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tYtuł Projektu: 

„Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów  

do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych,  

w tym dla osób niepełnosprawnych”

cel: 
remont, przebudowa i nadanie niezbędnych funkcjonalności, wraz  

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych zabytkowej siedziby  

głównej Muzeum Niepodległości, Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów  

w Warszawie

Viii oŚ PriorYtetowa 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

działanie 8.1: 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

całkowita wartoŚĆ Projektu: 
21 316 335,17 PLN brutto

kwota doFinansowania: 

13 863 483,04 zł PLN brutto

zakoŃczenie realizacji:
30 marca 2020
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wprowadzenie

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do no-
wych funkcji. Tak brzmi skrót projektu, który zrealizowaliśmy. 
Trwał on ponad pięć lat. 

Pierwszy zamyśl powstał jeszcze w 2014 roku, kiedy ogłoszo-
no warunki konkursu w VII Osi Priorytetowej pn. „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów ludzkich” w części 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020,  
Działanie 8.1.

Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, 28 sierpnia 
2016 roku wybraliśmy doradcę projektowego, którym została 
firma KPPM Doradztwo sp. z o.o. kierowana przez Krzysztofa 
Dadeja. Decyzja ta wielokrotnie skutkowała pozytywnymi 

Dr tadeusz skoczek
Dyrektor Muzeum Niepodległości
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podpowiedziami, prawidłowymi rozliczeniami, nade wszystko 
skutecznym pozyskiwaniem środków.

Wniosek Muzeum Niepodległości zgłoszony do Programu 
otrzymał od Komisji Oceny Projektów pozytywną lokatę na eta-
pie oceny merytorycznej pierwszego stopnia i znalazł się na pod-
stawowej liście rankingowej uzyskując 32 punkty na 43 możli-
wych, co stanowiło 74,42 %. Projekt skierowany został do oceny 
merytorycznej drugiego stopnia. Szybko otrzymaliśmy promesę 
Zarządu Województwa Mazowieckiego (nr 16/NW/2016-UE) 
z zarezerwowaną dla Muzeum Niepodległości kwotą tzw. udzia-
łu własnego w wysokości 7 305 503, 00, jako publiczną daninę 
wkładu krajowego do projektu. Były to środki własne Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Promesa wydana została 21 wrze-
śnia 2016 roku. Harmonogram finansowania był rozłożony  
na lata 2017, 2018 i 2019.

Departament Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprosił o uzupełnie-
nie wniosku o uchwalę budżetową Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, Organizatora Muzeum Niepodległości, 
ze wskazaniem, w której pozycji budżetowej zostały zarezer-
wowane środki na realizację projektu. Przedłożona prome-
sa naszego organu prowadzącego była zdaniem dyr. Moniki 
Smoleń-Bromskiej dokumentem niewystarczającym. Potrzebna 
była konkretna uchwała budżetowa Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Po dołączeniu brakujących dokumentów 
Komisja wydał ocenę merytoryczną drugiego stopnia, co nastąpiło  
20 grudnia 2016.
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Oficjalne potwierdzenie pozytywnej decyzji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego znaleźliśmy na stronach in-
ternetowych 3 stycznia 2017. W pierwszym typie projektów obej-
mującym obiekty zabytkowe wymienieni zostaliśmy na długim 
miejscu, za Muzeum Łazienki Królewskie. Podana została cał-
kowita wartość projektu: 21 316 335,17 brutto, oraz kwota do-
finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– 13 863 483,04 brutto. 

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że wraz z wymienionymi, 
beneficjentami zostały następujące instytucje: Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Pałac 
króla Jana Sobieskiego w Warszawie.

Warto przypomnień, że nie skorzystaliśmy z możliwości apli-
kowania o środki za pośrednictwem mechanizmu mazowieckiej 
platformy regionalnej. Wyłamanie się z proponowanej drogi 
związane było z możliwością bezpośredniego aplikowania o środ-
ki unijne w związku z usytuowaniem obiektu pałacowego, w któ-
rym znajduje się Muzeum Niepodległości, na trasie ogłoszonej 
przez Prezydenta, jako „Pomnik Historii”. Ten akt prawny ogło-
szony przez prezydenta Lecha Wałęsę (Zarządzenie Prezydenta 
Rzeczpospolitej z dnia 8 września 1994 – Monitor Polski nr 50, 
poz. 423) w sprawie uznanie za pomnik historii „Warszawy – hi-
storycznego zespołu miasta z traktem królewskim i Wilanowem”. 
Nasza zabytkowa siedziba znajduje się na tym obszarze, co dawało 
nam możliwość samodzielnego aplikowania o środki unijne. 

W wydawnictwie prezentujemy kolejne nasze osiągnięcia pro-
cesu inwestycyjnego oraz zakupów. Znajdziemy tu nazwiska 
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osób decydujących o dofinansowaniu (umowę z wicepremierem 
i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano 6 mar-
ca 2017), pracujących przy projekcie od 7 listopada 2017 roku, 
kiedy podpisano umowę z wykonawcą. Niestety nie znajdziemy 
wszystkich zasługujących na podkreślenie ich pracy. Warto jed-
nakże przypomnieć, że na początkowym etapie pracowaliśmy 
z Ministerstwem Rozwoju, szczególnie z ówczesnym sekretarze 
stanu Jerzym Kwiecińskim, pełnomocnikiem premiera ds. fundu-
szy europejskich i rozwoju regionalnego. Niezwykle twórcze były 
początkowe spotkania w tym ministerstwie animowane przez dyr. 
Barbarę Bakę z Departamentu Programów Infrastrukturalnych 
na temat raportowania stanu realizacji projektów wdrażanych 
w ramach osi priorytetowej. Często spotykaliśmy się tez z in-
nymi pracownikami Ministerstwa Rozwoju, byli to miedzy in-
nymi: Marzena Rzempołuch i Małgorzata Stolarska (Wydział 
Wdrażania Sektorów Energetyka, Kultura i Szkolnictwo Wyższe); 
Andrzej Januszewski (Departament Finansowy), Dorota Rusak 
(Departament Funduszy i Spraw Europejskich), Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowała w pierwszym 
okresie Małgorzata Krekora (opiekun projektu),

Byliśmy zawsze przygotowani do tych spotkań często przedsta-
wiając własne analizy. 

Po przystąpieniu do realizacji inwestycji współpracowali-
śmy już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Częstym zainteresowaniem obdarzał nas wicepremier Piotr 
Gliński, z powody epidemii panującej na całym świecie 
nie mógł osobiście ocenić jeszcze prac jakie wykonaliśmy. 
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W sposób ciągły współpracowaliśmy z dr Moniką Smoleń –  
dyr. Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN oraz 
z Wojciechem Kwiatkowskim – dyr. Departamentu Finansowego 
MKiDN. Opiekunkami projektu były Małgorzata Śleszyńska  
i Małgorzata Stryła.

W sposób ciągły obecni bywali na budowie oraz przy re-
alizowaniu poszczególnych części projektu przedstawiciele 
Organizatora, jakim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Marszałek Adam Struzik, również jako członek Rady Muzeum 
Niepodległości, wykazywał nie tylko zainteresowanie ale też po-
moc. Wiele zawdzięczamy opiece dyrektorów Departamentu 
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego: 
Monice Sokólskiej oraz Tomaszowi Rosłonkowi, a także kierow-
nictwu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki. 

Oprócz wymienionych na następnych stronicach niniejszego ra-
portu nie można nie przywołać niezwykle solidnych byłych pra-
cowników zaangażowanych w projekcie: Elżbieta Firlej (kiedyś 
główna księgowa), Marek Belczyk (nadzór technologiczny), Adam 
Wiszniewski (administracja). Aktywnością i odpowiedzialnością 
odznaczali się też liczni niewymienieni pracownicy i współpra-
cownicy Muzeum Niepodległości.
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instYtucja 
i JeJ siedziBa

Główne cele działalności Muzeum Niepodległości w Warszawie 
to dokumentowaniei popularyzowanie wiedzy historycznej o:

• dziejach Polski od czasów rozbiorowych do współczesności
• działalności niepodległościowej oraz państwowotwórczej
• kształtowaniu się tożsamości narodowej i regionalnej na tle 

zmian politycznych, cywilizacyjnych, społeczno-kulturowych, 
gospodarczo i światopoglądowych.

Zgodnie z przyjętą misją Muzeum gromadzi eksponaty doku-
mentujące historię dążeń niepodległościowych Polaków począw-
szy od powstania kościuszkowskiego do czasów współczesnych 
oraz losy Polaków rozrzuconych po całym świecie. 
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W latach 2015–2016 Muzeum Niepodległości świętowało swoje 
25-lecie. 30 stycznia 1990 r. powstało Muzeum Historii Polskich 
Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, którego siedzibę, 
zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, ustanowiono 
w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Od 1991 r. instytucja 
posługuje się nową, obowiązującą do dzisiaj nazwą. Muzeum 
Niepodległości objęło także dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak i jego fi-
lię – Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Od 1 stycznia 1991 r. jest 
samorządową instytucją kultury. Od 1992 r. ma status Narodowej 
Instytucji Kultury. Jubileusz dał doskonały powód do poszukiwa-
nia środków na remont. 

Nazwa pałacu przypomina nazwisko jego fundatora oraz na-
zwisko ostatniego prywatnego właściciela. Budowla powstała 
w trzecim dziesięcioleciu XVIII wieku jako rezydencja podskar-
biego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego, stronnika 
króla Augusta II. Od schyłku XVIII stulecia do roku 1863 wiele-
kroć zmieniali się właściciele obiektu i pełnił rozmaite funkcje. 
W styczniu 1863 nabył go Jan Zawisza, który dokonał przebudowy 
i renowacji pałacu. Od roku 1912 do 1947 r. obiekt należał do księ-
cia Janusza Radziwiłła, właściciela Nieborowa, posła i senatora II 
Rzeczypospolitej. W wyniku działań wojennych budynek został 
zniszczony w 70 procentach.

Po podjęciu decyzji o budowie Trasy W–Z – los obiektu był 
niepewny. Ocalenie zawdzięcza w dużym stopniu aktywności 
Jana Zachwatowicza, kierującego wydziałem architektury zabyt-
kowej Biura Odbudowy Stolicy. Oficjalnie rekonstrukcja pałacu 
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zakończyła się 22 lipca 1948 r. Budynek, który przed wojną stał 
przy wąskiej ulicy Bielańskiej, znalazł się pośrodku arterii ko-
munikacyjnej. Najpierw służył związkom zawodowym, a od roku 
1955 do końca PRL-u był siedzibą Muzeum Lenina. Na remont, 
który właśnie stał się faktem, czekał od chwili zakończenia powo-
jennej rekonstrukcji.

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, wpisany do rejestru za-
bytków pod numerem A-17 decyzją z dnia 1 lipca 1965 r., położony 
jest wraz z terenem posesji na obszarze Historycznego Zespołu 
Miasta Warszawy z Traktem Królewskim i Wilanowem, uznanego 
za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z 8 września 
1994 r. Ochronie prawnej podlegają zatem cała infrastruktura i jej 
zabytkowe walory, a także układ przestrzenny ulic, działki, na któ-
rej jest realizowany wnoszony projekt inwestycyjny. 

W roku 2020 Muzeum Niepodległości obchodzi swoje 30-lecie. 
Z tej okazji na potrzeby rocznicy, Muzeum zamówiło nowe logo, 
którego autorem jest Maciej Przybyszewski.
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proJeKT 
i doFinansowanie

Muzeum Niepodległości otrzymało w ramach dotacji celo-
wej Samorządu Województwa Mazowieckiego środki finanso-
we na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej siedziby 
głównej. W wyniku przetargu autorem dokumentacji została firma 
Makrobudomat Development sp. z o.o. W czasie opracowywania 
projektu Muzeum złożyło wniosek aplikacyjny do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 o przy-
znanie środków finansowychna realizację zadania. 

Zakończenie prac nad dokumentacją projektową i otrzymanie 
decyzji o pozwoleniuna budowę zbiegło się w czasie z przyzna-
niem przez MKiDN środków na realizację inwestycji. Zgłoszony 
przez Muzeum Niepodległości projekt „Dostosowanie Pałacu 
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Uroczyste podpisanie umowy z beneficjentem 

odbyło się 6 marca 2017 r. w siedzibie MKiDN 

z udziałem dyrektora Muzeum Niepodległości, dr Tadeusza Skoczka 

i wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

prof. dr hab. Piotra Glińskiego. 

