne muzealia te ostanie jednak mające 

przede wszystkim charakter tzw. pamiątek historycznych (zob. przykładową listę poniżej). 

Przy tym liczba muzealiów będzie relatywnie wzrastać we fragmentach ekspozycji 

poświęconych XIX i XX w., co jest związane z większą liczebnością, dostępnością i 

możliwościami pozyskiwania oryginalnych artefaktów powstałych w ciągu ostanich dwóch 

stuleci. Należy się też liczyć z możliwością ekspozycji zwłaszcza w trzech galeriach XX-

wiecznych artefaktów „cięższych“ (np. wielowymiarowa makieta samolotu PZL-11 

z września 1939 r., oryginalny samochód osobowy produkcji polskiej marki „Syrena“ z lat 60. 

XX w.), podczas gdy we wcześniejszych trzech galeriach (średniowiecznej, 

wczesnonowożytnej i XIX-wiecznej) należy wziąć pod uwagę ekspozycję muzealiów i replik 

„l żejszych“ (np. starodruków, rękopisów, elemetów kostiumów i dawnego uzbrojenia). 

 

Poniżej podajemy wybrane przykłady dostępnych muzealiów (oraz replik artefaktów), 

które powinny zostać uwzględnione w pracach projektowych nad wystawą stałą MHP: 

• Rękopisy (zwłaszcza dokumenty urzędowe i korespondencja prywatna) i druki 

(książki, czasopisma, tzw. druki ulotne); 

• Wielko-, średnio- i małoformatowe obrazy, grafiki, fotografie, plakaty, 

pocztówki; 

• Ubrania prezentujące kolejno obowiązującą modę męską, damską, dziecięcą oraz 

wszystkich grup społecznych (strój roboczy, codzienny, odświętny) zawierające 

możliwie wszystkie elementy – od bielizny po dodatki;  

• Ubrania mundurowe – wojskowe i in. (np. mundury urzędnicze i mundurki 

szkolne); 

• Przedmioty osobiste (np. fajki, lufki, tabakierki, przybory toaletowe, przybory do 

pisania, biżuteria, zabawki dziecięce); 

• Sprzęty liturgiczne i kościelne; 

• Elementy wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych (np. meble, lampy, tkaniny, 

instrumenty i sprzęt muzyczny, naczynia kuchenne i stołowe); 
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• Militaria (np. elementy uzbrojenia, sztandary, medale, ordery, dyplomy, patenty, 

nadania stopni); 

• Sprzęt sportowy;  

• Pojazdy (np. makiety wybranych pojazdów kołowych wojskowych i cywilnych, 

elementy wyposażenia wagonów tramwajowych i kolejowych); 

• Elementy wyposażenia miejsc publicznych (np. apteki, kawiarni, urzędu 

pocztowego); 

• Objekty numizmatyczne (np. monety, banknoty, papiery wartościowe).  

 

Inną istotną i charakterystyczną cechą ekspozycji stałej MHP ma być ścisłe 

powiązanie wybranych instalacji tematycznych z rozbudowanymi bazami danych – np. 

interaktywnych map ze stendami komputerowymi, w których będzie mogła zostać 

zaprezentowana wiedza zwijana oparta na konkretnej bazie danych (dobrym przykładem jest 

proponowana dla galerii poświęconej dziejom I Rzeczpospolitej interaktywna mapa 

pokazująca frekwencję szlachty podczas sejmów elekcyjnych w latach 1632-1764 i 

obejmująca w sumie kilkadziesiąt tysięcy nazwisk szlacheckich elektorów). Wspomniane 

bazy danych mogą być dostępne w formie nieograniczonej poprzez stronę internetową MHP, 

w formie zaś wiedzy zwijanej w stendach komputerowych stanowiących integralną częścią 

wystawy stałej, co umożliwi zaprojektowanie rozmaitych quizów i gier edukacyjnych. 

Docelowo każda z sześciu galerii dysponowałaby przynajmniej jedną obszerną bazą 

danych osobowych (np. elektorów szlacheckich 1632-1764 w galerii wczesnonowożytnej, 

zesłańców syberyjskich w galerii poświęconej epoce zaborowej, czy też członków struktur 

Polskiego Państwa Pozdziemnego w galerii II wojny światowej). Tego rodzaju bazy danych – 

oprócz funkcji dokumetacyjnej przydatnej przede wszystkim dla badań naukowych (co ściśle 

odpowiada jednej z misji MHP – zob. zał. nr 1.1) – z biegiem czasu można byłoby 

wykorzystywać także dla wprowadzania nowych elementów do ekpozycji stałej lub do prac 

nad wystawami czasowymi. Część danych znajdująca się dopiero w opracowaniu, podobnie 

jak inne opracowane już materiały, które z różnych względów nie będą mogły wejść do 

ekspozycji stałej (głównie ze względu na swoją obszerność), powinny zostać udostępnione 

dla bardziej zainteresowanych zwiedzających w powiązanej komunikacyjnie z wystawą 

główną czytelni. 

Inną wreszcie cechą ekspozycji stałej MHP, wyróżniającą ją na tle innych muzeów tak 

klasycznych jak i narracyjnych, powinny być instalacje poruszające problematykę tzw. 

historii alternatywnej – czyli starające się odpowiedzieć np. na pytania: „Czy 
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Rzeczpospolita Obojga Narodów mogła uniknąć rozbiorów?“; lub: „Bić się czy nie bić – czyli 

co mogłoby się zdarzyć, gdyby powstanie listopadowe 1830-31nzakończyło się sukcesem?“. 

Instalacje te będą w swojej warstwie narracyjnej oparte na swoistych grach symulacyjnych, za 

pomocą których widz będzie mógł zbudować scenariusz hipotetycznych wypadków, 

odwołując się jednak przy tym do realnych faktów historycznych (np. rzeczywiste procesy, 

zjawiska i wydarzenia historyczne w innych krajach, które mogą ukazywać alternatywny bieg 

wydarzeń w przypadku dziejów Polski). 

 

Propozycje podziału przestrzennego całości wystawy stałej 

 

Zgodnie z koncepcją wypracowaną przez zespół historyków-ekspertów MHP 

proponujemy całość ekspozycji w ramach wystawy stałej MHP podzielić wg kryteriów  

a) chronologicznych; b) problemowych; c) tematycznych.  

 
  

 Podstawowy podział chronologiczny jest podziałem horyzontalnym całości 

ekspozycji na galerie odpowiadające (z pewnymi zmianami) przyjętej w polskiej 

historiografii periodyzacji na podstawowe epoki-okresy w dziejach Polski (zob. część D, 

rys. 1):  

  Galeria 1. Polska średniowieczna (od początków państwa do 1505) 

  Galeria 2. Dawna Rzeczpospolita (1505-1795) 

  Galeria 3. Pod zaborami (1796-1914) 

  Galeria 4. Drogi ku niepodległości i niepodległość (1914-1939) 

  Galeria 5. II wojna światowa (1939-1945) 

  Galeria 6. PRL (1945-1989) 
 

 

Każda galeria składa się z modułów tematycznych nazywanych przestrzeniami 

wystawienniczymi, które chcemy zorientować horyzontalnie. Dla każdej z przestrzeni 

wyróżniono tematy wiodące, przyporządkowując im instalacje związane z tematyką danej 

przestrzeni (np. np. model pola elekcyjnego w galerii „Dawna Rzeczpospolita” w przestrzeni 

„Wolne elekcje”, czy też bramę Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. w galerii „PRL” w 

przestrzeni dotyczącej wydarzeń ).  

UWAGA! Podany poniżej w części C niniejszego dokumentu podział na przestrzenie wystawiennicze 

 nie jest  ostateczny i może ulec zmianom i modyfikacjom w trakcie dalszych prac projektowych.. 
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 Podział problemowy – przeprowadzony z jednej strony w wyniku wyodrębnienia 

wyżej wspomnianych trzech wątków treściowych towarzyszących narracji całości wystawy 

(zob. wyżej część A, s. 7), z drugiej zaś chęci utrzymania tradycyjnego podziału na historię 

polityczną, społeczną i gospodarczą – jest zorientowany wertykalnie i dotyczy zasadniczo 

wszystkich galerii, dzieląc całość przestrzeni wystawy stałej na trzy podstawowe osie: 

A. oś centralną, której ekspozycja będzie poświęcona problematyce rozwoju państwa 

polskiego i jego instytucji, a także zmaganiom Polaków o przywrócenie i utrzymanie 

jej suwerenności i niepodległości w latach niewoli (dalej nazywaną: „oś państwo-

suwerenność-wolność” ); 

B. oś boczną dotyczącą problematyki kultura-społeczeństwo-tożsamość Polaków oraz 

rozmaitych grup etnicznych i religijnych zamieszkujących ziemie państwa polskiego 

(dalej: „oś kultura-społeczeństwo-tożsamość” ); 

C. oś boczną dotyczącą głównie problematyki gospodarki i materialnej sfery cywilizacji 

(dalej: „oś gospodarka-technika-życie codzienne”). 
  

 

Podziałowi problemowemu na trzy wyżej wymienione osie nie muszą podlegać tzw. 

przejścia lub przestrzenie tranzytowe umiejscowione horyzontalnie. Ekspozycje 

umieszczone w nich mają być poświęcone wydarzeniom (czasami także postaciom lub 

procesom historycznym), które stanowią ważną cezurę, wyznaczając przełom lub 

dyskontynuację w procesie dziejowym (z reguły przejścia oddzielają i łączą autonomiczne 

galerie wyodrębnione wedle w/w periodyzacji). Przejścia mają odpowiednio dynamizować 

organizację całości przestrzeni wystawy. 

Przedstawione wszystkie elementy podziału wg osi-naw stwarzają możliwość 

wytyczenia edukacyjnych ścieżek zwiedzania pozwalających zobaczyć ewolucję 

poszczególnych zjawisk czy instytucji (np. umieszczony na „osi państwo-suwerenność-

wolność” sejm w XVI/XVII w. i sejm w II RP, czy też umieszczone na „osi kultura-

społeczeństwo-tożsamość” izba szkolna w kolegium jezuickim w XVII w. i w gimnazjum w 

dwudziestoleciu międzywojennym).  
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UWAGA! Zarysowany powyżej podział trójosiowy całości wystawy stałej należy traktować 

 wyłącznie jako propozycję. Koncepcja ta może uleć w trakcie dalszych prac projektowych 

 modyfikacjom lub zmianom. Jednocześnie od zespołów plastyków-wystawienników ubiegających o 

 realizację projektu wystawy stałej MHP oczekujemy już w fazie konkursowej przedstawiania 

 alternatywnych koncepcji podziału przestrzennego całości wystawy, bądź też modyfikacji 

 zaprezentowanej poniżej koncepcji.  

 

Dotychczasowy przebieg prac projektowych zespołu historyków-ekspertów MHP 

wskazuje, że w niektórych galeriach nie zawsze można było zachować w sposób 

konsekwentny koncepcję określonej powyżej trójdzielności problematyki.  

Zwłaszcza dotyczy to tematyki wojennej, czy też militarnej. Autorzy poszczególnych 

galerii, chcąc uniknąć pułapki „militaryzacji historii”, z reguły wprowadzali ją do przestrzeni 

znajdujących się na osi A. państwo-suwerenność-wolność, niekiedy – zwłaszcza gdy chodziło 

o podkreślenie wpływu wydarzeń wojennych na życie codzienne ludności, bądź na 

gospodarkę i technikę do przestrzeni wystawienniczych położonych na osi C. oś gospodarka-

technika-życie codzienne. Zwłaszcza w galeriach poświęconych XIX i XX stuleciu 

problematyka wojny i walki zbrojnej z zaborcami lub okupantami została umieszczona z 

reguły przestrzeniach rozplanowanych wzdłuż „osi państwo”. Z jednej strony wynika to ze 

specyfiki dziejów Polski (długie okresy utraty niepodległej państwowości oraz walki zbrojnej 

o jej przywrócenie; fenomen państwa podziemnego w czasie powstań narodowych i II wojny 

światowej). Z drugiej zaś z chęci zbudowania spójnej, a zarazem dramatycznej narracji 

ukazującej najważniejsze momenty w dziejach polskiego państwa.  

Natomiast wstępny projekt organizacji przestrzeni w galerii 6. zatytułowanej „PRL” w 

pewnym stopniu modyfikuje założenia przyjęte dla całości wystawy poprzez przyznanie 

autonomicznego – choć pozostającego w logicznym związku z resztą galerii – miejsca 

przestrzeniom dotyczącym powojennej emigracji i Polonii, a także istniejących w PRL 

mniejszości narodowych i religijnych. 

 

Oprócz scharakteryzowanych poniżej sześciu podstawowych galerii w dalszym 

etapie prac projektowych zostanie opracowana również merytoryczna koncepcja 

przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym (zob. załącznik nr 1.5), a 

także modułów lub przestrzeni otwierających oraz zamykających całość wystawy 

głównej.  

Przestrzeń otwierająca całość ekspozycji stałej – zatytułowana roboczo: Od Sarmatów 

do Słowian – będzie poświęcona pradziejom ziem polskich.  
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Z kolei dwie przestrzenie zamykające będą obejmować odpowiednio – przestrzeń 

zatytułowana roboczo: Jak powstaje historia? – najważniejsze wydarzenia ze współczesnej 

historii Polski (np. uchwalenie konstytucji RP w 1997 r., przystąpienie Polski do NATO w 

1999 r. i Unii Europejskiej w 2004 r., śmierć papieża Jana Pawła II w 2005 r., katastrofa 

smoleńska z 2010 r.) oraz – przestrzeń zatytułowana roboczo: Historia wokół nas – zjawiska 

związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem tzw. kultury pamięci i świadomości 

historycznej Polaków (np. ślady historii we współczesnej przestrzeni miejskiej, języku i 

kulturze; tematy takie jakduma i wstyd; bić się, czy nie bić?; historia i mit).  

 

  

 Podsumowując, o specyfice wystawy stałej MHP będą decydować: 

o Odpowiednie proporcje w ekspozycji pomiędzy muzealiami a instalacjami 

tematycznymi opartymi m.in. o technologie multimedialne; 

o Zindywidualizowana narracja w wybranych fragmentach ekspozycji – 

tzn. narracja z perspektywy losów jednostek i rodzin (nie zawsze 

pierszoplanowych aktorów na scenie dziejowej), a nie wyłącznie 

z perspektywy dziejów odpersonalizowanych instytucji i większych 

zbiorowości; 

o Instalacje powiązane z obszernymi bazami danych umożliwiającymi 

interaktywność oraz pogłębioną prezentację treści  na poziomie wiedzy 

zwijanej; 

o Instalacje tematyczne poruszające problematykę tzw. historii 

alternatywnej, w warstwie narracyjnej oparte na grach symulacyjnych. 
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C. Zarys zawartości treściowej  

poszczególnych galerii ekspozycji głównej MHP  

(wstępne propozycje) 

 

 

 Galeria 1.  Polska średniowieczna (od początków państwa do 1505) – s. 19 

 Galeria 2.  Dawna Rzeczpospolita (1505-1795)– s. 28 

 Galeria 3.  Pod zaborami (1796-1914) – s. 60 

 Galeria 4.  Drogi ku niepodległości i niepodległość (1914-1939) – s. 74 

 Galeria 5.  II wojna światowa (1939-1945) – s. 98 

 Galeria 6.  PRL (1945-1989) – s. 108 

 

UWAGA 1. Ilość opisanych poniżej przestrzeni wystawienniczych w ramach każdej 

galerii może ulec zmianie w trakcie dalszych prac projektowych. W dalszym etapie prac 

projektowych zostanie opracowana również koncepcja autonomicznych modułów 

otwierających (Od Sarmatów do Słowian) i zamykających (Jak powstaje historia? oraz 

Historia wokół nas) całość ekspozycji wystawy stałej. Natomiast ogólne wytyczne dotyczące 

autonomicznej przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym zostały zawarte 

w załączniku nr 1.5. 

 

UWAGA 2. Większa szczegółowość w opisie galerii 2. i 4. wynika z przyjętego 

harmonogramu prac wstępnych. Jego założeniem było dokładniejsze opracowanie materiałów 

związanych z zadaniami konkursowymi. Stąd też w opisach galerii 2. i 4. podano wstępne 

propozycje tematów instalacji głównych, których tematyka może ulec jednak poważnym 

zmianom lub modyfikacjom podczas dalszych prac projektowych.  

 

UWAGA 3. Schematy podziału poszczególnych galerii na przestrzenie 

wystawiennicze zawarte są poniżej w części D Założeń Programowych Ekspozycji Stałej.  

 

UWAGA 4. Wstępnie przyjęto następujący metraż dla każdej z galerii: 

Galeria 1. = 1000 m2 

Galeria 2. = 1200 m2  

Galeria 3. = 1000 m2 

Galeria 4. = 1000 m2 

Galeria 5. = 500 m2 

Galeria 6. = 1000 m2 
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UWAGA 5. Wstępnie przyjęto następujący metraż dla każdego z autonomicznych 

modułów lub przestrzeni wymienionych wyżej (zob. Uwaga 1.): 

Od Sarmatów do Słowian = 300 m2 

Jak powstaje historia? = 100 m2 

Historia wokół nas = 200 m2 

Przestrzeń edukacyjna dla dzieci w wieku od 4-9 lat = 200 m2 

 

Nad przygotowaniem „Zarysu  zawartości treściowej poszczególnych galerii 

ekspozycji głównej MHP“ pracował zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. 

Igora Kąkolewskiego, w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Dalewski, prof. dr hab. Antoni 

Dudek, prof. dr hab. Michał Kopczyński, dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. dr hab. 

Włodzimierz Mędrzecki, dr Jacek Młynarczyk.  

 

Przedstawiony poniżej „Zarys zawartości treściowej poszczególnych galerii 

ekspozycji głównej MHP“ otrzymał pozytywne recenzje od zespołu współpracujących 

z Muzeum konsultatów, w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. 

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, prof. dr hab. Maria 

Koczerska, prof. dr hab. Wojciech Materski, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. 

Tomasz Schramm, prof. dr hab. Wojciech Tygielski, prof. dr hab. Zofia Zielińska.  

 

„Zarys zawartości treściowej poszczególnych galerii ekspozycji głównej MHP“ 

został również po wnikliwych dyskusjach jednogłośnie zaakceptowany przez Radę 

Muzeum w składzie: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jolanta Choińska-Mika, prof. 

Andrzej Chojnowski, prof. Andrzej Friszke, dr Jarosław Gowin, dr Adolf Juzwenko, 

Wojciech Kilar, prof. Ryszard Legutko, prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, 

prof. Andrzej Rottermund, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Zofia Zielińska. 

 

Przedstawiony „Zarys zawartości treściowej poszczególnych galerii ekspozycji 

głównej MHP“ powstał w wyniku współpracy Muzeum z grupą ekspertów i konsultantów, w 

skład której wchodzą: prof. dr hab. Urszula Augustyniak, prof. dr hab. Waldemar 

Baraniewski, Joanna Bojarska, prof. dr hab. Andrzej Chwalba,  prof. dr hab. Jarosław 

Czubaty, prof. dr hab. Marek Derwich, dr Marek Deszczyński, prof. dr hab.  Krzysztof 

Dybciak, prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, dr Adam Dziurok, prof. dr hab. Tadeusz Epsztein, 

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr Henryk Głębocki, prof. 
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dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Jerzy Gutkowski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, 

prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, dr Łukasz Kamiński, 

prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, dr Urszula Kosińska, dr Tadeusz Krawczak, dr Janusz 
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GALERIA 1: POLSKA ŚREDNIOWIECZNA  

(OD POCZĄTKÓW PAŃSTWA DO OK . 1505 R.)  

(SKRÓT : POLSKA ŚREDNIOWIECZNA ) 

 

Galeria Polska średniowieczna powinna ukazać zwiedzającym różnorodność oraz 

znaczenie procesów i zjawisk zachodzących w średniowiecznej Polsce w możliwie 

szerokim kontekście europejskim. Epoka ta w przypadku historii Polski obejmuje okres 

ponad 500 lat – od czasu ukształtowania się podstaw piastowskiej organizacji państwowej ok. 

930/940 r. aż po początek XVI w., w którym Królestwo Polskie pod berłem dynastii 

Jagiellonów osiągnęło polityczną supremację w regionie Europy Środkowowschodniej.  

 

Ekspozycja przedstawiająca w ogólnym zarysie dzieje Polski średniowiecznej powinna 

uzmysłowić ogółowi zwiedzających w sposób szczególny kilka zasadniczych kwestii: 

1. Średniowiecze jest epoką, w której doszło do powstania państwa polskiego. Mimo 

późniejszych przesunięć granic, to właśnie w na początku tej epoki ukształtował się 

zasadniczy rdzeń terytorialny państwa. 

2. W późnym średniowieczu rozpoczął proces przesuwania punktu ciężkości państwa na 

Wschód, co w znaczącym stopniu zdeterminowało kierunki jego rozwoju we 

wczesnej epoce nowożytnej. 

3. W średniowieczu, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, Polska stała się częścią świata 

cywilizacji łacińskiej. Należy przy tym uwypuklić dokonujący się w epoce 

średniowiecza, trwający kilka stuleci, proces stopniowej recepcji różnorodnych 

rozwiązań cywilizacyjnych, norm kulturowych, wierzeń religijnych, wyobrażeń 

politycznych oraz zdobyczy technologicznych, który doprowadził w rezultacie do 

pełnego włączenia Polski w ramy zachodniej, łacińskiej Europy. 

4. Należy również podkreślić, że przejmowanie na terenach Polski ukształtowanych na 

łacińskim Zachodzie wzorów i norm nie miało charakteru automatycznego, lecz było 

raczej procesem twórczej adaptacji. 

5. Schyłek średniowiecza przyniósł ukształtowanie się ustroju politycznego państwa – 

monarchii nierównoprawnych stanów – stanowiącego swoisty zalążek, czy może 

zapowiedź, ustroju tzw. demokracji szlacheckiej, który wykształcił się na początku 

epoki wczesnej nowożytności. 
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Wstępny projekt ekspozycji w czterech przestrzeniach wystawienniczych 

umieszczonych na osi A: „państwo-suwerenność-wolność” podporządkowany został 

układowi chronologicznemu. Poszczególne wyróżnione na tej osi przestrzenie:  

(A.1. Monarchia wczesnopiastowska; A.2. Polska podzielona; A.3. Zjednoczone Królestwo; 

A.4. Monarchia pierwszych Jagiellonów) wraz wejściem do galerii (A.1.a Powstanie 

państwa) odpowiadają kolejnym okresom w dziejach średniowiecznej Polski. Jednak w 

ramach poszczególnych przestrzeni konieczne jest, przy zachowaniu podstawowego przekazu 

faktograficznego, sproblematyzowanie rozwijanej w nich narracji (zob. bardziej szczegółowe 

propozycje zawarte poniżej przy poszczególnych przestrzeniach).  

Z kolei w przypadku przestrzeni znajdujących się na osi B: „kultura-społeczeństwo-

tożsamość” (B1. Recepcja kultury łacińskiej; B.2. Reforma Kościoła; B.3. Swoi i obcy;  

B.4. Kultura rycerska; B.5. Uniwersytet) oraz osi C: „gospodarka-technika-życie codzienne” 

(C.1. System grodowy; C.2. Rewolucja XIII w.; C.3. Miasto lokacyjne; C.4. Modernizacja 

kazimierzowska; C.5. Krzyżacy) wydaje się, że większe możliwości niesie ze sobą układ 

tematyczno-chronologiczny, pozwalający na bardziej problemowe ujęcie treści ekspozycji 

wykraczające w niektórych wypadkach poza granice chronologiczne sygnalizowane w 

sąsiednich przestrzeniach osi głównej „państwo”.  

W następnym etapie prac projektowych przewiduje się opracowanie założeń do poprzedzającego 

 galerię Polska średniowieczna autonomicznego modułu (roboczy tytuł: Od Sarmatów do Słowian), 

 który będzie prezentować widzowi pradzieje ziem polskich.  

 

A.1a. Wejście do galerii Polska średniowieczna: 

Powstanie państwa 
 

W przestrzeni otwierającej całą galerię Średniowiecze zostaną przedstawione 

procesy i wydarzenia towarzyszące powstaniu państwa polskiego w szerszym kontekście 

środkowoeuropejskim. 

 Należy przy tym pokazać, że do powstania państwa doszło w sposób gwałtowny,  

w stosunkowo krótkim czasie (paru dziesięcioleci), w wyniku działań podjętych w 2 poł. X  

i pocz. XI w. przez pierwszych władców piastowskich – Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 

Dopiero dokonane przez Piastów podboje (podkreślenie militarnego charakteru państwa 

pierwszych Piastów) oraz włączenie zdobytych terytoriów w ramy tworzonej przez nich 

struktury państwowej doprowadziły do ukształtowania się jednolitego organizmu 

politycznego, który w początkach XI w. zaczęto określać mianem Polska (łac. Polonia). 
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Osobne miejsce w ramach ekspozycji zawartej w tej przestrzeni przypadnie 

szczególnie istotnemu wydarzeniu, które w kulturze pamięci historycznej Polaków urosło do 

rangi jednej z najważniejszych „ikon” – a mianowicie przyj ęciu chrztu przez Mieszka I w 

966 r. Umożliwiło ono włączenie państwa piastowskiego w krąg cywilizacji łacińskiej, 

otwierając drogę do recepcji zdobyczy cywilizacji zachodniej, zarówno w sferze 

organizacyjnej, jak i ideowej. Podkreślić należy szybkość, z jaką pierwsi Piastowie przyswoili 

sobie przyjęte z Zachodu normy kulturowych i politycznych zachowań. Zamknięcie procesu 

„wchodzenia” państwa piastowskiego do Europy stanowią wydarzenia, jakie rozegrały się 

podczas zjazdu gnieźnieńskiego 1000 r. – utworzenie metropolii i polskiej prowincji 

kościelnej oraz uznanie przez cesarza Ottona III stworzonego przez Piastów państwa za 

pełnoprawną część polityczno-ideowego świata zachodniego chrześcijaństwa.  

 

Oś państwo-suwerenność-wolność 
 

A.1. Przestrzeń: Monarchia wczesnopiastowska 
 

Ekspozycja w tej przestrzeni będzie przedstawiać kluczowe fragmenty dziejów 

politycznych monarchii piastowskiej w XI w. aż do 2 poł. XII w. Zorientowana w 

układzie chronologicznym narracja powinna skupiać się na dwóch zasadniczych dla tego 

okresu w dziejach Polski kwestiach: relacjach z Cesarstwem oraz konfliktach wewnątrz 

dynastii Piastów.  

W pierwszym przypadku, unikając anachronicznych odwołań do współczesnych pojęć 

suwerenności, zostanie ukazany złożony charakter powiązań Polski z Rzeszą, zarówno w 

sferze politycznej, jak i kościelnej – od niezależności w ramach uniwersalnego Cesarstwa po 

trybutarną podległość; od pierwszych koronacji władców Polski w 1025 r., poprzez kryzys 

państwa wczesnopiastowskiego w latach 30. XI w., jego odbudowę w następnych 

dziesięcioleciach XI stulecia, wojnę z cesarzem Henrykiem V w 1109 r., podporządkowanie 

metropolii gnieźnieńskiej Magdeburgowi w 1133 r. aż po ukorzenie Bolesława 

Kędzierzawego w Krzyszkowie w 1157 r.  

Z kolei problem konfliktów wewnątrz dynastii zostanie zaprezentowany w sposób, 

który ma przekonać widza, że podziały państwa i spory dynastyczne stanowiły stały element 

funkcjonowania wczesnośredniowiecznej monarchii, a do rozpadu państwa 

wczesnopiastowskiego doszło nie bezpośrednio w rezultacie postanowień statutu Bolesława 

Krzywoustego z 1138 r., lecz w następstwie dłuższego, trwającego po schyłek XII w. procesu 

porównywalnego ze zjawiskami zachodzącymi w innych państwach europejskich w tym 

okresie. 
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A.2. Przestrzeń: Polska podzielona 
 

Wiek XIII przyniósł pogł ębienie procesu dezintegracji monarchii piastowskiej. 

Załamanie się na przełomie XII i XIII w. instytucji senioratu w następstwie sporów między 

synami Bolesława Krzywoustego i stopniowe przekształcanie się księstw dzielnicowych w 

dziedziczne władztwa poszczególnych linii dynastii piastowskiej doprowadziło ostatecznie do 

załamania się jedności politycznej i faktycznego rozpadu państwa.  

Nie oznaczało to jednak utraty przez mieszkańców ziem polskich poczucia politycznej 

i kulturalnej wspólnoty, wzmacnianego przynależnością wszystkich dzielnic do jednej 

metropolii kościelnej, trwaniem pamięci o stołecznej roli Krakowa, a także – szczególnie od 2 

poł. XIII w. – tradycją rozwijaną wokół postaci św. Stanisława, którego kult miał odegrać 

ważną rolę w rozpoczynającym się u schyłku XIII stulecia procesie przywracania jedności 

politycznej państwa polskiego (nawiązanie do wątków tematycznych przestrzeni Swoi i obcy). 

 

A.3. Przestrzeń: Zjednoczone Królestwo 
 

Proces zjednoczenia Królestwa Polskiego na przełomie XIII i XIV w., za którego 

symboliczny koniec uznać można datę koronacji Władysława Łokietka w 1320 r., 

rozpoczął długi proces budowy późnośredniowiecznej monarchii nowoczesnego typu 

(monarchia stanowa).  

Działania modernizacyjne podjęte przez Kazimierza Wielkiego doprowadziły do 

integracji składających się na Królestwo dzielnic i wzmocnienia podstaw władzy monarszej. 

Jednocześnie jego rządy przyniosły w poł. XIV w. zasadniczą reorientację kierunku ekspansji 

politycznej i terytorialnej państwa (podbój Rusi Halickiej) skierowaną odtąd głównie na 

Wschód. Fakt ten miał olbrzymi wpływ na bieg dziejów Polski w następnych stuleciach. 

Zarazem państwo polskie zaczęło nabierać charakteru organizmu zróżnicowanego etnicznie i 

wyznaniowo (nawiązanie do wątków tematycznych przestrzeni Swoi i obcy oraz rozwiniętych 

w galerii I RP).  
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A.4. Przestrzeń: Monarchia pierwszych Jagiellonów 
 

Przestrzeń ta zamyka galerię Polska średniowieczna na osi A:„państwo-

suwerenność-wolność”. Szczególne powinny zostać tutaj wyeksponowane dwa zasadnicze 

dla schyłku XIV stulecia i XV w. procesy i wydarzenia.  

Po pierwsze, należy podkreślić przede wszystkim przełomowe znaczenie szeregu 

unii z Wielkim Ksi ęstwem Litewskim, które prowadziły do powstania największego 

terytorialnie władztwa w Europie, aspirującego do odgrywania dominującej roli w Europie 

Środkowowschodniej. Należy wskazać widzowi, że zwłaszcza unia w Krewie w 1385 r. 

stanowiła konsekwencję podjętej już przez Kazimierza Wielkiego reorientacji polskiej 

polityki na Wschód. W przestrzeni tej powinno też znaleźć się osobne miejsce na 

przedstawienie polityki dynastycznej Kazimierza Jagiellończyka i podejmowanych przez 

niego prób budowy jagiellońskiego imperium w Europie Środkowowschodniej.  

Po drugie, schyłek XIV i XV w. przyniosły zasadnicze zmiany w sposobach 

postrzegania charakteru relacji między władcą a poddanymi. W tym okresie krystalizuje 

się w pełni koncepcja Korony Królestwa, a państwo traci swój patrymonialny charakter. 

Następuje wyraźne rozdzielenie osoby władcy od instytucji królestwa, a władza królewska 

staje się elekcyjna w ramach dynastii jagiellońskiej (nawiązanie do wątków tematycznych 

kontynuowanych i rozwiniętych w galerii I RP).  

 

Oś kultura-społeczeństwo-tożsamość  

 

B.1. Przestrzeń: Recepcja kultury łacińskiej 
 

W XI-XII w. nast ąpiła stopniowa integracja Polski ze światem zachodniego 

chrześcijaństwa i łacińskiej kultury.   

W tym okresie kształtują się podstawy struktur organizacyjnych Kościoła polskiego, 

rozwijają zgromadzenia zakonne, podejmowane są liczne inwestycje budowlane, napływają 

do Polski dzieła sztuki, a polscy władcy i możni utrzymują ożywione kontakty z ośrodkami 

religijnymi nie tylko w Rzeszy, lecz również w Italii czy Francji oraz aktywnie uczestniczą 

(choć w ograniczonym stopniu) w największych wydarzeniach epoki (wyprawy do Palestyny 

Henryka Sandomierskiego czy Jaksy z Miechowa). Świadectwem postępującej integracji 

Polski ze światem łacińskim są również powstające w tym okresie dzieła historiograficzne 

(kroniki Galla Anonima i Wincentego Kadłubka), wpisujące narodowe dzieje w ramy historii 

powszechnej. 
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B.2. Przestrzeń: Reforma Kościoła i nowe formy pobożności 
 

W przestrzeni tej zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia i zjawiska 

związane z podjętym w początkach XIII w. dziełem reformy Ko ścioła polskiego, 

prowadzącym z jednej strony do uniezależnienia Kościoła od zwierzchności monarszej 

(spóźnione echo reformy gregoriańskiej), z drugiej zaś do rozwoju nowych form działalności 

duszpasterskiej (realizacja postanowień IV soboru laterańskiego). Osobną uwagę należy 

poświęcić nowym formom pobożności, jakie rozwinęły się wraz pojawieniem się i rozwojem 

działalności w XIII-XIV w. tzw. zakonów mendykanckich (dominikanie, franciszkanie). 

 

B.3. Przestrzeń: Swoi i obcy 
 

Związany z rozpoczętą w XIII w. kolonizacj ą na prawie niemieckim napływ 

osadników, przede wszystkim z Niemiec, lecz również z Flandrii i Walonii, doprowadził 

do zmiany struktury etnicznej monarchii piastowskiej.  

W XIV w., wraz z przyłączeniem Rusi Halickiej, pod władzą polskiego króla znalazły 

się ziemie zamieszkałe przez ludność ruską, a zawarcie unii z Litwą doprowadziło do 

powstania państwa wielonarodowego (nawiązanie do wątków tematycznych przestrzeni 

Zjednoczone Królestwo oraz kontynuowanych w galerii I RP). Umieszczona w tej 

przestrzeni ekspozycja powinna pokazywać złożony charakter relacji łączących 

zamieszkujące królestwo różnorodne grupy etniczne i religijne oraz ich rolę w kształtowaniu 

średniowiecznej świadomości narodowej i państwowej. 

 

B.4. Przestrzeń: Kultura rycerska  
 

Przestrzeń ta będzie prezentować bogactwo i różnorodność form kultury 

rycerskiej, ukazujących pełną recepcję w Polsce ukształtowanych w Europie Zachodniej 

w epoce średniowiecza wyobrażeń o etosie i obyczajowości rycerskiej.  

Istnieje tutaj możliwość wykorzystania bogatego materiału ikonograficznego 

przedstawiającego różne formy kultury rycerskiej zwłaszcza w okresie 

późnośredniowiecznym: np. sceny turniejowe, sceny pasowania na rycerza, rycerskiego 

ceremoniału dworskiego i wojennego, najstarsze nagrobki rycerskie, wizerunki herbowe, a 

także źródeł narracyjnych i dokumentowych opisujących żywoty i czyny znakomitych 

polskich rycerzy, którzy zyskali sławę zarówno w kraju, jak i na obcych monarszych 

dworach. 
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B.5. Przestrzeń: Uniwersytet 
 

Przestrzeń ta – zamykająca galerię Polska średniowieczna na osi „kultura-

społeczeństwo-tożsamość” – ma ukazać bogactwo kultury i dorobek nauki polskiej w 

epoce późnego średniowiecza.  

Widz powinien wynieść przekonanie, że późnośredniowieczna Polska nie tylko w 

pełni przejęła najważniejsze osiągnięcia i wzorce kulturowe ukształtowane w Europie 

Zachodniej, lecz również aktywnie uczestniczyła w najistotniejszych prowadzonych 

wówczas debatach ideowych (np. idea koncyliaryzmu, koncepcja wojny sprawiedliwej).  

Centralną rolę w tej przestrzeni będzie odgrywać instalacja i eksponaty prezentujące 

założenie w poł. XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, następnie zaś odnowienie za 

Władysława Jagiełły oraz rozkwit w XV stuleciu Akademii Krakowskiej – najstarszego obok 

Pragi uniwersytetu w Europie Środkowowschodniej. Odwołanie do wybranych epizodów z 

biografii najwybitniejszych profesorów oraz losów wybijających się studentów, a także 

międzynarodowego składu zwłaszcza środowiska studenckiego Akademii Krakowskiej 

uzmysłowi znaczenie tej uczelni dla rozwoju kultury i nauki polskiej, jak też jej 

ponadnarodowe oddziaływanie w dobie późnego średniowiecza (możliwość kontynuacji 

niektórych wątków tematycznych w odniesieniu do XVI w. również w przestrzeni 

tranzytowej Kopernik oraz przestrzeni wystawienniczej Złoty wiek w galerii I RP). 

 

Oś gospodarka-technika-życie codzienne 

 

C.1. Przestrzeń: System grodowy 
 

Przestrzeń ta ma przybliżyć zwiedzającym zarówno warunki codziennego życia 

różnych warstw ludności zamieszkującej monarchię wczesnopiastowską, jak i specyfikę 

jej ustroju gospodarczego oraz tzw. ustroju prawa książęcego.  

Należy w sposób zrozumiały przedstawić fenomen tzw. państwa patrymonialnego, 

czyli w przypadku ówczesnej Polski państwa traktowanego jako własność dynastii Piastów, 

której przedstawiciele posiadali najwyższą władzę polityczną, prawodawczą, wojskową, 

sądowniczą i skarbową. Ważnym elementem organizacji gospodarczej ówczesnego państwa 

była rozbudowana sieć osad służebnych, których ludność była zobowiązana do wytwarzania 

na potrzeby państwa określonych produktów. Z kolei system administracji monarchii 

wczesnopiastowskiej opierał się na tzw. systemie grodowym (około 100 grodów i 

podporządkowanych im okręgów grodowych). Wcześni Piastowie – podobnie jak inni 
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monarchowie europejscy – nie rezydowali w jednej stolicy, lecz w poszukiwaniu źródeł 

utrzymania źródeł utrzymania swojego dworu objeżdżali regularnie cały kraj, ściągając 

daniny i ferując wyroki sądowe.  

 

C.2. Przestrzeń: Rewolucja XIII wieku  
 

Na pierwsze dziesięciolecia XIII w. przypadaj ą początki wielkiego, trwaj ącego 

przez trzy stulecia, procesu głębokich przeobrażeń struktury społeczno-gospodarczej 

ziem polskich. Postępująca w tym okresie stopniowa recepcja przejętych z Zachodu 

nowych sposobów gospodarowania, innowacji technicznych oraz organizacji społecznej 

miała doprowadziła do zasadniczej przebudowy sieci osadniczej i ukształtowania się 

nowych form życia społecznego. Problematyce tej – którą hasłowo można ująć jako „wielk ą 

transformację”  – postanowiono poświęcić bądź jedną wielką przestrzeń wystawienniczą, 

bądź też trzy mniejsze przestrzenie lub autonomiczne instalacje (zob. C.2, C.3 i C.4).  

W pierwszej z nich, zatytułowanej Rewolucja XIII w., zostaną przedstawione 

zjawiska towarzyszące rozpoczętemu w XIII w. procesowi reorganizacji przestrzeni 

osadniczej ziem polskich, związanemu z ruchem kolonizacji na tzw. prawie niemieckim. 

Wskazać należy na różnorakie konsekwencje kolonizacji: np. wprowadzenie nowych technik 

gospodarowania (trójpolówka), nowych narzędzi (pług, młyn wodny itp.), zagospodarowanie 

pustek osadniczych i nieużytków, urbanizację, upowszechnienie wymiany pieniężnej, jak 

również konsekwencje społeczne, prowadzące m.in. do zmiany dotychczasowego modelu 

prawno-ustrojowego miast i wsi, a także nowych form życia codziennego. 

 

C.3. Przestrzeń: Miasto lokacyjne 
 

Jedną z najważniejszych konsekwencji rozpoczętego w XIII w. procesu 

modernizacji było przeszczepienie na grunt polski instytucji miasta komunalnego, z 

właściwym jej system organizacji społecznej, prawnej, gospodarczej i przestrzennej. W 

szczególny sposób podkreślić należy, że wprowadzone wówczas rozwiązania (samorząd, 

układ przestrzeni, organizacje cechowe itp.) przetrwały w różnej formie do czasów 

współczesnych.  
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C.4. Przestrzeń: Modernizacja kazimierzowska 
 

Rozpoczęty w XIII w. proces modernizacji społeczno-gospodarczej ziem polskich 

przybrał w poł. XIV w., okresie rządów Kazimierza Wielkiego, formę szeroko 

zakrojonego programu przebudowy podstaw gospodarczych zjednoczonego królestwa 

(działalność lokacyjna, inwestycje budowlane, rozwój górnictwa, reforma monetarna). 

Stanowił on istotny element prowadzonych przez tego władcę działań zmierzających do 

modernizacji struktury politycznej monarchii (nawiązanie do tematyki sąsiedniej przestrzeni 

Zjednoczone Królestwo).  

 

C.5. Przestrzeń: Konflikt z zakonem krzyżackim 
 

Konflikt z zakonem krzyżackim stanowił jedno z najważniejszych wyzwań dla 

państwa polskiego w XIV-XV w. 

Przedstawione w tej przestrzeni podejmowane przez stronę polską różnorodne próby 

rozwiązania sporu i ułożenia relacji z Zakonem, poza przekazaniem zasadniczych informacji 

o przebiegu długotrwałego konfliktu oraz jego znaczenia dla kształtowania się państwa 

polskiego, stanowić będą ilustrację m.in. stosowanych w późnym średniowieczu sposobów i 

metod prowadzenia działań politycznych i militarnych, a także – co nader ważne – podłoża 

gospodarczego (m.in. udział i walka o dostęp w handlu bałtyckim) sukcesów i porażek obu 

stron. Przy tym jest rzeczą istotną, aby unikając jednostronnych ocen działalności zakonu 

krzyżackiego, nie ukazywać jego dziejów wyłącznie z perspektywy polskiej czarnej legendy 

„krzyżactwa”, na której w dużym stopniu zaważył proces formowania się zbiorowej pamięci 

historycznej Polaków w epoce rozbiorów i 1 poł. XX w.  

Umieszczone w tej przestrzeni instalacje i eksponaty będą przedstawiać kolejne etapy 

relacji Polski z Zakonem – od podboju Prus w XIII w., przez wydarzenia mające miejsce w 

XIV w. i XV w., aż po tzw. hołd pruski w 1525 r. (tu nawiązanie tematyczne zarówno do 

sąsiedniej przestrzeni Monarchia ostatnich Jagiellonów, jak i kolejnej galerii I RP). 
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GALERIA 2: DAWNA RZECZPOSPOLITA   

(SKRÓT: I  RP) 

 
  

 W epoce wczesnej nowożytności w dziejach Polski (ok. 1505-1795) doszło do 

wytworzenia się unikatowego pod wieloma względami w skali Europy organizmu 

państwowego, jakim było – złączone węzłem unii lubelskiej w 1569 r. – państwo polsko-

litewskie, czyli tzw. Rzeczpospolita Obojga Narodów.  

 Na czym polegała specyfika tego państwa i jego odmienność w porównaniu z innymi 

państwami ówczesnej Europy? To jedno z kluczowych pytań, na które autorzy galerii I RP 

postarają się odpowiedzieć. Próba odpowiedzi na to pytanie zawarta jest w każdej z trzech 

osi, na które – podobnie jak inne galerie – podzielona jest galeria I RP. 
 

 

Oś centralna A: „państwo-suwerenność-wolność” składa się z czterech 

przestrzeni wystawienniczych: A.1. RP Obojga Narodów; A.2. Wolna elekcja; A.3.  

I rozbiór i Konstytucja 3 maja oraz A.4. Finis Poloniae?. Ściśle związany z nią jest również 

jeden z fragmentów ekspozycji w przestrzeni tranzytowej A.1a. Przewrót kopernikański.  

W każdej z nich chcielibyśmy przede wszystkim wyeksponować główne wątki historii 

ustrojowej dawnej RP ukazujące specyfikę tego państwa – w sposób oceniający można 

mówić tutaj o „blaskach i cieniach” jego ustroju – na tle Europy wczesnej epoki nowożytnej.  
 

Mamy tu na myśli następujące wątki: 

1. Powstanie i funkcjonowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli od czasów 

unii lubelskiej 1569 r. formalnie dwuczłonowego państwa (Korona Polska, Wielkie 

Księstwo Litewskie), w którym – obok monarchy – centralną rolę odgrywał 

dwuizbowy Sejm (Senat, Izba Poselska) wykształcony w okresie 1493/1505/1569. 

Zarazem należy zwrócić uwagę widzów, na zdecydowaną dominację tylko jednej 

grupy społecznej (stanu społecznego), tj. szlachty, w życiu parlamentarnym I RP, a 

także zdecydowanie szersze prerogatywy i większe znaczenie Sejmu w życiu 

politycznym dawnej RP (przestrzeń A.1) – inaczej niż w większości państw ówczesnej 

Europy. Przy tym niejako wprowadzenie do tematyki swoistej quasi-federalnej 

struktury dawnej RP będzie stanowił jeden z fragmentów ekspozycji w przestrzeni 

tranzytowej A.1a. dotyczący kwestii ustrojowo-politycznych, a mianowicie Prus 

Królewskich – „małej ojczyzny” Mikołaja Kopernika – jako autonomicznej prowincji 

I RP. 
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2. Funkcjonowanie od 1572/73 r. przynajmniej do 1791 r., faktycznie zaś do 1795 r., 

tzw. monarchii elekcyjnej, opartej na unikalnej w Europie zasadzie wolnej 

elekcji. To co wyróżniało dawną RP w tym okresie od większości państw Europy to 

nie tylko możność elekcji władcy spoza rządzącej dynastii, lecz także stosunkowo 

szeroki elektorat uczestniczący w akcie elekcji wedle zasady wyborów bezpośrednich. 

Elektorat ten ograniczony był co prawda do szlachty, ta jednak stanowiła ok. 8-10% 

ludności dawnej RP. Należy pamiętać, że prawa wyborcze w większości państw 

europejskich (pozostających monarchiami dziedzicznymi) zostały nadane – i to z 

reguły tylko w przypadku wyboru przedstawicieli do parlamentu, a nie głowy państwa 

– równie licznej, z upływem zaś czasu liczniejszej rzeszy elektorów dopiero w XIX w. 

(przestrzeń A.2). 

3. Jednym z osiągnięć ustrojowych dawnej RP – znów wyróżniającym państwo 

polsko-litewskie na tle europejskim – była Konstytucja 3 maja 1791 r. Uchodzi 

ona za pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie oraz drugą (po amerykańskiej) na 

świecie. Choć nie zdążyła wejść w życie, stanowiła jednakże podsumowanie 

wieloletnich prób reform I RP. Miały one na celu uczynić z niej nowoczesne państwo 

będące w stanie obronić swą suwerenność oraz wydobyć się z permanentnego kryzysu 

polityczno-ustrojowego, w który I RP zaczęła popadać już od połowy XVII (zob. też 

niżej przestrzeń C.3 na „osi gospodarka-technika-życie codzienne”), szczególnie silnie 

jednak w XVIII w. (końcowa część przestrzeni A.2 oraz początkowa część przestrzeni 

A.3; zob. też niżej przestrzenie C.4 oraz C.5 na „gospodarka-technika-życie 

codzienne”). 

4. W powyżej opisanym kontekście chcemy wyeksponować elementy kryzysu 

ustrojowego i politycznego, zwłaszcza takie jak: stopniową utrat ę suwerenności 

RP od XVIII w., pogłębiającą się ingerencję mocarstw ościennych w sprawy 

wewnętrzne państwa polsko-litewskiego, a także postępujący paraliż życia 

sejmowego i anarchię w funkcjonowaniu państwa i całej sfery życia publicznego. 

Wynikające stąd i trwające przez wiele dziesięcioleci osłabienie państwa, mimo 

dużego wysiłku reformatorskiego u schyłku XVIII stulecia, przyniosło tragiczne 

rezultaty: ostateczny upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1795 r. najpierw w 

wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej z 1792 r., następnie zaś klęski insurekcji 

kościuszkowskiej w 1794 r. Tragiczne wydarzenia z lat 1792-1795 zostaną 

zaprezentowane w zamykającej „oś państwo-suwerenność-wolność” oraz całą galerię 

I RP przestrzeni A. 4.  
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W sumie pragniemy przekonać widza ekspozycji czterech w/w przestrzeni 

położonych na osi „państwo”, że mimo wielu zjawisk, które w długim trwaniu przyniosły 

kryzys i upadek polsko-litewskiej państwowości, dawna RP wypracowała (częściowe) 

rozwiązania ustrojowe (zwłaszcza w sferze parlamentaryzmu i elekcyjności głowy 

państwa), które w innych państwach Europy zaczęto wprowadzać dopiero w XIX/XX w.  
 

 

Oś boczna B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość” składa się z trzech przestrzeni 

wystawienniczych: B.1. Kultura polska XVI w. – „wiek złoty”; B.2. RP wielu narodów; 

B.3. Sarmatyzm; B.4 Oświecenie. Integralnie związana z nią jest również przestrzeń 

tranzytowa A.1a. Przewrót kopernikański, której główny fragment ekspozycji dotyczyć 

będzie spraw kultury i nauki. Wszystkie w/w przestrzenie na osi „kultura-społeczeństwo-

tożsamość” mają wprowadzać widza w bogactwo kulturalne dawnej RP.  
 

Szczególnie akcent zostanie położony na następujących problemach:  

1. Dużej roli i znaczeniu transferu wzorców kultury zachodnioeuropejskiej (np. 

druk, idee renesansowego humanizmu i oświeceniowej filozofii) na kulturę polską. 

Dzięki owemu „transferowi” idei i ludzi – chodzi tutaj o jednostki będące 

propagatorami, czy też raczej „nośnikami” nowych idei – możliwy był rozkwit języka 

i kultury polskiej zarówno w epoce renesansu jak i oświecenia (zwłaszcza przestrzenie 

B.1 i B.4).  

2. Pragniemy ukazać również swoistą syntezę wzorców kultury polskiej i kultury 

Orientu, zwłaszcza na przykładzie kultury i ideologii polskiego sarmatyzmu 

(przestrzeń B.3). Synteza wpływów Orientu i Zachodu stanowiła o oryginalności 

kultury staropolskiej, wyróżniając ją na tle innych kultur „łacińskiej” Europy.  

3. Zamierzamy ukazać dorobek i wkład kultury polskiej w dziedzictwo Europy i 

Świata, m.in. poprzez wyeksponowanie indywidualnych dokonań (wyrastających 

jednak z kultury danej epoki), jak np. odkrycia astronomiczne Mikołaja Kopernika w 

szerokim kontekście ówczesnej kultury renesansowego humanizmu (przestrzeń 

tranzytowa A.1a).  

4. Last but not least jednym z najistotniejszych wątków w części galerii I RP 

usytuowanej na osi B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość” będzie problematyka 

wieloetniczności i wielokulturowości – w tym zróżnicowania religijnego – RP 

Obojga Narodów. W gruncie rzeczy państwo to można określić mianem „RP wielu 

narodów”, tj. zamieszkujących ją grup etnicznych i religijnych (przestrzeń B.2). Stąd 
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też sprawą istotną będzie wyeksponowanie fenomenu tzw. polskiej tolerancji, tj. 

wypracowanych zwłaszcza w XVI w. doświadczeń i zasad umożliwiających pokojowe 

współżycie w tak zróżnicowanym organizmie, jakim było społeczeństwo dawnej RP. 

Poza tym fenomen „polskiej tolerancji” w sferze swobód religijnych można uznać za 

istotny wkład kultury polskiej w dziedzictwo nowożytnej Europy i Świata (zwłaszcza 

przestrzeń B.2). 

 

Oś boczna C: „gospodarka-technika-życie codzienne” składa się z pięciu 

przestrzeni wystawienniczych: C.1. Między Wschodem a Zachodem – gospodarka oraz 

C.2. Wojna i społeczeństwo; C.3. Kryzys i próby jego przezwyciężenia, a także kończące tę 

oś C.4. Mrok i świt oraz C.5. Ratowanie z upadku. Ściśle związany z nią jest również jeden 

z fragmentów ekspozycji w przestrzeni tranzytowej A.1a. Przewrót kopernikański. 

Wszystkie w/w przestrzenie położone na C: osi gospodarka-technika-życie codzienne” 

powinny uświadamiać widzowi z jednej strony przyczyny najpierw awansu dawnej RP do 

grona mocarstw europejskich, z drugiej zaś jej późniejszego (od ok. poł. XVII w.) 

długotrwałego kryzysu nie tylko w sferze polityczno-ustrojowej, lecz również w sferze 

gospodarki, finansów państwa, liczebności i organizacji polsko-litewskiej armii.  
 

W przestrzeniach usytuowanych wzdłuż tej osi chcemy wyeksponować 

następujące problemy: 

1. Rozwój gospodarczy Polski i Litwy w XVI i pocz. XVII w. dzięki sprzyjaj ącej 

koniunkturze i roli, jak ą ziemie polsko-litewskie zaczęły odgrywać w 

kształtującym się począwszy od XVI w. systemie handlu i gospodarki 

europejskiej i światowej (ściśle związany z tą problematyką jest również jeden z 

fragmentów ekspozycji w przestrzeni tranzytowej A.1a. dotyczący roli Prus 

Królewskich i jego miast w handlu Polski i Europy). Rozwój ten sprzyjał zarazem 

kształtowaniu się zjawisk i form życia gospodarczego (gospodarka folwarczna i 

latyfundialna, tzw. wtórne chłopskie poddaństwo – przestrzeń C.1), które w pierwszej 

fazie sprzyjały ekspansji ekonomicznej i terytorialnej I RP (np. kolonizacja Ukrainy 

po 1569 r. – przestrzeń C.1.), natomiast w dalszej przyszłości przyczyniły się do 

zapóźnienia gospodarczego i petryfikacji struktur społecznych państwa polsko-

litewskiego i zapóźnienia w ich rozwoju w porównaniu z Europą Zachodnią 

(zwłaszcza przestrzenie C.3 i C. 5).  
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2. Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu potęgi terytorialnej RP i 

jej wzmocnienia jako jednego z europejskich mocarstw były wojny toczone 

zwycięsko w 2 poł. XVI w. i początkach 1 poł. XVII w.  Jednocześnie sprzyjały one 

rozwinięciu się charakterystycznej dla dawnej RP sztuki wojennej, syntetyzującej 

wpływy zachodnie i orientalne. Ważną rolę w niej odgrywały jednostki kawalerii, 

zwłaszcza zaś oddziałów ciężkozbrojnej husarii, w potocznej kulturze pamięci 

Polaków kojarzonych ze świetnością i chwałą polskiego oręża (przestrzeń C.2). 

3. Liczne wojny prowadzone w XVII oraz na początku XVIII w., a tak że 

spowodowane nimi straty ludnościowe i materialne, niewydolność aparatu 

podatkowego i skarbu państwowego, z czasem zaś potęgujący się kryzys 

polityczny (liberum veto, zrywanie sejmów, konfederacje) i towarzyszący mu kryzys 

w dochodach skarbowych państwa – wszystko to czyniło I RP mniej więcej od poł. 

XVII w. „kolosem na glinianych nogach” (przestrzenie C.3). Kolos ten znalazł się w 

szczególnie trudnej sytuacji w XVIII w., gdy w jego wewnętrzne sprawy za pomocą 

środków militarnych i dyplomatycznych zaczęły interweniować obce mocarstwa. 

Polsko-litewska RP w 1 poł. XVIII w. najpierw utraciła swa pełną suwerenność na 

rzecz lepiej i nowocześniej zorganizowanych, gospodarczo dynamiczniej 

rozwijających się mocarstw ościennych: Rosji, Prus i Austrii (przestrzeń C.4), 

następnie zaś mimo prób reform gospodarki, finansów państwowych i armii w 2 poł. 

XVIII w. nie była w stanie z nimi podjąć efektywnej konkurencji, dającej jej szansę na 

utrzymanie niepodległości (przestrzeń C.5).  

  

A.1a. Przejście z galerii Polska średniowieczna do galerii I RP: 

Przewrót Kopernikański 
 

Jednym z przełomowych odkryć, które w długiej perspektywie zmieniły wizję 

wszechświata i miejsca w nim człowieka, była heliocentryczna koncepcja Mikołaja 

Kopernika zrywaj ąca z dotychczas obowiązującą ptolemejską teorią geocentryczną.  

Działalność Mikołaja Kopernika przypada na przełom dwóch epok – średniowiecza i 

renesansu. Jednak jego odkrycia w dziedzinie astronomii, edukacja w Polsce i we Włoszech, 

działalność naukowa, inżynieryjno-techniczna i administracyjna jest idealnym przykładem 

wszechstronnej postawy charakterystycznej dla epoki odrodzenia (tzw. człowiek renesansu).  

Ekspozycja poświęcona działalności Kopernika prowadzi widza m.in. do zapoznania 

się z jednym z najważniejszych „odkryć” w dziejach nauki i cywilizacji (teoria 
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heliocentryczna). Poza tym biografia Mikołaja Kopernika, oprócz wyżej wspomnianych 

elementów (studia krajowe i zagraniczne, przełom umysłowy epoki renesansu), odzwierciedla 

również inne wątki, które zostaną ukazane obszerniej w pozostałych częściach galerii I RP, 

np.: 1) użycie nowego medium przekazu, jakim był druk (poprzez przedstawienie tutaj losów 

kopernikańskiego dzieła De revolotionibus orbium celestium, Norymberga 1543) – wątek 

rozwoju sztuki drukarskiej i roli książki drukowanej w kulturze zostanie przedstawiony 

szerzej w przestrzeni Złoty wiek; 2) specyfika ustrojowo-polityczna i kulturowo-etniczna Prus 

Królewskich (autonomicznej prowincji Korony Polskiej, w której Kopernik urodził się, 

następnie zaś prowadził swą wielostronną działalność) – wątki kontynuowane w 

przestrzeniach RP Obojga Narodów oraz RP wielu narodów; 3) rola Prus Królewskich i 

miast pruskich w gospodarce i handlu Polski i Europy – wątek zostanie zaprezentowany 

obszernie w przestrzeni Między Wschodem a Zachodem). 

 

Instalacja główna: Nowy wszechświat  

Główna instalacja umieszczona w tej przestrzeni ma umożliwi ć widzowi porównanie 

geocentrycznego (ptolemejskiego) i heliocentrycznego (kopernikańskiego) modelu 

wszechświata. Podstawę do jego wykonania może stanowić m.in. odpowiednio 

zmodyfikowane wyobrażenie wszechświata przedstawione przez Dantego w Boskiej komedii. 

Model ma przedstawiać oprócz naszego Układu Słonecznego także elementy typowe dla wizji 

ptolemejskiej, przystosowane odpowiednio do wyobrażeń chrześcijańskich, które przyjmował 

również Kopernik, jak np. sferę gwiazd stałych, poza którą rozciągać się miał niebiański raj. 

Należy zwrócić również uwagę widza na błędy popełnione przez Kopernika, a skorygowane 

przez Keplera i Galileusza, dzięki użyciu teleskopu. Instalacja powinna wywierać duże 

wrażenie na zwiedzających poprzez zastosowanie odpowiedniej gry światła i cienia, a także 

oprawy muzycznej, tworząc „przejście” do kolejnych przestrzeni galerii I RP. 
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Oś państwo-suwerenność-wolność 

 

A. 1. Przestrzeń Narodziny RP Obojga Narodów 

(skrót: RP Obojga Narodów) 
 

Jest to jedna z trzech podstawowych i największych przestrzeni tworzących oś 

„państwo” w galerii I RP. Jej tematyka ma oscylować wokół dwóch głównych procesów/ 

wydarzeń w dziejach Polski XVI w. 

1) Wykształcenia się dwuizbowego sejmu w okresie 1493/1505-1569; przy tym 

należy ukazać rolę sejmu jako najważniejszej, obok władcy, instytucji w 

„szlacheckiej” RP oraz uświadomić widzowi, że specyficzną cechą ustroju dawnej 

RP było szerokie – choć ograniczone stanowo do szlachty – prawo dużej części 

poddanych do współdecydowania w sprawach państwa.  

2) Oprócz tego w przestrzeni tej zostanie wyeksponowane jedno z najbardziej 

przełomowych wydarzeń we dziejach Polski i Litwy, jakim była unia lubelska 

1569 r. Stanowiła ona podsumowanie szeregu wcześniejszych unii personalnych, 

mających miejsce za panowania przedstawicieli dynastii Jagiellonów na tronach 

polskim i litewskim (nawiązanie do przestrzeni Monarchia pierwszych 

Jagiellonów w galerii Polska średniowieczna). W wyniku unii lubelskiej doszło 

do powstania federacyjnej struktury państwa, która przetrwała aż do upadku I RP u 

schyłku XVIII w. Stanowiła ona też ważny przełom w dziejach polskiego 

parlamentaryzmu – jedno z najważniejszych jej postanowień dotyczyło utworzenia 

wspólnego sejmu polsko-litewskiego.  

 

Instalacje/ eksponaty główne 

Obiektami organizującymi niniejszą przestrzeń wystawienniczą będą trzy podstawowe 

dla tego fragmentu ekspozycji instalacje. 
 

Instalacja 1: Nihil novi   

Tematyka instalacji będzie poświęcona wykształceniu się sejmu dwuizbowego w 

Polsce na przełomie XV i XVI w. oraz najważniejszych zasad prawno-ustrojowych 

regulujących jego prerogatywy.  

Główne przedstawienie ikonograficzne będzie przedstawiać znaną scenę: kanclerz Jan 

Łaski na sejmie wręcza królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi pierwszą drukowaną 

kodyfikację najważniejszych praw w państwie. Wizerunek ten pochodzi z pierwszej polskiej 
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książki ilustrowanej, będącej zarazem efektem jednego z najważniejszych dla losów ustroju 

politycznego Królestwa Polskiego projektów wydawniczych: Statutów i praw Królestwa 

Polskiego Jana Łaskiego (1506) – dzieła opublikowanego w krakowskich oficynach Jana 

Hallera i Floriana Unglera. W warstwie narracyjnej zostanie wyeksponowany przede 

wszystkim kluczowy fragment sławnej konstytucji radomskiej Nihil novi z 1505 r. – jednego 

z kamieni węgielnych ustroju dawnej RP i staropolskiego parlamentaryzmu – mówiący, że 

monarcha nie może stanowić żadnych nowych praw bez zgody sejmu.  
 

Instalacja 2: Sejm  

Model dwuizbowego sejmu polskiego (Senat, Izba Poselska) wykształconego w 

okresie 1505-1569 (z uwzględnieniem rozszerzenia jego składu po unii lubelskiej z 1569 r.) z 

możliwością prezentacji poszczególnych etapów obrad sejmowych, towarzyszących im 

rytuałów oraz procedur i mechanizmów podejmowania uchwał (czyli tzw. konstytucji).  

Podstawy do rekonstrukcji połączonych obrad senatu i izby poselskiej mogą 

dostarczyć zwłaszcza trzy źródła ikonograficzne:  

a) Zygmunt August w sejmie – drzeworyt Wedelina Szarffenberga (?) np. w: Jan 

Herburt, Statuty i przywileje koronne, Kraków 1570 (Biblioteka Sejmowa, 

Wydział Muzealiów);  

b) car Wasyl IV Szujski wraz z braćmi przed Sejmem w Warszawie 29 X 1611 – 

sztych Tomasza Makowskiego wg zaginionego obrazu Tomasza Dolabelli, 

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy;  

c) obrady połączonych obu izb sejmu za Zygmunta III – miedzioryt autorstwa 

Giacomo Lauro z 1622 r., w: Antiqua urbis splendor, Roma 1612-1628. 

Dodatkowo istotnych wskazówek dla rekonstrukcji powinny dostarczyć wizerunki 

sal sejmowych na Wawelu i Zamku Królewskim w Warszawie. 
 

Instalacja 3: Unia lubelska 

Tematyka instalacji będzie dotyczyć burzliwego przebiegu sejmu lubelskiego 1569 r. 

oraz postanowień zawartej na nim unii, ze wskazaniem najważniejszych przyczyn, które do 

niej doprowadziły, a także znaczenia tego wydarzenia z perspektywy polskiej, litewskiej i 

europejskiej. Ważnymi elementami instalacji będą: dokument unii lubelskiej z 1569 r., 

wybrana/e mapa/y RP po 1569 r. oraz fragmenty rot przysiąg składanych przez mieszkańców 

przyłączonych podczas sejmu lubelskiego 1569 r. województw ukrainnych (zasygnalizowanie 

wieloetnicznej struktury społecznej dawnej RP – temat, który w pełni zostanie 

wyeksponowany w przestrzeni RP wielu narodów).  
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Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Wątkami pobocznymi, które zostaną ukazane w kontekście w/w tematów wiodących 

będą:  

1) rozwój i struktura sejmików szlacheckich w XVI w. (tematyka ściśle związana z 

tematem: kształtowanie się sejmu dwuizbowego);  

2) kształtowanie się i realizacja program egzekucji praw i dóbr (tematyka ściśle 

związana z tematem: unia lubelska 1569 r.).  

Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku – oprócz wybranych drukowanych konstytucji 

sejmowych – można tutaj wykorzystać diariusze sejmowe oraz materiały kronikarskie – np. 

fragment Kroniki Marcina Bielskiego o przyjeździe Zygmunta Augusta na sejm w Piotrkowie 

w 1562/3 r.: „dwór swój w szarzą ubrał, barwę tę ziemiańską nazywając”. Zwrócenie uwagi 

na symboliczne znaczenie tego gestu – przystąpienie króla do programu egzekucyjnego – 

może tworzyć jeden z punktów narracji o ruchu egzekucyjnym, którego postulaty zmierzały 

m.in. do ściślejszego zespolenia Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, a 

także reformy dochodów państwa i skarbu monarszego (zasygnalizowanie problematyki 

gospodarczej – zob. przestrzeń Między Wschodem a Zachodem).  

 

A.2. Przestrzeń: Wolna elekcja 
 

Od 1573 r. aż do schyłku XVIII w. w szlacheckiej RP obowiązywała niespotykana 

gdzie indziej w Europie zasada wolnej elekcji. 

 Wyboru władcy dokonywano każdorazowo po zgonie panującego spośród różnych 

zgłaszających się kandydatów z zagranicy i kraju. O koronę polską ubiegali się 

przedstawiciele najważniejszych dynastii i arystokratycznych rodów europejskich.  

To właśnie elekcje i towarzyszące im wypadki (obok wydarzeń wojennych) wzbudzały największe 

zainteresowanie państwem polsko-litewskim w oczach zagranicznej opinii publicznej. Przy tym 

możliwość udziału w akcie elekcji posiadał stosunkowo liczny elektorat obejmujący teoretycznie 

wszystkich dorosłych męskich przedstawicieli stanu szlacheckiego liczącego 8-10% populacji dawnej 

RP. W większości państw europejskich, pozostających do przełomu XIX-XX w. monarchiami 

dziedzicznymi, społeczeństwa nie posiadały prawa wyboru głowy państwa, w niektórych zaś państwach 

elekcja z reguły ograniczona była tylko do kandydatów spośród przedstawicieli panującej dynastii i/ lub 

dokonywana przez nieliczny krąg elektorów. Z drugiej strony instytucja wolnej elekcji w I RP 

prowadziła często do poważnych perturbacji wewnętrznych w RP, ale aż po 1697 r. to magnateria i 

szlachta, a nie obce państwa decydowały o osobie władcy Rzeczypospolitej. Z kolei dramatyczne 

elekcje w XVIII w. były przeprowadzone w sytuacji interwencji państw ościennych w wewnętrzne 

sprawy RP.  
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Ramy chronologiczne tej przestrzeni wystawienniczej obejmują okres od pierwszej 

wolnej elekcji w 1573 r. aż do ostatniej w 1764 r. Ostatnie wolne elekcje, które miały miejsce 

w XVIII w. (1704, 1733, 1764), powinny zostać wyeksponowane w specjalnie 

zaaranżowanej, w warstwie wizualnej podkreślającej dramatyzm związanych z nimi 

wydarzeń i ich długofalowych skutków, scenerii wprowadzającej widza do kolejnej 

przestrzeni wystawienniczej I rozbiór i Konstytucja 3 maja. 

Wedle wstępnych propozycji przestrzeń Wolna elekcja ma być największą 

przestrzenią usytuowaną na osi A: „państwo-suwerenność-wolność” w galerii I RP.  

Głównym tematem tego fragmentu ekspozycji będzie funkcjonowanie polsko-litewskiej 

monarchii w oparciu o zasadę wolnej elekcji w okresie 1572/3-1764.  

 Dokładniejszy opis przestrzeni w załączonych materiałach konkursowych zał. 1.3-1.3b4. 
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A. 3. Przestrzeń: I rozbiór i Konstytucja 3 maja  
 

Ekspozycja będzie prezentować splot najważniejszych wypadków politycznych 

prowadzących z jednej strony do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r., następnie zaś do 

prób reform państwa za panowania ostatniego króla Polski Stanisława Augusta 

Poniatowskiego.  