Numer umowy: POIS.08.01.00-14-0018/16.00
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Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” otrzy-
mał dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wkład 
własny, jeśli chodzi o środki na realizację zadania, zapewnił 
Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem inwestycji było przeprowadzenie kompleksowe-
go remontu z elementami konserwacji, przebudowa oraz nadanie 
obiektowi nowoczesnych funkcji w celu wprowadzenia do niego 
atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do szero-
kich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. W planach 
znalazł się remont elewacji z przywróceniem kolorystyki ustalonej 
na podstawie badań stratygraficznych, generalny remont dachu, 
wymiana instalacji, poprawa funkcjonalności wnętrz, zwiększenie 
powierzchni przeznaczonej na działalność kulturalną, edukacyjną 
i wystawienniczą (dodatkowe sale wystawowe, przestronny hol, 
a dzięki pogłębieniu piwnic – nowoczesna sala multimedialna) 
oraz nadanie terenowi wokół pałacu funkcji rekreacyjnych (ławki, 
wygodne dojścia).

W ramach inwestycji zaplanowano ponadto zmodernizowanie 
wystawy stałej „Polonia Restituta. O niepodległość i granice” i od-
tworzenie wystawy stałej „Z Orłem Białym przez wieki. Symbol 
władców, państwa i narodu”. Zrealizowano też dwie nowe eks-
pozycje: „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości”, 
wystawy ukierunkowanej na przypomnienie polskiego dziedzic-
twa kulturowego na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, oraz 
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Pod koniec maja 2017 r. przed Pałacem 

Przebendowskich/Radziwiłłów 

stanęły tablice informacyjne dotyczące projektu.
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„Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”, która jest  syn-
tezą bogatych dziejów miejsca. 

Dzięki inwestycji zabytkowy budynek został w pełni dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoliło uwzględ-
nić te osoby w bogatym programie, skupionym wokół tematów 
„Ponad granicami” (kultura) i „Wychowanie do niepodległości” 
(edukacja).

Plan rozwoju zakładał, że Muzeum Niepodległości ulokowa-
ne w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, pełniące funkcję 
Centrum Myśli Niepodległościowej, będzie nowoczesną placówką 
kultury o charakterze ponadregionalnym, z rozbudowanym pro-
gramem naukowym i edukacyjnym.
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1 sierpnia 2017 r. siedziba główna 

Muzeum Niepodległości została 

oficjalnie zamknięta dla zwiedzających
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30 marca 2020r. zakończył się remont 

Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
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20 lutego 2020 roku, wizyta Adama Struzika podczas zebrania 

Rady Muzeum tuż przed zakończeniem realizacji trwania projektu. 

Od lewej: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości, 

Jan Sęk – przewodniczący Rady Muzeum Niepodległości, 

Dorota Panowek – sekretarz kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”.
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Zebranie Rady Muzeum 

w dniu 20 lutego 2020 roku
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wYkonawca

Po podpisaniu umowy rozpoczęły się intensywne przygotowania 
do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych. W wyniku pierwszego przetargu 
nie udało się wyłonić wykonawcy. Wartość każdej ze złożonych 
ofert przewyższała bowiem kwotę przeznaczoną na ten cel przez 
inwestora. Kolejny przetarg także nie od razu zakończył się suk-
cesem, gdyż wartość najniższej oferty przewyższała kwotę inwe-
stora o 400 000 tys. zł. Dzięki pomocy Samorządu Województwa 
Mazowieckiegoi przyznaniu dodatkowych 400 000 tys. zł – moż-
na było wyłonić wykonawcę i rozpocząć roboty. 

7 listopada 2017 r. Muzeum podpisało umowę z wyłonionym 
w wyniku przetargu wykonawcą remontu, firmą Furmanek 
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7 listopada 2017 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów 

nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą remontu. 

Od lewej: Adam Bacławski, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości  

ds. administracyjnych i inwestycyjnych, 

Małgorzata Łusiak, główna księgowa, 

Diana Melion, pełnomocnik firmy Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A, 

Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości.
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Renewal Sp. z o.o. S.K.A. Wejście na budowę nastąpiło 14 grudnia 
2017 r. Przesunięcie w czasie udostępnienia placu budowy wyni-
kało z trudności, jakie musiał przezwyciężyć inwestor, Muzeum 
Niepodległości, w związku z przeprowadzeniem się na czas prac 
do swojego oddziału, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Prace rozpoczęły się z rozmachem i dużym znawstwem te-
matu ze strony kadry kierowniczej firmy Furmanek Renewal  
Sp. z o.o. S.K.A.. Trudności towarzyszące tego typu robotom 
budowlanym przy zabytkach nieruchomych były rozwiązywane 
na bieżąco przez biuro projektowe oraz inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

Nie wszystkie problemy udawało się rozwiązywać od razu. 
Ze względu na błędne dane na mapach do celów projektowych 
– konieczne było wykonywanie rysunków zamiennych, a w kon-
sekwencji nowe uzgodnienia z gestorami sieci. Utrudniało to nie-
kiedy realizację prac zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
Mimo to były one prowadzone dynamicznie. Odbywające się 
w każdy czwartek spotkania koordynacyjne pozwalały rozwiązy-
wać problemy na bieżąco, bezpośrednio na placu budowy, z udzia-
łem projektantów, wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestor-
skiego oraz inwestora.
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zesPół realizacYjnY 
MuzeuM niePodleGłoŚci

Z Zarządzenia nr 13/2018 Dyrektora Muzeum Niepodległości 
w Warszawie z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: powołania no-
wego zespołu ds. realizacji Projektu „Dostosowanie Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kultural-
nych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” 
w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020”.

„Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 5 statutu, zarządzam co następuje.

1§

Niniejszym powołuję nowy zespół ds. realizacji Projektu 
„Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych 
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funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełno-
sprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 – w następującym składzie:
1. Adam Bacławski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych 

– kierownik Projektu,
2. Magdalena Przybylska, Specjalista ds. inwestycyjnych i admi-

nistracyjnych – koordynator Projektu
3. Bogdan Sieradzki, Specjalista ds. remontowo – budowlanych 

– sekretarz Projektu
4. Małgorzata Łusiak, Główna księgowa – nadzór nad rozlicze-

niem Projektu
5. Anna Więckowska, Główny specjalista ds. prawnych – obsługa 

prawna Projektu
6. Piotr Piegat – szef promocji Projektu

2§

1. Do zadań zespołu należy sprawna realizacja Projektu, co na-
stępuje m.in. poprzez cotygodniowe robocze zebrania pionu 
administracyjnego – inwestycyjnego i sporządzanie z tych 
spotkań protokołów, wyznaczenie zadań oraz ich realizacja, 
a także sprawozdawczość.

2. Sekretarz Projektu sporządza do 5 dnia każdego miesiąca 
sprawozdania z etapów realizacji Projektu i przedkłada je 
Dyrektorowi.

3. Szef promocji Projektu realizuje wszystkie wytyczne dotyczące 
działań promocyjnych, zawarte w umowach Muzeum:
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• z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
nr POIS.08.01.00-14-0018/16-00 z dnia 6.03.2017 r.  
(§ 18 umowy)

• z Województwem Mazowieckim 
• nr 54/UMWM/04/2017/NW-I-I/D z dnia 5.05.2017 r. 
• (§ 7 umowy).

3§

Uchyla się zarządzenia Dyrektora Muzeum Niepodległości: nr 
23/2016 z dnia 10.08.2016 r. oraz nr 19/2017 z dnia 4.07.2018 r.

4§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”

W roku 2018 odbyto koordynacje odpowiednio:
• zespołu ds. realizacji Projektu – 36
• Rady Budowy – 29

W roku 2019 odbyto koordynacje odpowiednio:
• zespołu ds. realizacji Projektu – 40
• Rady Budowy – 30

W 2020 roku odbyto koordynacje odpowiednio:
• zespołu ds. realizacji Projektu – 15
• Rady Budowy – 15
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zaKres 
wYkonanYch Prac

Projekt obejmował szereg prac na zewnątrz i wewnątrz zabyt-
kowego budynku. Dzięki nim Muzeum zyskało dodatkową prze-
strzeń wystawienniczą oraz miejsce na nowoczesną salę multime-
dialną w piwnicach, które zostały zasypane w okresie Powstania 
Warszawskiego.

Na podstawie badań stratygraficznych elementów muru, usta-
lono oryginalny kolor elewacji, który został zastosowany po jej re-
moncie. We wszystkich pomieszczeniach odtworzono także drzwi 
z oryginalnymi zdobieniami.

W ramach projektu nie tylko powiększono przestrzeń i zmo-
dernizowano Pałac, ale także przywrócono go do stanu dawnej 
świetności z czasów jego najsłynniejszych właścicieli.
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Usunięto gruz z zasypanych 

po wojnie piwnic
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Wzmocniono fundamenty, 

by pogłębić i powiększyć piwnice

(fot. s. 37–42)
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Wyburzono stare i wykonano nowe żelbetonowe schody 

zlokalizowane w dwóch alkierzach. 

Dusza jednej z nowych klatek schodowych 

pełni zarazem funkcję szybu windowego

(fot. s. 43–44)
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Wyburzono strop, odgruzowano pomieszczenia 

i wykonano nową główną klatkę schodową, 

wiodącą do nowych pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy 

(sal multimedialnych, magazynów, szatni, w.c.).

(fot. s. 46–49) 
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Schody umiejscowiono symetrycznie 

pod istniejącymi schodami dolnego westybulu. 

Wykonano konserwację i eksponowanie 

odkrytych nawierzchni kamienno-ceglanych 

ścian nowej klatki schodowej
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Wykonano częściowe betonowanie 

pierwszej warstwy posadzek piwnic

(fot. s. 50–51)
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Wykonano nowe stropy 

żelbetonowe nad piwnicami

(fot. s.52–55)
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Wykonano instalacje 

podposadzkowe

(fot. s.56–57)
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Zdemontowano stare instalacje wodno-kanalizacyjne, 

centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne
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Wykonanie nowych instalacji
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Remont elewacji
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Remont więźby i pokrycia dachu

(fot. s. 61–62)
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Osuszenie, tynki i izolacja murów piwnicy
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Drzwi



65ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Wyposażenie sali projekcyjnej 

i pomieszczeń sanitarnych

(fot. s. 65–66)
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Prace wykonane:
• tarasy i schody zewnętrzne
• roboty konstrukcyjne płyty stropowej schody
• posadzki – parter
• posadzki – półpiętro
• posadzki – I piętro
• posadzki – poddasze
• piwnice - roboty wewnętrzne
• parter - roboty wewnętrzne
• półpiętro- roboty wewnętrzne
• piętro I - roboty wewnętrzne
• poddasze - roboty wewnętrzne
• winda i zabudowa szklana na konstrukcji stalowej 
• balustrady, daszki i zabudowy grzejnikowe, wnęki lamp
• konstrukcja metalowa wsporcza pod agregaty i centrale 

wentylacyjne
• betonowanie ścian pod spocznikami
• demontaż żaluzji i krat okiennych
• wykonanie nadproży do wentylacji
• przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop nad parterem
• przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop w piwnicy
• nadproża dodatkowe
• wymiana okien
• dostawa nowych parapetów
• posadzki poddasza
• zabudowa poddasza
• dozbrajanie płyty dennej i podbić fundamentów
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Podwieszenie żyrandoli – konstrukcja
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• usuwanie kamieni otoczaków granitowych metodą chemiczną
• rozebranie stropu nad pomieszczeniem serwerowni
• strop nad serwerownią
• szpałdowanie ścian w piwnicach
• wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu sanitarnym  

dla osób niepełnosprawnych – parter
• podwieszenie żyrandoli – konstrukcja
• wykonanie ścianek działowych na jednym z korytarzy  

w piwnicy
• roboty dodatkowe przy tarasach północnym i południowym
• ścianki szklane i z gips kartonu
• wzmocnienie podwalin dachu w alkierzach
• odtworzenie brakujących zabytkowych drzwi wewnętrznych
• demontaż kominów oraz wykonanie atrap kominowych
• demontaż supremy, desek i torfu kondygnacji poddasza wraz  

z wywozem i utylizacją
• demontaż podłogi z desek w pomieszczeniach technicznych 

poddasza
• wykonanie zabudów konstrukcji wsporczych klatek B i C, insta-

lacji na wszystkich kondygnacjach
• wykonanie podłogi niepalnej REI 60 na poddaszu
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach 

„mokrych”
• wykonanie izolacji cieplnej ścian poddasza
• wymiana okien nienadających się do eksploatacji
• kratki przewałowe w drzwiach
• montaż listew przyokiennych
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Roboty dodatkowe przy tarasach 

północnym i południowym
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• wykonanie ciągów komunikacyjnych poddasza
• zabudowy dekoracyjne instalacji wentylacji
• zmiany w Projekcie Zagospodarowania Terenu
• system Master KEY
• wykonanie oznakowania poddasza
• zabezpieczenie parapetów systemem antyptak
• wykonanie siatek zabezpieczających rynny
• wykucie otworów pod wentylatory wraz z montażem naświetli
• przebudowa konstrukcji dachu w alkierzach i klatce schodowej C
• ułożenie kamienia na podeście klatki A – poziom -1
• instalacje elektryczne wraz z robotami dodatkowymi
• instalacje niskoprądowa wraz z robotami dodatkowymi
• instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne wraz z robotami 

dodatkowymi
• instalacja c.o. wraz z robotami dodatkowymi
• instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z robotami dodatkowymi.
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Ścianki szklane i z gips kartonu

(fot. s. 72–73)
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Dnia 9 września rozpoczęły się czynności związane z odbio-
rem prac budowlanych, które zakończono w dniu 4 października  
2019 r.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w trybie art. 56 prawa budowla-
nego zgłoszono informacje o zakończeniu robót budowlanych. 
Instytucje pozytywnie rozpatrzyły zgłoszenie i udzieliły stosow-
nych pozwoleń na użytkowanie budynku.