Pomimo kryzysu państwa i jego zagrożenia ze strony ościennych mocarstw: Rosji, Prus i Austrii, 

pomimo strat terytorialnych spowodowanym I rozbiorem, w 2 poł. XVIII w. udało się przeprowadzić 

szereg reform, zmierzających do modernizacji I RP. Ich zwieńczeniem były reformy Sejmu Wielkiego 

(1788-92), ukoronowaniem zaś Konstytucja 3 maja 1791 r. Uchodzi ona za pierwszą nowoczesną 

konstytucję w Europie oraz drugą na świecie. Stanowi nie tylko podsumowanie wieloletnich prób 

reform, lecz także jedną z „ikon” najgłębiej zakorzenionych w świadomości historycznej wielu pokoleń 

Polaków aż po dzień dzisiejszy.  

Wypadki prowadzące do uchwalenia Konstytucji 3 maja chcemy ukazać na tle 

stołecznego krajobrazu ówczesnej Warszawy. W XVIII w. miasto to weszło w okres 

dynamicznego rozwoju urbanistycznego, architektonicznego i ludnościowego, awansując do 

rangi większych miast europejskich. Tutaj rozgrywały się nie tylko wydarzenia dramatyczne 

dla losów Polski i Polaków (jak np. sejm przypieczętowujący I rozbiór). Warszawa, 

zwłaszcza w okresie stanisławowskim, stała się też miejscem, w którym opracowano i podjęto 

szereg reform mających wydźwignąć państwo z upadku.  

Oś chronologiczną dla przestrzeni I rozbiór i Konstytucja 3 maja będą tworzyć 

następujące dramatyczne wydarzenia:  

� tzw. sprawa dysydencka w latach 1766-68,  

� sejm repninowski i porwanie senatorów 1767-68,  

� konfederacja barska 1768-72,  

� I rozbiór i sejm rozbiorowy 1772-75,  

� rządy królewsko-ambasadorskie (tj. Stanisława Augusta Poniatowskiego i 

ambasadora Rosji Ottona Stackelberga) 1775-1788,  

� szczególnie wyeksponowane – Sejm Wielki 1788-92 i uchwalenie Konstytucji 3 

maja 1791.  

 

Instalacje/ eksponaty główne 

Obiektami organizującymi niniejszą przestrzeń wystawienniczą będą dwie 

podstawowe dla tego fragmentu ekspozycji instalacje. 
 

 



 39 

Instalacja 1: Pierwszy rozbiór 

Tematyka tej instalacji będzie dotyczyć I rozbioru Polski w 1772 r. – jednego z 

przełomowych wydarzeń w dziejach dawnej Rzeczypospolitej – oraz przebiegu sejmu 

rozbiorowego z lat 1772-75.  

Kluczowy element ikonograficzny instalacji będzie stanowić alegoryczne 

przedstawienie ze sławnego miedziorytu Le gâteau des rois (1773) autorstwa Nicolasa Noël 

Le Mire, zawierającego krytykę rozbiorowych mocarstw Rosji, Austrii i Prus oraz ich 

władców, którego rozpowszechnianie zostało zakazane w kilku państwach Europy (m.in. we 

Francji), w innych zaś cieszyło dużą popularnością i doczekało wielu kopii i podobizn (np. w 

Wielkiej Brytanii i niektórych krajach niemieckich). 
 

Instalacja 2: Konstytucja 3 maja 

Tematem instalacji centralnej będzie uchwalenie i najważniejsze postanowienia 

Konstytucji 3 maja 1791 – jednego z najważniejszych aktów ustrojowo-prawnych w dziejach 

państwa polskiego – w kontekście całokształtu reformatorskiej działalności Sejmu Wielkiego 

(1788-92).  

Ważne elementy instalacji będą stanowić: przedstawienie z obrazu Uchwalenie 

Konstytucji 3 maja autorstwa Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 r. (Muzeum Narodowe w 

Warszawie) oraz wybrane fragmenty kart rękopisu konstytucji, a także jej współczesnych 

wydań drukiem w języku polskim oraz tłumaczeniach na języki obce. 
 

Instalacja 3: Rejtan i Suchorzewski  

Instalacja będzie prezentować „prawdziwą” (tj. nie-Matejkowską) historię słynnego 

protestu przeciw I rozbiorowi Tadeusza Rejtana podczas sejmu 1773 r. (w oparciu o rysunki 

ze szkicownika Józefa Peszki, Biblioteka UJ, Dział Rycin i Kartografii) oraz podobny gest 

posła Jana Suchorzewskiego protestującego przeciw uchwaleniu Konstytucji 3 maja 1791 r. 

(w oparciu o Jana Piotra Norblina, rysunek, tzw. duży, Uchwalenie Konstytucji 3 maja, 

Biblioteka Kórnicka PAN). 
   

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Oprócz pozyskanych dokumentów oryginalnych (lub ich kopii) oraz ikonografii 

dotyczących głównych wydarzeń, którym jest poświęcony ten fragment ekspozycji – od 

sejmu repninowskiego 1767-68 do Sejmu Wielkiego 1788-92 – szczególne znaczenie dla 

ekspozycji w przestrzeni I rozbiór i Konstytucja 3 maja będzie miała rekonstrukcja w oparciu 

o obrazy Bernarda Bellotto (zw. Canaletto) widoków XVIII-wiecznej Warszawy, zwłaszcza 
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Krakowskiego Przedmieścia oraz ulic: Miodowa, Długa, Senatorska i Placu Krasińskich. 

Prezentacja konkretnych miejsc – budowli, ulic i placów związanych z tragicznymi i 

optymistycznymi dla Polaków wydarzeniami, które miały miejsce w XVIII stuleciu – 

umożliwi również bardziej sugestywne odtworzenie atmosfery tamtego okresu.  

Panoramiczny widok Krakowskiego Przedmieścia i położonych w jego pobliżu 

budynków powinien prowadzić widza niejako „poprzez” budynki, ulice i place zarówno do 

fragmentów ekspozycji poświęconych wyżej wymienionym wydarzeniom, jak również do 

„flankujących” przestrzeń I rozbiór i Konstytucja 3 maja sąsiednich przestrzeni na osi B: 

„kultura-społeczeństwo-tożsamość” (Oświecenie) oraz „gospodarka-technika-życie 

codzienne” (Mrok i świt oraz Ratowanie z upadku).  

Szczególne znaczenie dla rekonstrukcji najważniejszych miejsc i budowli XVIII-

wiecznej Warszawy będą miały następujące obrazy Canaletta: Krakowskie Przedmieście od 

strony Bramy Krakowskiej (1767-68), Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły 

(1767-70), Krakowskie Przedmieście od strony Placu Zamkowego (1774), Ulica Długa 

(1777), Ulica Miodowa (1777), Plac Krasińskich (1778), Krakowskie Przedmieście od strony 

Nowego Światu (1778), Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły z królem 

wizytującym spalone skrzydło zamku, Widok Ujazdowa od strony Łazienek (1776) Widok 

Pałacu Wilanowskiego od strony północno-wschodniej (1777), Widok Pałacu Wilanowskiego 

od strony południowej (1777).  

W trakcie następnego etapu prac projektowych należy zastanowić się również nad 

miejscem w tym fragmencie ekspozycji takich budowli jak Pałac Kazimierzowski (jako 

siedziba założonej w 1765 r. Szkoły Rycerskiej) oraz położony w niedalekim sąsiedztwie od 

budynku MHP Pałac Łazienkowski.  

 

A. 4. Przestrzeń: Finis Poloniae? 
 

Próby obrony reformatorskich osiągnięć Sejmu Wielkiego i militarnego 

przeciwstawienia się ekspansji ościennych mocarstw, takie jak wojna z 1792 r. w obronie 

Konstytucji 3 maja, czy insurekcja kościuszkowska w 1794 r. zakończyły się fiaskiem. W 

wyniku szeregu klęsk Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski, a w 1795 r. wraz z Austrią w 

ramach trzeciego rozbioru przypieczętowały ostateczny upadek I RP. Państwo polsko-

litewskie ostatecznie zniknęło z mapy Europy.  

Wspomniane wyżej wydarzenia wyznaczają kluczowe punkty, wokół których chcemy 

rozwinąć narrację w przestrzeni Finis Poloniae? chronologicznie zamykającej galerię I RP. 
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Tytuł (opatrzony pochodzącym od autorów galerii znakiem zapytania) nawiązuje do okrzyku 

wydanego rzekomo przez zrozpaczonego Tadeusza Kościuszkę po klęsce pod Maciejowicami 

10 X 1794, w rzeczywistości zaś przypisanego mu zapewne niezgodnie z prawdą przez 

pruską propagandę (urzędowy dziennik Südpreussische Zeitung z 25 X 1794). 

 

Instalacje/ eksponaty główne 

Instalacja 1: Racławice 

Rekonstrukcja bitwy racławickiej z ukazaniem ataku kosynierów. Udział tej formacji 

w insurekcji kościuszkowskiej zostanie powiązany z przedstawieniem sytuacji społecznej 

chłopów również w kontekście reform epoki stanisławowskiej, Konstytucji 3 maja (wątek 

rozwinięty szerzej w przestrzeni Ratowanie z upadku na osi „gospodarka-technika-życie 

codzienne”) oraz Uniwersału Połanieckiego z 7 V 1794.  
 

Instalacja 2: Historia alternatywna: „Czy Rzeczpospolita Obojga Narodów 

mogła uniknąć rozbiorów?“ 

Pytanie to nasuwa się wielu Polakom i nurtuje szereg pokoleń polskich historyków. 

Jedni z nich podkreślają dziejową niesprawiedliwość rozbiorów. Twierdzą, że RP odnowiona 

reformami stanisławowskimi i Konstytucją 3 maja miała to nieszczęście, że uległa silniejszym 

mocarstwom ościennym. Drudzy przypominają, że była państwem zacofanym gospodarczo, o 

słabej władzy centralnej i silnym egoizmie dominującej w niej szlachty, a zatem musiała ulec 

nowocześniej urządzonym i mocniejszym Rosji, Austrii i Prusom. Inni jeszcze nie mogą się 

pogodzić z faktem zbyt pochopnej kapitulacji w 1792 r. i przystąpienia króla do targowicy. 

Wszak rewolucyjna Francja również otoczona była sojuszem wrogich państw, a walcząc na 

wielu frontach zdołała odnosić zwycięstwa. Historyk nie zawsze jest w stanie udzielić 

pewnych odpowiedzi. Natomiast może i powinien stawiać pytania. W odpowiedzi na nie 

pomocne mogą być symulacje i scenariusze alternatywne odwołujące się jednak do 

rzeczywistych danych historycznych, np. zestawień statystycznych – tu np. a) wzrost 

dochodów skarbowych Francji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austrii Rosji oraz RP dla roku 1700 i 

1788; b) kwoty podatków przypadających na 1 mieszkańca w wybranych państwach Europy 

w 1785 r.;  c) stan liczebny armii Francji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austrii Rosji i Polski w 2 

połowie XVIII w. (w okresie pokoju). 
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Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Ważną rolę w ekspozycji w przestrzeni Finis Poloniae? będą odgrywać oryginały, 

kopie i ikonograficzne przedstawienia mundurów, uzbrojenia, dystynkcji i odznaczeń, 

portrety dowódców, a także ikonografia i mapy prezentujące działania militarne z 1792 i 1794 

r. oraz straty terytorialne w wyniku kolejnych rozbiorów.  

Równolegle w ekspozycji znajdzie swoje miejsce tematyka dotycząca prób reform 

społecznych u schyłku XVIII w. M.in. poprzez pryzmat reform Sejmu Wielkiego i 

Konstytucji 3 maja zostanie przedstawiony problem aktywizacji w życiu politycznym grup 

mieszczaństwa i chłopstwa, a także udziału w obronie Warszawy w 1794 r. zarówno ludności 

miejskiej jak i oddziału kawalerii Berka Joselewicza, złożonego z polskich Żydów.  

Zwrócenie uwagi na aktywność niektórych grup mieszkańców miast, ludności 

żydowskiej i chłopów (wątki rozwinięte w przestrzeni Ratowanie z upadku na osi 

„gospodarka-technika-życie codzienne”) w kontekście insurekcji kościuszkowskiej pozwoli 

widzowi lepiej wyobrazić sobie sytuację tych trzech stanów społecznych w strukturze 

społecznej u schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej. 

 

 Oś kultura-społeczeństwo-tożsamość 

 

B.1. Przestrzeń: Kultura polska XVI w. – „wiek złoty”  

(skrót: Złoty wiek) 
 

Przestrzeń ta ma zaprezentować widzowi bogactwo kultury polskiej w XVI w. w 

kontekście przełomowych wydarzeń, zjawisk i procesów w ówczesnej Europie: 

upowszechnienia druku, dwóch reform chrześcijaństwa (protestancka i katolicka), rozkwitu 

renesansowej kultury i sztuki, narodzin literatury w językach narodowych – w tym także 

języku polskim – rozwoju nauki i szkolnictwa na różnych poziomach, a także – last but not 

least – tzw. podróży edukacyjnych szlachty za granicę.  

Widz ma wynieść przekonanie o upowszechnieniu w dawnej Rzeczypospolitej 

najważniejszych osiągnięć i wzorców kulturowych epoki odrodzenia i reformacji oraz o 

ścisłych powiązaniach państwa polsko-litewskiego z Europą Zachodnią, m.in. poprzez 

kontakty przedstawicieli elit, podróże edukacyjne, kompatybilne w skali międzynarodowej 

programy nauczania, a także obecność w Polsce cudzoziemców, która sprzyjała transferowi 

wzorców kultury z Zachodu Europy, ale również dostarczała często inspiracji rodzimej 

twórczości, wywierającej z kolei wpływ na kulturę grup językowych i etnicznych 

zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczypospolitej. 
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Instalacje/ eksponaty główne 

Instalacja 1: Drukarnia  

Tematyka instalacji będzie poświęcona jednemu z najważniejszych fenomenów w 

kulturze epoki odrodzenia i reformacji – upowszechnieniu druku.  

Jedna z zasadniczych różnic pomiędzy średniowieczem a epoką nowożytną polegała na przyspieszeniu 

tempa rozchodzenia się informacji. Dotąd głównym jej nośnikiem był przede wszystkim sam człowiek 

(np. kaznodzieja, pielgrzym, kupiec, wędrowny scholar) i przekaz ustny, natomiast w XVI w. rolę tę 

zaczął przejmować w coraz większym stopniu druk – medium, które w rewolucyjny sposób zmieniło 

oblicze europejskiej cywilizacji, pozwalając znacznie szybciej i szerzej rozpowszechniać nowe idee.  

Głównym elementem instalacji będzie rekonstrukcja wnętrza XVI-wiecznej 

krakowskiej drukarni z przylegającą do niej księgarnią (np. rodziny Szarfenbergerów, 

cieszącej się przez pewien czas przywilejem drukarzy królewskich) w pobliżu kampusu 

Akademii Krakowskiej. Wewnątrz jako eksponat maszyna drukarska z XVI w. Inny element 

instalacji to mapa ukazująca rozwój oficyn drukarskich w Rzeczypospolitej w XVI i pocz. 

XVII w.  
 

Instalacja 2: Narodziny nowożytnego języka polskiego  

Tematyka instalacji dotyczy kształtowaniu się nowożytnego języka polskiego w epoce 

renesansu i reformacji.  

Ważnym elementem oraz podobizny stron wczesnych druków w języku polskim, np.: pierwszej 

polskiej książki ilustrowanej, czyli wspomnianych wyżej Statutów i praw Królestwa Polskiego Jana 

Łaskiego, utworów Mikołaja Reja, czy też pierwszego elementarza w języku polskim Polskie książeczki 

ku uczeniu się polskiego (przedrukowany w 1539 r. jako Wokabularz rozmaitych sentencyi) wydanego 

w oficynie Hieronima Wietora, niemieckiego Ślązaka i byłego studenta Akademii Krakowskiej, później 

właściciela oficyny wydawniczej w Wiedniu i Krakowie (gdzie współpracował Szarfenbergerami). 

 Warto tu wyeksponować myśl Wietora, zachęcającego do rozwoju piśmiennictwa w 

języku polskim: „Będąc ja wmieszkanym, a nie urodzonym Polakiem, nie mogę się temu 

wydziwić, gdy wszelki inny naród język swój przyrodzony miłuje, szyrzy, krasi i poleruje, 

czemu sam polski naród swym gardzi i brząka, który mógłby iście, jako ja słyszę, obfitością i 

krasomową z każdym innym porównać”. Jednym z istotnych elementów tej instalacji 

powinno być także próby ustalenia alfabetu i zasad ortografii języka polskiego podejmowane 

w XVI w. przez Stanisława Zaborowskiego (autora pierwszego drukowanego po łacinie 

traktatu o ortografii polskiej), Jana Kochanowskiego oraz Jana Januszowskiego (sekretarza 

króla Zygmunta Augusta II, właściciela krakowskiej drukarni po Hieronimie Wietorze, 

współtwórcę drukarni Akademii Zamoyskiej oraz reformatora polskiej ortografii). 
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Instalacja 3: Różne alfabety i języki 

Prezentacja wybranych książek drukowanych i rękopiśmiennych w różnych alfabetach 

i językach z różnych ośrodków drukarstwa dawnej RP – zwłaszcza przykłady ukazujące 

zjawisko syntezy kulturowej: np. druki z lat 30. XVI w. z krakowskiej drukarni braci 

Heliczów, w której ukazywały się publikacje hebrajskie i w jidysz (np. pierwsza książka na 

świecie drukowana w jidysz z przedstawieniem na frontispisie herbów Korony, Litwy, 

dynastii Jagiellonów oraz miasta Krakowa), ale również wydanie Biblii  Lutra w języku 

niemieckim tłoczonej hebrajską czcionką; chamaił – modlitewnik muzułmański polskich 

Tatarów z zapisem alfabetem arabskim słów i zwrotów ruskich i polskich itp. Instalacja ta 

stanowiłaby tematyczne nawiązanie do tematyki znakomite wprowadzenie do kolejnej 

przestrzeni – RP wielu narodów. 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

� Rekonstrukcja biblioteki Zygmunta Augusta na Zamku Królewskim na Wawelu,  

� przedstawienia renesansowych elementów architektury Wawelu oraz losów 

włoskich architektów i budowniczych działających w tamtym okresie w Krakowie.  

� Obok prezentacja biblioteki Akademii Wileńskiej (założonej w 1579 r.), programu 

nauczania, rozwoju i znaczenia tej uczelni, a także rozwoju kolegiów jezuickich na 

terenie RP w 2 poł. XVI i pocz. XVII w.  

� XVI-wieczne podobizny druków w języku polskim (np. autorstwa M. Reja, J. 

Kochanowskiego, J. Wujka).  

� Mapy rekonstruujące kontakty korespondencyjne Jana Dantyszka z czołowymi 

humanistami w Europie Zachodniej oraz Erazma z Rotterdamu z polskimi 

humanistami.  

� Mapa z przedstawieniem sieci drukarni zagranicznych, w których polscy autorzy 

publikowali swoje dzieła.  

Inne wątki, które powinny znaleźć miejsce w tym fragmencie ekspozycji, to podróże 

edukacyjne i studia zagraniczne Jana Kochanowskiego i Jana Zamoyskiego. Przy końcu 

przestrzeni można umieścić makietę-model miasta Zamościa z początków XVII w. – 

renesansowego założenia urbanistyczno-architektonicznego – ze szczególnym 

wyeksponowaniem innej ważnej uczelni w RP – Akademii Zamoyskiej (założonej w 1594 r.), 

a także domów i dzielnic tego miasta zamieszkałych przez rozmaite grupy etniczne (obok 

Polaków, Rusinów, Ormian i Żydów również przybyszy z Europy Zachodniej, w tym osób 

związanych z Akademią Zamoyską), co – wraz z w/w instalacją nr 3 – stanowiłoby znakomite 

wprowadzenie do kolejnej przestrzeni RP wielu narodów.  
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B.2. Przestrzeń: Rzeczpospolita wielu narodów 

(skrót: RP wielu narodów) 
 

Będzie to jedna z większych przestrzeni w galerii I RP na osi B: „kultura-

społeczeństwo-tożsamość” (możliwość podziału na kilka mniejszych przestrzeni). W 

ekspozycji zostaną przedstawione dwa charakterystyczne dla dawnej RP fenomeny:  

1) wieloetniczny charakter państwa polsko-litewskiego;  

2) wielość występujących w nim religii i wyznań oraz ich – w sumie – pokojowa 

koegzystencja.  

Ekspozycja ma uświadomić zwiedzającym nie dwu-, lecz wieloczłonowy 

charakter I RP, ukazując, że w państwie tym zamieszkiwali przedstawiciele wielu narodów i 

grup etnicznych, a także poczuwających się do odrębności wspólnot terytorialnych (np. Prusy 

Królewskie).  

Należy podkreślić, że dawna RP była państwem tolerancyjnym, wyprzedzając 

pod tym względem – przynajmniej do poł. XVII w. – inne kraje europejskie. Pomocne 

przy tym będzie zestawienie RP z Europą Zachodnią w epoce wojen religijnych. Więź 

stanowa szlachty w państwie polsko-litewskim okazała się silniejsza od różnic religijnych. 

Mimo to także w szlacheckiej w RP – podobnie jak w innych państwach europejskich tamtej 

epoki – dochodziło do konfliktów wyznaniowych i aktów nietolerancji, jak np. tumulty 

przeciw innowiercom, procesy o czary, oskarżenia Żydów o bezczeszczenie hostii i mordy 

rytualne. Również i te aspekty zostaną uwzględnione w ekspozycji.  

Poza tym w przestrzeni tej zostaną zaprezentowane główne postacie i wydarzenia z 

dziejów polskiej reformacji i kontrreformacji do poł. XVII w., a także najważniejszych 

wyznań chrześcijańskich (Cerkiew prawosławna i grekokatolicka, Kościół ormiańsko-

katolicki). Znaczna część ekspozycji (w dalszej części prac projektowych należy zastanowić 

się nad wyodrębnieniem mniejszej/-ych autonomicznej/-ych przestrzeni) zostanie poświęcona 

dziejom ludności niechrześcijańskiej zamieszkującej tereny RP: muzułmańskim Tatarom, 

zwłaszcza zaś polskim i litewskim Żydom.  

  

Instalacje/ eksponaty główne 

Instalacja 1: Polska tolerancja (i jej braki) 

Tutaj prezentacja m.in. aktu konfederacji warszawskiej z 1573 r. – kamienia 

węgielnego „polskiej tolerancji” normującego współżycie przedstawicieli różnych wyznań 

chrześcijańskich, jednego z trzech – obok pokoju augsburskiego 1555 r. i edyktu nantejskiego 
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z 1598 r. – kluczowych aktów prawnych w dziejach europejskiej tolerancji epoki reformacji i 

kontrreformacji; opinie przedstawicieli wyznań niechrześcijańskich (np. Żydzi, Karaimi) n/t 

tolerancji w dawnej RP; dla kontrastu przykłady aktów nietolerancji (np. wypędzenie arian w 

1658 r., rozruchy toruńskie z 1724 r., oskarżenia wyznawców judaizmu o mordy rytualne i 

bezczeszczenie hostii). 
 

Instalacja 2: Lwów – miasto wielu języków, religii i kultur 

Jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie i kulturowo miast dawnej 

Rzeczypospolitej był Lwów.  

Na tle XVII-wiecznej panoramy miasta (m.in. w oparciu o wizerunek w: G. Braun i 

in., Civitates orbis terrarium) zostaną wskazane i odpowiednio wyeksponowane wybrane 

świątynie rozmaitych wyznań, a także typowe dla epoki elementy architektury i wystroju ich 

wnętrz (np. manierystyczna kaplica Boimów koło łacińskiej archikatedry, XVI-wieczna 

cerkiew prawosławna zwana Cerkwią Wołoską, elementy XVI/XVII-wiecznej rozbudowy 

katedry ormiańskiej Wniebowzięcia NMP, poźnobarokowa grekokatolicka archikatedra św. 

Jura, XVI-wieczna synagoga Izaaka Nachmanowicza).  

Ważną rolę w tym fragmencie ekspozycji powinien odgrywać podkład muzyczny: 

fragmenty śpiewów liturgicznych, recytacje modlitw w różnych językach, a także eksponaty 

fizyczne – kopie lub oryginały naczyń, szat i tekstów liturgicznych. 
 

Instalacja 3: Natione Polonus, gente Ruthenus? – jednostka i rodzina w 

społeczeństwie wieloetnicznym i wielowyznaniowym 

Instalacja będzie prezentować ok. 10 postaci i wybranych rodzin typowych dla 

społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej, o typowym zarazem dla społeczeństw 

przednowoczesnych, często skomplikowanym rodowodzie etnicznym, niejednoznacznej (wg 

dzisiejszych kategorii ukształtowanych przez XIX- i XX-wieczną świadomość narodową) 

tożsamości grupowej, a także ich osobiste poglądy na tematy związane poczuciem 

przynależności narodowościowej, państwowej, czy konfesyjnej.  

Celem jest ukazanie widzowi nie tylko zmiennych, czasem dramatycznych losów i 

wyborów dokonanych przez naszych bohaterów (np. opowiedzenia się po danej stronie 

konfliktu mającego charakter etniczny lub etniczno-wyznaniowy), ale również ich wkładu w 

rozwój kultury wieloetnicznej I RP oraz ich opinii o państwie, w którym żyli.  
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Instalacja 4: Wielojęzyczność  

Prezentacja zjawiska dwu- lub wielojęzyczności w dawnej RP m.in. na przykładzie 

Nicolausa Volckmara Viertig Dialogi z 1612 r. – rozmówek polsko-niemieckich wydanych w 

Gdańsku, pełnych zabawnych dialogów dotyczących różnych spraw życia codziennego w 

środowisku polsko-niemieckim – a także podobnych opublikowanych rozmówek, pomocy 

leksykalnych, słowników itp.; fragmenty dokumentów urzędowych z podpisami cyrylicą i 

łacinką przedstawicieli rodów szlachty ruskiej; wizualizacje prezentujące wpływ słownictwa 

m.in. niemieckiego i orientalnego (głównie tureckiego i tatarskiego) na język polski.  
 

Instalacja 5: „Wmieszkani” Polacy i inni „swoi” obcy – przysłowia i stereotypy  

Zbiory przysłów ukazujący polski (polskojęzyczny?) sposób postrzegania innych grup 

etnicznych zamieszkujących dawną RP i przypisujący im różne cechy kulturowe. 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Dla pełniejszej i bardziej uporządkowanej prezentacji problemu zróżnicowania 

etnicznego i religijnego dawnej RP ważnym elementem ekspozycji w przestrzeni RP wielu 

narodów powinny mapy rekonstruujące skład językowy i wyznaniowy ówczesnego 

społeczeństwa w skali całego państwa oraz przedstawienia wybranych elementów 

architektury i wystroju świątyń rozmaitych wyznań (kościoły rzymsko-, greko- i ormiańsko 

katolicki, cerkiew prawosławna, kościoły ewangelickie, zbór ariański, synagoga, karaimska 

kienesa, meczet muzułmański) z różnych ośrodków dawnej RP.  

Do wizualizacji niniejszej problematyki znakomicie nadają się zwłaszcza 

wczesnonowożytne panoramy i plany miast dawnej Rzeczypospolitej, na których możemy 

zidentyfikować dzielnice zamieszkane przez różne grupy etniczne bądź wyznaniowe, a także 

świątynie rozmaitych obrządków i religii.  

Ważne jednak przy tym, aby ekspozycja w przestrzeni RP wielu narodów 

prezentowała fenomen wieloetniczności i wielowyznaniowości nie tylko na wybranych 

przykładach ośrodków wielkomiejskich, lecz również wspólnot lokalnych i regionalnych (np. 

Gdańsk, wieś olęderska i Prusy Królewskie; Grodno i ziemia grodzieńska; Wilno i 

województwo wileńskie; Leszno, Kozienice, Szydłowiec, Żółkiew, wieś ukraińska). Dzięki 

temu widz będzie mógł się przekonać, że w granicach dawnej RP funkcjonowały wspólnoty 

na różnym szczeblu (ośrodek wielko- i małomiejski, wspólnota regionalna, wspólnota 

wiejska) zróżnicowane pod względem etnicznym i wyznaniowym, niekiedy ze względu na 

skład etniczny i wyznaniowy mniej lub bardziej odcinające się od swego otoczenia.  
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B.3. Przestrzeń: Sarmatyzm – społeczeństwo i kultura doby baroku 

(skrót: Sarmatyzm) 
 

Sarmatyzm był oryginalną, typową dla Rzeczypospolitej formacją kulturow ą, w 

sferze kultury materialnej stanowiącą swoistą syntezę wpływów wschodnich i 

zachodnich.  

Zamierzamy tutaj ukazać ewolucję i rozmaite przejawy kultury sarmatyzmu w 

powiązaniu z wpływami kultury baroku aż po pierwszą poł. XVIII w. Synteza wpływów 

Orientu i Zachodu stanowiła o oryginalności kultury staropolskiej, wyróżniając ją na tle 

innych kultur „łacińskiej” Europy.  

 

Instalacje/ eksponaty główne 

Instalacja1: Strój szlachecki, czyli kostium narodowy 

Prezentacja przykładów strojów męskich noszonych w dawnej RP oraz wyjaśnienie 

ich genezy i szerszego kontekstu kultury sarmatyzmu:  

1) tzw. polski narodowy strój szlachecki z przełomu XVII/XVIII w.;  

2) strój kozacki wzorowany na szlacheckim stroju kontuszowym;  

3) zamożny strój żydowski – elementy wzorowane na szlacheckim stroju kontuszowym;  

4) „sarmacki” strój mieszczanina gdańskiego wzorowany na szlacheckim stroju 

kontuszowym (tutaj ewentualnie możliwość zestawienia z tzw. strojem niemieckim 

noszonym zwykle przez grupy mieszczaństwa z Prus Królewskich).  

Instalacja powinna ukazać z całą dobitnością odmienność kostiumu polskiego 

(szlacheckiego) w stosunku do mody zachodnioeuropejskiej, a także uzmysłowić, że sposób 

ubierania się nabrał w XVIII w. charakteru deklaracji ideowej w kwestiach politycznych. 

Instalację można wzbogacić oryginalnymi eksponatami, jak np. pas słucki, karabela, a także 

przedstawieniami dworu szlacheckiego z XVII/XVIII w. – charakterystycznego wytworu 

kultury szlacheckiej tamtego okresu. 
 

Instalacja 2: Od „ksiąg rozmaitości” do pierwszej polskiej encyklopedii  

Prezentacja tzw. silva rerum, czyli prowadzonych często przez kilka pokoleń w rodach 

szlacheckich „ksiąg rozmaitości”, do których wpisywano rozmaite rzeczy: od przepisów 

kucharskich, poprzez wiersze i wierszyki, kończąc zaś na dokumentach urzędowych, np. 

uchwałach sejmowych i sejmikowych.  

Obok przykłady wybranych dzieł polskiej literatury epoki baroku, ale również 

publikacji obrazujących horyzonty myślowe ówczesnej szlachty, jak np. dla schyłkowego 
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okresu Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na różne tytuły jak na classes 

podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, 

melancholikom dla rozrywki erygowana [...] przez xiędza Benedykta Chmielowskiego 

dziekana rohatyńskiego, firlejowskiego, podkamienieckiego pasterza (1745-46). Ten ostatni 

przykład tworzyłby dobre przejście do sąsiadującej przestrzeni Oświecenie położonej na osi 

„kultura-społeczeństwo-tożsamość”. 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

W przestrzeni Sarmatyzm należy zaprezentować również przykłady architektury i 

sztuki barokowej poprzez pryzmat typowych zabudowań mieszkalnych, jak np. dwory 

kamienice mieszczańskie i rezydencje magnackie i dwory szlacheckie. Można rozważyć 

umieszczenie na przejściu do sąsiedniej przestrzeni I rozbiór i Konstytucja 3 maja lub 

Oświecenie któregoś z przykładów warszawskiej architektury epoki baroku, jak np. pałac 

Krasińskich (dziś Pałac Rzeczypospolitej) wybudowany według projektu Tylmana van 

Gameren.  

 

B.4. Przestrzeń: Oświecenie 
 

Już od lat 30. XVIII w. w RP pojawiły się pierwsze przejawy dążeń 

modernizacyjnych i reformatorskich., a od 2 poł. XVIII w. zaczęły się zaznaczać coraz 

silniej wpływy ideologii oświecenia.  

Oświeceniowi intelektualiści byli silnie zaangażowani w dzieło reform szlacheckiej 

RP, wywierając olbrzymi wpływ na przewrót umysłowy na ziemiach polskich oraz 

wychowanie nowego pokolenia Polaków, których dziełem była m.in. wielka reforma państwa 

zapoczątkowana przez Sejm Czteroletni. W procesie tym dużą rolę odegrały 

upowszechniające się w Polsce nowe media, takie jak czasopisma i teatr.  

Coraz większy wpływ na życie kulturalne i polityczne stolicy zaczął odgrywać 

założony w 2 poł. XVIII w. Teatr Narodowy. Publicyści i twórcy teatralni epoki 

stanisławowskiego oświecenia byli często zaangażowani w dzieło reform państwa i naprawy 

obyczajów.  

Oś chronologiczna i tematyczna tej przestrzeni – oprócz głównego wątku Teatru 

Narodowego i publicystyki oświeceniowej – będzie związana m.in. z historią następujących 

wydarzeń i instytucji: Collegium nobilium (założone w 1740 r.) Biblioteka Załuskich 

(założona w 1747 r.), reforma szkolnictwa jezuickiego w latach 50. XVIII, reformy 

oświatowe Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwo Ksiąg Elementarnych w latach 70/80. 
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XVIII w. Cezurą końcową będzie data premiery (1 III 1794) pierwszej polskiej opery 

narodowej: Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, która odbyła się ponad trzy tygodnie 

przed przysięgą Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim rozpoczynającą insurekcję 

(nawiązanie do tematyki przestrzeni Finis Poloniae?). 

 

Instalacja główna: Scena narodowa 

Instalacja odtwarzająca losy założonego w 1765 r. przez Stanisława Augusta Teatru 

Narodowego (na długo jeszcze przed powstaniem gmachu Teatru Wielkiego w 1833 r.), który 

początkowo swe inscenizacje wystawiał w Pałacu Radziwiłłowskim na Krakowskim 

Przedmieściu, od 1779 r. zaś w nowo wybudowanym na placu Krasińskich budynku, który 

zaczęto potocznie nazywać Teatrem Narodowym (podstawy ikonograficznej może dostarczyć 

Zygmunt Vogel, Widok Teatru Publicznego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

Dział Rysunku Polskiego).  