Kolejnym etapem było złożenie wniosku do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, które odbyło się w dniu  
6 lutego 2020 roku.
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reaLizaCJa 
wYstaw stałYch

Wyłonieni zostali wykonawcy wystaw stałych oraz dostawcy 
sprzętu multimedialnego. 

• Odtworzenie wystawy 

„z orłem białym przez wieki. 
symbol władców, państwa i narodu” 

Wykonawca: Wystawiennictwo – Sławomir Powązka

Odbiór wystawy odbył się 23 stycznia 2020 r.
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• Modernizacja wystawy 

„Polonia restituta. 
o niepodległość i granice 1914-1921” 

Wykonawca: Wystawiennictwo – Sławomir Powązka; 

Odbiór wystawy odbył się 18 lutego 2020 r.

• Nowa wystawa 

„kresy i bezkresy 
w zbiorach Muzeum niepodległości” 

Wykonawca: MAGIT Sp. z.o.o. 

Odbiór wystawy odbył się 18 lutego 2020 r.

• Nowa wystawa 

„historia Pałacu 
Przebendowskich/radziwiłłów” 

Wykonawca: MAGIT Sp. z.o.o.

Odbiór wystawy odbył się 27 grudnia 2020 r.

Dostawca multimediów do wystaw:

• Firma Group AV; odbiór odbył się 27 listopada 2019 r.
• Firma GLIP; odbiór odbył się 4 grudnia 2019 r.





Polonia Restituta. 
O niepOdległOść i  granice 1914 –1921
Polonia Restituta. 
The sTruggle fOr independence and bOrders 1914 -1921

infOrmacje O WysTaWie
infOrmaTiOn abOuT The exhibiTiOn

Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie realizuje projekt: Dostosowanie 
Pałacu Przebendowskich/Radziwił-
łów do nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych w tym dla osób nie-
pełnosprawnych 

Patroni medialni | Media partners

Partner | Partner

Muzeum Niepodległości w Warszawie 
jest jednostką organizacyjną 

Samorządu Województwa Mazowieckiego

The Museum of Independence in 
Warsaw implements the project: 
Adaptation of the Przebendowski/
Radziwiłł Palace to include novel 
cultural and educational func-
tions, including for the needs of 
people with disabilities”

Museum of Independence in Warsaw
is an organizational unit of the

 Mazowieckie Voivodship Self-Government

Okładka broszury Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921

Polonia Restituta. 
O niepOdległOść i  granice 1914 –1921
Polonia Restituta. 
The sTruggle fOr independence and bOrders 1914 -1921

infOrmacje O WysTaWie
infOrmaTiOn abOuT The exhibiTiOn

Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie realizuje projekt: Dostosowanie 
Pałacu Przebendowskich/Radziwił-
łów do nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych w tym dla osób nie-
pełnosprawnych 

Patroni medialni | Media partners

Partner | Partner

Muzeum Niepodległości w Warszawie 
jest jednostką organizacyjną 

Samorządu Województwa Mazowieckiego

The Museum of Independence in 
Warsaw implements the project: 
Adaptation of the Przebendowski/
Radziwiłł Palace to include novel 
cultural and educational func-
tions, including for the needs of 
people with disabilities”

Museum of Independence in Warsaw
is an organizational unit of the

 Mazowieckie Voivodship Self-Government
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Polonia restituta. 
o niePodleGłoŚĆ i Granice 1914-1921

W pierwotnej wersji wystawa funkcjonowała od 2007 roku 

aż do rozpoczęcia remontu siedziby głównej w 2018 roku. 

Na czas renowacji została przeniesiona do Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze, gdzie była eksponowana do 10 listopada 2019 

roku. Trwały w tym czasie prace nad jej nową wersją. Autorką 

scenariusza wystawy jest dr Jolanta Niklewska.

O idei wystawy pisała tak:

U progu wojny światowej w 1914 roku  istniał dość szeroki 

wachlarz stronnictw politycznych reprezentujących zarówno 

opcję niepodległościową, jak i tendencje do unifikacji z Rosją 

Mgr jan engelgard
dr jolanta niklewska
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wyzwoloną w drodze rewolucji z ustrojowego samodzierżawia 

i kapitalistycznego systemu gospodarki.

Program niepodległościowy głosiła od końca XIX w. Liga 

Narodowa oraz jej partyjna agenda: Stronnictwo Narodowo-

Demokratyczne z Romanem Dmowskim na czele. Ich program 

przewidywał restytucję Polski niepodległej w oparciu o sojusz 

z Rosją i popierającymi ją mocarstwami zachodnimi. W ich kon-

cepcji w granicach przyszłego państwa miały znaleźć się prócz 

ziem zaboru niemieckiego także Pomorze Gdańskie i Śląsk – 

funkcjonujące w świadomości zachodnich polityków jako tereny 

etnicznie niemieckie.

Opcję niepodległościową reprezentowała również Polska 

Partia Socjalistyczna stanowiąca polityczne zaplecze dla Józefa 

Piłsudskiego, który głównego wroga niepodległości Polski upa-

trywał w Rosji i w związku z tym swoje rachuby polityczne oparł 

na taktycznym sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami.

Dalsze dzieje zmagań o niepodległe państwo polskie prze-

biegały pod znakiem rywalizacji obu opcji, ale też obu wy-

bitnych mężów stanu: Dmowskiego i Piłsudskiego. Dziełem 

Dmowskiego było postawienie po latach sprawy pol-

skiej na arenie międzynarodowej, a także wynegocjowanie 

jak najkorzystniejszych warunków restytucji państwa polskiego 

w traktacie wersalskim. Polska Organizacja Wojskowa i Legiony 
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zorganizowane dzięki energii Piłsudskiego tworzyły w kraju fak-

ty dokonane przeganiając zaborców jeszcze przed ustaleniami  

Konferencji Pokojowej.

Koniec wojny i nominalne powstanie niepodległej Polski było 

dopiero początkiem drogi do utrwalenia jej niepodległości i usta-

lenia korzystnych granic”.

Na wystawie, która otrzymała nową aranżację plastyczną – 

widz będzie mógł prześledzić wszystkie etapy walki o niepod-

ległość w ujęciu chronologicznym, a także zapoznać się z dzia-

łalnością głównych polskich obozów politycznych. Duża część 

obiektów prezentowanych na wystawie była już eksponowana 

w latach 2007-2018. Przede wszystkim zobaczyć będzie moż-

na, w części wprowadzającej, kolekcję obrazów wybitnych pol-

skich malarzy – Jacka Malczewskiego, Antoniego Kozakiewicza, 

Ludomira Benedyktowicza, Franciszka Streitta, Maksymiliana 

Gierymskiego i Jana Styki. Wszystkie pochodzą ze zbiorów 

Muzeum Niepodległości.

W podświetlonych gablotach zobaczyć będzie można boga-

tą kolekcję biżuterii patriotycznej oraz odznak, medali i plakiet 

związanych z  tematem wystawy. Zwracają uwagę oznaki forma-

cji wojskowych – począwszy od orzełków strzeleckich i legiono-

wych, odznak Legionu Puławskiego walczącego po stronie rosyj-

skiej, odznak Polskiej Organizacji Woskowej, jednostek polskich 

na Wschodzie, w tym I Korpusu Polskiego, II Korpusu Polskiego,  
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oddziału polskiego w Murmańsku, a także Armii Polskiej 

we Francji (tzw. Błękitnej). Z okresu 1918-1921, czyli walki o gra-

nice, pochodzą unikatowe odznaki polskich formacji walczących 

we Lwowie – w tym odznaka honorowa „Orląt Lwowskich”, czy 

odznaka pamiątkowa Miejskiej Straży Obywatelskiej we Lwowie. 

Ponadto cennym uzupełnieniem tego zbioru są popiersia, pla-

kiety i medale z wizerunkami polskich polityków i wojsko-

wych z okresu walki o niepodległość; Józefa Piłsudskiego, 

Józefa Hallera, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, 

Ignacego Jana Paderewskiego i Ignacego Daszyńskiego. W cen-

tralnej części w obszernej gablocie zgromadzono cenny zbiór 

broni (szable, bagnety, karabiny, rewolwery), mundurów 

oraz wyposażenia wojskowego polskich formacji walczących  

od 1914 roku.

Bardzo ważną częścią wystawy są pozyskane przez Muzeum 

Niepodległości pamiątkii dokumenty dotyczące konferencji 

pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Na ich prezentację została 

przeznczona jedna z sal. Możemy zobaczyć rękopis memoriału 

Romana Dmowskiego ws. polskiej granicy zachodniej z lutego 

1919 roku, pisany odręcznie w języku francuskim, mapy z po-

stulowanymi przez polską delegację granicami, paszporty dy-

plomatyczne Romana Dmowskiego i przepustki upoważniające 

do wejścia do Sali Lustrzanej Pałacu w Wersalu na podpisanie  

traktatu pokojowego.
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Na uwagę zasługują także liczne dokumenty, odezwy i plaka-

ty z okresu 1914-1921, w tym odezwa Wielkiego księcia Mikołaja 

do Polaków z 1914 roku, rosyjska mapa przyszłej Europy z 1914, 

odezwa cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, odezwa Tymczasowego 

Rządu Republiki Polskiej (rząd Ignacego Daszyńskiego), ode-

zwa premiera Wincentego Witosa do mieszkańców Warszawy 

z 6 sierpnia 1920 roku, a także liczne plakaty propagan-

dowe (polskie i niemieckie) z okresu plebiscytu na Śląsku  

i na Warmii i Mazurach.

Zwiedzający pragnący zapoznać się z większą ilością materiału 

ikonograficznego będzie miał do dyspozycji sześć kiosków mul-

timedialnych, gdzie  w porządku chronologicznym umieszczono 

kilkaset zdjęć i skanów dokumentów. Materiał ten jest dostępny 

w języku polskim i angielskim.

Wernisaż wystawy odbył się 22 października 2020 roku.



Z orłem białym 
prZeZ wieki
TogeTher wiTh The whiTe eagle 
Through The ages 
informacje o wysTawie
informaTion abouT The exhibiTion

Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie realizuje projekt: Dostosowanie 
Pałacu Przebendowskich/Radziwił-
łów do nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych w tym dla osób nie-
pełnosprawnych 

Patroni medialni | Media partners

Partner | Partner

Muzeum Niepodległości w Warszawie 
jest jednostką organizacyjną 

Samorządu Województwa Mazowieckiego

The Museum of Independence in 
Warsaw implements the project: 
Adaptation of the Przebendowski/
Radziwiłł Palace to include novel 
cultural and educational func-
tions, including for the needs of 
people with disabilities”

Museum of Independence in Warsaw
is an organizational unit of the

 Mazowieckie Voivodship Self-Government

Okładka broszury Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921

Z orłem białym 
prZeZ wieki
TogeTher wiTh The whiTe eagle 
Through The ages 
informacje o wysTawie
informaTion abouT The exhibiTion

Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie realizuje projekt: Dostosowanie 
Pałacu Przebendowskich/Radziwił-
łów do nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych w tym dla osób nie-
pełnosprawnych 

Patroni medialni | Media partners

Partner | Partner

Muzeum Niepodległości w Warszawie 
jest jednostką organizacyjną 

Samorządu Województwa Mazowieckiego

The Museum of Independence in 
Warsaw implements the project: 
Adaptation of the Przebendowski/
Radziwiłł Palace to include novel 
cultural and educational func-
tions, including for the needs of 
people with disabilities”

Museum of Independence in Warsaw
is an organizational unit of the

 Mazowieckie Voivodship Self-Government



89

z orłeM białYM 
przez wieKi

Dumny znak Orła Białego ze złotą koroną i potężnym dziobem, 
z szeroko rozpostartymi skrzydłami, fantazyjnym ogonem i groź-
nymi szponami towarzyszy nam przy wielu okazjach. Jest obecny 
zarówno w podniosłych momentach uroczystości, jak i w zupełnie 
powszednich sytuacjach. Widzimy go więc w herbie państwowym, 
na tablicach urzędów, w szkolnej klasie, na strojach sportowców, 
monetach i banknotach. Odnajdujemy go czasem ze zdziwieniem 
na zabytkach w formie nieco odmiennej od tej, do której przywy-
kliśmy. Ten znak ma długą historię, która splata się z dziejami 
naszego państwa i narodu. Na wystawie prezentujemy tę fascynu-
jącą historię, wzbogacając ją o kontekst ludzi, miejsc i wydarzeń.

Przekazywana z pokolenia na pokolenia tradycja przedstawia 
nam opowieść wiążącą bezpośrednio moment powstania państwa 

Mgr krzysztof Mordyński
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z przyjęciem znaku Orła Białego. Legendarny książę Lech miał 
wybrać symbol dumnego ptaka na godło swego państwa i założyć 
stolicę, Gniezno. Chociaż źródła historyczne potwierdzają uży-
wanie symbolu orła już za pierwszych Piastów, to jednak Orzeł 
Biały w formie heraldycznej pojawił się dopiero wraz z przyję-
ciem w Polsce zachodnioeuropejskiej kultury rycerskiej. W XIII 
w. większość linii dynastii Piastów – choć nie wszystkie – przyję-
ły orła za swój znak rozpoznawczy. Różniły się one szczegółami, 
barwą upierzenia ptaka i pola tarczy w takim stopniu, że nie mo-
żemy mówić o jednym typie orła „piastowskiego”, ale o orłach 
piastowskich. Dopiero ustalenie tego znaku przez Przemysła II 
w związku z koronacją na króla Polski w 1295 r. wprowadziło 
na trwałe charakterystyczne elementy godła: białą barwę (zastę-
pującą heraldyczną srebrną), złoty dziób i skoki (łapy) oraz koro-
nę, której brak w niektórych późniejszych przedstawieniach niósł 
istotną, zamierzoną treść.

Od końca XIII wieku Orzeł Biały pełnił kilka oddzielnych, ale 
mocno splatających się ze sobą funkcji. Był to przede wszystkim 
znak Królestwa Polskiego, oficjalny symbol państwa. Ówczesny 
ustrój – monarchia – wiązał godło państwa ze znakiem dyna-
stii panującej. Posługiwali się więc nim Piastowie, a później 
Jagiellonowie jako symbolem panującego domu królewskiego, 
choć posiadali też własne rodowe znaki. Władcy elekcyjni umiesz-
czali na piersiach orła tarczę z godłem rodowym. Jeszcze na po-
czątku XVI w. Orzeł Biały bywał identyfikowany z godłami ziem-
skimi, przede wszystkim z Ziemią Krakowską, gdzie zlokalizowana 
była stolica państwa. Kolejną ważną zmianę w postrzeganiu znaku 
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przyniósł okres zaborów w XIX w., kiedy Orzeł Biały stał się sym-
bolem narodu polskiego walczącego o niepodległość. Po odrodze-
niu Polski w 1918 r. znak dumnego ptaka zyskał nieco inne za-
barwienie znaczeniowe i emocjonalne, stając się także symbolem 
obywateli państwa polskiego. 

W 1927 roku zaprojektowany został przez prof. Zygmunta 
Kamińskiego wizerunek Orła Białego, który z niewielkimi mody-
fikacjami służy nam do dziś. Polska odrodziła się jako republika, 
a nie monarchia. Specyficzną interpretacją tej zmiany po II wojnie 
światowej było usunięcie korony z głowy orła. Idea takiej mody-
fikacji wizerunku godła sięgała połowy XIX w., gdy orzeł z niena-
krytą głową symbolizował ruchy demokratyczne. W powojennych 
realiach oznaczał on umieszczenie Polski w Bloku Wschodnim, 
zależnym od ZSRR. Korona powróciła jednak w 1990 r. po demo-
kratyzacji ustroju, jako znak suwerenności państwa.

Wystawa, którą otwieramy w Muzeum Niepodległości, jest 
ukoronowaniem dorobku pracowników instytucji, kilkuna-
stu lat kwerend, badań i zbierania doświadczeń w prezenta-
cji tematu. Na przełomie 2004 i 2005 roku z okazji 710. rocz-
nicy ustanowienia Orła Białego znakiem Królestwa w Muzeum 
zorganizowana została wystawa pt. „Znaki Państwa Polskiego.  
Herb – Barwy – Hymn”1. Imponujący materiał zebrany przez 
Helenę Wiórkiewicz składał się z ponad 450 obiektów przed-
stawiających znak Orła Białego, związanych z naszym hymnem 

1 „Znaki Państwa Polskiego. Herb – Barwy – Hymn”, wystawa 10 listopada 2004 – 13 lutego 2005. 

Scenariusz: Helena Wiórkiewicz, projekt plastyczny: Violetta Damięcka, Agnieszka Putowska-

Tomaszewska, Żaneta Govenlock. Publikacja: katalog pod tym samym tytułem.
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narodowym i barwami. Ta spektakularna ekspozycja, cenna także 
pod względem naukowym, mogła trwać zaledwie kilka miesięcy, 
gdyż prezentowane obiekty pochodziły z kolekcji kilkudziesięciu 
instytucji i zbiorów osób prywatnych. Tymczasem ogromne zain-
teresowanie społeczeństwa dobitnie pokazało, jak wielka jest po-
trzeba zorganizowania stałej formy ekspozycyjnej, której tematem 
byłyby symbole narodowe Polski. Opracowania nowej wystawy 
w Muzeum Niepodległości podjął się niżej podpisany. Przy wy-
korzystaniu wyników kwerend przeprowadzonych przez Helenę 
Wiórkiewicz i wzbogaceniu ich o nowe wątki – szczególnie zbio-
rów pieczęci królewskich oraz znaku Orła Białego w kolekcjach 
instytucji poza granicami Polski – powstał nowy scenariusz eks-
pozycji, tym razem stałej. Ze zrozumiałych względów, na nowej 
wystawie otwartej w 2007 r.2 prezentowane były głównie zbio-
ry własne Muzeum Niepodległości, dotyczące przede wszystkim 
ostatnich 200 lat, podczas gdy starsze obiekty przedstawiono 
na reprodukcjach. Pomimo skromnego lokum, ekspozycja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem publiczności polskiej i międzyna-
rodowej, stanowiąc przez 7 lat podstawę dla lekcji muzealnych, 
wykładów i wydarzeń kulturalnych. 

Nowa aranżacja wystawy stałej „Z Orłem Białym przez wieki” 
zakłada umiejscowienie jej w dwóch reprezentacyjnych salach 
pierwszego piętra pałacu Przebendowskich. Naturalny podział 
przestrzenny ekspozycji na dwie części został wykorzystany 

2 „Z Orłem Białym przez wieki”, wystawa stała od 2 listopada 2017. Scenariusz: Krzysztof 

Mordyński, projekt plastyczny: Alicja Ilgiewicz, konsultacja naukowa: Alfred Znamierowski. 

Publikacja: przewodnik po wystawie pod tym samym tytułem.
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do czytelnego uformowania koncepcji merytoryczno-użytkowej. 
Pierwsza z sal porusza tematykę wcześniejszą chronologicznie 
(do 1795 r.), druga natomiast czasy nam bliższe, które stanowią 
szczególny przedmiot zainteresowania Muzeum pod względem 
gromadzenia kolekcji. W tym drugim pomieszczeniu zwiedzający 
znajdzie liczne muzealia ze zbiorów własnych instytucji. Pierwsza 
sala, która porusza tematy prezentowane głównie za pomocą re-
produkcji, makiet i instalacji, użytkowana będzie także do działań 
edukacyjnych, warsztatów plastycznych i wydarzeń kulturalnych. 
Zastosowany podział umożliwił rozwiązanie problemu wielofunk-
cyjności ekspozycji, jako bezpiecznego miejsca prezentacji zbio-
rów a zarazem przestrzeni edukacyjno-warsztatowej.

Zgromadzony materiał jest podzielony w grupy tematyczne, 
których zadaniem jest zobrazowanie najważniejszych wydarzeń 
i treści związanych z Orłem Białym. Można wydzielić poszcze-
gólne ścieżki tematyczne: funkcję godła, przesłanie ideowe oraz 
stylistykę wizerunku. Przedstawione zostały zarówno dzieje le-
gendarne, jak i okres przedheraldyczny, moment uznania Orła 
Białego za godło Królestwa, używanie znaku przez władców dyna-
stycznych i elekcyjnych, wreszcie okres w historii godła jako sym-
bolu narodu bez suwerennego państwa, dążeń demokratycznych 
i odrodzonej Polski.

Zgodnie z założeniami scenariusza zwiedzający nie tylko 
otrzymuje pewną ilość informacji, lecz także powinien aktyw-
nie i samodzielnie do nich dotrzeć. Służą temu instalacje ma-
nualne i elementy multimedialne, których zadaniem jest posta-
wienie konkretnego problemu i oddanie w ręce zwiedzającego 
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poszukiwania jego rozwiązania. Starano się także w miarę sze-
rokim zakresie nawiązać do podstawy programowej nauczania 
w szkołach. Szczególna uwaga została zwrócona na umożliwienie 
poznania ekspozycji przez osoby z dysfunkcją wzroku. Dzięki sys-
temowi audiodeskrypcji oraz licznym elementom wystawy pozna-
wanym manualnie, treści mogą być przyswojone bez użycia oczu.

Forma ekspozycji zaprojektowana przez artystkę-plastyk 
Elżbietę Jadwigę Kaszubę zakłada utworzenie kompozycji prze-
strzennej otwartej, o rozrzeźbionych ścianach, które zostały 
wzbogacone w aneksy do prezentacji tematów szczegółowych. 
Koncepcja plastyczna wyrasta z założenia, że w wypadku wystaw 
narracyjnych, przestrzeń ekspozycyjna nie może być obojętna 
wobec prezentowanego tematu, ale powinna z nim współgrać 
i wzmacniać jego merytoryczne przesłanie. Służy temu odpo-
wiednia organizacja wnętrza, kształt nadany architekturze wysta-
wienniczej, utworzenie wyraźnych akcentów i napięć, operowanie 
światłem, kolorem i materiałem.

W trakcie trwania remontu wystawa eksponowana była w od-
działach Narodowego Banku Polskiego, w Krakowie i Katowicach, 
gdzie cieszyła się znakomitą frekwencją.

Odnowioną wystawę otwarto z powodu pandemii COVID-19, 
oficjalnie 10 listopada 2020 roku.
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kresY i bezkresY 
w zBioraCH 
MuzeuM niePodleGłoŚci

Muzeum od początku swojej działalności stara się jak najszerzej 
uchylać swe podwoje dla środowisk kresowych, poprzez działal-
ność popularyzatorską i naukową wyrażającą się organizacją wy-
staw, konferencji, publikacji i wydarzeń artystycznych poświęco-
nych szerokorozumianej tematyce kresowej. W zbiorach Muzeum 
znajduje się wiele eksponatów poświęconych tej tematyce o czym 
mogą świadczyć trzy wyodrębnione na wystawie grupy: Kolekcja 
Krzemieniecka, Kolekcja Leopolis oraz Kolekcja Sybiracka sta-
nowiące trzon wystawy. Do ekspozycji włączone zostały również 
zbiory wileńskie – Vilniana. 

 

Mgr krzysztof bąkała
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kresY

kolekcja leopolis

Miasto Semper Fidelis
Lwów jako drugie obok Płocka miasto został w II RP uhonoro-

wany orderem Virtuti Militari. Bohaterska obrona miasta w latach 
1918-1919 znalazła swe odzwierciedlenie w zbiorach Muzeum. 
W tej grupie prezentowane są m.in. legitymacje, dyplomy oraz 
patenty nadające dane odznaczenia. 

Lwów się bawi
Ta część poświęcona jest w dużej mierze ,,Wesołej Lwowskiej 

Fali”. Szczególną uwagę zwiedzających powinna zwracać księ-
ga rozpoczęta w przededniu wymarszu I Dywizji Pancernej 
na front w Normandii. Poszczególne, bogato ilustrowane strony 
zawierają wiele głęboko patriotycznych treści, kreślonych przez  
walczących żołnierzy. 