W trakcie dalszych prac projektowych należy rozważyć możliwość pokazania w 

ramach tego fragmentu ekspozycji inscenizacji fragmentów sztuk teatralnych autorstwa 

wybitnych przedstawicieli myśli oświeceniowej związanych z obozem reform, np: Adama 

Kazimierza Czartoryskiego, Franciszka Bohomolca, Franciszka Zabłockiego, Wojciecha 

Bogusławskiego. Ich utwory teatralne miały często funkcję propagandową i zawierały 

wyraźne podteksty polityczne. Dodatkowymi elementami instalacji mogą być podobizny 

plakatów teatralnych z lat 80. i 90. XVIII w. (sporządzone w oparciu o oryginały z kolekcji 

Muzeum Teatralnego w Warszawie oraz AGAD w Warszawie), a także rachunków 

dotyczących wystawiania sztuk i koncertów (ze zbiorów AGAD, Archiwum Kameralne) oraz 

projekty kostiumów m.in. do w/w sztuk (ze zbiorów BUW, Gabinet Rycin). 

 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Część autorów, których utwory wystawiano na scenie narodowej, a także osób ściśle 

związanych z życiem teatralnym, zaangażowana była w działalność publicystyczną i 

wydawniczą, w przestrzeni Oświecenie zostaną zaprezentowane pierwsze ważne periodyki 

kulturalno-polityczne publikowane w Polsce, mające wpływ na ciągle poszerzający się krąg 

czytelników, jak np.: wydawane przez Franciszka Bohomolca Kurier Polski i Wiadomości 

Uprzywilejowane Warszawskie oraz Monitor; redagowane przez Adama Naruszewicza Zabaw 

Przyjemnych i Pożytecznych; prowadzone przez Wawrzyńca Mitzlera de Kolof Acta litteraria, 

czy tez wydawany przez Piotra Świtkowskiego Pamiętnik Historyczno-Polityczny. 
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Czasopisma te (oraz wiele innych tytułów wydawanych poza Warszawą, bądź też 

sprowadzanej do Polski z zagranicy prasy przenikniętej ideami oświeceniowymi) wprowadzą 

widza w kanon wartości wyznawanych przez intelektualistów epoki oświecenia oraz krąg 

publikujących na ich łamach autorów, wśród których odnajdujemy najwybitniejsze nazwiska 

polskiej literatury oświeceniowej. Istotne miejsce w ramach ekspozycji powinny znaleźć 

także oryginały lub kopie podręczników szkolnych wydawane przez Towarzystwo Ksiąg 

Elementarnych, zaliczane do najlepszych w ówczesnej Europie. 
 

Oś gospodarka-technika-życie codzienne 
 

C. 1. Przestrzeń: Mi ędzy Wschodem a Zachodem – gospodarka 

(skrót: Mi ędzy Wschodem a Zachodem) 

Na przełomie średniowiecza i nowożytności doszło do podziału gospodarki 

Europy na dwie (przynajmniej) strefy: część zachodnią – dominującą głównie dzięki 

własnej produkcji i eksportowi wyrobów bardziej skomplikowanych technologicznie, a 

także reeksportowi towarów zamorskich – oraz część wschodnią – będącą producentem 

głównie surowców i żywności (za umowną linię podziału uznaje się Łabę).  

Polska znalazła się w drugiej strefie, w której rolnictwie dominowała od XV/XVII w. 

gospodarka folwarczno-pańszczyźniana. Z uwagi na specjalizację w eksporcie zboża, 

kluczową rolę w handlu polskim odrywał Gdańsk – „okno na świat dawnej RP”, w źródłach 

zaś z tamtej epoki określane niekiedy dosłownie jako „oko Rzeczypospolitej”. Gdańsk był 

zarazem największym miastem portowym w regionie bałtyckim i do schyłku XVII w. jednym 

z większych miast europejskich.  

W przestrzeni tej, umieszczonej w galerii I RP na początku osi C: „gospodarka-

technika-życie codzienne”, chcemy zaprezentować dwa bloki tematyczne:  

1) rozwój i funkcjonowanie w XVI do ok. poł. XVII w. tzw. handlu wiślanego 

prowadzącego z południa ziem polskich wzdłuż Wisły do Gdańska;  

2) polską ekspansję na Ukrainę po 1569 r. oraz rozwój latyfundiów magnackich na 

tych terenach do ok. poł. XVII w.  

W kontekście tym, częściowo na poziomie tzw. wiedzy zwijanej, zostanie 

zaprezentowana istotna dla dziejów gospodarczych ziem polskich tamtego okresu tematyka, 

przede wszystkim.: rozwoju folwarku szlacheckiego i poddaństwa chłopskiego, eksportu 

towarów leśnych i wołów, górnictwa soli i ołowiu, funkcjonowania przemysłu 

metalurgicznego i sukienniczego, a także życia codziennego różnych warstw i grup 

społecznych. 
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Instalacja główna: Gdańsk – „oko Rzeczypospolitej” 

Tematyka instalacji głównej będzie poświęcona roli Gdańska i handlu wiślanego w 

XVI-XVII w.  

Główny element wystroju plastycznego może stanowić aranżacja sceny z ulicy 

gdańskiej, z przedstawieniami np. postaci kupca gdańskiego, szlachcica polskiego 

nabywającego towary na własny użytek, chłopa z pobliskiego starostwa przynoszącego próbki 

zboża, żydowskiego agenta handlowego, holenderskiego kupca etc.  

Podstawy ikonograficznej powinno dostarczyć sławne dzieło Izaaka van den Blocke, 

Alegoria handlu gdańskiego (Gdańsk, Sala Czerwona Ratusza Głównego). Obok mapa 

przedstawiająca zasięg handlu wiślanego z wykorzystaniem w warstwie narracyjnej m.in. 

fragmentów z utworu Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej 

przypadającymi Sebastiana Klonowica, bogatej ikonografii dotyczącej barek i tratw 

rzecznych, a także fragmentów kontraktów zakupu i sprzedaży rozmaitych towarów w 

Gdańsku, przez przybywających tu kupców z Rzeczypospolitej i zagranicy. 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Mapy ukazujące prywatne wsie, miasta oraz dzierżawy królewszczyzn wybranych 

magnatów na terytorium RP w XVI/XVII w. Przedstawienie funkcjonowania systemu 

latyfundialnego na wybranych przykładach magnackich fortun (np. Radziwiłłowie, 

Wiśniowieccy, Koniecpolscy). W czasie dalszych prac projektowych należy rozważyć 

możliwość obszerniejszej prezentacji wybranej rezydencji magnackiej na kolonizowanej w 

XVI/XVII w. Ukrainie (np. Podhorce Koniecpolskich). Prezentacja zasad funkcjonowania 

gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej m.in. w oparciu źródła pisane (inwentarze, kontrakty 

dzierżawne, rachunki) oraz wybrane fragmenty popularnych poradników szlacheckich 

zarządzania majątkiem ziemskim, jak najpopularniejszego pod kon. XVI i pocz. XVII w. 

dzieła tego typu autorstwa Anzelma Gostomskiego pt. Gospodarstwo, czy też Jakuba 

Kazimierza Haura Skład abo skarbiec z 2 poł. XVII w. Sceny z życia codziennego i 

warunków materialnych wybranych przedstawicieli różnych stanów i warstw społecznych. 

 

C. 2. Przestrzeń: Wojna i społeczeństwo 

Kluczem do tej ekspozycji będzie prezentacja różnych polsko-litewskich formacji 

wojskowych, kampanii wojennych i posiadających przełomowe znaczenie bitew głównie 

ze schyłku XVI i XVII w. – „stulecia niekończącej się wojny”.   

Główny nacisk zostanie położony na fakt, że w wieloetnicznej Rzeczypospolitej, 
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walczącej z przeciwnikami reprezentującymi tak wschodnią, jak i zachodnią sztukę wojenną, 

ukształtowały się formacje zbrojne typowe zarówno dla Wschodu, jak i Zachodu kontynentu. 

Czerpanie wzorów z dwóch stron nie przeszkodziło w wytworzeniu się typowo polskich 

formacji (husaria, pancerni).  

Istotnym przesłaniem całej przestrzeni jest także ukazanie wpływu działań wojennych 

na życie ludności cywilnej (zniszczenia, rabunki) oraz na funkcjonowanie państwa (np. 

konfederacje wojskowe, niewydolność systemu skarbowego państwa). 

 Oś chronologiczną tej przestrzeni wytyczać mają przede wszystkim wojny, kampanie 

i bitwy z udziałem oręża polskiego, począwszy od kampanii moskiewskich Stefana Batorego 

z lat 1579-81 (z możliwymi odwołaniami do wcześniejszych istotnych dla historii 

wojskowości wojen i bitew – np. Orsza 1514), poprzez wojny z Moskwą, Szwecją i powstania 

kozackie, łącznie z powstaniem Chmielnickiego.  

Na dalszym etapie prac projektowych należy rozważyć możliwość podziału 

przestrzeni na trzy mniejsze przestrzenie poświęcone wojnom z Moskwą (od Batorego do 

Jana Kazimierza), Szwecją oraz powstaniom kozackim, w taki sposób aby zainteresowanemu 

widzowi umożliwi ć łatwe przejście od lub do fragmentów ekspozycji poświęconej panowaniu 

władców elekcyjnych w sąsiedniej przestrzeni Wolna elekcja.  
 

Instalacja główna: Skrzydlaci rycerze 

Tematyka instalacji głównej będzie poświęcona dziejom husarii. Prezentacja 

uzbrojenia husarskiego z wykorzystaniem m.in. przedstawień na tzw. rolce sztokholmskiej z 

pocz. XVII w. oraz ikonografii z epoki obrazującej najważniejsze bitwy z udziałem husarii. 

(m.in. Kircholm 1605, Kłuszyn 1610). Fragmenty pamiętników żołnierzy zawierających ich 

wspomnienia i opisy nie tylko działań militarnych, lecz także dnia codziennego ówczesnych 

wojen. Wybrane fragmenty dzieł staropolskich i cudzoziemskich dziejopisarzy oraz druków 

ulotnych i gazetowych z opisami wojen i bitew z udziałem husarii, a także innych 

charakterystycznych dla epoki staropolskiej formacji wojsk polskich. 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Pozostałe fragmenty ekspozycji w tej przestrzeni, stworzone w oparciu o bogate 

materiały ikonograficzne i źródła pisane (m.in. literatura pamiętnikarska), będą poświęcone 

przebiegowi najważniejszych dla dziejów oręża i losów państwa polsko-litewskiego wojen, 

kampanii i bitew (do lat 60. XVII w.) oraz dokumentacji ukazującej losy i codzienność 

zarówno aktywnych uczestników wojen, jak i dotkniętej ich skutkami ludności cywilnej.  

 



 54 

C.3. Przestrzeń: Kryzys i próby jego przezwyciężenia 

(skrót: Kryzys) 
 

W ekspozycji – związanej ściśle z tematyką przestrzeni Wojna i społeczeństwo, a 

także fragmentami przestrzeni Wolna elekcja – zostaną przedstawione z jednej strony 

najważniejsze objawy kryzysu, jaki zaczął ogarniać państwo polsko-litewskie począwszy od 

panowania Jana Kazimierza w poł. XVII w., z drugiej zaś wysiłki dyplomatyczne i militarne 

zmierzające do zaradzenia słabości RP na arenie międzynarodowej za panowania Jana III 

Sobieskiego.  

Przyczyn dogłębnego kryzysu państwa trzeba upatrywać m.in. w olbrzymiej skali 

zniszczeń ludzkich i materialnych spowodowanych wojnami, w załamaniu systemu 

skarbowego i monetarnego RP, a także niekorzystnych zawirowaniach w polskiej i 

europejskiej gospodarce i handlu (związanych m.in. z ruchem cen zboża oraz rosnącymi 

kosztami wojen). Kryzys wzmacniał również chaos w życiu politycznym w 2 poł. XVII w., 

m.in. wskutek pierwszych praktyk zrywania sejmów przez stosowanie liberum veto (od 1652 

r.). Pogłębiały go konfederacje wojskowe i rokosz Lubomirskiego (1665-66). Przy tym 

zjawisko długofalowego kryzysu w polityce wewnętrznej państwa należy ukazać w 

kontekście procesu uzależnienia średniej szlachty od magnaterii, co stało się jedną z przyczyn 

upadku kultury politycznej w szlacheckiej RP – upadku rozumianego jako przedkładanie 

interesu jednostkowego ponad interes politycznej wspólnoty.  

W drugiej części ekspozycji w nawiązaniu do wcześniejszych wydarzeń wojennych 

(zaprezentowanych w przestrzeni Wojna i społeczeństwo) zostaną ukazane militarne i 

dyplomatyczne zmagania z Turcją z okresu 1672-99, włącznie z kulminacyjnym ich punktem, 

jaki stanowi wiktoria wiedeńska z 1683 r., a także próby zaradzenia słabości RP na arenie 

międzynarodowej za panowania Jana III Sobieskiego i pierwszych latach panowania Augusta 

II z dynastii Wettinów (do 1699 r.). 

  

Instalacja/ eksponat główny 

Głównymi obiektami organizującymi niniejszą przestrzeń wystawienniczą będą trzy 

kluczowe dla tego fragmentu ekspozycji instalacje. 
 

Instalacja 1: Dobry żart tynfa wart 

Tematyka instalacji będzie poświęcona kryzysowi skarbowemu i monetarnemu RP 

zapoczątkowanemu w poł. XVII w.  
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Ważne elementy instalacji stanowić będą wnętrze mennicy warszawskiej oraz 

podobizny monet szelągowych i groszowych z początków 2 poł. XVII w., czyli tzw. 

boratynki i tymfy w otoczeniu innych monet. Ten fragment ekspozycji ma trudne zadanie: 

przejrzystego wyjaśnienia zwiedzającym zawiłości wczesnonowożytnego systemu 

monetarnego dawnej RP.  

Należy wyeksponować m.in. wymowne inskrypcje na ówczesnych monetach. Np. 

wybijana przez mincerza Andrzeja Tymfa pierwsza polska moneta złotówkowa posiadała 

nominalną wartość 30 groszy, jednak w rzeczywistości z powodu małej ilości zawartego w 

niej srebra jej wartość nie przekraczała 15 groszy. Wybity na niej łaciński napis – „Cenę daje 

ocalenie kraju i to lepsze jest od kruszcu” – próbował wyjaśnić, dlaczego władze państwowe 

podjęły decyzję o biciu niepełnowartościowej monety. Z kolei widniejące monecie 

złotówkowej inicjały łacińskiego imienia króla Jana Kazimierza ICR (Ioannes Casimirus Rex) 

były odczytywane przez złośliwych jako Initium Calamitatis Regni – początek nieszczęść 

królestwa. Monety te bite w wielkich ilościach i pogłębiające kryzys monetarny w RP 

przyczyniły się do powstania znanego porzekadła: „dobry żart tynfa wart”. 
 

Instalacja 2: Rokosz 

Instalację tę można hasłowo zatytułować „Rokosz”. Jej tematyka będzie dotyczyć 

rokoszu Lubomirskiego – wojskowej konfederacji (1665-66) zawiązanej przeciw królowi 

przez hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, oskarżanego o kontakty obcymi 

państwami, podżeganie wojska do buntu przeciw Janowi Kazimierzowi i skazanego 

wyrokiem sądowym na banicję i infamię. Zwolennicy Lubomirskiego podjęli przeciw 

stronnictwu królewskiemu nie tylko akcje militarne, ale również paraliżowali działalność 

sejmów. Ostatecznie rokosz Lubomirskiego zakończył się ukorzeniem się magnata przed 

królem, który jednak musiał zrezygnować z planów przeprowadzenia elekcji vivente rege. 

Jednym z głównych elementów ikonograficznych instalacji stanowić będzie replika portretu 

konnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego (obraz olejny, anonimowy, poł. XVII w., zbiory 

Muzeum Pałac w Wilanowie ). 
 

Instalacja 3: Odsiecz wiedeńska 

Tematyka instalacji będzie poświęcona ostatniej wielkiej wiktorii oręża polskiego w 

epoce staropolskiej w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. – zwycięstwu odniesionemu nad armią 

osmańską przez sprzymierzone siły polskie, habsburskie i z Rzeszy Niemieckiej pod 

dowództwem Jana III Sobieskiego.  
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Oprócz fragmentów źródeł pisanych (korespondencja, diariusze, współczesne opisy 

bitwy w literaturze ulotnej i publikacjach gazetowych) podstawowymi elementami instalacji 

będą przedstawienia zaczerpnięte ze współczesnej bogatej ikonografii dokumentującej różne 

fazy i aspekty oblężenia i odsieczy Wiednia w 1683 r. (m.in. wykorzystać tutaj można oprócz 

ikonografii rodzimej podobizny takich monumentalnych dzieł malarskich jak Schlacht bei 

Kahlenberg pędzla Jana Wycka z 1698 r., czy Einastzschlacht von Wien 1683 – XVII wieczne 

płótno w Historisches Museum der Stadt Wien). 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Pozostałe fragmenty ekspozycji w tej przestrzeni będą wykorzystywać materiały 

ikonograficzne i źródła pisane, prezentując inne ważne epizody zmagań dyplomatycznych 

oraz wojen zewnętrznych toczonych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana 

III Sobieskiego, a także początki kryzysu w polityce wewnętrznej państwa, którego 

symptomami było m.in. zrywanie sejmów oraz pogłębiający się klientelizm zubożałej 

szlachty wobec magnaterii.  

Dobrą kanwą do zaprezentowania dwóch ostatnich wątków stanowi biografia (i 

narosłe wokół niej mity) Władysława Sicińskiego, posła z ziem Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, któremu przypisuje się zerwanie pierwszego sejmu (marzec 1652 r.) za pomocą 

formuły liberum veto (wedle przypuszczeń niektórych historyków na polecenie Janusza 

Radziwiłła cieszącego się ponurą sławą w polskiej pamięci historycznej z powodu swej 

postawy podczas szwedzkiego „potopu”).  

 

C.4. Przestrzeń: Mrok i świt – czasy saskie 

(skrót: Mrok i świt) 
 

W XVIII w. pa ństwo polsko-litewskie znalazło się w okowach zagrożenia 

wypływającego głównie z mocarstwowych ambicji oraz rosnących roszczeń 

terytorialnych państw ościennych: Prus, Austrii i Rosji.  

Już od czasów Wielkiej Wojny Północnej (1700-1721) terytorium RP stało się 

terenem przemarszów obcych wojsk, a także interwencji obcej dyplomacji, zwłaszcza 

rosyjskiej, w sprawy wewnętrzne państwa. Już w tym okresie mamy do czynienia ze 

stopniową utratą suwerenności na rzecz Rosji. Od czasów Sejmu Niemego 1717 r. można 

mówić, że RP stała się faktycznie (nie formalnie) rosyjskim protektoratem. Jednocześnie 

obserwujemy upadek życia publicznego, nasilają się walki rodów magnackich, kompromituje 

rządząca elita z królami na czele, zanika ośrodek polskiej racji stanu. Iluzja „złotej wolności” 
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i równości szlacheckiej jest wykorzystywana w celach propagandowych, stając się de facto 

czynnikiem sprzyjającym pogłębianiu obcych wpływów.  

Oś chronologiczną przestrzeni Mrok i świt wytycza okres unii personalnej RP z 

Saksonią (1697-1763), czyli czasy panowania dwóch władców z dynastii Wettinów: Augusta 

II Mocnego i Augusta III, przerwane przez próby przejęcia korony przez Stanisława 

Leszczyńskiego. Okres ten popularnie zwykło się nazywać „nocą saską”. Twórcom tej 

przestrzeni zależy na stworzeniu bardziej wyważonego obrazu, w którym zostaną 

skontrastowane symptomy chaosu i anarchii (mrok) z pierwszymi planami reform (świt). 

Parafrazując słowa wybitnego historyka i znawcy tego okresu, Władysława 

Konopczyńskiego, można powiedzieć, że poprzez mrok czasów saskich przebijały pierwsze 

oznaki świtu.  

 

Instalacja główna: Oblężenie Gdańska w 1734 r. 

Tematyka instalacji będzie dotyczyć dramatycznych wydarzeń i punktów zwrotnych 

tzw. wojny o sukcesję polską (1733-35), w której zaangażowane było wiele państw 

kontynentalnej Europy (koalicja Francji, Hiszpanii, Bawarii przeciw sojuszowi Rosji, Austrii, 

Prus i Danii). Przyczyną jej wybuchu była rywalizacja o polski tron między Stanisławem 

Leszczyńskim a Augustem III Wettinem. Centralny element instalacji będzie stanowić 

przedstawienie z obrazu Oblężenie Gdańska przez Rosjan z 1734 r. (autor nieznany, olej na 

płótnie, Muzeum Okręgowe w Toruniu) lub z kolorowych rycin przedstawiających ten ważny 

epizod i jeden z punktów zwrotnych wojny o sukcesję polską. Oblężenie Gdańska przez 

wojska saskie i rosyjskie w 1734 r. zakończyło się pokonaniem zwolenników Leszczyńskiego 

i wspierających go oddziałów francuskich.  
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Pozostałe fragmenty ekspozycji w tej przestrzeni, stworzone w oparciu o bogate 

źródła ikonograficzne i pisane będą poświęcone przebiegowi i negatywnemu wpływowi 

Wielkiej Wojny Północnej (1700-21) na kondycję polityczną ziem RP w 1 poł. XVIII w. – 

paraliż życia parlamentarnego głównie poprzez nagminne stosowanie liberum veto i praktyki 

korupcyjne – a także na sytuację gospodarczą – zniszczenia materialne i straty w populacji, 

następnie zaś po zakończeniu działań wojennych pierwsze ślady sanacji gospodarki, w tym 

również reform dóbr (tzw. ekonomii) królewskich. Tutaj również zostanie dokonany bilans 

unii polsko-saskiej (1697-1763) tak z perspektywy gospodarczej jak i politycznej. W tym 

ostatnim przypadku, oprócz symptomów upadku obyczajów politycznych, należy koniecznie 
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przypomnieć pierwsze projekty reform ustrojowych w duchu republikańskim Stanisława 

Karwickiego zawarte w jego Egzorbitancjach (1703-10) oraz późniejszym De ordinanda 

Republica seu de corrigendis defectibus in statu Reipublicae Polonae, poprzez Głos wolny 

wolność ubezpieczaiący (1733?), ogłoszony przez Stanisława Leszczyńskiego, a napisany 

przez kogoś z kręgu jego zwolenników (Mateusz Białłozor?), kończąc zaś na O skutecznym 

rad sposobie (1761-63) Stanisława Konarskiego. 

W trakcie dalszych prac projektowych należy zastanowić się nad odpowiednim 

uwzględnieniem w tym fragmencie ekspozycji rekonstrukcji wybudowanego w czasach 

panowania dwóch Augustów Pałacu Saskiego, który już od 1724 r. stał się siedzibą dworu 

królewskiego, stanowiąc zarazem ważny dla rozwoju Warszawy element założenia 

urbanistycznego Osi Saskiej. Wprowadzenie do przestrzeni tej wybranych elementów 

architektury XVIII-wiecznej Warszawy mogłoby stanowić wizualny łącznik z tłem ekspozycji 

w sąsiedniej przestrzeni Pierwszy rozbiór i Konstytucja 3 maja na osi A: „państwo-

suwerenność-wolność”.  

 

C.5. Przestrzeń: Ratowanie z upadku 
 

Próbom wzmocnienia i zreformowania ustroju państwa polsko-litewskiego w 

latach 1764-1791 towarzyszył szereg reform mających odbudować nadszarpnięte 

wojnami życie gospodarcze kraju oraz wzmocnić skarb i finanse państwa.  

M.in. w tym celu wprowadzono cło generalne, przeprowadzono reformę monetarną i 

domeny królewskiej, zajęto się odbudową miast, zakładano kompanie handlowe i 

przemysłowe oraz manufaktury. Podjęto również kroki w kierunku większego 

równouprawnienia mieszczan i Żydów, a także pierwsze próby oczynszowania chłopów, 

nowych regulacji prawnych między dworem a wsią oraz ograniczania poddaństwa 

chłopskiego. Istotne były też próby unowocześnienia i wzmocnienia polsko-litewskiej armii w 

kontekście reform państwowych (np. poprzez zwiększenie wydatków ze skarbu państwowego 

na utrzymanie stałej armii, reformę gwardii, czy też tzw. urealnianie etatów). Motorem tych 

przemian był dwór królewski. Reformy napotykały jednak na systematyczne przeciwdziałania 

ze strony mocarstw ościennych, jak np. ograniczanie handlu wiślanego przez Prusy, czy 

wysiłki Rosji zmierzające w kierunku stagnacji dochodów skarbowych RP. W końcu wielka 

szansa zreformowania życia gospodarczego, wzmocnienia finansów państwa i armii została 

utrącona przez mocarstwa ościenne, co walnie przyczyniło się do ostatecznego upadku I RP. 
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Instalacja główna: Manufaktura 

Model ośrodka manufakturowego i osady pracowników manufaktury z lat 1764-1774 

w Horodnicy, w dawnej ekonomii grodzieńskiej (dziś część Grodna), utworzonej przez 

podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza (1733-1785).  

Zaplanowana na 1500 mieszkańców osada charakteryzowała się typowymi dla epoki 

oświecenia założeniami urbanistycznymi i regularną zabudową – częściowo zachowaną do 

dziś, choć w dużej części zniekształconą przez przebudowy (m.in. pałac administratora, dom 

wiceadministratora, dom majstra). Rozciągającą się obok pałacu Tyzenhauza osadę 

podzielono na trzy strefy: 1) administracyjno-kulturalną, m.in. z budynkami administracji, 

lamusem, teatrem, szkołami teatralną i muzyczną; 2) strefę nauk ze szkołą medyczną i 

ogrodem botanicznym; 3) strefę przemysłowo-mieszkalną z folwarkiem, karczmami, domami 

dla robotników. W Horodnicy produkowano m.in. sukno, jedwabie, kapelusze, płótno, 

pończochy, karety, garbowano skóry, wytwarzano produkty złotnicze, a także broń palną.  

Wielostronna działalność gospodarcza Tyzenhauza, oświeceniowego administratora 

oraz działacza gospodarczego i oświatowego, zaangażowanego – oprócz zakładania licznych 

manufaktur oraz wspierania reform oświatowych opracowanych przez Komisję Edukacji 

Narodowej – również w rozwój handlu, budowę dróg lądowych i kanałów wodnych 

połączonych z Niemnem stanowić może przykład próby modernizacji epoki stanisławowskiej, 

która w tym przypadku zakończyła się fiaskiem. Większość manufaktur upadła, a 

niezadowolone ze zwiększających się ciężarów chłopstwo podniosło bunt (tzw. powstanie 

szawelskie z 1769 r.) Również brakiem sukcesu zakończyła się kariera polityczna 

Tyzenhauza dążącego do budowy silnego, antymagnackiego stronnictwa królewskiego na 

Litwie.  

Podstawy ikonograficznej do rekonstrukcji modelu mogą dostarczyć ilustracje 

manufaktury w Horodnicy (mapy i rysunki osady, rysunki porcelany, zob. w: T. Korzon, 

Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. 2. Warszawa 1897). 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Pozostałe fragmenty ekspozycji w tej przestrzeni będą prezentować szeroki wachlarz 

reform zainicjowanych przez obóz królewski podczas panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego (m.in. wspomniane wyżej: cło generalne, reformy monetarna, domeny i miast 

królewskich), a także zwiększenia liczebności i modernizacji armii koronnej i litewskiej.  

W trakcie dalszych prac projektowych należy zastanowić się nad odpowiednim 

uwzględnieniem w ekspozycji XVIII-wieczego epizodu z dziejów sąsiadującego z przyszłym 

budynkiem MHP Pałacu Ujazdowskiego, który po przebudowie za Stanisława Augusta 

mieścił w swoich murach koszary Gwardii Pieszej Litewskiej. 
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GALERIA 3: POD ZABORAMI (1795-1914) 

 

Galeria obejmuje porozbiorowe dzieje Polski od 1795 do 1914 r. (natomiast okres I 

wojny światowej i odbudowy państwa polskiego będzie przedmiotem ekspozycji w tzw. 

przestrzeni przejściowej między galerią Pod zaborami a galerią poświęconą problematyce II 

RP – zob. poniżej galeria Drogi do niepodległości i niepodległość). Zakres terytorialny 

ekspozycji w galerii Pod zaborami odnosi się do ziem dawnej Rzeczypospolitej w 

granicach z 1772 r., z uwzględnieniem obszarów jej pogranicza, gdzie pod koniec XIX w. 

nastąpiła polska aktywizacja narodowa. 

 

Zgodnie z zasadami zaproponowanymi dla całej wystawy stałej MHP ekspozycja 

poświęcona historia Polski w XIX w. została ujęta w ramach trzech tzw. osi. Jednakże ze 

względu na specyfikę tego okresu w dziejach Polski (utrata niepodległości i udział Polaków 

powstaniach i kampaniach wojennych w celu jej odzyskania) w przestrzeniach 

usytuowanych wzdłuż „osi państwo-suwerenność-wolność”  silniej niż w epokach 

poprzednich została uwzględniona tematyka wojny i czynu zbrojnego. Zaproponowane 

poniżej tytuły przestrzeni wystawienniczych – podobnie jak w przypadku pozostałych galerii 

– mają charakter roboczy. Należy również na dalszym etapie prac projektowych rozważyć 

możliwość wyodrębnienia dodatkowych mniejszych przestrzeni lub stworzenia instalacji, 

stanowiących aneksy tematyczne do opisanych poniżej przestrzeni.  

 

Przyjęto podział chronologiczno-rzeczowy, a nie wyłącznie tematyczny – co być może 

byłoby bardziej interesujące i prostsze w prezentacji – wychodząc z założenia, że podział 

chronologiczno-rzeczowy będzie łatwiejszy w odbiorze dla masowego odbiorcy – słabo, albo 

wcale nie znającego historii Polski. Cezury chronologiczne pomiędzy przestrzeniami różnią 

się nieco w ramach każdej z osi.  
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 Dzieje porozbiorowe Polski zostały potraktowane jako okres przejściowy 

pomiędzy historią Polski dawnej i nowoczesnej, co ekspozycja ma zamiar ukazać:  

1) W sferze kultury jest to przejście od staropolszczyzny przez romantyzm do 

modernizmu. 

2) W sferze społecznej przejście od społeczeństwa stanowego do społeczeństwa o 

strukturze klasowo-warstwowej oraz od narodu szlacheckiego do nowoczesnego 

narodu polskiego (i narodów „kresowych”) obejmującego wszystkie warstwy 

społeczeństwa (w praktyce o bardzo różnym stopniu świadomości narodowej). 

3) W sferze gospodarczej i cywilizacyjnej zapoczątkowanie procesów 

modernizacyjnych, które choć powolne zmieniały ziemie polskie we wszystkich 

dziedzinach. Procesy te przebiegały w różnym tempie na poszczególnych obszarach i 

z różnym skutkiem. 
 

 

W ekspozycji prezentującej dzieje polityczne ziem polskich w okresie zaborów 

umieszczonych na osi A „państwo-suwerenność-wolność”, podzielonej chronologicznie na 

okresy: 1806-1830, 1830-1864, 1864-1914 (oraz odpowiadające im przestrzenie: A.1. 

Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie; A.2. Za naszą i waszą wolność; A.3. Życie 

polityczne pod trzema zaborami) zostaną ukazane przede wszystkim rozmaite postawy 

Polaków wobec kwestii niepodległości jak również ich stosunek wobec państw zaborczych. 

Dotyczy to również tematyki dominującej w dwóch przestrzeniach tranzytowych 

prowadzących od galerii I RP oraz do galerii Niepodległość i drogi do niepodległości 

(A.1a. Jeszcze Polska nie umarła oraz A.3a. Narody).  

Pragniemy pokazać, że elity polityczne na ziemiach polskich prezentowały w różnym 

czasie różne, będące pochodną wielu czynników, postawy wobec sytuacji „narodu bez 

państwa”: przystosowanie i szukanie szansy dla sprawy narodowej poprzez kompromis; 

ugodę z zaborcą; pracę organiczną; czy wreszcie czynny opór w postaci powstań i spisków.  

Idea wolności narodowej w XIX w. znajdowała swój pełny wyraz przede wszystkim w 

czynnym dążeniu części Polaków do odbudowy państwa polskiego. W miarę upływu XIX w. 

i nabywania poczucia współczesnej świadomości narodowej przez coraz szersze warstwy 

społeczeństwa polskiego wzrastało też poparcie dla idei odzyskania niepodległości 

(rozmaitymi metodami), choć musiało się ono konfrontować z aspiracjami tzw. narodów 

kresowych (na ten temat zob. zwłaszcza przestrzeń tranzytową Narody).  
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W sposób rozbudowany i wielowątkowy kwestia aktywnego dążenia do odzyskania 

niepodległości zostanie zaprezentowana zwłaszcza w przestrzeni przejściowej Jeszcze Polska 

nie umarła, a także w umieszczonych na osi A. „państwo-suwerenność-wolność” 

przestrzeniach: Za naszą i waszą wolność oraz – częściowo – Życie polityczne pod trzema 

zaborami, prezentujących dzieje powstań, spisków, udziału Polaków w wojnach i 

rewolucjach w powiązaniu z polityką międzynarodową, ruchami liberalnymi, 

demokratycznymi oraz narodowymi w Europie.  

Przy tym bogactwo i dramatyzm różnych wyborów, przed jakimi musieli stawać w 

XIX w. mieszkańcy ziem polskich (np. akces do powstania, samookreślenie tożsamości 

narodowej, strategie przeżycia w kraju, a także na zesłaniu, czy emigracji itp.), uwikłania w 

historię, czy też wielokierunkowość procesów asymilacji i akulturacji dobrze wyrażą losy 

(niekiedy niezwykłe, heroiczne, awanturnicze, itd.) konkretnych osób zaprezentowane w 

formie rozbudowanych personal stories. Ta sugestywna i przekonywająca dla większości 

zwiedzających forma prezentacji będzie wykorzystana również często w przestrzeniach 

wystawienniczych umieszczonych na pozostałych dwóch osiach.  

 

W przestrzeniach usytuowanych wzdłuż osi B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość”  

(B.1 Późne oświecenie; B.2. Romantyzm; B.3. Pozytywizm i Młoda Polska) przedstawione 

zostaną dzieje kultury, oświaty (legalnej i tajnej) oraz nauki (z ukazaniem wkładu Polaków w 

rozwój każdej z tych dziedzin na świecie), a także życie religijne społeczeństwa oraz rola 

inteligencji przejmującej po szlachcie „przywódczą” rolę w narodzie.  

Kultura narodowa (język, literatura, malarstwo, muzyka, historia, instytucje, styl 

życia), funkcjonująca przez cały XIX w. ponad zaborami, stanowiła główny zwornik 

tożsamości Polaków, żyjących w ramach obcych organizmów państwowych i zapewne jeden 

z najważniejszych czynników polonizacji wielu niepolskojęzycznych jednostek, które 

znalazły się w różnych okolicznościach w sferze jej oddziaływania. Trzeba przy tym 

zaznaczyć, że pewne aspekty kultury elitarnej, ludowej i masowej będą stanowić również 

fragmenty prezentacji w innych częściach galerii. 