W pozostałej części prezentowana jest ikonografia doty-
cząca życia kulturalnego Lwowa i miejsc z tym zagadnieniem  
związanych.

Między duchem a materią…
W dwudziestoleciu międzywojennym Lwów był jednym z naj-

ważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Uniwersytet im. 
Jana Kazimierza, Politechnika Lwowska, Akademia Handlu 
Zagranicznego, Akademia Medycyny Weterynaryjnej należały 
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do czołówki polskich uczelni. We Lwowie narodziła się znana 
na świecie Lwowska Szkoła Matematyczna a także Lwowska 

Szkoła Filozoficzna. Wśród wielu pamiątek w zbiorach Muzeum 
znajduje się oryginalny ,,Album Promocji Doktorskich” – zawie-
rający m.in. własnoręczne wpisy Oskara Balzera. Nie mniej inte-
resujący wydaje się rękopis dyplomu skierowanego do Rektora 
z okazji 250 rocznicy założenia uczelni przez Jana Kazimierza 
oraz świadectwa i indeksy osób prywatnych. Ważnym elementem 
tej części ekspozycji jest też prezentacja oryginalnej togi i biretu. 
Ponadto w zasobach Kolekcji Leopolis znajdują się indeksy i legi-
tymacje słuchaczy Politechniki Lwowskiej oraz inne dokumenty 
i pisma związane z tą uczelnią.

Pieśń dzisiaj niech miłowana – 
z przewonnych łąk duszy zwiana
W zbiorach Muzeum znajduje się wiele cennych archiwa-

liów pozyskanych od osób prywatnych – Rodów: Gorczyńskich, 
Jurkowskich, Rybaków, Skierskich, Progulskich, Iwanickich, 
Mroczków, Pawluków, Zalewskich, Zychów, Klimowiczów, 
Zbroszków i Okulicz-Kozaryn, Marii Mazurek, Wilhelma 
Dąbrowskiego, Marii Mokrzyckiej, Józefa Brzozowskiego, 
Stanisława Rudkowskiego, Józefa M. M. Pawluka, Henryka 
Vogelfängera, Jana Cebo, Franciszki Kwiatkowskiej z d. Wowkun 
i Ludwiki Pałkowej z d. Wowkun, Stanisławy Reginy Schorr, 
Rudolfa Lufta, Edwarda Guttetera, Emila Wojtowicza, Marii 
Wołoszyn, Tadeusza Fabjańskiego, Zofii Bilikowskiej, Zbigniewa 
Alojzego Butschera, Marii Błażyńskiej, Ireny Marii Pawlak, Józefa 
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Plakieta upamiętniająca pobyt 

Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu

(nr. inw E16015)
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Złotnickiego, Oktawii Grząski – ważne, jej wspomnienia ,,Byłam 
więźniarką NKWD” zostały wydane przez Muzeum w 1999 
roku. Poza tym Kolekcja Leopolis zawiera też korespondencję 
Kazimierza Bartla; listy Florentyny ze Sturmów Skierskiej do Zofii 
Romanowiczównej; świadectwa szkolne Bronisławy Gogola 
i Jadwigi Świtlikówny; dokumenty osobiste, varia. Ponadto w ze-
spole 2 kolekcji znajdują się akcje, obligacje, losy; dokumenty 
Związku Popierania Turystyki król. Stoł. M. Lwowa.

Dotychczas najszerzej omówione zostały pamiątki Rodu 
Drexlerów. Na wystawie zobaczymy reprodukcje najciekawszych 
archiwaliów umieszczone w kioskach medialnych zaaranżowa-
nych w formie wysuwanych szuflad. 

krzeMieŃczana

Ateny Wołyńskie
Liceum Krzemienieckie kojarzy się bezsprzecznie z nazwiska-

mi wielu wybitnych Polaków. Było kuźnią wykuwającą wszech-
stronne talenty, posiadającą doskonałą kadrę pedagogów. 
Słynęło z bogatych księgozbiorów oraz własnej drukarni. W zbio-
rach Muzeum znajduje się wiele interesujących pamiątek doty-
czących tego miejsca, a wśród nich fotografie wykonane przez 
uznanych mistrzów obiektywu – np. H. Hermanowicza czy 
S. Scheybala, przedstawiające widok zewnętrzny jak też wnę-
trza Liceum oraz innych budynków tworzących jego kompleks, 
m.in. kościoła licealnego. Niemałą też grupę stanowią portre-
ty nauczycieli i pracowników Liceum. Wiele zdjęć wykonano 
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Legitymacja Związku Obrońców Lwowa z listopada 1918 

nr 2837 wystawiona dla Janiny Mehalówny

(nr inw. E16596)
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w trakcie odbywających się zajęć – przedstawienie szkolne,  
czy organizowanych wycieczek. 

Perła Wołynia
W tej części wystawy prezentowany jest wizerunek miasta i to-

czącego się w nim życia codziennego.
Wśród artefaktów wymienić należy menażkę Gustawa 

Wawrzyszaka używaną w więzieniu w Krzemieńcu w okre-
sie od Wielkanocy 1940 r. do końca czerwca 1941 roku; ażu-
rowy koszyczek metalowy z ornamentem roślinnym oraz 
plakietkę upamiętniającą pobyt J. Słowackiego w Krzemieńcu –  
wyk. ok. 2004 r.

Wśród fotografii i pocztówek uwagę zwracają: ,,Kobieta z wia-
drami”, ,,Skocznia narciarska”, ,,Skałka Słowackiego”, ,,Domek 
Słowackich”, ,,Cmentarz pątnicki”, ,,Kościół pofranciszkański” 
oraz cykl poświęcony harcerstwu. W grupie fotografii upamiętnia-
jących ważne wydarzenia interesujące jest też zdjęcie z 1927 roku, 
opisane jako „obchód sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego 
do Polski. Pobieranie ziemi z Grobu Matki do urny na Wawel”. 

Vilniana
Hinc itur ad astra
Wśród realiów umieszczonych w tej części znajduje się czapka 

studenta Uniwersytetu Stefana Batorego oraz dekiel korporacji 
studenckiej ,,Vilnensia”. Całość uzupełniona jest licznymi foto-
grafiami wykładowców i uczniów Państwowej Szkoły Technicznej  
im. marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydium Polskiej 
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Akademickiej Korporacji ,,Vilnensia”, a także fotografiami stu-
dentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego.

Wszystko piękno w mej duszy 
przez Wilno pieszczone
W tej części zaprezentowana została bogata kolekcja fotografii 

i pocztówek pozwalająca przybliżyć uroki miasta. Przypomniane 
też są związki Józefa Piłsudskiego z Wilnem oraz pamiątki doty-
czące zbrojnego czynu na wileńszczyźnie. 

bezkresY

Ekspozycja w głównej mierze składa się z realiów wchodzą-
cych w skład Kolekcji Sybirackiej oraz obrazów znajdujących się 
w zbiorach Muzeum. 

Pamięci nie da się zgładzić 
Tak zatytułowana została wymagająca stałego przypomnienia, 

część poświęcona zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskich 
jeńcach wojennych osadzonych w obozach specjalnych NKWD. 
Umieszczenie tego elementu w części wystawy nazwanej ,,bezkre-
sy” ma dwojakie znaczenie. Pierwszy aksjologiczny – ukazujący 
bezkres zwyrodniałej zbrodni oraz drugi wskazujący na bezpo-
średni związek rodzin z pomordowanymi, które zesłane zostały 
w azjatyckie bezkresy. W wielu wypadkach fakt dokonanej zbrodni 
na jeńcach stał się jednoczesnym wyrokiem zesłania dla ich rodzin. 
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Oczyszczanie zaplecza 
Druga część ma na celu przedstawienie deportacji polskiej 

ludności.
Obrazom towarzyszy pokaz animacji.

 Życie wbrew okolicznościom
Część trzecia przedstawia trudną adaptację zesłanych i przepeł-

nione tęsknotą życie codzienne. 
Ekspozycję uzupełniają narzędzia, instrumenty, naczynia, lam-

py naftowe, żelazka, ubrania oraz inne przedmioty codziennego 
użytku, znajdujące się w zbiorach Muzeum. 

Otwarcie wystawy nastąpiło 4 czerwca 2020 roku.
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historia Pałacu 
przeBendowsKiCH/
radziwiłłów

Wystawa ,,Historia pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów” 
oparta jest na reprodukcjach wizerunków przedstawiających 
dawnych właścicieli, historycznych rzutach budynku oraz fotogra-
fiach z okresu dwudziestolecia międzywojennego prezentujących 
wnętrza.

Przypomnianyna niej też został słynny plafon Henryka 
Siemiradzkiego ,,Światło i Ciemność”, który został zniszczony 
podczas II wojny światowej, jak też rozmiar zniszczeń, któremu 
podczas Powstania Warszawskiego uległ pałac, pełniący ważny 
punkt oporu. 

Całość uzupełniona jest oryginalnymi obrazami, na któ-
rych uwidoczniony został pałac: grafika Józefa Młynarskiego 
Warszawskie dzieci z cyklu ,,Powstanie Warszawskie 1944”, 

Mgr krzysztof bąkała
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obraz Wandy Wadeckiej, Muzeum Lenina w Warszawie oraz ob-
raz Edwarda Dwurnika, Muzeum Lenina. Warto też podkreślić, 
iż szersze informacje na temat historii miejsca zawarte są dodat-
kowo w kioskach multimedialnych.



Okładka Broszury Edukacyjnej
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działania 
MerYtorYczne

Dział Edukacji opracował nową ofertę lekcji muzealnych, 
która będzie dostępna po otwarciu Pałacu Przebendowskich/
Radziwiłłów. 

eksPozYcja stała : 
z orłeM białYM Przez wieki 

Przedszkola

Poznajemy muzeum 
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz 
pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposo-
bem „odkrywania” muzeum. 
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Moja przygoda z historią – 
opowieść o Baśce Murmańskiej 
Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zain-
teresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy 
białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska 
do Modlina.

Moja przygoda z historią – 
O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat
Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który 
był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bo-
jowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów. 

Orzeł biały dla początkujących 
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wy-
glądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają 
wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył 
Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa. 

szkoły podstawowe

Orzeł biały dla początkujących 
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wy-
glądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają 
wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył 
Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa. 
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Moda na patriotyzm. 
Herb symbolem państwa
Lekcja jest przystępną formą przybliżenia dzieciom tematyki sym-
boli narodowych. Poprzez analizę tarcz herbowych przybliżana 
jest wiedza o historii kraju i dynastii, a przygotowanie własnego 
herbu motywuje do analizy swoich mocnych stron.

Moja przygoda z historią. 
Z władcami za pan brat 
Zajęcia mają na celu pokazanie panowania władców w sposób 
przystępny i zrozumiały dla dziecka. W trakcie lekcji uczniowie 
poznają sylwetki panujących, analizują ich dokonania, próbują 
je ocenić.

Podróże w czasie i przestrzeni. 
Na tropie Orła Białego i jego rycerzy 
Zajęcia polegają na zaprezentowaniu wybranych wydarzeń histo-
rycznych, stworzeniu sytuacji, w której uczeń wczuwa się w rolę 
uczestników zdarzeń. 

Moja przygoda z historią. 
Śledztwo w sprawie orła białego
Uczniowie poznają ciekawe i niekiedy zaskakujące przemia-
ny wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumen-
towały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w in-
nych państwach europejskich. Podczas warsztatów będą miały  
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okazję zastanowić się, dlaczego herb danej rodziny posiada taki, 
a nie inny wizerunek.

Historia Polski w pigułce
Lekcja może uwzględniać różne aspekty naszej historii: Symbole 
państwowe; Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztan-
darami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich 
powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość 
i granice. 

Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny 
Na zajęciach uczniowie poznają historię najbardziej rozpozna-
walnej pieśni patriotycznej, która stała się w 1927 roku hymnem 
państwowym Rzeczypospolitej Polskiej

W poszukiwaniu źródeł. 
Warsztat małego historyka 
Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średnio-
wiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy hi-
storyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie 
„Z Orłem Białym przez wieki”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_pa%C5%84stwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_pa%C5%84stwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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eksPozYcja stała : 
POLONiA RestitutA. 
POLskie DROgi DO NiePODLegłOŚci 

Moda na patriotyzm. 
czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie? 
Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych 
w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem ak-
tywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii 
Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patrioty-
zmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej. 