 

Ekspozycja umieszczona w dwóch dużych przestrzeniach wystawienniczych 

położonych na osi C: „gospodarka-technika-życie codzienne” (B.1. Dwór i wieś oraz B.2. 

Cywilizacja przemysłowa) poświęcona będzie postępującym w XIX w. procesom 

modernizacyjnym głównie w sferze gospodarczej i cywilizacyjnej. Procesy te, choć – 

zwłaszcza ze współczesnej nam perspektywy – powolne i przebiegające na poszczególnych 
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obszarach w różnym tempie i z różnym skutkiem zmieniały jednak życie mieszkańców ziem 

polskich we wszystkich dziedzinach. 

W każdej przestrzeni w ramach galerii Pod zaborami akcent pada – zgodnie z 

intensywnością i charakterem polskiego życia narodowego w danym okresie – na różne 

obszary i problemy (np. modernizacja państwa przez elity Księstwa Warszawskiego i 

Królestwa Polskiego; życie polityczne emigracji i czynny opór w kraju – głównie w 

Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych; nowoczesne formy legalnego życia 

politycznego w Galicji). Jednak ekspozycja będzie starała się zaprezentować także obraz 

sytuacji w tym samym czasie na pozostałych ziemiach polskich, w postaci ekspozycji 

bocznej, czy też tzw. wiedzy zwijanej. Zarysowane problemy będą ukazane, na ile to 

uzasadnione i możliwe, w kontekście przemian w państwach zaborczych i w Europie. 

  

A.1a. Przejście z galerii I RP do galerii Pod zaborami: 

Jeszcze Polska nie umarła 

Przestrzeń tranzytowa zatytułowana incipitem Mazurka Dąbrowskiego, stanowiącym 

symboliczne motto polskiej historii epoki zaborów (a jednocześnie poprzez hymn narodowy 

łączące dzieje porozbiorowe ze współczesną świadomością narodową) wprowadza 

zwiedzającego w okres dziejów „narodu bez państwa”. Przedstawia zarówno zmiany 

warunków egzystencji mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, którzy stali się teraz 

poddanymi trzech monarchii absolutnych, jak również zróżnicowanie postaw świadomej 

politycznie części społeczeństwa wobec obcej władzy (przystosowanie, kariera w służbie 

zaborcy, pierwsze konspiracje i walka zbrojna; działania na polu kultury, edukacji).  

Centrum ekspozycji w tej przestrzeni będzie ukazywać dzieje Legionów Polskich 

we Włoszech (organizacja, ideologia, losy wojenne, legenda) – pierwszą próbę realizacji 

militarnej koncepcji odbudowy państwa w oparciu o sojusz z Francją. Legiony poniosły 

polityczną klęskę, stały się jednak szkołą wojskową dla oficerów i żołnierzy przyszłej armii 

Księstwa Warszawskiego, wprowadziły nowe rozwiązania organizacyjne oraz demokratyczne 

wartości („ludzie wolni są braćmi”, zniesienie kar cielesnych) republikańskiej armii 

francuskiej. 
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Oś państwo-suwerenność-wolność  

 

A.1. Przestrzeń: Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie (1807-1830) 

W pierwszej poł. XIX w. na części ziem polskich, w wyniku sprzyjającej 

koniunktury mi ędzynarodowej powstały formy państwowości polskiej o mniejszym lub 

większym zakresie suwerenności: stworzone przez Napoleona I Bonaparte w 1807 r. 

Księstwo Warszawskie, a także utworzone po jego upadku w 1815 r. Królestwo Polskie, 

Rzeczpospolitą Krakowską i Wielkie Księstwo Poznańskie. Nadane wspomnianym 

organizmom politycznym konstytucje wprowadziły wzorowany na rozwiązaniach 

napoleońskich model ustroju i administracji oraz nowy porządek społeczno-prawny 

(zniesienie poddaństwa, równość wobec prawa, cenzus zasług i majątkowy w prawie 

wyborczym), co zapoczątkowało na części ziem polskich proces budowy nowoczesnych 

struktur państwowych i społecznych.  

Przestrzeń ma prezentować atrybuty (quasi-) suwerenności wszystkich w/w 

organizmach państwowych (sejm, rząd, administracja, armia, szkolnictwo) oraz podejmowane 

przez ówczesną elitę próby wykorzystania istniejących możliwości w celu modernizacji 

państwa. Niektóre aspekty tej problematyki zostaną również przedstawione w obrębie 

przestrzeni wystawienniczych położonych na osi B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość” 

(szkolnictwo, początki inteligencji) oraz osi B: „gospodarka-technika-życie codzienne” 

(próby industrializacji, status chłopów).  

Przestrzeń w trakcie dalszych prac projektowych może zostać podzielona na dwie 

mniejsze przestrzenie: 1. Księstwo Warszawskie; 2. Po kongresie (obejmującą organizmy 

państwowe utworzone po kongresie wiedeńskim w 1815 r.: Królestwo Polskie, 

Rzeczpospolitą Krakowską i Wielkie Księstwo Poznańskie).  

  

A.2. Przestrzeń: Za naszą i waszą wolność (1830-1864) 

Tytuł przestrzeni nawiązuje do napisu „W imię Boga za naszą i waszą wolność” 

umieszczanego po polsku i rosyjsku na sztandarach w czasie powstania listopadowego. Ów 

napis stał się symbolem polskiej tradycji walk o niepodległość różnych narodów przeciw 

despotyzmowi. Tematyka przestrzeni poświęcona jest historii powstań, spisków, wojen i 

ruchów rewolucyjnych w okresie 1830-64, ukazując życie polityczne w „trzech ojczyznach” 

(emigracja, kraj, zesłanie), przebieg najważniejszych wydarzeń (od przyczyn po skutki – 

także ich wpływ na kształt imperium rosyjskiego), postawy ówczesnych elit („bić się czy nie 
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bić”; działania organicznikowskie, politykę ugody), sylwetki działaczy, socjologiczny obraz 

emigranta, spiskowca, ocenę powstań przez kolejne pokolenia (polityczną, literacką), życie 

codzienne w czasie powstań, rolę w tych ruchach kobiet.  

Przestrzeń ta w trakcie dalszych prac projektowych może zostać podzielona na cztery 

mniejsze przestrzenie lub wyodrębnione autonomiczne instalacje:  

1. Powstanie listopadowe;  

2. Wielka emigracja i konspiracje w kraju;  

3. Powstanie styczniowe;  

4. Zesłanie.  

 

1. Powstanie listopadowe 

Powstanie listopadowe było pierwszym po rozbiorach i zarazem największym polskim 

powstaniem. Rozpoczęte przez spiskowców, którzy powierzyli władzę establishmentowi 

Królestwa, niechętnemu powstaniu, przerodziło się w wojnę polsko-rosyjską, zakończoną 

klęską i odpływem elit wojskowych, politycznych i intelektualnych z Królestwa.  
 

2. Wielka emigracja i konspiracje w kraju 

Wielka Emigracja stała się sui generis laboratorium idei politycznych, w którym 

zrodziły się projekty ustroju przyszłej Polski i dróg prowadzących do odzyskania 

niepodległości. Główne ośrodki polityczne organizowały działania polityczne i propagandowe 

w Europie oraz kraju. Emisariusze Młodej Polski, TDP tworzyli konspiracje w kraju, które 

miały przygotować mieszkańców do przyszłej walki. Emigranci brali udział w spiskach i 

rewolucjach w Europie, stanowiąc część międzynarodowej wspólnoty rewolucjonistów.  
 

3. Powstanie styczniowe 

Tzw. odwilż posewastopolska w 2 poł. lat 50. XIX w. rozbudziła nadzieje Polaków na 

zmianę położenia Królestwa i Ziem Zabranych. Ożywienie polityczne ostatecznie 

doprowadziło do wybuchu (mimo prób zapobieżenia – reformy Wielopolskiego) powstania 

narodowego, które zakończyło się klęską i ogromnymi represjami. Powstańcy stworzyli 

sprawne państwo podziemne – fenomen na nieznaną dotąd w Europie skalę. Mimo ogłoszenia 

uwłaszczenia przez Rząd Narodowy zawiodły całkowicie nadzieje na poparcie chłopów.  
 

4. Zesłanie 

 „Największe więzienie świata” w Cesarstwie Rosyjskim było przede wszystkim 

miejscem odbywania kary przez przestępców pospolitych. Więźniowie polityczni stanowili 

niewielki odsetek zesłańców. Zesłanie (na różne kary) do Rosji europejskiej, na Syberię i na 
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Kaukaz stało się formą represji dla przynajmniej 60 tys. Polaków od czasów konfederacji 

barskiej po początek XX w. Ta część ekspozycji ma na celu ukazanie zsyłki Polaków w 

okresie zaborów – od filomatów i filaretów na początku XIX w. po socjalistów u schyłku 

stulecia (tu zostaną zaprezentowane takie tematy jak: warunki życia zesłańców, ucieczki, 

powstanie zabajkalskie, rola Polaków w poznaniu i zagospodarowywaniu Syberii, Kaukazu, 

ich powroty, „czarna legenda” Sybiru).  
 

A.3. Przestrzeń: Życie polityczne pod trzema zaborami (1864-1914) 

(skrót: Pod trzema zaborami) 

Represje po upadku powstania styczniowego oraz polityka unifikacji i 

wynarodowienia prowadzona przez Rosję i Niemcy z jednej strony, a przebudowa 

polityczna monarchii Habsburgów i wprowadzenie autonomii w Galicji z drugiej, w 

istotny sposób zmieniły warunki życia (narodowego, politycznego, ekonomicznego) 

mieszkańców poszczególnych zaborów. Z perspektywy życia narodowego Polaków 

najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w Galicji – funkcjonowało tutaj polskie szkolnictwo 

i nauka (ukazane w ekspozycji na osi B „kultura-społeczeństwo-tożsamość”), w miarę 

swobodnie mogło rozwijać się życie polityczne.  

Centrum tego fragmentu ekspozycji zajmie Galicja, boczne – zabór pruski oraz 

Królestwo Polskie i Ziemie Zabrane.  

Ze względu na ustrój parlamentarny Galicja stała się forum nowoczesnego (od lat 90. 

XIX w.) życia politycznego i państwowego. Tu legalnie rozwijało się życie parlamentarne 

(mimo wszystkich jego mankamentów), samorząd, stronnictwa polityczne, masowe partie 

polityczne Tutaj swoje interesy narodowościowe artykułowały ugrupowania żydowskie, 

ukraińskie, polskie.  

W przestrzeni tej szerzej zostanie zaprezentowany polski ruch ludowy, a także ruch 

ukraiński i ruch żydowski. Część ekspozycji poświęcona Królestwu Polskiemu i Ziemiom 

Zabranym ukaże wydarzenia i problemy związane z rewolucją 1905 r. jako ruchu społecznego 

i narodowego. Dodatkowe wątki ekspozycji to: likwidacja odrębności Królestwa Polskiego, 

represje wobec Kościoła katolickiego, koncepcje pracy cywilizacyjnej pozytywistów i 

liberałów, emancypacja kobiet, tzw. pokolenie niepokornych, ruch socjalistyczny, ruch 

narodowy, legalne życie polityczne po 1905 r. na Ziemiach Zabranych, stosunki polsko-

żydowskie. Z kolei w części poświęconej zaborowi pruskiemu zostanie wyeksponowany 

fenomen narodzin nowoczesnego społeczeństwa i jego działalności organizacyjnej, walki o 

ziemię oraz strajków szkolnych. 
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A. 3.a Przejście z galerii Pod zaborami do galerii II RP: 

Narody 

W ciągu XIX w. dokonały się zasadnicze zmiany w rozumieniu pojęcia narodu. 

Poczucie wspólnej świadomości narodowej objęło stopniowo wszystkie warstwy 

społeczne.  

Na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej doszło do wykształcenia się poczucia więzi 

etnicznej – polskiej, ukraińskiej, litewskiej, łotewskiej i żydowskiej. Kształtowanie się 

ogólnopolskiej świadomości narodowej przebiegało pod wpływem różnych czynników i w 

różnym tempie w każdym z trzech zaborów. Część tych czynników stanowiła skutek 

świadomych zabiegów zmierzających do unarodowienia polskojęzycznej ludności, inna zaś 

część to niezależne procesy modernizacyjne i kulturalne (upowszechnianie języka 

literackiego, kreowanie ogólnospołecznej kultury pamięci i świadomości historycznej).  
 

 Przestrzeń tranzytowa Narody, niejako podsumowując galerię Pod zaborami, 

uwypukla cztery wątki tematyczne:  

1. rolę religii w procesach narodowotwórczych (utożsamianie narodowości z 

wyznaniem, konstrukt Polak-katolik); 

2. procesy narodowotwórcze na obszarach mieszanych pod względem 

wyznaniowym i językowym (narody „kresowe”, odrodzenie polskości na 

pograniczach dawnej Rzeczypospolitej); 

3. procesy narodowotwórcze wśród chłopów (i rola w tym inteligencji); 

4. przekształcenia świadomości zbiorowej wśród ludności żydowskiej (syjonizm i 

asymilacja). 
 

 

Oś kultura-spoleczeństwo-tożsamość 

  
B.1. Przestrzeń: Późne oświecenie 

W pierwszych dziesięcioleciach po rozbiorach na ziemiach polskich rozwijała się 

kultura o świeceniowa z jej ideałami artystycznymi (klasycyzm postanisławowski w 

architekturze i literaturze) oraz kulturalnymi i sp ołecznymi (m.in. rola edukacji).  

Ekspozycja koncentruje się wokół dwóch zasadniczych z perspektywy historycznej 

problemów: szkolnictwa oraz inicjatyw (głównie arystokratycznych) w zakresie kultury i 

nauki.  
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Szkolnictwo polskie funkcjonowało na Ziemiach Zabranych (Wileński Okręg 

Naukowy z uniwersytetem w Wilnie, Liceum Krzemienieckie) oraz w Księstwie 

Warszawskim i Królestwie Polskim (Komisja Edukacyjna, Uniwersytet Warszawski). 

Odegrało istotną rolę w kształceniu młodzieży (rozwój – do dymisji w 1820 r. S. K. 

Potockiego kierującego Komisją Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – 

szkolnictwa elementarnego i średniego), a tym samym w ukształtowaniu się jednego z 

pierwszych pokoleń inteligencji polskiej. Wywarło też wpływ na postęp nauki (np. w 

dziedzinie medycyny i nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Wileńskim), a także generalnie 

na treści życia intelektualnego elit.  

Z inicjatywy kilku arystokratów oraz intelektualistów powstały instytucje inspirujące i 

wspierające rozwój nauki (Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), gromadzące 

pamiątki historyczne oraz księgozbiory i źródła dotyczące dziejów Polski (Puławy, 

Ossolineum, Kórnik, Poznań).  

Na poziomie wiedzy uzupełniającej zostaną przedstawione tutaj m.in. takie 

zagadnienia jak: oświecenie wileńskie; „długie trwanie” spuścizny po I RP na Ziemiach 

Zabranych (w dziedzinie prawa, czy reliktów szlacheckiego samorządu i obyczajowości – 

świat Pana Tadeusza); architektura klasycystyczna; oświeceniowe idee edukacji kobiet; 

kobiety w życiu publicznym (pisarki, mecenaski kultury). 

  

B.2. Przestrzeń: Romantyzm 

Romantyzm (1822-63) odegrał główną rolę w ewolucji kultury narodowej od 

staropolszczyzny do nowoczesności. Powstały wówczas najwybitniejsze dzieła literatury i 

muzyki polskiej.  

Wpływ romantyzmu na mentalność ówczesnego i kolejnych pokoleń Polaków był 

ogromny. Literatura stała się „duchowym państwem Polaków”. W okresie romantyzmu naród 

rozumiano jako duchową wspólnotę ludzi zbudowaną na zbiorowym doświadczeniu pokoleń i 

dziedzictwie kultury. Romantycy wzywali do patriotycznego działania, tworzyli literaturę 

zaangażowaną. Stworzyła ona wzór romantycznego aktywizmu, do którego będą się 

odwoływać kolejne pokolenia powstańców i żołnierzy.  

Realizacją wzoru heroicznych postaw była aktywność patriotyczna pokolenia 

powstańców, spiskowców i rewolucjonistów od lat 30.-60. XIX – ukazana w pełni w 

przestrzeni Za wolność naszą i waszą. Natomiast w ekspozycji w przestrzeni Romantyzm 

zaprezentowana zostanie panorama polskiej kultury epoki romantyzmu (oraz jej powiązań z 

różnymi nurtami romantyzmu europejskiego) obejmująca następujące tematy: sylwetki 
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najwybitniejszych twórców, ośrodki polskiej kultury na emigracji i w kraju (Wilno, Lwów, 

Kraków, Poznań, Warszawa); odrodzenie religijności, postawy i koncepcje mistyczne; style 

zachowań romantycznych; wizerunki kobiet romantycznych (grupa „entuzjastek” i N. 

Żmichowska); twórcy filozofii narodowej (K. Libelt, A. Cieszkowski, B. Trentowski, H. 

Kamieński); historiozofia romantyczna; mity romantycznych bohaterów (np. Emilii Plater). 

 

B.3. Przestrzeń: Pozytywizm i Młoda Polska 

W 2 poł. XIX w. na ziemie polskie przenikają idee pozytywistyczne (A. Comte, H. 

Spencer), a w końcu stulecia antyracjonalistyczna filozofia (F. Nietzsche, A. 

Schopenhauer, H. Bergson), które wywarły duży wpływ na polskie elity intelektualne i 

formułowane przez nie programy społeczne.  

Literaci i malarze podejmowali problematykę narodową i społeczną, ale także 

manifestowali prawo do wolności od takich obowiązków (hasło „sztuka dla sztuki”). Kultura 

stanowiła najsilniejszy czynnik jednoczący społeczeństwo ponad granicami zaborów i 

budujący wspólnotową tożsamość. Masową wyobraźnię historyczną ukształtowało malarstwo 

J. Matejki, litografie A. Grottgera, powieść historyczna H. Sienkiewicza.  

Kraków – główne centrum kulturalne i artystyczne ziem polskich – było też miastem 

licznych manifestacji polskości przybierających rozmaite formy, jak np. inscenizacja 

pogrzebu Jana Długosza, jubileuszowych obchodów rocznic ważnych wydarzeń 

historycznych, ale też np. urodzin pisarzy, czy manifestacji solidarności z Polakami 

prześladowanymi w Prusach i Rosji.  

Główne wątki ekspozycji będą stanowić: rozwój malarstwa historycznego oraz „stylu 

zakopiańskiego” jako tzw. stylu narodowego. W nieco dalszym planie zostaną ukazane 

następujące problemy: rozwój prasy i rynku księgarskiego; fenomen pisarza jako „instytucji i 

autorytetu w sprawach narodowych” (tu zwłaszcza H. Sienkiewicz i B. Prus); rozkwit życia 

teatralnego, kabaretu i różnorodnych przejawów życia artystycznej cyganerii, rozwoju 

zjawiska i różnych przejawów kultury masowej.   

W trakcie dalszych prac projektowych należy rozważyć podział przestrzeni 

Pozytywizm i Młoda Polska na mniejsze przestrzenie oraz wyodrębnienie instalacji 

obejmujących m.in. tematykę: 1. Szkolnictwo i nauka oraz 2. Życie religijne. 

 

1. Szkolnictwo i nauka 

W 2 poł. XIX w. język polski stopniowo został wyeliminowany ze szkolnictwa w 

zaborze pruskim i rosyjskim. Inteligencja, częściowo także ziemiaństwo, organizowały tajne 
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nauczanie i samokształcenie, w tym na poziomie wyższym (Uniwersytet Latający). Natomiast 

w wyniku repolonizacji instytucji w Galicji, rozwijało się tam szkolnictwo elementarne, 

średnie i wyższe. Uczelnie Krakowa i Lwowa kształciły młodzież ze wszystkich zaborów, 

wykładali zaś na nich uczeni polscy również spoza Galicji, a do rozwoju życia naukowego 

przyczyniła się także krakowska Akademia Umiejętności. 
 

2. Życie religijne 

Ten fragment ekspozycji będzie poświęcony roli religii chrześcijańskiej w rozwoju 

polskiej kultury w okresie zaborowym. Kościół katolicki był istotnym czynnikiem 

integrującym polski naród. W XIX w. cechę charakterystyczną dla religijności ludności 

zamieszkującej ziemie polskie (podobnie jak na innych terenach Europy Środkowej) stanowił 

związek wspólnoty wyznaniowej z narodowościową. Fenomenem polskiej religijności stał się 

także rozwój pobożności ludowej połączonej z akcentami narodowymi. W tym fragmencie 

ekspozycji powinny zostać uwzględnione następujące wątki: struktura wyznaniowa ziem 

polskich; formy religijności; konfrontacja katolicyzmu z prawosławiem i protestantyzmem; 

ruchy społeczno-religijne, mariawityzm, Kościół starokatolicki.  

 
Oś gospodarka-technika-życie codzienne  

 

C.1. Przestrzeń: Dwór i wieś – tradycyjne społeczeństwo i gospodarka 

(skrót: Dwór i wieś) 
 

W 1. poł. XIX w. na ziemiach polskich dominowała jeszcze zdecydowanie 

gospodarka agrarna. Głównymi elementami struktury osadniczej były wsie chłopskie i 

drobnoszlacheckie (od Mazowsza i Podlasia na wschód), folwarki szlacheckie oraz małe, na 

wpół rolnicze miasteczka. Szlachta (ziemiaństwo) pozostawała grupą dominującą 

ekonomicznie i społecznie, chłopi zaś warstwą najliczniejszą, a zarazem zależną od ziemian. 

W obrębie tego tradycyjnego świata, jako elementy integralne, funkcjonowało również 

duchowieństwo, ludność żydowska, a także przedstawiciele aparatu władzy (ich obecność 

była odczuwalna jednak w stosunkowo najmniejszym stopniu, bowiem najczęściej władza 

egzekwowała powinności przy pomocy szlachty).  

Największą przeszkodą w rozwoju rolnictwa było przetrwanie tradycyjnej formy 

gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. System ten nie tyko nie sprzyjał rozwojowi 

rolnictwa, ale generował problemy społeczne i polityczne. Potrzeba reformy włościańskiej 

była jednym z najważniejszych problemów do lat 60. XIX w. Likwidacja darmowej pracy 
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chłopa, upowszechnianie się racjonalnych form gospodarowania, uwłaszczenie, a wcześniej 

likwidacja poddaństwa, na ziemiach polskich dokonywały się w różnym czasie (najwcześniej 

pod zaborem pruskim i w Wolnym Mieście Krakowie, najpóźniej na Ziemiach Zabranych i w 

Królestwie Polskim).  

Zróżnicowane warunki uwłaszczenia w poszczególnych zaborach, specyfika sytuacji i 

polityki poszczególnych państw zaborczych, a także inne czynniki, prowadziły do 

ukształtowania się dwóch stref rozwojowych, czy wręcz cywilizacyjnych na ziemiach 

polskich pod koniec XIX w. Zachodnioeuropejski poziom osiągnęło rolnictwo pod zaborem 

pruskim (Pomorze i Wielkopolska). Na pozostałych obszarach (wyjąwszy enklawy 

nowoczesnej gospodarki) wieś była uboga i zacofana. Równolegle zachodziły na niej 

różnorakie przemiany społeczne (ubożenie ziemian, podejmowanie pracy w zawodach 

miejskich, także przez kobiety; głód ziemi, emigracja), wpływające na stopniową utratę przez 

szlachtę dominującej dotychczas pozycji w społeczeństwie polskim.  

 W trakcie dalszych prac projektowych przewiduje się podział przestrzeni Dwór i wieś 

na mniejsze przestrzenie lub wyodrębnienie instalacji obejmujących następującą tematykę: 1. 

Dwór, wieś i miasteczko – tradycja i codzienność; 2. Wokół pańszczyzny. 

 

1. Dwór, wieś i miasteczko – tradycja i codzienność 

Prezentacja tradycyjnych wartości i form kultury szlacheckiej, chłopskiej i 

drobnomieszczańskiej (kultura materialna, obyczaj, życie codzienne, życie religijne oraz 

struktura społeczeństwa szlacheckiego, chłopskiego, mieszkańców małych miast, ludności 

żydowskiej). 
 

2. Wokół pańszczyzny 

Prezentacja funkcjonowania tradycyjnego systemu gospodarczo-społecznego na wsi 

polskiej w epoce zaborów, jego reform i modernizacji oraz ich konsekwencji. Celem tego 

fragmentu ekspozycji jest przedstawienie źródeł konfliktu między chłopami a szlachtą, a 

także przyczyn narastających różnic między zaborem pruskim i pozostałymi ziemiami 

polskimi. Ekspozycja powinna ukazać zapóźnienie rolnictwa polskiego, dyletanctwo szlachty, 

ale i wczesne inicjatywy (systemowe, indywidualne) zmierzające do modernizacji tej 

dziedziny gospodarki.  

Część problematyki (unowocześnienie wsi w 2 poł. wieku, rozwój rolnictwa, 

programy polityczne i edukacyjne skierowane do ludności wiejskiej) zostanie przedstawiona 

również w kolejnej przestrzeni Cywilizacja przemysłowa.  
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C.2. Przestrzeń: Cywilizacja przemysłowa – miasto 

(skrót: Cywilizacja przemysłowa) 
 
Procesy modernizacyjne na ziemiach polskich przebiegały w ciągu XIX w. 

bardzo nierównomiernie. W końcu XIX w. dokonała się gwałtowna industrializacja i 

urbanizacja w części Królestwa Polskiego, gdzie najwyższy poziom rozwoju osiągają okręgi 

przemysłu włókienniczego (Łódzkie) i ciężkiego (Zagłębie Dąbrowskie). Na przełomie XIX i 

XX w. nastąpiły jakościowe zmiany cywilizacyjne związane z rozwojem przemysłu, 

nowoczesnego rolnictwa, komunikacji oraz nauki i techniki.  

Centralną część ekspozycji w tej przestrzeni będzie stanowić prezentacja rozwoju 

przemysłu na ziemiach polskich (od pierwszych prób industrializacji lat 20.-40. XIX w.; 

osiągnięcia, wynalazczość), w tym rozwoju ośrodków przemysłowo-miejskich – szczególnie 

na wybranym przykładzie Łodzi, w której powstały unikalne w Europie związki 

urbanistyczne, łączące wielkie fabryki o najnowocześniejszej technologii i ognioodpornej 

konstrukcji, zespoły budynków z mieszkaniami dla robotników oraz pałace i wille 

fabrykanckie (Scheiblera, Księży Młyn).  

W tym kontekście zostaną ukazane też związki uprzemysłowienia: 

� z całością przemian społecznych i narodowościowych (napływ ludności 

wiejskiej do ośrodków przemysłowych; kształtowanie się wśród ich 

mieszkańców struktury wieloetnicznej poprzez napływ emigrantów: od tkaczy 

i robotników po inwestorów i personel techniczno-inżynieryjny; powstanie 

klasy robotniczej, warstw burżuazji i inteligencji);  

� powstanie i rola w środowisku miejsko-przemysłowym organizacji 

politycznych i zawodowych;  

� kultura życia codziennego (zmiany w standardzie życia, zdrowie i higiena, 

życie rodzinne, sposoby spędzania wolnego czasu, religijność – w tym kryzys 

duszpasterstwa w środowiskach przemysłowych i wielkomiejskich z 

wyjątkiem Śląska).  

Ekspozycje boczne poświęcone będą następującej tematyce: komunikacja (głównie 

rozwój infrastruktury komunikacyjnej, sposoby podróżowania i środki lokomocji); rolnictwo 

na przełomie wieków (zmiany techniki i organizacji pracy; ekonomiczno-polityczny charakter 

rywalizacji o ziemię w zaborze pruskim oraz rosyjskim); różne formy samoorganizowania się 

ludności zwłaszcza w zaborze pruskim; emigracja zarobkowa.  
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Ten ostatni temat – hasłowo można go ująć jako „Emigrację za chlebem i karierą” – 

będzie wymagał szczególnie wieloaspektowego potraktowania. Wymaga on bowiem 

uwzględnienia:  

� przyczyn, składu społecznego i etnicznego (głównie chłopów, Żydów, 

inteligencji),  

� skali i skutków emigracji ekonomicznej z poszczególnych ziem polskich;  

� organizacji, ustawodawstwa emigracyjnego, organizacji pomocy emigrantom;  

� kierunków emigracji i głównych skupisk ludności polskojęzycznej (USA, 

Brazylia, Zagłębie Ruhry; zagraniczne ośrodki wielkomiejskie);  

� migracji sezonowej w głąb państw zaborczych (np. Westfalii, Saksonii);  

� związków Polonii z krajem (np. transfer pieniędzy i ich wpływ na modernizację 

wsi polskiej);  

� powroty emigrantów (30% reemigrantów);  

� fundacje na rzecz Kościoła, inicjatywy patriotyczne kultywowania pamięci i 

kultury narodowej (np. Muzeum w Rapperswilu);  

� dobrowolna emigracja inteligencji na zachód i wschód (Syberia, wielkie miasta jak 

np. Petersburg – gdzie osiadło 60 tys. Polaków);  

� przykłady karier polskich emigrantów – zarówno postaci rzeczywistych (np. Z. 

Cybulski, H. Gliwic, A. Wierzbicki, W. Zglenicki, M. Skłodowska-Curie; E. 

Malinowski, O. Boznańska), jak i literackich (Baryka, Pan Balzer).  
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GALERIA 4: DROGI DO NIEPODLEGŁO ŚCI I NIEPODLEGŁO ŚĆ (1914-1939) 

(SKRÓT : II  RP) 

 

 Galeria składa się z dwóch podstawowych części, każdej o własnym przesłaniu i 

myślach przewodnich: 

� z której pierwszą dotyczącą tematyki I wojny światowej (1814-1918) oraz okresu 

militarnych zmagań o granice odrodzonego państwa polskiego (1918-1921) należy 

traktować na zasadach przyjętych dla przestrzeni tranzytowej. 

� Natomiast część druga obejmująca historię II Rzeczypospolitej w latach 1922-1939 

stara się pozostać wierna przyjętemu dla całości wystawy stałej podziałowi na osie A: 

„państwo-suwerenność-wolność”, B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość” i C: 

„gospodarka-technika-życie codzienne”. 
 

Część pierwsza (lata 1914-1921) ma ukazać widzowi drogi prowadzące do 

odzyskania niepodległości i suwerennego bytu państwowego przez Polaków po 123 

latach zaborów. Najważniejsze myśli przewodnie towarzyszące tej części ekspozycji można 

ująć w następujący sposób.   

1. Niezależnie od rozmaitych uwarunkowań zewnętrznych, czynnikiem decydującym 

o realizacji polskich marzeń o odbudowie własnego państwa, były działania 

samych Polaków, zarówno na płaszczyźnie polityczno-militarnej, dyplomatycznej 

jak i w ramach tzw. Realpolitik. To one głównie doprowadziły do odzyskania 

niepodległego bytu po 123 latach rozbiorów i odbudowy państwa polskiego po 

1918 r. 

2. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków zewnętrznych Polacy w ciągu 

stosunkowo krótkiego czasu (1918-21) zdołali obronić zagrożoną niepodległość 

oraz nadać suwerennemu państwu stabilny kształt terytorialny na przeciąg 

następnych 20 lat. Poważnym obciążeniem bilansu było jednak zaostrzenie 

konfliktów z sąsiadami (Litwą, Czechosłowacją, Niemcami, a także Ukraińcami i 

Białorusinami). Konflikty te będą miały istotny wpływ na sytuację wewnętrzną i 

pozycję międzynarodową Polski w okresie całego 20-lecia międzywojennego. 

3. Sukcesem pierwszych lat niepodległości było stworzenie stabilnych fundamentów 

ładu społecznego i państwowości polskiej, co znalazło swój wyraz przede 

wszystkim w uchwaleniu konstytucji 1921 r.  



 75 

Druga część ekspozycji (lata 1922-1939) ma za zadanie przekazać widzowi 

podstawowe kwantum wiedzy o Polsce w okresie międzywojennym i ukazać, w jaki 

sposób społeczeństwo polskie wykorzystało szansę stworzoną przez odrodzenie 

suwerennego państwa polskiego. Na ów – w sumie pozytywny – bilans złożyły się przede 

wszystkim następujące procesy. 

1. Odbudowa powojenna, stopniowe przezwyciężanie spuścizny zaborów, stworzenie 

podstaw jednolitej gospodarki narodowej oraz warunków do jej szybkiego rozwoju 

(zwłaszcza w latach 1935-1939). 

2. Modernizacja stylu życia wielu środowisk społecznych (zwłaszcza w latach 30.). 

3. Stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu edukacyjnego oraz rozwój 

nauki. 

4. Imponujący dorobek kultury, zarówno na polach tradycyjnych (literatura, sztuki 

plastyczne, teatr) jak i w ramach kultury masowej (rado, kino). 

5. Integracja społeczeństwa polskiego, której wyrazem były postawy patriotyczne 

wyrażane powszechnie w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. 

 

Jednocześnie ekspozycja ma ukazać ciemne strony bilansu Polski okresu 

międzywojennego. Przede wszystkim chodzi tutaj o utrzymywanie się na terenach Polski 

centralnej i wschodniej dużego nieobjętego modernizacją sektora społeczeństwa oraz 

tradycyjnej gospodarki szczególnie w małych i średnich miastach oraz na wsi.  
 

Dobór tematyki, instalacji i eksponatów w galerii II RP  ma na celu zaproszenie widza 

do własnej refleksji zwłaszcza nad różnymi aspektami dziejów Polski w okresie 

międzywojennym – w tym najbardziej dyskusyjnym: jej historią polityczną. Prezentowane w 

przestrzeniach umieszczonych na osi A: „państwo-suwerenność-wolność” treści koncentrują 

się wokół dwóch najważniejszych problemów tego okresu. Po pierwsze, ocenie przewrotu 

majowego 1926 r. – na ile był to zamach na demokrację parlamentarną, na ile działanie 

ratujące przed katastrofą kraj pogrążający się w chaosie? Po drugie zaś, określeniu roli Józefa 

Piłsudskiego w dziejach Polski, a także konfrontacji rzeczywistej postaci z legendą (czarną i 

białą) kreowaną przez jego zwolenników i przeciwników za życia i po śmierci marszałka. 
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Część I. Lata 1914-1921 

A1a. Przejście z galerii Pod zaborami do galerii II RP: 

Drogi do niepodległości (1914-1921) 

Zadaniem tej części ekspozycji jest ukazanie splotu wydarzeń i procesów, dzięki 

którym Polacy wchodzili w „wielką wojnę” podzieleni i podporządkowani woli 

zaborców – czego najlepszym dowodem była ich mobilizacja do armii walczących po 

przeciwnych stronach frontu – a po siedmiu latach zdołali stworzyć stabilne fundamenty 

niepodległego bytu państwowego – co dokumentuje uchwalenie konstytucji marcowej, 

zawarcie traktatu ryskiego oraz sojuszy wojskowych Francją i Rumunią.  

Przestrzeń tę – zatytułowaną roboczo: Drogi do niepodległości – należy traktować 

jako obszerną przestrzeń tranzytową, odchodzącą od przyjętego dla całości wystawy stałej 

podziałowi trójosiowemu. Natomiast będzie ona składać się z dwóch części:  

1) Wielka Wojna 1914-1918 – poświęconej losom Polaków i ich dążeniom do 

przywrócenia niepodległej państwowości podczas I wojny światowej;  

2) Polonia revidiva 1918-1921 – dotyczącej rozłożonego na kilka lat, złożonego 

procesu formowania się kształtu polityczno-ustrojowego, terytorialnego i 

społecznego odrodzonego państwa polskiego. W proces ten zaangażowane były 

szerokie warstwy społeczeństwa polskiego, a niezbędnymi warunkami do jego 

powodzenia była umiejętność zawierania kompromisów między różnymi siłami 

politycznymi i środowiskami społecznymi oraz zdolność do ożywionej aktywności 

równolegle na wielu płaszczyznach (prawno-ustrojowej, militarnej, gospodarczej). 

Wstępnie proponujemy podział każdej z części na scharakteryzowane poniżej 

rozbudowane główne instalacje tematyczne, uzupełnione instalacjami bocznymi lub innego 

rodzaju eksponatami. 

 

Część 1: Wielka Wojna 1914-1918 

 

Instalacja 1: Pod obcymi sztandarami 

Instalacja ma ukazywać sytuację „wyj ściową” Polaków jako poddanych państw 

zaborczych w pierwszej fazie I wojny światowej.  

W momencie rozpoczęcia I wojny światowej Polacy zostali zmobilizowani do armii 

państw walczących przeciwko sobie. Żołnierze narodowości polskiej uczestniczyli w 

działaniach wojennych zarówno na froncie wschodnim, zachodnim, jak i froncie włoskim. 
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Jednocześnie ziemie polskie były obszarem intensywnych działań wojennych (zwłaszcza w 

latach 1914-1916) oraz obszarem okupowanym (Galicja pod okupacją rosyjską, ziemie 

zaboru rosyjskiego pod okupacją niemiecką i austro-węgierską). Celem ekspozycji jest 

ukazanie udziału Polaków w działaniach wojennych, przykładów losów oficerów i 

żołnierzy oraz ich rodzin oraz realiów życia codziennego w warunkach wojennych i 

okupacyjnych.  

Główne elementy instalacji mają stanowić wizerunki żołnierzy – Polaków w 

mundurach trzech państw zaborczych (oprócz postaci w sytuacjach frontowych mogą to być 

również portrety rodzinne, wykonywane np. w czasie urlopów). W tym też kontekście 

prezentacja odezw władz państw zaborczych do Polaków, zdjęć obrazujących działania 

wojenne, fragmenty listów od i do żołnierzy. 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Istotną rolę w tym fragmencie ekspozycji powinna odegrać m.in. mapa ukazująca 

udział Polaków służących w armiach państw zaborczych i obcych w walkach na frontach I 

wojny światowej. Tutaj również zostaną wyeksponowane przedmioty prezentujące warunki 

życia codziennego pod okupacją, np.: obwieszczenia władz okupacyjnych, dokumentacja 

zniszczeń wojennych i represji w stosunku do ludności cywilnej, rekwizycji, pieniądze 

okupacyjne, kartki żywnościowe, itp. 
 

Instalacja 2: Ku niepodległej 

Celem tej części ekspozycji jest ukazanie różnych form aktywności politycznej, 

militarnej i społecznej Polaków w okresie I wojny światowej, która przyczyniała się do 

tworzenia podwalin pod odbudowę państwa polskiego.  

Zostanie przy tym podkreślone szczególne znaczenie czynu zbrojnego oraz 

konspiracji, ale też mocno dowartościowane działania na płaszczyźnie dyplomatycznej oraz 

dorobek struktur państwowych Królestwa Polskiego. Ta część ekspozycji ma uzmysłowić 

widzowi, że odrodzenie niepodległej Polski nie było dziełem przypadku, ale że 

wydarzenia z listopada 1918 r. były konsekwencją wcześniejszych działań Polaków 

zmierzających do odzyskania niepodległości.  
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Główne elementy instalacji będą stanowić zdjęcia, osobiste dokumenty, elementy 

uzbrojenia i umundurowania prezentujące wybrane, kluczowe momenty polskiego czynu 

zbrojnego:  

1) Wymarsz Pierwszej Kadrowej z Krakowa 6 VIII 1914 r. oraz dokumentacja 

ilustrująca próbę wywołana powstania narodowego w pierwszych dniach I wojny 

światowej.  

2) Pozycja bojowa I Brygady Legionów na Wołyniu oraz dokumentacja działalności 

Naczelnego Komitetu Narodowego oraz wszystkich brygad Legionów łącznie z 

kryzysem przysięgowym oraz przebiciem się przez front II Brygady.  

3) Żołnierze Armii Polskiej we Francji, zwanej też Błękitną Armią lub Armią Hallera 

– dokumentacja historii formowania się i udziału w wojnie.  

4) Oddziały I Korpusu Polskiego w Rosji gen. Dowbora-Muśnickiego – 

dokumentacja tworzenia się formacji polskich w Rosji wraz z dokumentacją bitwy 

pod Kaniowem 11 V 1918 r.  

5) Ćwiczenia/ zbiórka oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej oraz dokumentacja 

działalności POW.  
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Eksponaty ukazujące polskie działania na płaszczyźnie dyplomatycznej zmierzające 

do odzyskania niepodległości oraz dorobek struktur państwowych Królestwa Polskiego.  

1) Dokumentacja aktywności Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego 

Polskiego w Paryżu oraz zabiegów dyplomatycznych Ignacego Paderewskiego w 

USA. Zdjęcia, teksty memoriałów, not dyplomatycznych, oraz deklaracji 

politycznych – zwłaszcza deklaracje o uznaniu KNP za przedstawicielstwo 

polityczne narodu polskiego oraz deklaracja prezydenta Wilsona z 3 I 1918.  

2) Ważnym eksponatem będzie podobizna „Aktu 5 listopada 1916 roku” oraz 

dokumentacja obrazująca dorobek władz i administracji Królestwa Polskiego – 

otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego, budowę polskiego systemu szkolnego i 

sądowniczego, działalność Rady Regencyjnej i rządu Józefa Świeżyńskiego. 
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Część 2: Polonia Rediviva 

 

Instalacja 1: Listopad 1918 

Załamanie militarne i polityczne państw centralnych otworzyło przed Polakami nowe 

perspektywy działania. Podjęta została próba usamodzielnienia władz Królestwa Polskiego, 

powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która przejmuje kompetencje władz austriackich oraz 

zaczęły formować się ośrodki decyzyjne na terenie Wielkopolski i na Śląsku. 7 XI utworzono 

Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej.  

Nowy rozdział otworzyło zawieszenie broni 11 XI 1918 r. i akcja rozbrajania 

Niemców na terenie Królestwa Polskiego. W odradzającym się państwie polskim trwała ostra 

walka o kształt ustrojowy i wpływ różnych sił politycznych na władzę. Niezwykle ważne 

wydaje się pokazanie, że walka ta odbywała się według czytelnych, i w zasadzie 

przestrzeganych przez wszystkie liczące się siły polityczne reguł. Istotne znaczenie miał 

kompromis zawarty między obozem belwederskim a środowiskiem politycznym Romana 

Dmowskiego, w wyniku którego Komitet Narodowy Polski uzyskał akceptację dla 

reprezentowania Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, a tekę premiera w koalicyjnym 

rządzie objął Ignacy Paderewski. Prezentacja wymienionych wydarzeń ma przybliżyć 

atmosferę okresu wyłaniania się państwowości polskiej.  

W centralnej części instalacji podobizna orła (bez korony) godła z pierwszych tygodni 

odrodzonego państwa polskiego, który stanowi dominantę i tło dla prezentacji odezw i 

deklaracji polskich organów władzy (rządu Królestwa Polskiego, PLK, NRL, TRL RP, KNP, 

pierwszych dekretów Naczelnika Państwa, rządu Jędrzeja Moraczewskiego oraz rządu 

Ignacego Paderewskiego). Dokumentacja fotograficzna ukazująca rozbrajanie oddziałów 

armii państw zaborczych oraz przejmowanie władzy przez instytucje polskie. Wybrane 

fragmenty pamiętników obrazujące indywidualne odczucia uczestników wydarzeń. 
 

Instalacja 2: O rząd i ustrój niepodległej – sejm ustawodawczy 

Kompromis zawarty między obozem belwederskim a środowiskiem politycznym 

Romana Dmowskiego umożliwił również sprawne przeprowadzenie wyborów do Sejmu 

Ustawodawczego w 1919 r.   

Ta część ekspozycji ma ukazać dorobek pierwszych trzech lat budowy 

fundamentów państwowości polskiej głównie w kontekście działalności Sejmu 

Ustawodawczego. Sejm ten odegrał kluczową rolę zarówno jeśli chodzi o stworzenie 

podstawowych zasad prawno-ustrojowych (Konstytucja Marcowa), ale także o powoływanie i 
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kontrolowanie władzy wykonawczej. Był też autorem wielu aktów o istotnym znaczeniu 

politycznym (reforma rolna). 

Instalacja ma składać się z trzech segmentów ukazujących wybrane aspekty 

działalności Sejmu Ustawodawczego:  

1) Kampania wyborcza – odezwy i plakaty wyborcze, zdjęcia wieców 

przedwyborczych, kopie materiałów prasowych, programy wybranych ugrupowań 

politycznych.  

2) Rekonstrukcja przestrzeni izby poselskiej z 1919 r. z możliwością prezentacji 

informacji o klubach poselskich i poszczególnych parlamentarzystach, nagranie 

mowy Naczelnika Państwa wygłoszonej w dniu sesji inauguracyjnej.  

3) Dorobek Sejmu Ustawodawczego – prezentacja najważniejszych aktów prawnych 

z konstytucją marcową na czele. 
 

Instalacja 3: W walce o granice 

Ten fragment ekspozycji ma zaprezentować wysiłek odradzającego się państwa 

polskiego na rzecz osiągnięcia kształtu terytorialnego możliwie w największym stopniu 

odpowiadającego jego ambicjom i potrzebom. Nieuchronną konsekwencją tych zabiegów 

było wchodzenie w konflikty, także zbrojne, z innymi pretendentami do spornych terytoriów. 

Natomiast inny charakter miała wojna polsko-bolszewicka 1919-21, która w swej drugiej 

fazie stała się dla państwa polskiego walką „o być albo nie być”.  

Ekspozycja ma prezentować możliwie wszechstronny materiał faktograficzny, 

jednak nie powinna zawierać (poza wojną polsko-bolszewicką) jednoznacznych 

interpretacji prezentowanych wydarzeń. Uznanie polskich zabiegów na rzecz włączenia do 

państwa polskiego Galicji Wschodniej nie może oznaczać potępienia ukraińskich prób 

budowy własnego państwa.  

Instalacja główna będzie prezentować wybrane fragmenty i epizody wojny polsko-

bolszewickiej, a także przegląd rozwoju całości działań zbrojnych, mobilizacyjnych i działań 

dyplomatycznych (np. mapy i szkice działań wojennych 1919-1920; wybrane materiały 

dotyczące sojuszu Piłsudskiego z Petlurą i kampanii kijowskiej; najważniejsze postanowienia 

pokojowego Traktatu Ryskiego z 1921 r.). Szczególnie zostanie wyeksponowana tutaj bitwa 

warszawska 1920 r. – analiza militarna, osobiste dokumenty, pamiątki, pamiętniki, zdjęcia, 

mundury, elementy uzbrojenia, materiały dotyczące mobilizacji państwa i społeczeństwa w 

obliczu zagrożenia (nabór ochotniczy do armii, zbiórki na obronę, modlitwy i demonstracje 

patriotyczne ludności cywilnej).  
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Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Pozostałe eksponaty będą ukazywać następujące najważniejsze akty walki zbrojnej 

(oraz działań dyplomatycznych) Polaków o nadanie odradzającemu się państwu polskiemu 

jak najkorzystniejszego kształtu terytorialnego i stabilnych granic:  

1) powstanie wielkopolskie 1918-1919; 

2) wojna polsko-ukraińska w Galicji Wschodniej;  

3) udział delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu i główne 

postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawach polskich;  

4) konflikt o Śląsk Cieszyński łącznie z postanowieniami konferencji w Spa i decyzją 

Rady Ambasadorów z 1920 r.;  

5) wyprawa wileńska gen. Żeligowskiego i inkorporacja Litwy Środkowej do Polski;  

6) Plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach i trzy powstania śląskie.  

 

 

Część II. Lata 1922-1939  

 

Oś centralna A: „państwo-suwerenność-wolność” galerii poświęconej okresowi 

międzywojennemu podzielona będzie na trzy przestrzenie wystawiennicze 

odpowiadające głównym etapom dziejów państwa i życia politycznego Polski:  

Przestrzeń A.1.  Pierwsze lata demokracji i przewrót majowy obejmuje okres od wyborów 

parlamentarnych 1922 r. do zamachu majowego w 1926 r. Przestrzeni tej 

towarzyszy pytanie o genezę i interpretację przewrotu majowego.  

Przestrzeń A.2.  W cieniu marszałka Piłsudskiego obejmuje lata 1926-1935 – okres 

dominacji w życiu politycznym Józefa Piłsudskiego, począwszy od 

zapowiedzi budowy nowego ładu przez obóz sanacyjny aż po uchwalenie 

tzw. konstytucji kwietniowej i śmierć Marszałka.  

 Celem ekspozycji jest zachęcenie widza do samodzielnej odpowiedzi na 

pytanie o rolę Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski oraz o bilans jego 

projektu sanacji II RP.  

Przestrzeń A.3.  Konsolidacja w obliczu wojny obejmuje ostatnie lata przed wybuchem II 

wojny światowej, których klimat określało nasilanie się symptomów kryzysu 

międzynarodowego ładu oraz stopniowa konsolidacja społeczeństwa 

polskiego wokół hasła obrony niepodległości. 
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Przestrzenie wystawiennicze usytuowane wzdłuż osi B:„kultura-społeczeństwo-

tożsamość” maj ą: 

� z jednej strony przedstawiać specyfikę etniczno-kulturową II RP, jako kraju o 

zróżnicowanej strukturze społecznej, zamieszkanego przez wiele grup etnicznych i 

wyznaniowych (przestrzeń B.1. II RP – kraj wielu narodów i kultur),  

� z drugiej zaś unaocznić dorobek Polski międzywojennej na polu edukacji, oświaty 

i kultury (przestrzenie: B. 2. Oświata w II RP; B.3. Szkolnictwo wyższe i nauka; 

B.4. Kultura II RP ).  

Państwo polskie w okresie międzywojennym stworzyło powszechny system nauczania 

oraz nowoczesny kanon edukacyjny, zbudowało zręby nowoczesnego szkolnictwa wyższego 

oraz podstawy polskiego życia naukowego. Nie sposób również przecenić dorobku kultury 

polskiej w tamtym okresie. Poza siecią instytucji kultury narodowej i dziełami wysokiej rangi 

artystycznej powstał oryginalny wariant kultury masowej, którego wizytówkami było radio 

oraz kinematografia polska. Dwudziestolecie niepodległe pozwoliło na socjalizację dwóch 

pokoleń (walczącego o niepodległość oraz urodzonego u zarania niepodległości i kończącego 

edukację szkolną lub akademicką w chwili wybuchu wojny), które odegrały największą rolę 

w okresie drugiej wojny światowej. Ze względu na fakt, że zarówno w podręcznikach, jak i w 

praktyce nauczania historii historia kultury spychana jest na dalszy plan, wydaje się rzeczą 

szczególnie istotną (nie tylko w tym miejscu, lecz w kontekście całej wystawy stałej MHP) 

podkreślenie, że dorobek na polu oświaty, nauki i kultury w życiu społeczeństwa jest 

przynajmniej tak samo ważny jak na niwie politycznej, czy gospodarczej.  

 

Z kolei zadaniem ekspozycji w przestrzeniach usytuowanych wzdłuż osi C: 

„gospodarka-technika-życie codzienne” jest ukazanie ładu społeczno-gospodarczego 

oraz życia codziennego obywateli II RP. Istotne znaczenie ma przedstawienie zmian, jakie 

nastąpiły w okresie międzywojennym: trudności odbudowy powojennej oraz życia 

codziennego w tym czasie, sukcesów na polu gospodarczym w latach 1924-29, następnie zaś 

społecznych i gospodarczych konsekwencji Wielkiego Kryzysu Gospodarczego z początku lat 

30. oraz procesu wychodzenia z depresji gospodarczej, zwiększającej się roli państwa jako 

uczestnika życia gospodarczego, a także przyspieszenia procesu formowania się 

nowoczesnego modelu życia w Polsce w drugiej połowie lat 30. Ekspozycja na osi 

„gospodarka-społeczeństwo-tożsamość” ma również ukazać widzowi, że mobilizacja dużej 

części społeczeństwa do obrony niepodległego państwa (nawiązanie do tematyki przestrzeni 
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Konsolidacja w obliczu wojny) była jednoczenie gotowością do obrony zbiorowych i 

indywidualnych osiągnięć dwudziestu lat wytężonej prac i wysiłku inwestycyjnego.  

Ze względu na złożoność procesów życia gospodarczego i polityki ekonomicznej 

państwa polskiego oraz wielowątkowy i w sumie dobrze udokumentowany (możliwość 

wykorzystania autentycznych eksponatów) obraz życia codziennego w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego zaproponowano wstępny podział ekspozycji na osi 

„gospodarka-technika-życie codzienne” na cztery przestrzenie:  

C.1 Trudne początki;  

C.2. Stabilizacja i pierwsze sukcesy;  

C.3. Wielki Kryzys;  

C.4. Ku nowoczesności  

Z możliwością wprowadzenia dodatkowych podziałów w trakcie dalszych prac 

projektowych (zob. uwagi niżej). 

 

Oś państwo-suwerenność-wolność 

 

A.1. Przestrzeń: Pierwsze lata demokracji i przewrót majowy  

– ratunek dla Polski, czy zamach na demokrację? 
 

Okres 1922-26 obfitował w wydarzenia niezwykle istotne z punktu widzenia 

budowy podstaw modelu polskiego życia publicznego.  

Centrum życia politycznego kraju był parlament, który stał się forum dyskusji oraz rozgrywek 

politycznych prowadzących do powoływania i odwoływania kolejnych gabinetów. Jednak polityka 

rozgrywała się także poza sejmem. Kolejne kryzysy polityczne związane przede wszystkim z 

zamachem na prezydenta Narutowicza, wydarzeniami krakowskimi 1923 r. i upadkiem rządu 

Wincentego Witosa, a także sukcesem, ale i coraz ostrzejszą krytyką gabinetu Władysława Grabskiego 

prowadziły do narastania publicznej krytyki ówczesnego modelu ustrojowego oraz stylu uprawiania 

polityki w odrodzonej Polsce. Od końca 1925 r. postępowało zagęszczenie atmosfery politycznej w 

kraju. Głosy o potrzebie ustabilizowania sceny politycznej oraz wzmocnienia władzy wykonawczej 

stały się powszechne. W maju 1926 r. Józef Piłsudski zdecydował się wystąpić zbrojnie przeciwko 

dopiero co powołanemu rządowi Wincentego Witosa.  

Materiały ikonograficzne oraz dokumenty prezentowane w tej przestrzeni mają 

zachęcić widza do próby odpowiedzi na pytanie, czy polska demokracja parlamentarna lat 

1922-1926 była, mimo niewątpliwych niedoskonałości i kryzysów, systemem dobrze 

służącym Polsce, czy też jej wady miały charakter fundamentalny i modyfikacja ustroju 

politycznego była potrzebna.  
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Instalacje/ eksponaty główne 

Materiały fotograficzne, filmowe i prasowe ukazujące:  

1) spotkanie Prezydenta Wojciechowskiego i Józefa Piłsudskiego na moście 

Poniatowskiego z 12 V 1926 r.; 

2) zbiorowy pogrzeb ofiar zamachu majowego. Stanowić one mogą tło dla innych 

dokumentów i materiałów ilustrujących przebieg przewrotu, atmosferę w kraju, 

dymisję prezydenta i premiera oraz proces wyłaniania nowych władz po 

przewrocie (wybór prezydenta Ignacego Mościckiego). 
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Instalacja główna będzie poprzedzona przez instalacje rekonstruujące splot wydarzeń 

składających się na genezę przewrotu.  

Można tutaj wyodrębnić cztery problemy wymagające wizualizacji:  

1) „Śmierć prezydenta” – materiały ilustrujące rozbicie sceny politycznej w 

wyborach 1922 r., wybór Gabriela Narutowicza na urząd prezydenta i zamach na 

jego życie w Zachęcie.  

2) „Powstanie i upadek rządu polskiej większości” – koalicja chjeno-piasta; wypadki 

krakowskie 1923 r.; utrata większości w sejmie i koniec koalicyjnego rządu.  

3) „Czy musiał upaść rząd Władysława Grabskiego? – gabinet Grabskiego i jego 

reformy.  

4) „Ktoś wreszcie powinien w Polsce zaprowadzić porządek!” – krytyka demokracji 

parlamentarnej J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, W. Witosa; propozycje reform 

prawnoustrojowych.  

 

A.2. Przestrzeń: W cieniu marszałka Piłsudskiego 1926-35 
 

Celem tej części ekspozycji jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń 

politycznych oraz kierunku przemian modelu życia politycznego II RP po przewrocie 

majowym.  

Narracja zostanie skoncentrowana wokół trzech bloków tematycznych: wybory 1928 

r.; wydarzenia z lat 1930-1931 (od kongresu krakowskiego Centrolewu aż po proces brzeski); 

uchwalenie konstytucji kwietniowej i śmierć Józefa Piłsudskiego w 1935 r.  
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Instalacje/ eksponaty główne 

Tematem instalacji głównej będzie śmierć Józefa Piłsudskiego, jego pogrzeb oraz 

relacja sporów toczonych wokół jego znaczenia dla dziejów Polski.  

W celu sugestywnej wizualizacji zostaną wykorzystane tutaj następujące źródła i 

artefakty: replika płyty nagrobnej pomnika-grobu matki Józefa Piłsudskiego i serca Marszałka 

z wileńskiej Rossy; fragmenty dokumentalnych filmów z pogrzebu Józefa Piłsudskiego; 

dokumentacja kultu Piłsudskiego z lat 1935-39 (akademie, pomniki, sypanie kopców, 

panegiryki, tzw. ślubowanie wołyńskie etc); wybrane tytuły i teksty publicystyczne (od 

komunistycznych po radykalnie nacjonalistyczne) z lat 1935-39 zawierające ocenę roli 

Piłsudskiego w historii Polski.  
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Instalacji głównej będą towarzyszyć instalacje prezentujące najważniejsze wydarzenia 

z okresu po przewrocie majowym 1926 r. aż do kwietnia 1935 r.  

1) Wybory 1928 r. – dokumentacja kampanii wyborczej BBWR i innych partii oraz 

materiały ilustrujące walkę obozu rządzącego z opozycją podczas sejmu II 

kadencji.  

2) Rok 1930 – deklaracja kongresu krakowskiego, dokumentacja losów niektórych 

więźniów twierdzy brzeskiej, fragmenty wspomnień, protestów i wybrane 

materiały z procesu brzeskiego; materiały dotyczące działalności OUN, akcji 

sabotażowej w Galicji Wschodniej, akcji pacyfikacyjnych, zamachów na T. 

Hołówkę i B. Pierackiego; funkcjonowanie więzienia w Berezie Kartuskiej.  

3) Konstytucja kwietniowa – prace nad i wybrane fragmenty najważniejszych 

zapisów; wybór Ignacego Mościckiego na prezydenta i wybory parlamentarne z 

1935 r. 

 

A.3. Przestrzeń: Ostatnie lata 
 

Tematem ostatniej przestrzeni położonej na osi A: „Państwo-suwerenność-wolność” 

jest poczucie narastającego zagrożenia, a zarazem gotowość różnych kręgów 

społeczeństwa do najdalej idących poświęceń w obronie niepodległości.  

Centralnym punktem ekspozycji będzie dokumentacja przekazania na rzecz wojska 

uzbrojenia fundowanego przez ludność cywilną (samolotów, czołgów, samochodów, armat, 

rowerów) oraz sejmowe przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 V 

1939 r.  
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Drugim ważnym wątkiem będzie ukazanie dyplomatycznych zabiegów na rzecz 

poprawy międzynarodowego położenia Polski w latach 1936-39, poczynając od wizyty 

marszałka Śmigłego-Rydza we Francji, po podpisanie sojuszu polsko-brytyjskiego z 26 VIII 

1939 r. Trzecim – uspokojenie sytuacji wewnętrznej w kraju ukazane przede wszystkim przez 

pryzmat aktywności i głosów przedstawicieli opozycji wskazujących na potrzebę wspólnej 

postawy wobec zagrożenia niepodległości (np. wypowiedzi Wincentego Witosa po powrocie 

do kraju, teksty w prasie narodowej i socjalistycznej). 
 

Instalacje/ eksponaty główne 

Tematykę instalacji głównej można streścić tytułem: „W obliczu zagrożenia”. Będzie 

ona obejmować: 

� z jednej strony tekst, zdjęcia i dokumentację fonograficzną z sejmowego 

przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 V 1939 r.,  

� z drugiej zaś dokumentację fotograficzną i filmową ukazująca ćwiczenia PW i 

LOPP, a także sceny przekazywania wojsku uzbrojenia zakupionego z Funduszu 

Obrony Narodowej. W miarę możliwości można tu wykorzystać autentyczne 

eksponaty – np. działko, karabin maszynowy, rower wojskowy etc.  
 

Inne instalacje, eksponaty, elementy 

Instalacje prezentujące zabiegi dyplomatyczne na rzecz międzynarodowego 

bezpieczeństwa Polski (m.in.: pakty o nieagresji z ZSRR i Niemcami; wizyta Śmigłego-

Rydza we Francji w 1936 r., odrzucenie żądań niemieckich, i starania o gwarancje brytyjskie 

dla Polski). Szczególnie wieloaspektowego ujęcia wymagać będzie kwestia zajęcia Zaolzia w 

październiku 1938 r. Innym wątkiem zaprezentowanym w tej części ekspozycji będą próby 

konsolidacji narodowej przez obóz rządzący (OZN), a także postawa opozycji: SL, PPS, Front 

Morges.  

 

Oś kultura-społeczeństwo-tożsamość 

 

B.1. II RP – kraj wielu narodów i kultur  
 

W granicach II RP znalazły się terytoria o bardzo zróżnicowanym krajobrazie 

fizycznym i kulturowym, zamieszkałe przez reprezentantów wielu kultur, narodów, 

etnosów i wyznań.  

Na obszarze około 380 tys. km2 mieszkało prawie 32 miliony ludności (stan z 1931 r.). Polacy stanowili 

około 2/3 populacji. Bardzo liczne były społeczności: ukraińska (ok. 5 milionów), żydowska (3, 2 
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miliony), białoruska (ponad 1, 5 milionów) i niemiecka (ok. 800 tys.). Obok nich występowały słabsze 

liczebnie, ale często bardzo aktywne mniejszości – Litwini, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Tatarzy, 

Ormianie. Obywateli II RP różnicowała nie tylko narodowość, język i wyznanie religijne, ale także 

pozycja społeczna. Stąd też w obrazie życia społecznego współistniały obok siebie, a często przenikały 

się rozmaite style życia i obyczajowości, tworząc niezwykle bogatą, skomplikowaną mozaikę. 
 

Instalacja 1: Mapa II RP  

Kluczowym elementem tej instalacji będzie mapa lub mapy II RP prezentujące m.in. 

ukształtowanie fizyczne terytorium państwa, podziały administracyjne, gęstość zaludnienia, 

liczbę mieszkańców ośrodków miejskich, strukturę wyznaniową i strukturę narodowościową.  
 

Instalacja 2: Krajobrazy, miejsca, ludzie 

Instalacja będzie składać się z bogatego materiału fotograficznego prezentującego z 

krajobrazy różnych regionów, pejzaże miejskie i wiejskie, świątynie różnych wyznań i religii 

oraz uroczystości religijne, a także zdjęcia portretowe (pojedyncze i zbiorowe) 

skompletowane wg kluczy: a) wyznaniowego (duchowni różnych wyznań); b) 

narodowościowego (działacze, „typy narodowe i etniczne”); c) społecznego (od arystokratów 

po żebraków i bezdomnych); d) terytorialnych (mieszkańcy różnych regionów kraju).  

Istotnym elementem wystroju tego fragmentu ekspozycji może stać się fotoplastikon, 

umożliwiający zwiedzającym zapoznanie się z atrakcyjnym i wartościowym poznawczo 

materiałem fotograficznym przybliżających w/w tematykę.  

 

B.2. Oświata w II RP 
 

Analfabetyzm, zwłaszcza na terenie byłego zaboru rosyjskiego należał do 

największych problemów odradzającego się państwa. Stąd też wprowadzenie 

powszechnego obowiązku szkolnego dla wszystkich dzieci między 7 a 14 rokiem życia było 

jedną z pierwszych decyzji nowych władz RP.  

Stworzono sieć seminariów nauczycielskich przygotowujących potrzebne kadry, przez cały okres 

międzywojenny systematycznie budowano budynki szkolne. Zazwyczaj były one częściowo 

finansowane przez państwo, lecz znaczącą rolę odgrywały fundusze pochodzące ze zbiórek 

publicznych, darowizny ziemi i materiałów budowlanych ze strony samorządów oraz praca ochotnicza 

okolicznej ludności.  

Istotnym problemem szkolnictwa w II RP była kwestia językowa (nawiązanie do przestrzeni II RP – 

kraj wielu narodów i kultur). Państwo preferowało szkoły dwujęzyczne, w których część przedmiotów 

była nauczana po polsku, a część w językach mniejszości narodowych (tzw. szkoły utrakwistyczne). 

Nie zadawalało to przedstawicieli mniejszościowych ugrupowań politycznych, dążących do rozwijanie 

sieci szkół, w których nauczałoby jedynie w języku dominującej na danym terenie narodowości 
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(ukraińskim, białoruskim). Pewne możliwości nauczania w językach mniejszości stwrzały szkoły 

prywatne (powszechne i średnie). Z przywileju tego w największym stopniu korzystała ludność 

niemiecka i żydowska (głównie szkoły religijne). W przypadku mniejszości ukraińskiej istotną rolę 

edukacyjną pełniły organizacje społeczne, zwłaszcza Towarzystwo „Proswita” (Oświata).  

W ramach ekspozycji przestrzeni Oświata szczególnie istotne wydaje się stworzenie 

przynajmniej dwóch (lub więcej) instalacji prezentujących tematykę: „Szkolnictwo 

powszechne i oświata pozaszkolna” oraz „Szkolnictwo średnie i zawodowe”.  
 

Instalacja 1: Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna 

Instalacja będzie obejmować m.in. prezentację fragmentów rządowego dekretu o 

obowiązkowym nauczaniu; materiał zdjęciowy przedstawiający realia życia szkolnego 

(budynki i wnętrza szkolne, uczniowie, nauczyciele); przykłady podręczników i pomocy 

szkolnych; zeszyty uczniów; zestawienia statystyczne ilustrujące rozwój szkolnictwa i 

ograniczenia analfabetyzmu; dokumenty i zdjęcia ilustrujące działalność organizacji 

oświatowych, takich jak: Polska Macierz Szkolna, Proswita, Czeska Macierz Szkolna oraz 

tzw. Uniwersytetów Ludowych. 
 

Instalacja 2: Szkolnictwo średnie i zawodowe  

Materiał zdjęciowy przedstawiający realia funkcjonowania szkół średnich i 

zawodowych, państwowych i prywatnych, polskich i należących do mniejszości narodowych 

(budynki i wnętrza szkolne, uczniowie, nauczyciele, wycieczki szkolne, organizacje 

uczniowskie, w tym harcerstwo); przykłady podręczników, zeszytów uczniów; świadectwa 

maturalne (tutaj podkreślenie znaczenia matury przedwojennej – matura jako przepustka do 

świata inteligencji); wspomnienia szkolne w formie spisanej, nagrań fonograficznych lub w 

miarę możliwości materiału filmowego. Fragmenty dokumentów urzędowych wyjaśniające 

założenia jędrzejewiczowskiej reformy szkolnictwa oraz funkcjonowanie Liceum 

Krzemienieckiego. 

 

B.3. Szkolnictwo wyższe i nauka 
 

Budowa systemu szkolnictwa wyższego rozpoczęła się jeszcze w okresie I wojny 

światowej, wraz z odnowieniem Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 r.  

W pierwszych latach niepodległości powstały nowe ośrodki akademickie w Wilnie, Poznaniu i w 

Lublinie. W latach 30. w szkołach wyższych w Polsce studiowało około 50 tys. osób, wśród których 

systematycznie wzrastał udział kobiet. Środowisko akademickie tworzyło własny, odrębny świat, w 

którym szczególną rolę odgrywała profesura, nieliczna (około 800 osób), ale składająca się (w 

znaczącym odsetku) z osób o znaczącym dorobku naukowym i często nieprzeciętnej osobowości. 
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Niezwykle barwnie prezentowało się życie studenckie. Dwa najpoważniejsze problemy środowiska 

akademickiego w okresie międzywojennym to tzw. kwestia żydowska oraz zagadnienia związane z 

zakresem autonomii szkół wyższych. W okresie międzywojennym kontynuowały działalność instytucje 

naukowe powstałe w czasach zaborów, powstało szereg nowych placówek. Znacznie rozwinął się też 

rynek czasopism i książek naukowych. 

W ramach ekspozycji w przestrzeni Szkolnictwo wyższe i nauka szczególnie istotne 

wydaje się stworzenie przynajmniej dwóch instalacji, które wstępnie można zatytułować: 

„Świat akademicki” oraz „Nauka pozauniwersytecka”. 
 

Instalacja 1: Świat akademicki 

Materiały zdjęciowe, fragmenty wspomnień i pamiętników, dokumentów urzędowych 

i pamiątek prywatnych związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ośrodków 

uniwersyteckich w II RP (Warszawa – tu również działalność Wolnej Wszechnicy Polskiej – 

Kraków, Wilno, Poznań, Lublin, Lwów), życiem kadry naukowo-dydaktycznej, wybitnymi 

osiągnięciami polskich akademików, życiem studenckim towarzyskim, samorządowym i 

korporacyjnym, konfliktami wewnątrz świata akademickiego (np. getto ławkowe i numerus 

clausus).  
 