Moda na patriotyzm. 
czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? 
W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztó-
wek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane 
zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz 
ich patriotyczny charakter.

Ojczyzna na pięciolinii
Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, 
w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci, w trakcie demonstracji. 
Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym przod-
kom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej 
prozie. W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie 
pieśni i piosenki patriotyczne.
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Od ucznia do legionisty 
W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy 
Legionów Polskich. Wśród nich było wielu młodych chłopców, 
gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepod-
ległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli 
w tym celu uciekać z domu przez okno. Lekcja odbywa się w opar-
ciu o wystawę czasową „Epopeja legionowa”.

ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk 
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci  Ignacego 
Jana Paderewskiego, muzyka i  kompozytora, a także  premiera  
i  ministra  spraw  zagranicznych, który w czasie pierwszej woj-
ny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną 
i filantropijną. Lekcje mogą się odbywać w oparciu o wystawę 
planszową.

Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek 
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa 
Piłsudskiego oraz  jego wkładu w tworzenie  niepodległego  pań-
stwa  polskiego.  Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodle-
głości i trudności pierwszych lat wolności.
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eksPozYcja stała : 
kResy i BeZkResy W ZBiORAcH 
MuZeuM NiePODLegłOŚci W WARsZAWie 

Śladami kresowych twierdz i zamków
Zajęcia mają na celu poznanie niezwykłych dziejów zamków 
i twierdz Rzeczypospolitej m.in. Chocimia, Okopów Świętej 
Trójcy i Kamieńca Podolskiego a także wydarzeń i osób z nimi 
związanych. Podczas zajęć młodzież dowie się m. in. o Chocimiu, 
jednym z ważniejszych punktów strategicznych ziem polskich 
w XVII w. i Okopów Świętej Trójcy nazwanych ,,Kresową straż-
nicą Rzeczypospolitej”, a także Kamieńcu Podolskim, położonym 
na owalnym płaskowyżu nieopodal rzeki Smotrycz, między środ-
kowym biegiem Dniestru, a Bohem. Historyczna stolica Podola 
przyciąga dziś uwagę turystów nie tylko ze względu na walory kra-
jobrazowe ale historyczne. Lekcje muzealne przeznaczone będą 
głównie do młodzieży w wieku 12-18 lat. Możliwe jest również 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z uniwersytetami trzeciego 
wieku.

Jak żyli nasi przodkowie na kresach Wschodnich
Lekcja , która w sposób przestępny i ciekawy pragnie uchwycić 
fenomen Krzemieńca. Podczas zajęć młodzieży dowie się o roli 
Krzemieńca wśród polskich miast kresowych, pozna klimat życia 
codziennego różnych grup środowiskowych a także ukaże sylwetki 
osób zasłużonych dla Krzemieńca, które zdecydowały, że miasto 
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zachowało szczytne miano ,,Aten Wołyńskich”. Młodzież dowie 
się także skąd pochodzi nazwa Krzemieniec, usłyszy legendy zwią-
zane z miastem, pozna piękno zabytkowej architektury a także 
wojenne jego losy.

Węgierka i Litwin na polskim tronie
Lekcja jest pozycją obowiązkową dla każdego kto pragnie sze-
rzej dowiedzieć się o życiu Jadwigi i Władysława Jagiełły, królów 
Polski. Na podstawie dostępnych źródeł młodzież usłyszy historię 
życia naszych władców, które naznaczone było nie tylko pasmem 
wielu sukcesów, ale także przeciwności losu. Jako królowie śre-
dniowiecznego państwa musieli walczyć i przezwyciężać kryzysy 
polityczne. Z szacunku traktowali ich nieprzyjaźni Polsce i Litwie 
Krzyżacy. Współcześni docenili dorobek Jadwigi i Jagiełły, jako 
wielkich mecenasów kultury, orędowników rozwoju życia religij-
nego, a także podtrzymywania pokoju w Polsce.

Możliwa jest prezentacja wystawy planszowej „Krzemieniec – 
miasto wielkiej tęsknoty”.
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eksPozYcja stała: 
PAłAc PRZeBeNDOWskicH/RADZiWiłłóW 

Światło i mrok 
w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
Lekcja muzealna dotyczy historii plafonu ,,Światło i ciemność” au-
torstwa Henryka Siemiradzkiego wybitnego malarza związanego 
z akademizmem. O symbolice postaci na nim przedstawionych, 
a także początkach powstania dzieła sztuki, które uległo znisz-
czeniu podczas II wojny światowej można dowiedzieć się na za-
jęciach edukacyjnych prowadzonych  w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. 

Dzieje pewnej rezydencji. 
Historia Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów 
dla najmłodszych 
Historia Pałacu Przebendowskich /Radziwiłłów opowiedziana  
od 1728 roku  aż po lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Zajęcia edu-
kacyjne opowiadają o życiu jej mieszkańców na tle trudnej historii 
Warszawy. 
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eksPozYcja stała : 
Z ORłeM BiAłyM PRZeZ Wieki 

szkoły ponadpodstawowe

Moja przygoda z historią. 
Śledztwo w sprawie orła białego 
Uczniowie poznają ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany 
wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumentowały 
związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych pań-
stwach europejskich. Podczas warsztatów mają okazję zasta-
nowić się, dlaczego herb danej rodziny posiada taki, a nie inny 
wizerunek.

Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny 
Na zajęciach uczniowie poznają historię najbardziej rozpozna-
walnej pieśni patriotycznej, która stała się w 1927 roku hymnem 
państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W poszukiwaniu źródeł. 
Warsztat młodego historyka 
Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średnio-
wiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy hi-
storyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie 
„Z Orłem Białym przez wieki”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_pa%C5%84stwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_pa%C5%84stwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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eksPozYcja stała : 
POLONiA RestitutA. 
POLskie DROgi DO NiePODLegłOŚci 

Historia Polski w pigułce 
Zajęcia są formą powtórzenia lub uporządkowania wiedzy histo-
rycznej, mogą być przeglądem ważniejszych wydarzeń z przeszło-
ści lub omówieniem wybranych aspektów: Pod polskimi sztan-
darami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich 
powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość 
i granice.. 

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytuło-
wane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj!

„to dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczą-
cych o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen 
(uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, reli-
gii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie 
kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów. Lekcja 
łączy wiedzę historyczną z literaturą i sztuką, może stanowić for-
mę powtórki materiału.
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Polskie drogi do niepodległości 
Lekcja  jest  próba  przybliżenia  uczniom  okoliczności odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz  postaci  Józefa  Piłsudskiego, 
Romana  Dmowskiego, Wincentego Witosa, Macieja Rataja, 
Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu  w tworzenie niepodle-
głego  państwa polskiego.  Uczeń pozna też trudności pierwszych 
lat istnienia II RP. 

Od ucznia do legionisty 
W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy 
Legionów Polskich. Wśród nich było wielu młodych chłopców, 
gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepod-
ległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli  
w tym celu uciekać z domu przez okno. 

ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk 
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci  Ignacego 
Jana Paderewskiego, muzyka i  kompozytora, a także  premiera  
i  ministra  spraw  zagranicznych, który w czasie pierwszej woj-
ny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną 
i filantropijną. Lekcje mogą się odbywać w oparciu o wystawę 
planszową. 
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Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek 
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa 
Piłsudskiego oraz jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa 
polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodle – głości 
i trudności pierwszych lat wolności.

Moda na patriotyzm. 
Zapamiętajcie rok trzydziesty!
W czasie lekcji uczeń poznaje, przyczyny, przebieg i skutki po-
wstania listopadowego, a także bohaterów, którzy poświęci-
li swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Wśród nich byli nie tylko  
mężczyźni. 

Moda na patriotyzm. 
czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie? 
Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych 
w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem ak-
tywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii 
Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patrioty-
zmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej. 
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Moda na patriotyzm. 
czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? 
W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztó-
wek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane 
zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz 
ich patriotyczny charakter. W tych lekcjach muzealnych można 
wykorzystywać liczne wystawy pocztówek przygotowane przez 
Mariana Sołobodowskiego.

Moda na patriotyzm. Powstańcze historie 
To tytuł spotkania  przygotowanego przez pracowników Działu 
Edukacji Muzeum Niepodległości. Będzie to okazja do pozna-
nia niezwykłej historii Polaków walczących o niepodległość  
w XIX i XX w. oraz definicję patriotyzmu istniejące w XXI wieku.

Romuald traugutt, 
dyktator powstania styczniowego
W czasie zajęć uczeń poznaje niezwykłe życie ostatniego dyk-
tatora powstania styczniowego, jego młodzieńcze fascynacje 
matematyką, malarstwem i historią po tragiczny finał, śmierć  
na stokach Cytadeli Warszawskiej tuż po zakończeniu powstania 
styczniowego.
Pomocna może być stała plenerowa galeria rzeźby zlokalizowana 
na dziedzińcu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
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eksPozYcja stała : 
kResy i BeZkResy W ZBiORAcH 
MuZeuM NiePODLegłOŚci W WARsZAWie 

Nostalgia kresów
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom dziedzictwa 
Kresów Wschodnich tym jego ogromnego znaczenia w dziejach 
Polski. Poprzez opowieść o miastach poznawać będzie można hi-
storię, wielokulturowość i bogate, wielowiekowe tradycje powsta-
łe na tych terenach, jak też przypomnienie słynnych postaci po-
chodzących z Kresów. Ciekawym elementem lekcji jest specjalnie 
stworzona prezentacja multimedialna oraz nagrane fragmenty 
wspomnień.

Jak żyli nasi przodkowie na kresach Wschodnich
Lekcja, która w sposób przestępny i ciekawy pragnie uchwycić 
fenomen Krzemieńca. Podczas zajęć młodzieży dowie się o roli 
Krzemieńca wśród polskich miast kresowych, pozna klimat życia 
codziennego różnych grup środowiskowych a także ukaże sylwetki 
osób zasłużonych dla Krzemieńca, które zdecydowały, że miasto 
zachowało szczytne miano ,,Aten Wołyńskich”. Młodzież dowie 
się także skąd pochodzi nazwa Krzemieniec, usłyszy legendy zwią-
zane z miastem, pozna piękno zabytkowej architektury a także 
wojenne jego losy.
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Śladami kresowych twierdz i zamków
Zajęcia mają na celu poznanie niezwykłych dziejów zamków 
i twierdz Rzeczypospolitej m.in. Chocimia, Okopów Świętej 
Trójcy i Kamieńca Podolskiego a także wydarzeń i osób z nimi 
związanych. Podczas zajęć młodzież dowie się m. in. o Chocimiu, 
jednym z ważniejszych punktów strategicznych ziem polskich 
w XVII w. i Okopów Świętej Trójcy nazwanych ,,Kresową straż-
nicą Rzeczypospolitej”, a także Kamieńcu Podolskim, położonym 
na owalnym płaskowyżu nieopodal rzeki Smotrycz, między środ-
kowym biegiem Dniestru, a Bohem. Historyczna stolica Podola 
przyciąga dziś uwagę turystów nie tylko ze względu na walory 
krajobrazowe, ale też historyczne. Lekcje muzealne przeznaczone  
 są głównie do młodzieży w wieku 12-18 lat. Możliwe jest również 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z uniwersytetami trzeciego 
wieku.

Miasto Lwa i jego obrońcy
Lekcja dla młodzieży przedstawia dzieje Lwowa, historię walk 
polsko – ukraińskich i jego znaczenia dla historii Polski, a także 
bohaterskiej działalności uczniów i studentów w momencie oswo-
bodzenia miasta i włączenia do granic II RP.
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Operacja ,,Ostra Brama” w Wilnie
Zajęcia maja na celu przedstawienie dziejów Wilna i Wileńsz-
czyzny, genezy konfliktu polsko – litewskiego podczas pierwszej 
wojny światowej założenia akcji ,,Burza” działania bojowo –  
dywersyjne prowadzone przez Armię Krajową na tyłach wojsk 
hitlerowskich przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny 
przedwojennej Polski. Lekcje muzealne przeznaczone są głównie 
do młodzieży w wieku 12-18 lat.

istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć 
na zamówienie szkoły czy nauczyciela.
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działania 
ProMocYjne

W ramach projektu wykonano szereg działań promocyjnych, 
wśród których znalazły się liczne artykuły w mediach, gadżety 
promujące przedsięwzięcie oraz kampanie informacyjne na tere-
nie Warszawy.

Na stronie internetowej Muzeum Niepodległości pojawił się ze-
gar odliczający czas do zakończenia projektu oraz logotypy.
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Zegar odliczający czas 

do zakończenia projektu
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MateriałY 
ProMocYjne 

Kalendarz trójdzielny
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Kalendarz książkowy 

z wkładkami promującymi wystawy stałe



141materiały promocyjne

Kalendarz książkowy na rok 2020

Wklejki promujące wystawy
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Ulotka dotycząca planów modernizacji Pałacu

Przebendowskich/Radziwiłłów
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Papierowe torby reklamowe 

z nadrukiem
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Torby z juty
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Notesy 

w twardej oprawie
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Notesy blokowe 

w formacie A5



147materiały promocyjne

Notes 

z kolorowymi znaczkami
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KaMpanie 
inForMacYjne 

Oprócz prac budowlanych i merytorycznych związanych z re-
alizacją wystaw, ważnym aspektem projektu, było informowa-
nie gości o zmianach zachodzących w Pałacu Przebendowskich/
Radziwiłłów. Dział Promocji i Marketingu Muzeum Niepodległości 
realizował działania promocyjne za pomocą wielu kanałów, które 
miały trafić zarówno do przyszłych gości Muzeum jak i zwiedzają-
cych pozostałe oddziały instytucji: Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walki 
i Męczeństwa.
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Informacja o realizacji projektu 

co miesiąc pojawiała się

w programie Muzeum Niepodległości



151151kampanie informacyjne
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Pierwszego listopada 2018 roku ruszyła pierwsza część kam-
panii Citylight w wiatach przystankowych na terenie Warszawy. 
Podczas miesięcznej ekspozycji z rotacją adresową po dwóch ty-
godniach (łącznie 8 lokalizacji) prezentowany był plakat infor-
mujący o projekcie i trwających pracach budowlanych w Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów. 

Szesnastego listopada 2019 roku ruszyła druga część kampa-
nii Citylight w wiatach przystankowych na terenie Warszawy. 
Podczas miesięcznej ekspozycji z rotacją adresową po dwóch 
tygodniach (łącznie 30 lokalizacji) prezentowane były plaka-
ty informujący o otwarciu Muzeum w 2020 roku oraz o wysta-
wach stałych, które dostępne będą w Pałacu Przebendowskich/
Radziwiłłów po zakończeniu projektu.
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Miejscowość adres handlowy data 
rozpoczęcia

data 
zakończenia

Warszawa
Al.Jerozolimskie/
pl.Starynkiewicza 02/
Towarowa/Włochy (A)

01.11.2018 15.11.2018

Warszawa

al.Niepodległości/
Biblioteka Narodowa 
04/al.Armii Ludowej/
Śródmieście (T)

01.11.2018 15.11.2018

Warszawa
Towarowa/pl.Zawiszy 14/
Rondo Daszyńskiego/
Ochota (T)

01.11.2018 15.11.2018

Warszawa

Waryńskiego/Metro 
Politechnika 09/Rondo 
Jazdy Polskiej/Śródmieście 
(A)

01.11.2018 15.11.2018

Warszawa
Al.Jerozolimskie/Centrum 
09/Rondo De Gaulla/
Śródmieście (T)

16.11.2018 30.11.2018

Warszawa

Al.Jerozolimskie/
Muzeum Narodowe 
06/Marszałkowska/
Śródmieście (T)

16.11.2018 30.11.2018

Warszawa
Marszałkowska/Hoża 
02/Al.Jerozolimskie/
Śródmieście (A)

16.11.2018 30.11.2018

Warszawa

Marszałkowska/
Królewska 02/Królewska/
Śródmieście (A) 16.11.2018 30.11.2018

Wykaz lokalizacji w kampanii 

CityLight w 2018 roku
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CityLight przy ul. Puławskiej
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CityLight przy ul. Chałubińskiego
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CityLight przy Placu Konstytucji
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CityLight przy ul. Chopina
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Miejscowość adres handlowy

Warszawa Al.Jerozolimskie 56c

Warszawa Herberta/3 Maja

Warszawa Marszałkowska/Hoża

Warszawa Muranowska/Andersa

Warszawa Puławska 145/Metro Wilanowska/D

Warszawa al.Solidarności/Zajezdnia Wola 02/Młynarska/Wola (A)

Warszawa al.Witosa/Tor Stegny 04/Idzikowskiego/Mokotów (A)

Warszawa Dobra/Zajęcza 02/Zajęcza/Śródmieście (A)

Warszawa Konwiktorska/Konwiktorska 04/Bonifraterska/Śródmieście (A)

Warszawa Łazienkowska/Torwar 07/Łazienkowska/Śródmieście (A)

Warszawa Nowowiejska/Nowowiejska 06/al.Niepodległości/Śródmieście (T)

Warszawa Smocza/Miła 02/Niska/Wola (A)

Warszawa Solec/Pomnik Sapera 02/Most Poniatowskiego/Powiśle (A)

Warszawa Starzyńskiego/Rondo Starzyńskiego 03/Most Gdański/Praga 
Północ (T)

Warszawa Woronicza/Metro Wierzbno 03/Królikarnia/Mokotów (T)

Warszawa Chałubińskiego/Wspólna

Warszawa Krucza/Bracka

Warszawa Lipowa/Dobra

Warszawa Mokotowska/Chopina

Warszawa Waryńskiego/rondo Jazdy Polskiej

Warszawa Czerniakowska/Legia-Stadion 01/Szwoleżerów/Śródmieście (A)

Warszawa Gen.Abrahama/os. Orlik 02/Bora-Komorowskiego/Praga Południe 
(A)

Warszawa Grójecka/Wawelska 04/Och Teatr/Ochota (T)

Warszawa Jagiellońska/Ratuszowa ZOO 02/Pl.Hallera/Praga Północ (T)

Warszawa Kinowa/Kinowa 06/Ostrobramska/Praga Południe (A)

Warszawa Marszałkowska/Metro Świętokrzyska 06/Królewska/Śródmieście/
(T)

Warszawa Płocka/Płocka Szpital 05/Górczewska/Wola (A)

Warszawa pl.Konstytucji/pl.Konstytucji 02/Piękna/Śródmieście (A)

Warszawa Puławska/Niedźwiedzia 03/al.Lotników/Mokotów (T)

Warszawa Starzyńskiego/Namysłowska 02/Rondo Żaba/Praga Północ (A)

Wykaz lokalizacji w kampanii 

CityLight w 2019 roku
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Plakaty promujące wystawy: 

Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości

oraz Z Orłem Białym przez wieki
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Plakaty promujące wystawy: 

Polonia Restituta. O niepodległość i graniece 1917–1921

oraz Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
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Ulotka dotycząca planów modernizacji 

Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
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Publikacje 
prasowe i MediaLne

Rewitalizacja Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów była te-
matem, który zainteresował media. W okresie od 2017 do 2020 
roku w licznych tytułach pojawiły się publikacje prasowe na temat 
projektu.
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Telewizyjny Kurier Warszawski, 

TVP3, 17.03.2017



167publikacje prasowe i medialne

Stolica, nr 4, 

kwiecień 2017, s. 4
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Niepodległość i Pamięć, nr 2 (58), 

2017, s. 309-311 



169publikacje prasowe i medialne
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171publikacje prasowe i medialne

Kurier365.pl, 6.11.2017
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173publikacje prasowe i medialne



rewitalizacja pałacu174

Radio Warszawa, 6.11.2017



175publikacje prasowe i medialne

Eurobuildceee.com, 7.11.2017
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Warszawa.naszemiasto.pl, 

9.11.2017



177publikacje prasowe i medialne

Mazowsze, serce Polski, 

nr 4, kwiecień 2018, s. 29
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Stolica, nr 11-12,  

listopad-grudzień 2018, s. 55-57



179publikacje prasowe i medialne
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181publikacje prasowe i medialne

Spotkanie z zabytkami, 

nr 11-12, listopad-grudzień 2018, s.44-46
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183publikacje prasowe i medialne
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Myśl Polska, nr 51-52, 

16-29.12.2018, s. 12



185publikacje prasowe i medialne

Zielony Sztandar, nr 22, 

22.10-05.11.2019, s. 41
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Polska The Times, nr 88, 

4.11.2019, s. 31



187publikacje prasowe i medialne

Polska The Times, nr 88, 

4.11.2019, s. 31
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Przegląd, nr 46, 

12-17.11.2019, s.27



189publikacje prasowe i medialne

Warszawa Nasze Miasto, nr 85, 

18.11.2019
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Warszawa Nasze Miasto, nr 85, 

18.11.2019



191publikacje prasowe i medialne

Przegląd, nr 48, 

25.11-1.12.2019, s.16
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Gość Warszawski 

(dodatek do tygodnika Gość Niedzielny), 

nr 45, 10.11.2019, s.6



193publikacje prasowe i medialne

Stolica, nr 11-12, 

listopad-grudzień 2019, s. 10-15
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195publikacje prasowe i medialne
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197publikacje prasowe i medialne
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199publikacje prasowe i medialne

Rdc.pl (Radio Dla Ciebie), 

19.01.2020
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201publikacje prasowe i medialne
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Dzieje.pl, 19.01.2020



203publikacje prasowe i medialne
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205publikacje prasowe i medialne
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207publikacje prasowe i medialne

Radio Dla Ciebie,

Magazyn Regionalny,

2 lutego 2020
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Gazeta Polska Codziennie, 

Dodatek Mazowiecki, 

nr 70, 24.03.2020, s. 2
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Portalsamorzadowy.pl
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FilMY 
ProMujĄce Projekt 

Muzeum Niepodległości od dawna przykłada szczególną uwa-
gę do różnicowania form popularyzacji swojej działalności. Jedną 
z najprecyzyjniejszych i najatrakcyjniejszych wizualnie form jest 
film. Nieprzerwanie od ponad trzech lat realizujemy filmy do-
kumentujące i promujące najważniejsze projekty i wydarzenia 
związane z naszym Muzeum. Prowadzimy dedykowany kanał 
na YouTube, na którym opublikowaliśmy już niemal 200 spo-
tów, materiałów edukacyjnych, reportaży czy prelekcji. W okresie 
zamknięcia instytucji kultury film stał się priorytetowym narzę-
dziem służącym do realizacji programu w bieżącej działalności 
Muzeum Niepodległości. 
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Spotkanie Rady Muzeum, 26 lutego 2020

https://www.youtube.com/watch?v=FLKfEWddBmc

Producent: Bartłomiej Kłusek
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Prezentacja cyklicznej publikacji wydawanej przez Muzeum 

Niepodległości Niepodległość i Pamięć, 4 maja 2020

https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosci/videos/1168300476846772

Producent: Bartosz Biedrzycki
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Salon Dobrej Książki, prezentacja publikacji 

O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć, 11 maja 2020

https://www.youtube.com/watch?v=6T4kctRVbMw

Producent: Grupa BP
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Zwiedzanie online wystawy stałej Z Orłem Białym przez wieki 

w  Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, 12 maja 2020

https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosci videos/584838002146313

Producent: Bartłomiej Kłusek
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Inauguracja roku akademickiego Akademii Seniora 

Muzeum Niepodległości, 8 października 2020

https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosci/videos/641270106574453

Producent: Grupa BP
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Polonia Restituta o niepodległość i granice 1914-1921 prezentacja 

wystawy stałej w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, 16 czerwca 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MVITzgaUgMo&t=104s

Producent: Grupa BP
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Prezentacja wystawy stałej Kresy i Bezkresy 

w zbiorach Muzeum Niepodległości  

w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, 7 lipca 2020

https://www.youtube.com/watch?v=uVEiQbHzBdE

Producent: Grupa BP
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Wystawa II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy

w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, 13 lipca 2020

https://www.youtube.com/watch?v=3IkHyWtXsDM&t=216s

Producent: Grupa BP
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Konferencja naukowa zorganizowana z okazji 

Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 

w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, 5 sierpnia 2020

https://www.youtube.com/watch?v=diXBgP3ZiLs&t=1s

Producent: Grupa BP
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Spot prezentujący zmodernizowaną siedzibę główną 

Muzeum Niepodległości, 10 sierpnia 2020

https://www.youtube.com/watch?v=d-VqtkhtJzo&t=20s

Producent: Grupa BP
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Wernisaż wystawy 

Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy 

w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, 23 sierpnia 2020

https://www.youtube.com/watch?v=1QiPhVwyUwQ&t=82s

Producent: Grupa BP
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Festiwal Nauki, 

Regionalizm warszawski w okresie międzywojennym, 

23 września 2020

https://www.youtube.com/watch?v=TkSxxfqImus&t=11s

Producent: Bartłomiej Kłusek
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inForMacja w Publikacjach 
MuzeuM niePodleGłoŚci

Informacje o realizacji projektu pojawiły się we wszystkich pu-
blikacjach wydawnictwa Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
zarówno katalogach wystaw, czasopismach jak i publikacjach po-
konferencyjnych i innych książkach.