Instalacja 2: Nauka pozauniwersytecka 

Materiały zdjęciowe, dokumenty urzędowe i publikacje naukowe prezentujące 

funkcjonowanie i dorobek ważnych instytutów naukowych (np. Instytut Radowy, Instytut 

Gospodarstwa Społecznego, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Puławski, Instytut 

Naukowych Badań Europy Wschodniej w Wilnie), towarzystw naukowych (np. Polska 

Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo im. Tarasa 

Szewczenki, Żydowski Instytut Naukowy). Prezentacja wybranych pozycji na rynku książki i 

czasopism naukowych (wybrane publikacje książkowe, czasopisma, serie wydawnicze np. 

Statystyka Polski, Polski Słownik Biograficzny, Biblioteka Puławska). 

 

B.4. Przestrzeń: Kultura II RP  

Istotą przestrzeni wystawienniczej Kultura II RP  jest zawarcie w możliwie 

atrakcyjnej formie jak najbogatszego przekazu, ukazującego bogactwo dorobku II 

Rzeczypospolitej na polu kultury, a także znaczenie tego dziedzictwa kulturalnego dla 

współczesnej tożsamości nie tylko Polaków, ale także Żydów, Ukraińców i Białorusinów.  

Stąd też kolejne instalacje będą pretekstem do prezentacji zjawisk (zarówno na 

poziomie wiedzy podstawowej jak również tzw. zwijanej) z zakresu np. sztuk plastycznych, 
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rynku prasowego, czy literatury. Widz będzie mógł poprzestać na zarejestrowaniu, że tak 

wyglądał kiosk z gazetami, albo tak prezentowały się gwiazdy filmowe, ale będzie miał 

również możliwość pogłębiania wrażeń i wiedzy, np. wyszukując w księgarni interesujące go 

książki, lub posłuchać nagrań archiwalnych programu Polskiego Radia, znanych piosenek 

kabaretowych, oglądając filmy archiwalne etc. 

Dominującym elementem ekspozycji w tej przestrzeni będzie instalacja „Kawiarnia” 

rekontrująca wnętrze kawiarni w stylu lat 30. XX w. Widz po zajęciu miejsca przy stoliku 

powinien móc spostrzec kolejne elementy ekspozycji. Niektóre powinny być integralnie 

związane z „Kawiarnią” („K ącik radiowy”, „Scena kabaretowa”), inne będą odrębnymi 

instalacjami – „Księgarnia”, „Galeria sztuki”, „Teatr i muzyka”, „Kiosk z gazetami”, „Kino”. 

W zależności od stopnia zainteresowania zwiedzający będą mogli pobieżnie zarejestrować 

najbardziej rzucające się w oczy elementy – np. fotosy gwiazd filmowych, witrynę księgarni, 

fasadę Instytutu Propagandy Sztuki, albo zagłębić się w wybraną dziedzinę kultury.  
 

 Zob. dokładniejszy opis w/w instalacji oraz materiałów wizualizacyjnych i narracyjnych 

wchodzących w ich skład w załącznikach 1.4-1.4f. 
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Oś gospodarka-technika-życie codzienne  

 

C.1. Przestrzeń: Trudne początki (do 1923 r.) 
 

Równolegle do walki o kształt terytorialny Polski i budowy podstaw organizacji 

państwa w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości trwała odbudowa 

powojenna.  

Zniszczenia wojenne sięgały 30% infrastruktury kolejowej i przemysłowej, kilkunastu procent 

budynków mieszkalnych. Inflacja błyskawicznie osłabiała wprowadzoną w miejsce walut państw 

zaborczych markę polską. Poziom życia przeciętnego obywatela niewiele zmienił się w stosunku do lat 

wojennych. W centrum i na zachodzie kraju wybuchały protesty społeczne i strajki. Ich kulminacja 

miała miejsce jesienią 1923 r. (tzw. wypadki krakowskie, w których porosło śmierć kilkadziesiąt osób). 

Na znacznych obszarach ziem wschodnich działały miejscowe oraz wspierane zza wschodniej granicy 

oddziały partyzanckie, których celem było wzniecenie powstania antypolskiego. Jednak niezależnie od 

tych trudności proces wzmacniania fundamentów niepodległego państwa postępował nieprzerwanie. Do 

końca 1923 r. ukończono budowę struktur administracyjnych. Systematycznie usuwano ślady po obcym 

panowaniu. Podjęto akcję rewindykacji świątyń katolickich przejętych w XIX w. przez Cerkiew 

prawosławną. 
 

Instalacje/ eksponaty  

Materiały fotograficzne, monety i banknoty różnych walut, fragmenty pamiętników i 

korespondencji, doniesień prasowych oraz w miarę możliwości materiały filmowe 

prezentujące: realia życia na wsi w pierwszych katach powojennych (zniszczenia wojenne, 

bieda); życia w wybranym małym miasteczku na kresach wschodnich (tu również partyzantka 

antypaństwowa, kolonizacja wojskowa, rewindykacja świątyń); trudności życia w miastach 

oraz demonstracje i strajki; funkcjonowanie aparatu administracji państwowej.  

 

C.2. Przestrzeń: Stabilizacja i pierwsze sukcesy (lata 1924-29) 
 

Intensywny wysiłek pierwszych lat powojennych przyniósł wreszcie długo 

oczekiwane efekty.  

Na początku 1924 r. przeprowadzona została reforma walutowa (tzw. reforma Grabskiego), która 

stworzyła dobre podstawy pod system finansowy odrodzonego państwa polskiego. Mocny i pewny 

złoty uspokoił gospodarkę, odbudował rynek, ustabilizował dochody państwa i samorządów, 

utrzymywał wartość wynagrodzeń oraz poprawił nastroje społeczne. Nastąpiło znaczne ożywienie się 

ruchu inwestycyjnego. Do budowy gmachów publicznych, dróg kolejowych i lądowych, zakładów 

przemysłu zbrojeniowego przystąpiło również państwo. Po wielu latach wojny i przezwyciężania 

trudności powojennych ludzie wreszcie mogli ponownie cieszyć się życiem – kupować coś dla 

przyjemności, wyjechać na wycieczkę, iść do kina lub teatru. Poprawie nastrojów towarzyszył wzrost 
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aktywności społecznej. W połowie lat 20. rozpoczął się błyskawiczny rozwój sieci organizacji 

społecznych – od politycznych, przez kulturalno-oświatowe, gospodarcze, zawodowe, aż po 

turystyczno-krajoznawcze i sportowe. Inne, dotąd elitarne, jak harcerstwo czy organizacje młodzieży 

wiejskiej przekształcały się w organizacje masowe. 
 

Instalacje/ eksponaty  

Pozycję centralną w niniejszej przestrzeni zajmować będzie instalacja poświęcona 

tzw. reformie Grabskiego, wprowadzeniu w obieg nowej waluty – złotego polskiego – oraz 

długofalowych konsekwencji tego dla ożywienia gospodarczego i inwestycyjnego w kraju w 

latach 1925-29.  

Szczególnie istotne będzie w ramach instalacji towarzyszących prezentacja dwóch 

bloków tematycznych.  

� Po pierwsze, materiałów ukazujących udział państwa w tworzeniu się nowego 

ogólnopolskiego systemu gospodarczego, którego symbolami stały się budowa 

nowego portu w Gdyni, linii kolejowej łączącej Śląsk z portami bałtyckimi oraz 

organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r.  

� Po drugie, obok obrazu życia codziennego na wsi i w mieście (materiał 

fotograficzny i pamiętnikarski), przede wszystkim dokumentacji dynamicznego 

rozwoju rozmaitego rodzaju masowych organizacji społecznych.  

 

C.3. Przestrzeń: Wielki Kryzys 1929-1935 
 

Pierwszym objawem wielkiego kryzysu w Polsce było załamanie poziomu cen 

produktów rolnych.   

W latach 1932-33 osiągały one zaledwie 30% poziomu z 1929 r. Załamanie rolnictwa oraz eksportu 

produktów przemysłowych i surowców, w połączeniu z wycofaniem znacznej części kapitału 

zagranicznego, spowodowało katastrofę przemysłu polskiego i wzrost bezrobocia. Wszystkie 

wymienione czynniki doprowadziły do krachu drobnej wytwórczości, handlu i usług. Państwo, którego 

dochody skurczyły się dramatycznie, niewiele mogło zrobić. Skupiło się na pomocy społecznej i 

obronie stabilności waluty. Z roku na rok większe i bardziej gwałtowne stawały się demonstracje, 

protesty społeczne i strajki. Pewna poprawa sytuacji dała się zaobserwować w 1934 r. dzięki 

stopniowemu wychodzeniu z kryzysu kolejnych większych państw europejskich. Rozpoczęła się 

odbudowa polskiego eksportu, co pozwoliło podnieść płace i zatrudnienie, zaczęły wzrastać ceny 

produktów rolnych. Na horyzoncie pojawiła się dobra koniunktura gospodarcza… 
 

Instalacje/ eksponaty  

Materiały fotograficzne, filmowe, i doniesienia prasowe, a także źródła dokumentowe 

ukazujące warunki funkcjonowania gospodarki w warunkach kryzysu, protesty i demonstracje 
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(strajki, demonstracje uliczne, tzw. powstanie leskie z 1932 r.), rozmaite akcje z zakresu 

opieki społecznej i dobroczynności (kuchnie publiczne, zbiórki na pomoc zimową etc.) oraz 

życie codzienne w warunkach wielkiego kryzysu. Szczególne znaczenie będzie miała tutaj 

prezentacja losów jednostkowych, np. poprzez pryzmat fragmentów pamiętników 

bezrobotnych oraz chłopów. 

 

C.4. Przestrzeń: Ku nowoczesności (lata 1935-39) 
 

Jest to jedna z większych przestrzeni w galerii II RP  na osi C: „gospodarka-technika-

życie codzienne”. Zadaniem tej części ekspozycji jest ukazanie dynamiki przemian 

gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych ostatnich lat okresu międzywojennego, a 

jednocześnie kumulacji efektów dwudziestu lat systematycznego wysiłku zbiorowego i 

indywidualnego społeczeństwa polskiego. Tym samym przestrzeń ta stanowi zaproszenie do 

dokonania bilansu dorobku II RP na tych polach.  

Istotnym przesłaniem tego fragmentu ekspozycji jest uzmysłowienie zwiedzającym, że 

wiele elementów tzw. nowoczesnego stylu życia, które potocznie utożsamiane są raczej z 

okresem po II wojnie światowej, zaczęło się rozwijać już w okresie międzywojennym. 

Dotyczy to na przykład wielu form spędzania wolnego czasu oraz sportu masowego. Nie 

należy jednak tracić z pola widzenia faktu, że powyższe zmiany nie miały charakteru 

powszechnego. Poza ich zasięgiem lub na ich marginesie pozostawało wiele milionów 

obywateli Polski. Nieco dowolne na pierwszy rzut oka może wydawać się włączenie tutaj 

problematyki emigracji i Polonii, jednak mieści się ono jak najbardziej w przedstawianym w 

tej części ekspozycji kontekście procesów gospodarczo-społecznych. 

Przestrzeń tę, należącą do największych powierzchniowo przestrzeni 

wystawienniczych w ramach galerii II RP , zaproponowano wstępnie zagospodarować przez 

kilka równorzędnych instalacji, z których każda ma przybliżać istotne aspekty w/w 

problematyki, umożliwiając zwiedzającym dokonanie bilansu osiągnięć i porażek okresu II 

RP. Przewiduje się na dalszych etapach prac projektowych możliwość modyfikacji niżej 

wymienionych instalacji i podziału całości przestrzeni Ku nowoczesności mniejsze 

autonomiczne przestrzenie.  
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Instalacja 1: Kryzys starego świata 

Przezwyciężenie kryzysu i powrót dobrej koniunktury gospodarczej nie oznaczały 

automatycznej poprawy położenia wszystkich mieszkańców Polski.  

Sytuacja niemałej części ludności II RP pozostała nie do pozazdroszczenia. Dotyczyło to znacznej 

części chłopów we wschodnich i centralnych regionach kraju. Ich małe i prowadzone tradycyjnymi 

metodami gospodarstwa rolne często nie były w stanie wyżywić rodzinę. Położenie znacznej części 

tradycyjnego drobnomieszczaństwa (przede wszystkim żydowskiego, ale i polskiego) było równie 

ciężkie. Kryzys tradycyjnej gospodarki drobnotowarowej swój najbardziej dramatyczny wymiar 

ukazywał w niewielkich miastach i miasteczkach Polski centralnej i wschodniej, w których ludność 

żydowska stanowiła często ponad 50%, a niekiedy 90% mieszkańców, a tworząca zaplecze gospodarcze 

miasteczka okoliczna wieś sama ledwo wiązała koniec z końcem.  

Tematyka tej instalacji będzie się zatem koncentrować się na przedstawieniu sytuacji 

ludności wiejskiej oraz w małych miastach w latach 30. Ekspozycja będzie obejmować m.in. 

materiały fotograficzne przestawiające realia życia wiejskiego (np. siewca, międlenie lnu, 

młocka cepami, kośba i zbieranie zboża, duża biedna rodzina chłopska, sekwestrator); 

wybrane fragmenty Młodego pokolenia chłopów Józefa Chałasińskiego, inicjatora konkursów 

na pamiętniki chłopskie i robotnicze; dokumentację ze strajku chłopskiego w 1937 r.; 

możliwe jest także wykorzystanie eksponatów etnograficznych (np. tkaniny, archaiczne 

narzędzia rolnicze).  

Zostaną tu również zaprezentowane materiały ilustrujące realia życia w mniejszych 

ośrodkach miejskich i żydowskich sztetl (nawiązanie do tematyki przestrzeni II RP – kraj 

wielu narodów i kultur) oraz napięcia w stosunkach między ludnością chrześcijańską i 

żydowską (np. sceny z rynku w Pińsku, sceny z życia codziennego ludności żydowskiej w 

krakowskim Kazimierzu, warszawskich Nalewkach, fotografie synagog; fragmenty z ulotek i 

prasy antysemickiej np. n/t uboju rytualnego, handlu żydowskiego etc.).  
 

Instalacja 2: Gospodarka 1935-39 

W 1935 r. gospodarka polska weszła w fazę dobrej koniunktury gospodarczej.  

Systematycznie rosła produkcja przemysłowa, wzrastał poziom zatrudnienia i wynagrodzeń. Podjęto 

wiele projektów przerwanych powodu kryzysu, z miesiąca na miesiąc wzrastała liczba nowych 

inwestycji. Największym inwestorem w ostatnich latach kryzysu oraz po jego zakończeniu stało się 

państwo. Z inicjatywy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego opracowany został narodowy plan 

inwestycyjny na lata 1936-39, a następnie piętnastoletni plan rozwoju (1939-54), mający zniwelować 

dysproporcje ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Po zakończeniu kryzysu 

ponownie przyspieszyły inwestycje komunalne.  

Instalacja ta będzie obejmować materiały zdjęciowe, prasowe i filmowe prezentujące 

najważniejszy projekt gospodarczy drugiej połowy lat 30. – Centralny Okręg Przemysłowy 
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(np. elektrownie wodne w Rożnowie i Myszkowcach, huta żelaza i stalownia w Stalowej 

Woli). Poza tym prezentacja innych zakładów przemysłowych (np. fabryka Philipsa), 

inwestycji budowlanych (np. gmach Muzeum Narodowego w Krakowie, BGK w Warszawie), 

produkcji samochodów (np. wnętrze hali fabrycznej zakładów Lilpopa w Warszawie, 

autosalon dilera Fiata) i parowozów (PM 1936 z Chrzanowa).  
 

Instalacja 3: Polskie niebo i polskie morze 1935 -1939 

Lotnictwo i przemysł lotniczy były w Polsce doceniane już w latach 20.  

Powstało wówczas kilka zakładów projektujących i produkujących samoloty wojskowe i sportowe 

(m.in. PZL, RWD). W 1929 r. powołano do życia państwowe Polskie Linie Lotnicze LOT, które 

otrzymały krajowy monopol na organizację stałych połączeń lotniczych. W okresie międzywojennym 

znaczne sukcesy odnotowało polskie lotnictwo sportowe. Z kolei początki polskiej floty handlowej i 

pasażerskiej przypadały na lata 20., ale dopiero od połowy lat 30. stała się ona znaczącym segmentem 

gospodarki polskiej. Wtedy też nastąpił też szybki rozwój polskiej marynarki wojennej. Szczególnym 

przedmiotem dumy Polaków było 8 transatlantyków pasażerskich należących do spółki Gdynia-

Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (m.in. „Piłsudski” i „Batory”), pływających głównie na trasach 

Gdynia-Nowy Jork oraz Gdynia-Konstanca-Hajfa.  

Instalacja będzie obejmować materiały zdjęciowe, prasowe i filmowe prezentujące 

najważniejsze obiekty polskiej floty morskiej, przemysłu lotniczego (np. modele RWD, 

Łosia, Karasia, PZL 11, PZL-24), a także funkcjonowania lotnictwa wojskowego i cywilnego 

w okresie międzywojennym (np. budowa nowego portu lotniczego na Okęciu), w tym 

ważnych osiągnięć sportowych (zwycięstwa F. Żwirki i St. Wigury oraz J. Bajana i St. 

Płonczyńskiego w zawodach Challenege, Z. Burzyńskiego i F. Hynka w pucharze Gordon-

Bennetta). Dodatkową atrakcją dla zwiedzających może być umieszczenie w tej części 

ekspozycji symulatora lotów na PZL-11 nad Warszawą. 
 

Instalacja 4: Polacy poza granicami kraju 

W okresie międzywojennym liczba Polaków mieszkających poza granicami kraju 

sięgała 10 milionów.  

Część z nich, około 3 milionów osób to autochtoni, których układ polityczny ulokował pod obcą 

władzą. Z tego około 2 milionów liczyła Polonia niemiecka, a ponad pół miliona Polaków mieszkało w 

granicach ZSRR. Drugą grupę Polaków poza granicami stanowiła emigracja zarobkowa. Największa 

była grupa Polonii w USA, skoncentrowana przede wszystkim w północno-zachodnich stanach 

przemysłowych. Rolniczy charakter miała emigracja brazylijska. W Europie najliczniejsze był 

środowiska polskie w północnej Francji i Belgii oraz w Westfalii-Nadrenii.  

Instalacja będzie składać się z wybranych materiałów zdjęciowych, prasowych oraz w 

miarę dostępności filmowych prezentujących życie Polonii i Polaków poza granicami kraju 
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oraz działalność najważniejszych organizacji polonijnych, takich jak Kongres Polonii 

Amerykańskiej, czy Związek Polaków w Niemczech, zagranicznych klubów sportowych z 

dużym udziałem zawodników polskiego pochodzenia (Schalke 04), a także prób wspierania 

przez II RP Polonii np. za pośrednictwem Światowego Związku Polaków Zagranicą 

„Światpol”. 
 

Instalacja 5: Nowoczesny styl życia 

Instalacja ma uzmysłowić zwiedzającym przełom w standardzie cywilizacyjnym i 

sposobie życia znacznej części społeczeństwa, jaki zaznaczył się w późnych latach 30. XX w.  

Dobra koniunktura gospodarcza, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz podnoszenie poziomu 

dochodów sprzyjały upowszechnianiu elementów nowoczesności w życiu codziennym. Miasta zmieniły 

się w wielkie place budowy. Stawiano nowe osiedla mieszkaniowe i gmachy użyteczności publicznej, 

regulowano sieci ulic, rozbudowywano sieci kanalizacyjne, elektryczne i telefoniczne, organizowano 

tereny rekreacyjne. W mieszkaniach przeznaczonych dla zamożniejszego lokatora bieżąca woda i WC 

należała do standardu, łazienka była czymś może jeszcze nie oczywistym, ale oczekiwanym. Prawdziwą 

rewolucję w pracach kuchennych oznaczała instalacja zlewozmywaka, zastąpienie paleniska przez 

kuchenkę gazową, lub elektryczną. Pojawiły się pierwsze lodówki, pralki, elektryczne maszyny do 

szycia i żelazka. Także w materialnych warunkach życia zamożniejszej części wsi zachodziły widoczne 

zmiany. Nowobudowane domy miały duże, podwójne okna i nowoczesną kuchnię. Starano się 

wyposażyć je na wzór (drobno)mieszczański. Względna dostępność odzieży fabrycznej sprawiła, że 

wśród młodego i średniego pokolenia zwyciężał miejski styl ubierania. Z roku na rok przybywało na 

wsi rowerów oraz odbiorników radiowych.  

Centralną część instalacji stanowić może rekonstrukcja nowoczesnego, spółdzielczego 

mieszkania z lat 30. Wyposażenie kuchni, pokój z wnęką sypialną umeblowany w konwencji 

lat 30., w miarę możności łazienka z armaturą. Na ścianach zdjęcia z rozmaitymi wnętrzami 

(dworów wiejskich, domów chłopskich). Dodatkowo zdjęcia i materiały przedstawiające 

wygląd ulicy (wielko)miejskiej, modernizowanych przedmieść i wsi, a także sposobów 

spędzania czasu wolnego w mieście i na wsi (np. spacery, kawiarnie, spotkania towarzyskie, 

koła gospodyń wiejskich etc.) 
 

Instalacja 6: Sport i turystyka 

Popularność aktywności fizycznej i sportu wzrastała w okresie międzywojennym 

niezależnie od zawirowań gospodarczych i politycznych.  

Dla jednych były one formą rozrywki i wypoczynku, dla innych nową drogą wybicia się, kariery, 

sławy. Niezwykle ważnym czynnikiem promocji sportu był ruch olimpijski. Igrzyska 1928, 1932 i 1936 

r. rozpaliły emocję i uczucia patriotyczne milionów Polaków, a zwycięstwa H. Konopackiej, St. 

Walasiewiczówny i J. Kusocińskiego stały przedmiotem dumy narodowej. Szeroko też świętowano 

awans polskiej reprezentacji w piłce nożnej do finałów mistrzostw świata w 1938 r. Zaplecze sportu 
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wyczynowego stanowił masowy sportowy ruch amatorski organizowany w licznych klubach 

tworzonych pod patronatem wojska, policji, samorządów lokalnych, federacji i stowarzyszeń 

sportowych oraz organizacji społecznych. Z kolei czynny wypoczynek i turystyka w latach 30. 

pozostały, podobnie jak w poprzednich dekadach, swego rodzaju obowiązkiem zamożniejszych warstw 

społeczeństwa polskiego.  

Ta część ekspozycji obok materiałów filmowych, fonograficznych, prasowych i 

zdjęciowych dotyczących osiągnięć polskiego sportu wyczynowego, amatorskiego i turystyki 

powinna gromadzić również pozyskane przez MHP autentyczne eksponaty (np. sprzęt 

sportowy – narty, rower, buty biegowe, etc; dyplomy, medale; kopie afiszów sportowych, 

gazety z informacjami o sensacjach sportowych; zdjęcia ćwiczeń i zawodów sportowych 

klubów amatorskich polskich, żydowskich, ukraińskich; zdjęcia rozmaitych grup 

turystycznych, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych, kwalifikowanej turystyki górskiej, 

działalności Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego).  
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GALERIA 5: II  WOJNA ŚWIATOWA (1939-1945) 

 

Galeria poświęcona II wojnie światowej prezentuje główne etapy zniewalania i 

niszczenia państwa i społeczeństwa polskiego przez dwa mocarstwa ościenne – III 

Rzeszę i Związek Sowiecki – a także złożone formy politycznej, cywilnej i zbrojnej walki 

o wolność Polaków, niegodzących się z okupacyjną rzeczywistością.  

Podział na przestrzenie wystawiennicze w ramach galerii II wojna światowa mimo 

specyfiki tego okresu (wszechobecność tematyki wojennej i walki o wolność) stara się 

zachować przyjęty dla całości ekspozycji podział na osie A: „państwo-suwereność-wolność”, 

B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość”, C: „gospodarka-technika-życie codzienne”, starając 

się jednak w jak największym stopniu pozostać mu wiernym.  
 

  

 Poszczególne przestrzenie zostały zaprojektowane w kolejności chronologicznej, 

uwzględniając następujące okresy wojny i okupacji: 

� sierpień-wrzesień 1939 r. – współdziałanie obu agresorów w zbrojnej napaści na 

Polskę i kolejnym rozbiorze jej terytorium; 

� do czerwca 1941 r. – okupacja państwa polskiego przez III Rzeszę i Związek 

Sowiecki; 

� lata 1940-1943 – brutalizacja życia okupacyjnego i wzmożenia antagonizmów 

etnicznych, zwłaszcza po zajęciu całego terytorium państwa polskiego przez 

nazistowskie Niemcy po VI 1941 r.; 

� lata 1944-1945 – wyzwalanie terenów okupowanej Polski spod okupacji niemieckiej 

przez Armię Czerwoną i wspomagające ją jednostki Wojska Polskiego oraz budowa 

„stalinowskiej alternatywy dla Polski”, czyli faktyczne podporządkowanie państwa i 

społeczeństwa polskiego przez Związek Sowiecki przez stworzone przez niego 

podległe struktury polityczne i wojskowe. 
 

 

Kolejne przestrzenie galerii II wojna światowa poruszać będą cztery główne bloki 

tematyczne. 

1. Splot międzynarodowych wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny 

światowej oraz próbę obrony niepodległego państwa przed agresją 

hitlerowską i sowiecką we wrześniu 1939 r. (przestrzenie tranzytowe A.1a. Pakt 

Ribbentrop-Mołotow oraz A.1.b. Wojna obronna we wrześniu 1939 r.). 
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2. Funkcjonowanie reżimów okupacyjnych: ich metody i środki prowadzące do 

narzucenia podbitemu społeczeństwu nowej okupacyjnej rzeczywistości wraz 

z jej wszystkimi obostrzeniami, reglamentacjami, niedostatkami itd.  

W tych częściach galerii zostanie szczególnie wyeksponowana powszechność 

terroru i rządów strachu, jako głównych metod pacyfikowania niepokornego 

społeczeństwa ze strony okupantów, ich bezwzględność i motywowana 

ideologicznym zaślepieniem nienawiść, jako głównego wyznacznika wrogości 

(zob. zwłaszcza przestrzenie na osi „państwo-suwerenność-wolność”: A.1. Życie 

codzienne pod dwiema okupacjami, A.3. Czystki etniczne w cieniu wojny; oraz na 

osi „gospodarka-nauka-życie codzienne”: C. Eksploatacja gospodarcza; a także na 

osi „kultura-społeczeństwo-tożsamość” tematyka zagłady polskiej oświaty i 

kultury pod okupacją niemiecką i sowiecką w przestrzeniach: B1. Szkolnictwo i 

B.2. Kultura). 

3. Reakcje pokonanego militarnie, ale niezłamanego na duchu społeczeństwa 

polskiego. Przejawem tego była działalność zarówno oficjalnych jak i 

podziemnych struktur i instytucji państwa polskiego – z jednej strony Rządu RP 

wychodźstwie, wraz z podporządkowanymi mu Polskimi Siłami Zbrojnymi, z 

drugiej zaś Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) z podporządkowanymi mu 

strukturami ruchu oporu (zob. zwłaszcza na osi „państwo-suwerenność-wolność” 

przestrzenie: A.2. Polska reakcja na okupację; A. 4. Walka zbrojna o 

niepodległość.  

Ważną częścią galerii będzie przedstawienie zabiegów dyplomatycznych Rządu 

RP na wychodźstwie, mających na celu utrzymanie międzynarodowego poparcia 

dla państwa polskiego i jego pozycji w systemie sojuszu alianckiego, a także 

walka o granice przyszłej wyzwolonej RP.  

Te części ekspozycji będą poświęcone m.in. takiej tematyce jak odwaga i 

determinacja Polaków walczących i działających na rzecz odzyskania 

niepodległości. To właśnie te cechy umożliwiły w sytuacji najwyższej narodowej 

utworzenie swoistej alternatywnej rzeczywistości dla okupowanego społeczeństwa 

nie tylko w postaci cywilnego i wojskowego sektora Polskiego Państwa 

Podziemnego oraz innych organizacji niepodległościowych, lecz także inspirowały 

rozwój podziemnego życia oświatowego i kulturalnego, nielegalnych wydawnictw 

propagandowych, prasowych i książkowych, życia teatralnego itd. (zob. zwłaszcza 
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przestrzenie na osi „kultura-społeczeństwo-tożsamość”: B.1. Szkolnictwo i B.2. 

Kultura). 

4. Wreszcie w ramach galerii II wojna światowa zostanie przedstawiony udział 

jednostek polskich walczących u boku Armii Czerwonej w walce armią 

niemiecką oraz etapy tworzenia komunistycznej, „stalinowskiej alternatywy 

dla Polski”. Chodzi tutaj o różne metody podporządkowania państwa i 

społeczeństwa polskiego przez Związek Sowiecki w okresie 1943/44-45 (zob. 

zwłaszcza przestrzeń A. 5. Stalinowska alternatywa dla Polski) – wątek 

kontynuowany również w odniesieniu do okresu powojennego w galerii PRL .  

Z problematyką tą łączy się również kwestia wytyczania nowych granic 

powstałego w latach 1944-45, nie w pełni jednak suwerennego, państwa polskiego 

oraz jego miejsca w ustalonym przez wielkie mocarstwa powojennym ładzie 

europejskim (zob. przestrzeń tranzytowa A.5.a Konferencje „wielkiej trójki” w 

Teheranie, Jałcie i Poczdamie).  

 

A.1a. Przejście z galerii II RP do galerii II wojna światowa: 

Pakt Ribbentrop-Mołotow 
 

Pakt Ribbentrop-Mołotow, zwłaszcza zaś jego tajny protokół dodatkowy, 

stwarzał dla Związku Sowieckiego gwarancję bezpieczeństwa na najbliższe miesiące, a 

nawet lata, otwierając zarazem przed III Rzeszą szansę znacznych zdobyczy 

terytorialnych kosztem państwa polskiego. Tym samym stwarzał dogodny punkt wyjścia 

do przeprowadzenia tzw. wojny błyskawicznej z Polską, pomimo chroniących ją porozumień 

sojuszniczych z Francją i Wielką Brytanią, w bezpośredniej konsekwencji stając się 

warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działań wojennych już we wrześniu 1939 r.  

Ekspozycja poświęcona meandrom politycznym i dyplomatycznym wokół paktu 

Ribbentrop-Mołotow ma uzmysłowić zwiedzającemu, że wydarzenie to stanowiło 

rozstrzygające przymierze polityczne umożliwiające dwustronny atak na Polskę. Zakres 

tematyczny ekspozycji zostanie wzbogacony o wątki, prezentujące miejsce Polski w 

narodowosocjalistycznej i sowieckiej ideologii państwowej oraz jej obraz w propagandzie 

obu agresorów, jako ideologiczno-propagandowego przygotowania do rozpoczęcia działań 

wojennych (przekonanie niemieckich narodowych socjalistów o podległości rasowej Polaków 

i Słowian oraz o „zażydzeniu” państwa polskiego, a także jego „obszarniczo-burżuazyjny” i 

„klerykalny” charakter wedle sowieckiej propagandy).  
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A.1.b. Przestrzeń: Wojna obronna we wrześniu 1939 r. 
 

Celem głównym tego fragmentu ekspozycji będzie zaprezentowanie walki 

żołnierza polskiego z wrogiem najpierw na zachodzie, a następnie na wschodzie II RP 

(przebieg działań obronnych, punkty zwrotne kampanii wrześniowej, najbardziej typowe 

rodzaje uzbrojenia etc.).  

Atak sowiecki ma być ukazany jako praktyczna realizacja postanowień protokołu 

dodatkowego paktu z 23 VIII oraz jako akt sojuszniczej współpracy między ZSRR a III 

Rzeszą, a nie – jak głosiła sowiecka propaganda – „akt troski” o mniejszości narodowe 

zamieszkujące wschodnie tereny II RP po faktycznym rozpadzie struktur państwowych 

„burżuazyjnej Polski”.  

Oprócz wydarzeń o charakterze militarnym ważnym wątkiem tematycznym będą 

zaprezentowane w sposób porównawczy zbrodnie wojenne i rozmiary prześladowania 

cywilnej ludności dokonane przez obydwu agresorów w pierwszych tygodniach wojny. 

Uzmysłowić ma to zwiedzającym, że rozbieżności w ideologii obu totalitarnych reżimów nie 

wykluczały stosowania niekiedy podobnych metod podporządkowania polskiego 

społeczeństwa oraz złamania jego ducha oporu (np. porównanie działalności grup 

operacyjnych policji bezpieczeństwa i SD oraz NKWD, czy działalności Volksdeutsche 

Selbstschutz i milicji mniejszościowych).  

 

Oś państwo-suwerenność-wolność 

 

A.1. Przestrzeń: Pod dwiema okupacjami (X 1939-VI 1941) 
 

Ekspozycja w tej przestrzeni ma prezentować przemiany życia wynikające z 

wprowadzenia nowych porządków okupacyjnych i terytorialnego podziału Polski przez 

III Rzeszę i Związek Sowiecki.  

Zmiany te dotknęły praktycznie każdego aspektu życia społecznego, politycznego, 

kulturalnego, czy rodzinnego, powodowały również poczucie utraty wolności i wynikające ze 

zniewolenia poczucie upokorzenia. W tej części ekspozycji zostanie przedstawiony wymiar 

instytucjonalno-administracyjny niemieckich i sowieckich „nowych porządków” na 

okupowanym terytorium Polski (m.in.: nowe podziały administracyjne: GG, ziemie wcielone 

do Rzeszy, BSRS, USRS, oddana Litwie Wileńszczyzna; funkcjonowanie instytucji 

okupacyjnej administracji cywilnej, organizacji społeczno-politycznych, aparatu policyjnego i 

sił zbrojnych); reglamentacja życia codziennego we wszystkich jego dziedzinach za pomocą 
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niezliczonych zakazów i nakazów egzekwowanych brutalną siłą; metody represji aparatów 

policyjnych obydwu państw okupacyjnych (aresztowania, zakładanie więzień, obozów 

koncentracyjnych i pracy przymusowej, stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej, 

egzekucje publiczne).  

 

A.2. Przestrzeń: Polska reakcja na okupację.  

Polskie Państwo Podziemne i Rząd RP na wychodźstwie 

(Skrót: Polskie Państwo Podziemne i Rząd RP na wychodźstwie) 
 

Przestrzeń będzie poświęcona prezentacji różnorodnych form reakcji podbitego 

społeczeństwa polskiego na niemiecką i sowiecką opresję okupacyjną tak na płaszczyźnie 

międzynarodowej w postaci utworzenia Rządu Polskiego na wychodźstwie, jak i w 

okupowanym kraju poprzez tworzenie nielegalnych, podziemnych struktur państwowych i 

ruchu oporu.  