Standardowy nakład publikacji wydawanych przez Muzeum 
Niepodległości to 200 egzemplarzy.

Prezentujemy przykładow publikacje.



rewitalizacja pałacu226

Dzieła utracone, 

pod redakcją Tadeusza Skoczka, 

Warszawa 2019



227informacja w publikacjach

Bronisław Wojciech Linke. 

Sprzeciw i zaangażowanie, 

pod redakcją Tadeusza Skoczka, 

Warszawa 2019
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Kresy. Należna pamięć i prawda – nie zemsta, 

pod redakcją Krzysztofa Bąkały, 

Witolda Listowskiego i Tadeusza Skoczka, 

Warszawa 2019 
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Kobiety aktywne w walce 

o wolną Polskę i własne prawa, 

pod redakcją Tadeusza Skoczka i Jolanty Załęczny, 

Warszawa 2019



rewitalizacja pałacu230

Niepodległość i Pamięć, 

rocznik XXVI, 2019, nr 2 (66)



231informacja w publikacjach

Niepodległość i Pamięć, 

rocznik XXVII, 2020, nr 3 (71)
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Rocznik Kresowy, 

rocznik VI, 2020, 

nr 6 (7), z. 1
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Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski, 

pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka, 

Warszawa 2020
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Katalog wystawy 

Tak niewielu w heroicznej obronie nieba nad Anglią. 

Polacy w powietrznej kampanii roku 1940 

pod redakcją Tadeusza Skoczka
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Publikacja 

Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy 

pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka
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Publikacja Hallerczycy 

pod redakcją Tadeusza Skoczka
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PodsuMowanie 
ModernizaCJi

Przedmiotem inwestycji było przeprowadzenie w siedzi-
bie głównej Muzeum Niepodległości kompleksowego remontu 
z elementami konserwacji, przebudowa oraz nadanie obiekto-
wi nowoczesnych funkcji w celu wprowadzenia do niego atrak-
cyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej, skierowanej do szero-
kich grup odbiorców, w tym do osób z niepełnosprawnościami. 
Nastąpiła wymiana wszystkich instalacji, kapitalny remont da-
chu, remont elewacji z przywróceniem kolorystyki ustalonej 
na podstawie badań stratygraficznych oraz poprawa funkcjo-
nalności wnętrz, zwiększenie powierzchni na działalność edu-
kacyjną i wystawienniczą oraz nadanie terenowi wokół pałacu  
funkcji rekreacyjnych.

Magdalena Przybylska
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W ramach inwestycji zmodernizowana została wystawa 
stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice” oraz od-
tworzono wystawę „Z Orłem Białym przez wieki. Symbol 
władców, państwa i narodu”. Zrealizowano dwie nowe eks-
pozycje stałe. Jedna z nich, „Kresy i bezkresy w zbiorach 
Muzeum Niepodległości”, przypomina polskie dziedzictwo kul-
turowe na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Druga, „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”, 
ukazuje bogate dzieje miejsca. Zrealizowane w ramach pro-
jektu ekspozycje wyposażone zostały w sprzęt multime-
dialny z prezentacjami multimedialnymi. Dodatkowo za-
kupione zostały audioprzewodniki, które są wsparciem 
merytorycznym dla zwiedzających obcojęzycznych jak i dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, wszystkie działania 
obejmowały prace przygotowawcze, właściwe prace budowlane 
i modernizacyjne realizowane w obiekcie zabytkowym, zakupy 
inwestycyjne multimediów i wyposażenia niezbędnego do re-
alizacji działań edukacyjnych (w zakresie edukacji kulturowej), 
obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne oraz zadania 
związane z zarządzeniem i rozliczeniem projektu, a także nad-
zorami, które w przypadku budynku zabytkowego są niezbędne 
do przeprowadzenia. 

Projekt pozwolił nadać zabytkowej zabudowie Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów szereg funkcjonalności, jakie 
powinna posiadać nowoczesna instytucja muzealna. W wyniku 
inwestycji budynek został w pełni dostosowany do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych, a ich potrzeby zostaną także uwzględnione 
w ramach programu kulturalno-edukacyjnego.

Kompleksowy remont budynku obejmował elewację zewnętrzną 
z przywróceniem kolorystyki ustalonej na podstawie badań straty-
graficznych z zachowaniem wszelkich detali architektonicznych, 
wymianę pokrycia dachu oraz wnętrze pałacu. Piękny charakter 
wnętrza podkreśliła duża, jasna, reprezentacyjna sala z wyjściem 
do ogrodu, która zaaranżowana została w miejscu dawnej sali ki-
nowej. Blasku nadały również, poddane gruntownej konserwacji, 
piękne marmurowe posadzki. W salach wystawienniczych oraz 
głównych holach zawisły bogato zdobione żyrandole.

Ważnym elementem projektu było pogłębienie i adaptacja 
piwnic, do których prowadzą dwie jednobiegowe, półkoliste 
klatki schodowe, ujmujące po bokach eliptyczny korpus pałacu. 
Podczas pogłębiania podziemia odkryto fragmenty muru cegla-
nego stanowiącego oryginalny fundament pałacu. Pozostawiona 
w surowym stanie ściana stanowi walor estetyczny, ale również 
ukazuje XVIII wieczną technikę budowy ścian fundamentowych, 
polegającą na przeplataniu warstw cegły z otoczakiem granito-
wym. Fragmenty nieregularnych ścian z odpowiednio dobranym 
oświetleniem tworzą niezwykle klimatyczny nastrój. 

Prace remontowe obejmowały również teren wokół pała-
cu. Zmieniony został przebieg prawej alei bocznej co doprowa-
dziło do bardziej estetycznego, symetrycznego układu terenu. 
Wykonane zostały nowe chodniki z płyt i kostki granitowej. 
Do Pałacu prowadzi aleja główna wzdłuż której ustawione zostały 
cztery postumenty z rzeźbami prezentującymi sylwetki działaczy 
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ruchów niepodległościowych. Przed pałacem powstała również 
strefa wypoczynkowa na którą składają się ustawione wzdłuż alei 
nowe ławki. Zachowane zostały elementy zieleni wysokiej, które 
wzbogacone zostały rekultywacją żywopłotów. 

Na tyłach pałacu zaaranżowana została strefa ogrodowa zapro-
jektowana w formie zielonej enklawy, umożliwiającej organizację 
kameralnych imprez plenerowych. Taki element zagospodaro-
wania przestrzeni zewnętrznej jest nawiązaniem do historyczne-
go układu z czasów Jana Zawiszy, który zakupił pałac w 1863 r. 
Zgodnie z ówczesnymi upodobaniami epoki oraz archeologicz-
nymi zainteresowaniami właściciela pałacu, zostały wykonane 
rzeźby stanowiące kopie antycznych marmurów. Piękne rzeźby 
o symbolicznym wymiarze – związku życia z naturą – zdobiły 
taras pałacowy do sierpnia 1944 roku. Odnalezione powróciły 
na własność Muzeum Niepodległości w 2015 r. Remont Pałacu 
był znakomitą okazja do przywrócenia dawnego charakteru ogro-
du. Utworzony został taras dolny w formie półkola, na obwodzie 
którego postawiono postumenty z kopiami zachowanych rzeźb 
i waz. Wymieniona została nawierzchnia tarasu, stare płyty chod-
nikowe zastąpiono piaskowcem z elementami kostki granitowej. 
Wytyczono alejki biegnące symetrycznie po łuku. Teren wydzie-
lony został płotkami ustawionymi po zewnętrznej stronie żywo-
płotów. Zachowano elementy zieleni wysokiej, przeprowadzono 
rekultywacja żywopłotów, które docelowo osiągną wysokości ok. 
140 cm oddzielając tym samym parking od części ogrodowej. 
W okresie nasadzeń założone zostaną ogródki kwiatowe przy 
aneksach bocznych tarasu dolnego. 
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Przeprowadzona przebudowa i remont zabytkowego bu-
dynku Pałacu Przebendowskich podnosi walory architek-
toniczne Śródmieścia Warszawy i czyni je jeszcze bardziej 
atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu wolnego dla miesz-
kańców i turystów. Zakończony projekt pozwolił udostępnić 
społeczeństwu w pełni funkcjonalny obiekt, o wysokiej estetyce  
i znaczeniu historycznym.

Po remoncie obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku, znaj-
dujące się od strony zachodniej, na szczycie ryzalitu owalne-
go zostało dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp 
dla osób poruszających się na wózkach na poziom „zero” za-
pewniono poprzez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni  
i zlikwidowanie trudnego do pokonania stopnia. W środku pa-
łacu zastosowano przenośny schodołaz umożliwiający poko-
nanie 3 stopni w holu głównym. Schodołaz będzie obsługiwa-
ny przez przeszkolonego pracownika. Z poziomu „zero” przez 
korytarze możliwy jest dostęp do dźwigu osobowego, któ-
ry obsługuje wszystkie kondygnacje. Wystawom towarzyszyć 
będzie audiodeskrypcja odtwarzana w audioprzewodnikach  
dla osób niewidzących. Specjalnie dla gości z zagranicy treści 
wystawy przetłumaczone zostały również na język angielski,  
a w przypadku wystawy „Historia Pałacu Przebendowskich/ 
Radziwiłłów” aż na pięć języków. 

Głównym aspektem przebudowy oraz stworzenia nowego pro-
gramu kulturowego jest odejście od incydentalnych, okazjonal-
nych zdarzeń na rzecz ciągłego procesu obejmującego szerokie 
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spektrum odbiorców. W tak zaplanowaną działalność wpisuje 
się Centrum Myśli Niepodległościowej, jako ośrodek edukacyj-
ny i naukowy, ale przede wszystkim jako miejsce dyskusji i wy-
miany myśli. Plan rozwoju Muzeum zakłada, że jako Centrum 
Myśli Niepodległościowej ulokowane w Pałacu Przebendowskich 
wraz z podległymi Oddziałami (Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki 
i Męczeństwa) stworzy nowoczesną placówkę kultury z rozbudo-
wanym programem naukowym i edukacyjnym. 

Podsumowując efekty projektu, należy stwierdzić, że Muzeum 
jako instytucja uzyskało niezbędną dla swojego dalszego rozwo-
ju nowocześnie wyposażoną infrastrukturę, umożliwiającą per-
spektywę dalszego rozwoju oraz stworzenie oferty programowej 
na wysokim poziomie, która jest dostępna w równym stopniu 
dla wszystkich odbiorców. Program użytkowy pomieszczeń bę-
dących w posiadaniu muzeum zapewnia muzealnikom komfort 
pracy i bezpieczeństwo zbiorów znajdujących się na ekspozycjach. 
Mieszkańcy Warszawy i regionu zyskali piękną wizytówkę, zaś 
odwiedzający miasto turyści mają możliwość obcowania ze sztu-
ką i kulturą w pięknych wnętrzach spełniających obowiązujące 
w Europie standardy.



243

PatronatY Medialne
w latach 2016–2020

Partner:



Autorzy:
krzysztof bąkała, jan engelgard, krzysztof Mordyński, 
Piotr Piegat, Magdalena Przyblska, bogdan sieradzki,  
tadeusz skoczek, justyna wyszyńska

Redakcja techniczna:
ewelina Pilawa-soroka

Promocja wydawnictwa:
bartłomiej kłusek, Magdalena kukawska

Promocja projektu:
Piotr Piegat, justyna wyszyńska

Projekt graficzny:
natalia roszkowska

Fotografie:
Furmanek renewal, tadeusz stani

ISBN 978-83-66640-11-5

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości 
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
tel. 22 839 95 79, mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

Realizacja na zlecenie wydawcy:
realhe. ro. konrad Fedorczyk

Nakład: 
200 egz.



rewitalizacja Pałacu 
Przebendowskich/radziwiłłów 

Patronat medialny

Partner

Muzeum Niepodległości w Warszawie
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

dostosowanie Pałacu Przebendowskich/radziwiłłów  
d o  n o w y c h  f u n k c j i  k u l t u r a l n y c h  i  e d u k a c y j n y c h 
w tym dla osób niepełnosprawnych

r
e

w
it

a
l

iz
a

c
j

a
 P

a
ł

a
c

u
 P

r
z

e
b

e
n

d
o

w
s

k
ic

h
/r

a
d

z
iw

ił
ł

ó
w

 

okładka Rewitalizacja Pałacu.indd   1 02.12.2020   22:34:32