W części poświęconej Rządowi RP na wychodźstwie zasadniczym celem ekspozycji 

będzie uświadomienie zwiedzającym faktu zachowania ciągłości struktur państwa 

polskiego, nawet po jego klęsce militarnej we wrześniu 1939 r., a także zaprezentowanie ich 

politycznego umiejscowienia w alianckim systemie sojuszy. Fragmenty ekspozycji 

poświęcone początkom ruchu oporu i kształtowaniu Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) 

będą ukazywać spontaniczny charakter tworzenia struktur polskiego podziemia na wszystkich 

terenach okupowanych, a także stosunkowo szybkie odrodzenie się w jego ramach głównych 

nurtów politycznych i ich form reprezentacji (Polityczny Komitet Porozumiewawczy, 

Krajowa Reprezentacja Polityczna, Rada Jedności Narodowej). 

 

A.3. Przestrzeń: Czystki etniczne w cieniu wojny 
 

W przestrzeni tej zostanie ukazany fenomen „czystek etnicznych” jako zjawiska, 

poprzez swą rozległość i intensywność wyróżniającego okupację ziem polskich od 

wszystkich pozostałych terenów okupowanych w Europie.  

To właśnie na okupowanych ziemiach polskich III Rzesza, Związek Sowiecki, (a 

także w pewnym stopniu aktywnie z nimi kolaborujący nacjonaliści z terenów podbitych 

przez nazistowskie Niemcy ), w różnych okresach wojny zastosowali w sposób 

systematyczny i planowy metody „czystek etnicznych” w celu trwałej zmiany składu 

narodowościowego terytoriów mających się stać częścią ich państw. Do zastosowanych przez 

nich metod należały: zorganizowane w majestacie prawa wypędzenia i akcje deportacyjne, 



 103 

etnocyd (np. walka z językiem polskim, niszczenie obiektów kultury materialnej, czy 

usuwanie wszelkich śladów polskości) oraz regularne ludobójstwo.  

Istotne jest uświadomienie zwiedzającym, że zjawiska te zostały wywołane 

poprzez wyniesienie do rangi obowiązujących ideologii państwowych założeń 

socjaldarwinizmu, nacjonalizmu oraz przede wszystkim uprzedmiotowienie jednostki 

ludzkiej przez nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki. Przy tym należy ukazać, że 

Związek Sowiecki, mimo iż głosił walkę klasową a nie międzyetniczną, posłużył się 

zbieżnymi z nazistowskimi metodami ludobójczymi i deportacyjnymi, chcąc doprowadzić do 

depolonizacji polskich Kresów.  

Ważne miejsce w ekspozycji w ramach tej przestrzeni znajdzie problematyka 

Holokaustu i niemieckiego ludobójstwa na obywatelach polskich pochodzenia 

żydowskiego (na dalszym etapie prac projektowych należy rozważyć możliwość 

wyodrębnienia tutaj odrębnej przestrzeni lub kilku instalacji poświęconych tematyce 

Holokaustu).  

Najpierw zostaną ukazane etapy prześladowania i izolowania obywateli polskich 

pochodzenia żydowskiego w latach 1939-41, następnie zaś Zagłady (mordy grup 

operacyjnych policji i SD w 1941 r.; akcje likwidacyjne gett i skupisk żydowskich; system 

obozów zagłady w okupowanej Polsce; obławy na zbiegłych Żydów, czyli tzw. Judenjagden). 

Zarazem ekspozycja przedstawi tematykę oporu ludności żydowskiej wobec Zagłady 

(powstania w getcie warszawskim, częstochowskim, Treblince i Sobiborze), a także postawy 

ludności nieżydowskiej wobec Zagłady. W tym ostatnim przypadku powinny zostać 

uwzględnione m.in. takie wydarzenia i zjawiska jak: pogromy ludności żydowskiej w 1941 r. 

we wschodnich województwach okupowanej Polski; postawy ludzkie wobec tragedii 

Holokaustu, w tym działania ludzi pomagających Żydom z narażaniem życia swojego i 

swoich bliskich (polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata); działalność „Żegoty” – 

jedynej w okupowanej Europie organizacji podziemnej nieżydowskiego ruchu oporu 

stworzonej w celu pomagania prześladowanym Żydom. 
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A.4. Przestrzeń: Walka zbrojna o niepodległość 
 

Ekspozycja zawarta w tej przestrzeni ma uświadomić zwiedzającym, że 

społeczeństwo polskie ani przez moment nie zaprzestało czynnie dążyć do odzyskania 

niepodległości.  

W każdej fazie wojny Polskie Siły Zbrojne u boku aliantów uczestniczyły w 

kampaniach na zachodzie Europy i innych frontach II wojny światowej, natomiast w 

okupowanym kraju zbrojne podziemie prowadziło czynną walkę, przygotowując 

ogólnonarodowe powstanie.  

Zostaną tutaj przedstawione formy walki zbrojnej w różnych formacjach polskiego 

podziemia – w ramach PPP (ZWZ/AK) oraz poza nim (np. w NSZ) – a także wkładu 

zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie. Najważniejsze wątki tematyczne 

ukazane w tej części ekspozycji, będą dotyczyć różnych form walki w okupowanym kraju, 

organizacji zbrojnych oraz planów i przeprowadzenia akcji powstańczych (ZWZ/AK jako 

pion wojskowy PPP, „Związek Odwetu”, „Wachlarz”, „Osa”, „Kedyw”, Szare Szeregi; 

oddziały niepodlegające PPP i ich akcje zbrojne – ruch narodowy i chłopski; operacja 

„Burza” i „Powstanie Warszawskie”).  

Z kolei blok tematyczny dotyczący działań zbrojnych PSZ na Zachodzie będzie 

obejmował udział Polaków w walce na różnych frontach II wojny światowej (wkład Polskiej 

Marynarki Wojennej w wojnę na morzach Barentsa, Arktycznym, Norweskim i 

Śródziemnym; PSZ w walkach kampanii francuskiej 1940 r.; udział polskich lotników w 

„Bitw ę o Anglię”; szlak bojowy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Afryce 

Północnej; historia powstania i szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa; 

działania bojowe 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz 1. Dywizji Pancernej gen. 

St. Maczka; „Cichociemni” – szkolenie i działania w okupowanym kraju). Natomiast szlak 

bojowy i działania oddziałów Wojska Polskiego walczących u boku Armii Czerwonej, a także 

komunistycznej partyzantki w okupowanym kraju, zostaną ukazane w kolejnej przestrzeni 

wystawienniczej: Stalinowska alternatywa dla Polski. 

 

A. 5. Przestrzeń: Stalinowska alternatywa dla Polski 
 

Konflikt dyplomatyczny o wschodnie tereny II RP zajęte przez Armię Czerwoną 

we wrześniu 1939 r. doprowadził Stalina do wypracowania koncepcji stworzenia 

„polskiej” komunistycznej alternatywy (PPR/GL-AL) w obec legalnego Rządu RP na 

wychodźstwie i jego instytucji funkcjonujących na terenie okupowanego kraju (PPP).  
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Komuniści, działający w interesie sowieckiego reżimu i całkowicie jemu 

podporządkowani, zaczęli po przerzuceniu do Polski kreować się na nową „samodzielną” siłę 

polityczną, uzurpując sobie prawo do bycia traktowanym na równi z organizacjami 

niepodległościowymi. Po przekroczeniu przez Armię Czerwoną linii Bugu w 1944 r. 

zainstalowano w Lublinie PKWN jako organ wykonawczy KRN. Stalin zaczął traktować 

organy te jako jedyne prawowite przedstawicielstwo narodu polskiego we wszystkich 

sprawach dotyczących wzajemnych relacji dyplomatycznych i nowych porządków 

zaprowadzanych na terenie kraju wyzwalanego przez sowiecką armię.  

Przestrzeń Stalinowska alternatywa dla Polski ma za zadanie pokazać tę właśnie 

problematykę z różnych perspektyw (PPP, Rządu RP na wychodźstwie, aliantów, większości 

społeczeństwa polskiego) oraz przedstawić wojnę propagandową pomiędzy obozem 

niepodległościowym a zależnym od Stalina ruchem komunistycznym działającym w 

okupowanym i wyzwalanym kraju.  

W obrębie przestrzeni zaprezentowane zostaną również działalność PPR jako 

politycznego przedstawicielstwa ruchu komunistycznego działającego w polskim podziemiu 

oraz aktywność jej zbrojnego ramienia GL/AL. Przedstawiony zostanie też wysiłek zbrojny 

regularnych jednostek armii polskiej, formowanych początkowo na terenach Związku 

Sowieckiego (w dużym stopniu spośród „tych, którzy nie zdążyli do Andersa”) i walczących 

u boku Armii Czerwonej z armią niemiecką. 

 

A.5.a Konferencje „Wielkiej Trójki” w Teheranie, Ja łcie i Poczdamie 
 

Przestrzeń przejściowa prowadząca z galerii II wojna światowa do galerii PRL 

będzie ukazywać zabiegi dyplomatyczne strony polskiej o zachowanie integralności 

terytorialnej państwa polskiego w granicach sprzed II wojny światowej oraz tzw. sprawę 

polską na konferencjach pokojowych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.  

W ekspozycji tej zostaną zaprezentowane sylwetki i poglądy polityków polskich i 

zagranicznych zaangażowanych w proces decyzyjny „Wielkich Mocarstw”, a także złożony 

proces dyplomatyczny, jaki doprowadził do wyłonienia nowego porządku w Europie i na 

świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nowego kształtu terytorialnego państwa polskiego. 
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Oś społeczeństwo-kultura-tożsamość 
 

B.1. Przestrzeń: Polskie szkolnictwo w czasie II wojny światowej 
 

Przestrzeń ma prezentować planową degradację przez obydwu okupantów 

polskiej oświaty i instytucji szkolnych wszystkich szczebli w czasie II wojny światowej, a 

także zakonspirowane próby ich ocalenia przez szerokie kr ęgi społeczeństwa polskiego.  

Część pierwsza umieszczonej w tej przestrzeni ekspozycji będzie dotyczyć metod 

niszczenia polskiej oświaty i szkolnictwa wszystkich szczebli na okupowanych terenach przez 

oba reżimy okupacyjne. Zaprezentowany zostanie tu również sposób wprowadzania 

nazistowskich i sowieckich szkół nowego typu mających w sposób zgodny z ideologią i 

celami obu okupantów zastąpić polskie szkolnictwo i oświatę.  

Część druga ekspozycji poświęcona będzie polskiemu tajnemu nauczaniu: jego 

zasięgowi, różnym poziomom kształcenia, wreszcie powszechności tego zjawiska na 

wszystkich okupowanych terenach. Osobnym podrozdziałem tej części ekspozycji będzie 

tajne nauczanie w gettach.  

 

B.2. Przestrzeń: Polskie życie kulturalne w czasie II wojny światowej 
 

Przestrzeń będzie ukazywać eliminowanie na ziemiach okupowanych wszelkich 

form polskiego życia kulturalnego w czasie II wojny światowej.  

Pierwsza część ekspozycji w tej przestrzeni będzie miała charakter porównawczy, 

koncentrując się na prezentacji sposobów zwalczania polskiego życia kulturalnego przez obu 

okupantów do VI 1941 r. (likwidowanie polskiej prasy i zastępowanie jej okupacyjnymi 

„gadzinowymi” odpowiednikami, likwidacja bibliotek, niszczenie książek i publikacji o 

ideologicznie niepożądanej treści, rabunek dzieł sztuki i przedmiotów zabytkowych, 

zamykanie polskich teatrów, oper itp.).  

Część druga ekspozycji będzie dotyczyć pogłębienia tychże procesów pod okupacją 

niemiecką w późniejszych latach wojny.  

Część trzecia zostanie poświęcona podziemnym formom życia kulturalnego i 

uczestnictwa w nich szerokich kręgów społeczeństwa polskiego (i żydowskiego). Pragniemy 

ukazać tutaj szeroką paletę działalności wydawniczej, obejmującej zarówno podziemną prasę, 

jak i literaturę, a także akcje dezinformacyjne, skierowane przeciw okupantom (np. Akcja N). 

Zwłaszcza istotnym elementem tej części ekspozycji będą instalację prezentujące 

alternatywne życie kulturalne: podziemny teatr, wieczorki poetyckie, tajne koncerty i 

przedstawienia muzyczne, nielegalne współzawodnictwo sportowe.  
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 Oś gospodarka-technika-życie codzienne  

 

C. Przestrzeń: Eksploatacja gospodarcza w czasie II wojny światowej 
 

Przestrzeń poświęcona będzie tematyce rabunkowej polityki gospodarczej w 

okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej oraz sposobom przeciwstawiania się 

temu procederowi przez społeczeństwo polskie.  

Część pierwsza ekspozycji koncentrować się będzie na porównaniu polityki 

ekonomicznej obu okupantów w okresie do VI 1941 r. Szczególna uwaga zostanie zwrócona 

na rabunkową gospodarkę rolną (ściąganie kontyngentów rolniczych metodami policyjnymi 

po stronie niemieckiej oraz próby siłowej kolektywizacji wsi po stronie sowieckiej). Istotnym 

problemem ukazanym tutaj będzie też „aryzacja” gospodarki przez Niemców, czyli 

wypieranie ludności żydowskiej z sektora gospodarczego, przy jednoczesnym przejmowaniu 

żydowskich przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych i handlowych oraz osobistego 

majątku. Z kolei w odniesieniu do okupacji sowieckiej zaprezentowane zostaną metody walki 

z „burżuazją” w miastach i „kułakami” na wsi jako głównym „wrogiem klasowym” i 

„elementem kontrrewolucyjnym”. We fragmencie poświęconym rolnictwu ważnym wątkiem 

tematycznym będą sposoby „walki o kontyngenty” w niemieckiej strefie okupacyjnej oraz 

opór przeciwko kolektywizacji wsi pod okupacją sowiecką.  

Kolejna część ekspozycji dotyczyć będzie głównych kierunków eksploatacji polskiej 

gospodarki przez III Rzeszę po ataku na Związek Sowiecki. Głównymi tematami instalacji 

będą: ściąganie kontyngentów rolnych, rekrutacja robotników przymusowych do III Rzeszy 

oraz organizacja produkcji przemysłowej na potrzeby wojenne. Trzecia część ekspozycji 

poświęcona zostanie nielegalnym formom życia gospodarczego pod obiema okupacjami, jako 

reakcji społeczeństwa polskiego na gospodarcze restrykcje ze strony obu zaborców (np. 

formy sabotażu i bojkotowania zarządzeń okupacyjnych dotyczących obowiązku pracy na 

potrzeby gospodarki wojennej; oddolne tworzenie „czarnego rynku” jako swoistej struktury 

alternatywnej).  

W trakcie dalszych prac projektowych przestrzeń Eksploatacja gospodarcza w czasie 

II wojny światowej zostanie podzielona na mniejsze przestrzenie wystawiennicze.  
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GALERIA 6: PRL (1945-1989) 
 

W galerii PRL wyeksponowane zostaną trzy wyraźne okresy, na jakie dzieli się 

epoka Polski Ludowej: 1945-1956, 1956-1980, 1980-1989.  

Podział ten wynika głównie z periodyzacji dziejów politycznych, ma jednak swoje 

uzasadnienie w dziejach gospodarczych, a w pewnym sensie także historii kultury. Zadaniem 

ekspozycji będzie przedstawienie zróżnicowanych konsekwencji, do jakich doprowadziła 

próba zbudowania w Polsce systemu komunistycznego. Dlatego obok informacji dotyczących 

kolejnych faz konfliktu władzy z odrzucającą ją (raz większą, raz mniejszą) częścią 

społeczeństwa polskiego, istotne miejsce zajmie przekaz dotyczący przemian społecznych i 

gospodarczych. W powiązaniu z nimi przedstawione zostaną dzieje kultury, która po 

początkowej zmasowanej ideologizacji stopniowo uniezależniała się od politycznego nadzoru. 

Autonomiczne miejsce, choć pozostające w logicznym związku z resztą galerii, zajmie 

ekspozycja dotycząca emigracji i Polonii, a także istniejących w PRL mniejszości 

narodowych i religijnych. 
 

 W związku z powyższym wstępny projekt organizacji przestrzeni w galerii PRL 

w pewnym stopniu modyfikuje założenia przyjęte dla całości wystawy stałej, 

proponując podział o nieco odmiennie sformułowanej problematyce.  

� Oś główna A: „państwo-wolność-gospodarka-życie codzienne” dotyczy bowiem 

wydarzeń i procesów politycznych, struktur społecznych, życia codziennego, 

opozycji i oporu społecznego;  

� oś boczna B: „kultura-społeczeństwo-tożsamość” zawiera przestrzenie (powiązane 

chronologicznie z tematyką i chronologią przestrzeni usytuowanych na osi A) 

dotyczące zjawisk i nurtów w szeroko pojętej kulturze w powojennej Polsce, a także 

dwa aneksy (nie powiązane chronologicznie z poszczególnymi przestrzeniami na osi 

A, każdy z nich obejmujący okres 1945-89)  

o poświęcone emigracji Polaków i powojennej historii Polonii,  

o a także istniejących w PRL mniejszości narodowych i religijnych. 
 

Ekspozycja na osi A. „państwo-wolność-gospodarka-życie codzienne” zostanie 

podzielona na trzy główne przestrzenie: A.1. Polska wersja stalinizmu (1945-56); A.2. 

Peerlowska (de)stabilizacja (1956-80); A.3. Zmierzch PRL-u (1980-89).  

Każda z tych przestrzeni, o wyraziście odmiennej scenografii, będzie oddzielona od 

siebie sugestywnymi pod względem plastycznym i narracyjnym przestrzeniami tranzytowymi, 



 109 

tematycznie i symbolicznie związanymi z najważniejszymi cezurami w dziejach PRL: A.1b. 

Gmach WUBP w Poznaniu w czerwcu 1956 r.; A.2a. Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej – 

sierpień 1980.   

Galerię będą otwierać i zamykać dwie przestrzenie tranzytowe: A.1a. Ruiny 

zniszczonego miasta – Warszawa w 1945 r.; A.3a. Punkt kontroli granicznej (po 1989 r. 

Cechą charakterystyczną Galerii PRL ma być wykorzystanie na dużą skalę materiału 

filmowego (zarówno dokumentalnego, jak i fragmentów filmów fabularnych z epoki), 

eksponowanego na ekranach różnej wielkości. Ich rozmiary będą dodatkowo podkreślały 

znaczenie danego wydarzenia. 
 

Całość ekspozycji ma prezentować zwiedzającym następujące problemy i procesy 

dotyczące historii Polski w okresie od końca II wojny światowej do przełomu 1989 r.: 

1. W latach 1945-89 miał miejsce konflikt na linii władza komunistyczna – 

społeczeństwo o zróżnicowanym poziomie natężenia, przy czym władza różnymi 

metodami dążyła do przekształcenia społeczeństwa według modelu ideologicznego, 

zaś społeczeństwo reagowało na to różnymi formami oporu i przystosowania. 

2. W tym samym czasie nastąpiło przekształcenie Polski z kraju rolniczego w 

przemysłowy w sposób zgodny z nakazami ideologii komunistycznej, czego 

rezultatem był proces urbanizacji i industrializacji, a także przemiany społeczne i 

kulturowe, które objęły przeważającą część społeczeństwa. 

3. Dyktatura z nadania ZSRR, istniejąca w powojennej Polsce, podlegała ewolucji, 

przechodząc od fazy totalitarnej ku autorytaryzmowi, który jednak niemal do końca 

swego istnienia nie wyzbył się ambicji pełnej kontroli różnych obszarów życia 

społecznego.  

4. Przyspieszony przez komunistów proces industrializacji i urbanizacji doprowadził 

najpierw do poprawy poziomu życia i awansu społecznego milionów Polaków, a 

następnie do ich – zwłaszcza najmłodszych – stopniowego rozczarowania 

rzeczywistością społeczno-gospodarczą PRL. Podobny proces fascynacji ideologią 

komunistyczną, a następnie jej stopniowego odrzucenia dotyczył też części 

inteligencji.  

5. Ogromny, choć zmieniający się w czasie, wpływ na świadomość społeczną miał 

Kościół katolicki. Duchowieństwo, zepchnięte w pierwszej fazie rządów 

komunistycznych do defensywy, stopniowo skutecznie zwiększało swoje znaczenie w 

życiu społecznym. 
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A.1.a Przejście z galerii II wojna światowa do galerii PRL: 

Ruiny zniszczonego miasta – Warszawa w 1945 r. 
 

Przestrzeń ma prezentować bilans II wojny światowej dla Polski na tle 

porównawczym (straty ludnościowe, materialne, dóbr kultury etc.).  

Centralnym punktem ekspozycji będzie instalacja przedstawiająca Warszawę – 

kondycję miasta i jego mieszkańców w 1945 r. Istotną role w wizualizacji życia zniszczonego 

miasta powinny odgrywać ekrany i panele pozwalające porównać stan z okresu przed- i 

powojennego. 

 

A.1. Przestrzeń: Polska wersja stalinizmu: 1945-1956 
 

W pierwszej dekadzie swoich rządów komuniści przy pomocy masowego terroru 

doprowadzili do likwidacji podziemia zbrojnego i legalnej opozycji, a następnie 

przystąpili do zmasowanej indoktrynacji społeczeństwa. Jej celem było stworzenie jak 

najszerszego zaplecza społecznego dla nowej władzy oraz ułatwienie procesu forsownej 

industrializacji. Ze względu na genezę Polski Ludowej sięgającą do 1944 r. istnieje tu 

możliwość nawiązania do tematyki częściowo już przedstawionej lub tylko wstępnie 

zasygnalizowanej w galerii II wojna światowa (np. Manifest lipcowy, Polska Lubelska).  

Centralnym punktem ekspozycji będzie model sali służącej do narad/masówek – stół 

prezydialny na podwyższeniu pokryty zielonym suknem, portrety Stalina i Bieruta, plakaty 

propagandowe, transparenty, kołchoźniki (tzw. szczekaczki).  

Wątki tematyczne ekspozycji dotyczące problematyki „władza-wolność-

gospodarka-życie codzienne” to:  

� przesunięcie granic państwa Polskiego w 1945 r.;  

� KRN i PKWN (Manifest lipcowy, Polska Lubelska, B. Bierut, Wł. Gomułka);  

� referendum 1946 r. i wybory 1947 r. („3xtak”, manifestacyjne głosowanie, 

fałszerstwa); 

� bezpieka (szwadrony śmierci, prowokacje, procesy pokazowe, akcja „Wisła”);  

� tzw. plan sześcioletni i kolektywizacja rolnictwa (m.in. Nowa Huta, wymiana 

pieniędzy);  

� sowietyzacja (K. Rokossowski i sowieccy generałowie w WP, implementacja 

doświadczeń sowieckich w różnych dziedzinach życia);  

� odwilż (ucieczka J. Światły, festiwal młodzieży i studentów w Warszawie, tajny 

referat N. Chruszczowa);  
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� Polacy na Ziemiach Zachodnich i Północnych (przesiedlenia, życie osadników, 

szabrownictwo, wysiedlenia ludności niemieckiej);  

� likwidacja Polskiego Państwa Podziemnego (rozwiązanie AK, tzw. proces 16-tu);  

� PSL i Stanisław Mikołajczyk; manifestacje 3 V 1946 r.;  

� podziemie zbrojne (mapa oporu, najważniejsi dowódcy, spektakularne akcje w 

rodzaju rozbicia więzienia w Kielcach);  

� strajki robotnicze i opór chłopski;  

� Kościół w życiu społeczeństwa – pielgrzymki, ograniczana obecność w szkołach, 

szpitalach itd., Non possumus, protesty przeciwko ograniczaniu praw Kościoła 

(prośby o zgodę na powrót biskupów z wygnania itp.);  

� życie codzienne (powojenna bieda);  

� propaganda (walka z imperializmem, narodziny „nowego” człowieka, walka z 

analfabetyzmem; przejawy antysowietyzmu (organizacje młodzieżowe, napisy na 

murach, ulotki);  

� Radio Wolna Europa (tzw. akcje balonowe, zagłuszanie „wrogich rozgłośni” i 

represje za słuchanie ich programów radiowych).  
 

Wątki ścieżek bocznych zostaną zawarte w przestrzeniach: B.1. Kultura 1945-56 

(socrealizm w malarstwie, rzeźbie, architekturze, literaturze, filmie; kultura emigracyjna) oraz 

B.4. Polacy poza granicami kraju 1945-89 (rozmieszczenie, skład i przemiany społeczne; 

fale emigracji z Polski w latach 1956-58, 1968-70 i 1986-89; życie polityczne polskiej 

emigracji i Polonii; emigracja polska w polityce międzynarodowej).  

 
 

A.1b. Przestrzeń przejściowa:  

Gmach WUBP w Poznaniu w czerwcu 1956 r. 
 

Przestrzeń ma prezentować kluczowe wydarzenia przełomu 1956 r. w Polsce. 

Centralnym punktem ekspozycji będzie instalacja przedstawiająca ściany gmachu WUBP w 

Poznaniu, ostrzelanego przez demonstrantów 28 VI 1956 r. 
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A.2. Przestrzeń: Peerelowska (de)stabilizacja 1956-1980 
 

Epoka „środkowego” PRL to okres największej akceptacji dla istniejącego 

systemu rządów, co było konsekwencją zarówno jego swoistej polonizacji, jak i 

złagodzenia indoktrynacji oraz terroru przez władze partyjno-państwowe. Wraz z 

kontynuowanym procesem industrializacji rósł przeciętny poziom życia, niemniej jego 

rozmijanie się ze stale rosnącymi aspiracjami społecznymi, zwłaszcza młodego pokolenia, 

powodowało cykliczne wybuchy niezadowolenia (1968, 1970, 1976).  

Centralnym punktem ekspozycji będzie rekonstrukcja mieszkania z przełomu lat 60. i 

70. (meblościanka, telewizor Wisła, wersalka, pralka „Frania” etc.). W tym fragmencie 

ekspozycji miejsce powinny znaleźć eksponaty (lub ich repliki) będące przykładami „małej 

stabilizacji” jak np. samochody polskiej produkcji z tamtego okresu (warszawa, syrenka, duży 

i mały Fiat).  

Główne wątki tematyczne ekspozycji dotyczące problematyki „władza-wolność-

gospodarka-życie codzienne”, które powinny wytyczyć główną ścieżkę zwiedzania, to:  

� Wł. Gomułka na czele PZPR (odwrót od Października, walka z rewizjonizmem, 

czystki);  

� likwidacja czasopisma „Po prostu”;  

� strajki z końca lat 50.; manifestacje w obronie Kościoła (Nowa Huta, Zielona Góra 

i in.);  

� życie codzienne w latach 60. (Syrenka, mieszkania ze ślepymi kuchniami, rozwój 

telewizji, pokazy mody);  

� tzw. Wielka Nowenna, Orędzie i obchody milenijne; rewizjoniści, „komandosi”, 

konspiracja młodzieżowa, „Ruch”; Marzec ’68 i Grudzień ’70.;  

� wielkie budowy lat 60. i 70. (Police, Port Północny, Huta Katowice); ciąg dalszy 

walki z Kościołem (narodziny Departamentu IV MSW, dezintegracja Episkopatu);  

� ideologizacja życia umysłowego (cenzura, List 34);  

� upadek Gomułki (akcja „Dunaj”, układ z RFN w 1970 r., podwyżka cen);  

� otwarcie na Zachód (E. Gierek i jego kontakty z przedstawicielami świata 

zachodniego);  

� PZPR – partia 3 milionów członków (czyny partyjne, zjazdy, plena);  

� konsumpcjonizm lat 70. (tzw. wielka płyta, maluch czyli Fiat 126p, Coca-cola);  

� symboliczna sowietyzacja (odznaczenie L. Breżniewa Virtuti Militari , różne 

aspekty funkcjonowania Układu Warszawskiego);  



 113 

� przywileje władzy (ośrodki rządowe w Łańsku i Arłamowie, odrębny system 

zaopatrzenia, ustawa o przywilejach emerytalnych);  

� Czerwiec ’76 i narodziny opozycji (KOR, ROPCiO, śmierć St. Pyjasa, tzw. drugi 

obieg);  

� kryzys gospodarczy końca lat 70. (kolejki, sklepy komercyjne, zima stulecia);  

� wybór K. Wojtyły na papieża i jego pierwsza pielgrzymka do kraju.  
 

Wątki tematyczne ścieżek pobocznych zostaną zawarte w przestrzeniach: B.2. Kultura 

1956-80 (m.in. polska szkoła filmowa, narodziny big-beatu, najpopularniejsze seriale, kino 

moralnego niepokoju, muzyka klasyczna i rozrywkowa, drużyna K. Górskiego, Wł. 

Kozakiewicz na olimpiadzie w Moskwie, architektura „drugiej Polski”) oraz B.5. Mniejszości 

narodowe i religijne (1945-89) (Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Niemcy, Żydzi i Romowie; 

wyznawcy judaizmu, prawosławni, grekokatolicy, ewangelicy, muzułmanie i Świadkowie 

Jehowy; inne organizacje wyznaniowe i Kościoły w Polsce). 

 

A.2a. Przestrzeń przejściowa: 

 Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej – sierpień 1980 
 

Przestrzeń ma prezentować kluczowe wydarzenia z okresu fali strajkowej w 

sierpniu 1980 r. Centralnym punktem ekspozycji będzie instalacja przedstawiająca Bramę nr 

2 Stoczni Gdańskiej z okresu strajku w sierpniu 1980 r. 

 

A.3. Przestrzeń: Zmierzch PRL-u 1980-1989 
 

Fala strajków z 1980 r., a następnie powstanie NSZZ „Solidarność” 

doprowadziło do destabilizacji systemu politycznego PRL, który mimo wprowadzenia 

stanu wojennego i masowych represji nie wrócił już do równowagi. Chroniczny kryzys 

gospodarczy, a następnie pierestrojka M. Gorbaczowa skłoniły W. Jaruzelskiego do realizacji 

scenariusza kontrolowanej reformy ustroju, który załamał się po wyborach z 4 VI 1989 r.  

Centralnym punktem ekspozycji będzie rekonstrukcja wnętrza podziemnej drukarni: 

różne typy maszyn drukarskich, stosy zadrukowanego papieru, paczki z pomocą zagraniczną 

z ukrytą w kawie farbą itp. 

Główne wątki tematyczne ekspozycji dotyczące problematyki „władza-wolność-

gospodarka-życie codzienne”, które powinny wytyczyć główną ścieżkę zwiedzania, to:  

� narodziny „Solidarności” (mapa Polski z głównymi centrami strajkowymi, 

działalność MKS i MKZ, I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność);  
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� tzw. karnawał „Solidarności” (Festiwal Piosenki Prawdziwej, marsze głodowe, 

blokada ronda w Warszawie);  

� kryzys w PZPR w latach 80. (spadek liczebności i starzenie się członków, 

osłabienie roli w aparacie władzy);  

� tzw. propaganda klęski (widmo anarchii, rozpadu państwa, przerw w dostawach 

energii i żywności);  

� wprowadzenie stanu wojennego (WRON, wojsko, czołgi i transportery na ulicach, 

represje na działaczach „Solidarności” i obostrzenia w życiu codziennym w 

okresie stanu wojennego);  

� bezpieka (rozbudowa sieci agenturalnej, operacje przeciwko opozycji);  

� gospodarka w stanie zapaści (1. i 2. etap reformy, dekapitalizacja przemysłu, 

rozwój sektora prywatnego);  

� propaganda (konferencje prasowe J. Urbana, „linia porozumienia i walki”, 

PRON);  

� opór społeczny w okresie stanu wojennego (kopalnia „Wujek”, demonstracje 

uliczne z 1982 r.);  

� konspira (TKK, Solidarność Walcząca, „bibuła”);  

� życie codzienne (kartki, kolejki etc);  

� Kościół rzymskokatolicki (pielgrzymki papieskie, ks. Jerzy Popiełuszko i jego 

śmierć, masowe budownictwo sakralne);  

� R. Reagan i pierestrojka (wizyta M. Gorbaczowa w Polsce w 1988 r.);  

� rząd M. Rakowskiego, strajki 1988 r. i niepokoje w szkołach wyższych;  

� Okrągły stół;  

� wybory 4 VI 1989 r. i ich konsekwencje – bliższe i dalsze (powstanie rządu T 

Mazowieckiego i wybór L. Wałęsy na prezydenta RP). 
 

Wątki tematyczne ścieżek pobocznych zostaną zawarte w module: B.3. Kultura 1980-

89 (tu m.in. kultura niezależna, architektura sakralna, kino lat 80. i tzw. półkowniki, programy 

rozrywkowe, życie teatralne etc.) 
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A.3a. Przestrzeń przejściowa: Punkt kontroli granicznej (po 1989 r.) 
 

Wątki tematyczne ekspozycji proponowane w tej przestrzeni mają charakter 

jedynie wstępny – mogą one odnosić się do wybranych wydarzeń i procesów będących 

najważniejszymi konsekwencjami przemian, jakie zaszły w historii Polski w wyniku 

przełomu 1989 r.  

Centralnym punktem ekspozycji w tej przestrzeni mogłaby być instalacja 

przedstawiająca transformację punktu kontroli granicznej po 1989/90 r. Przestrzeń tę można 

ściśle zintegrować z modułami kończącymi całość ekspozycji stałej, zwłaszcza zaś 

przestrzenią zatytułowaną roboczo: Jak powstaje historia?  

 

 

W czasie dalszych etapów prac projektowych przewiduje się opracowanie 

ekspozycji w autonomicznych przestrzeniach kończących ekspozycję stałą 

zatytułowanych roboczo:  

� Jak powstaje historia? – obejmującej najważniejsze wydarzenia ze współczesnej 

historii Polski (np. uchwalenie konstytucji RP w 1997 r., przystąpienie Polski do 

NATO w 1999 r. i Unii Europejskiej w 2004 r., śmierć papieża Jana Pawła II w 2005 

r., katastrofa smoleńska z 2010 r.)  

� oraz Historia wokół nas – dotyczącej kształtowania się i funkcjonowaniem tzw. 

kultury pamięci i świadomości historycznej Polaków (np. ślady historii we 

współczesnej przestrzeni miejskiej, języku i kulturze; duma i wstyd; bić się, czy nie 

bić?; historia i mit). 
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D. Schematy podziału przestrzeni całości wystawy stałej  

i poszczególnych galerii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Przedstawione w załączonych poniżej schematach proporcje 

poszczególnych przestrzeni wystawienniczych mają charakter wyłącznie orientacyjny i w 

żaden sposób nie odnoszą się do rzeczywistych rozmiarów każdej z przestrzeni. Ostateczna 

wielkość powierzchni każdej z przestrzeni wystawienniczych zostanie ustalona w następnym 

etapie prac projektowych. 
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