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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: 

25 914 030,64 PLN brutto 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 

13 863 483,04 zł PLN brutto 

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 31 marca 2020 r. 
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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 nowego zespołu ds. realizacji Projektu „Dostosowanie Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych 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 funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób 

niepełnosprawnych” 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 administracyjnych – koordynator 

Projektu 

3) Bogdan Sieradzki, Specjalista ds. remontowo – budowlanych – sekretarz Projektu 

4) Małgorzata Łusiak, Główna księgowa – nadzór nad rozliczeniem 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 następuje 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: 

1) z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr POIS.08.01.00-14-0018/16-00 z dnia 

6.03.2017 r. (§ 18 umowy) 

2) 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.” 
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Aktualizacja Zespołu Realizacyjnego Muzeum Niepodległości 

Z Zarządzenia nr 32/2019 Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie z dnia 22.10.2019 r. w 

sprawie: zmiany zarządzenia nr 13/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji 

Projektu: Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i 

edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych 

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

§ 1 

W zarządzeniu nr 13/2018 Dyrektora Muzeum Niepodległości z dnia 15.06.2018 r. w sprawie powołania 

zespołu ds. realizacji Projektu: Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji 

kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 wprowadza się pkt 1A w następującym brzmieniu: 

„1A) Beata Michalec, Zastępca Dyrektora ds. Programowych – zastępca kierownika Projektu                                    

ds. merytorycznych” 

2) w § 1 w pkt 6 skreśla się dotychczasowego szefa promocji Projektu – Piotra Piegata i wpisuje 

się: „Justyna Wyszyńska – szef promocji Projektu”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.” 

 

 

Ilość spotkań koordynacyjnych do końca stycznia 2020 roku: 

- zespołu ds. realizacji Projektu 83 

- Rady Budowy 39 

- notatki robocze branżowe 4 

 

 

Przedłużenie zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2020 r. 

Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawców na montaż wystaw stałych, okazało się, że oferty 

są wyższe niż zakładano. Koszty realizacji wystaw zostały oszacowane w 2016 r. na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie i w tamtym momencie były one właściwe i wystraczające. 

Jednak po upływie trzech lat koszty materiałów i pracy zwiększyły się. Zbliżający się termin zakończenia 

realizacji całego projektu nie był wystarczający na wszczęcie nowej procedury. Stąd też za zgodą MKiDN 

oraz Urzędu Marszałkowskiego termin zakończenia realizacji projektu wyznaczono na koniec 

pierwszego kwartału 2020 roku.  
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I. Roboty budowlane – zakres wykonanych prac 

 

Stan robót budowlanych na dzień 11 października 2019 roku: 

1.1 prace przygotowawcze – 100% 

1.2 tarasy i schody zewnętrzne –100% 

1.3 elewacja – 100% 

1.4 więźba dachowa – 100% 

1.5 pokrycie dachu, izolacje i deskowanie – 100% 

1.6 posadzki piwnic, podbicie fundamentów, usunięcie ziemi z piwnic – 100% 

1.7 osuszanie, tynki i izolacja murów fundamentowych piwnic –100% 

1.8 roboty konstrukcyjne płyty stropowej schody – 100% 

1.9 posadzki – parter – 100% 

1.10 posadzki – półpiętro – 100% 

1.11 posadzki – I piętro – 100% 

1.12 posadzki – poddasze –100% 

1.13 piwnice - roboty wewnętrzne – 100% 

1.14 parter - roboty wewnętrzne –100% 

1.15 półpiętro- roboty wewnętrzne – 100% 

1.16 piętro I - roboty wewnętrzne – 100% 

1.17 poddasze - roboty wewnętrzne – 100% 

1.18 ścianki szklane i z gips kartonu – 100% 

1.19 winda i zabudowa szklana na konstrukcji stalowej – 100% 

1.20 drzwi – 100% 

1.21 okna i parapety wewnętrzne –100% 

1.22 balustrady, daszki i zabudowy grzejnikowe, wnęki lamp – 100% 

1.23 konstrukcja metalowa wsporcza pod agregaty i centrale wentylacyjne – 100% 

1.24 wyposażenie sali projekcyjnej (u17) i pomieszczeń sanitarnych – 100% 

1.25 roboty zewnętrzne (do krawężników stanowiących granicę działki) – 100% 

1.A Roboty ogólnobudowlane dodatkowe: - 100% 

1.1A betonowanie ścian pod spocznikami – 100% 

1.2A demontaż żaluzji i krat okiennych – 100% 

1.3A wykonanie nadproży do wentylacji – 100% 
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1.4A przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop nad parterem – 100% 

1.5A przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop w piwnicy – 100% 

1.6A nadproża dodatkowe – 100% 

1.7A wymiana okien – 100% 

1.8A dostawa nowych parapetów – 100% 

1.9A posadzki poddasza – 100% 

1.10A zabudowa poddasza – 100% 

1.11A podwieszenie żyrandoli – konstrukcja – 100% 

1.12A dozbrajanie płyty dennej i podbić fundamentów – 100% 

1.13A usuwanie kamieni otoczaków granitowych metodą chemiczną – 100% 

1.14A rozebranie stropu nad pomieszczeniem serwerowni – 100% 

1.15A strop nad serwerownią – 100% 

1.16A szpałdowanie ścian w piwnicach – 100% 

1.17A wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu sanitarnym dla osób 

niepełnosprawnych - parter (G04) – 100% 

1.18A wykonanie ścianek działowych na jednym z korytarzy w piwnicy (U29) – 100% 

1.19A roboty dodatkowe przy tarasach północnym i południowym – 100% 

1.20A wzmocnienie podwalin dachu w alkierzach – 100% 

1.21A odtworzenie brakujących zabytkowych drzwi wewnętrznych – 100% 

1B Roboty dodatkowe okołobudowlane II 

1.1B Demontaż kominów oraz wykonanie atrap kominowych - 100% 

1.2B Demontaż supremy, desek i torfu kondygnacji poddasza wraz z wywozem i 

utylizacją – 100% 

1.3B Demontaż podłogi z desek w pomieszczeniach technicznych poddasza – 100% 

1.4B Wykonanie zabudów konstrukcji wsporczych klatek B i C, instalacji na 

wszystkich kondygnacjach – 100% 

1.5B Wykonanie podłogi niepalnej REI 60 na poddaszu – 100% 

1.6B Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach „mokrych” – 100% 

1.7B Wykonanie izolacji cieplnej ścian poddasza – 100% 

1.8B Wymiana okien nienadających się do eksploatacji – 100% 

1.9B Kratki przewałowe w drzwiach – 100% 

1.10B Montaż listew przyokiennych – 100% 

1.11B Wykonanie ciągów komunikacyjnych poddasza – 100% 

1.12B Zabudowy dekoracyjne instalacji wentylacji – 100% 
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1.13B Zmiany w Projekcie Zagospodarowania Terenu – 100% 

1.14B System Master KEY – 100% 

1.15B Wykonanie oznakowania poddasza – 100% 

1.16B Zabezpieczenie parapetów systemem antyptak – 100% 

1.17B Wykonanie siatek zabezpieczających rynny – 100% 

1.18B Wykucie otworów pod wentylatory wraz z montażem naświetli – 100% 

1.19B Przebudowa konstrukcji dachu w alkierzach i klatce schodowej C – 100% 

1.20B Układanie kamienia na podeście klatki A – poziom -1 – 100% 

2 instalacje elektryczne wraz z robotami dodatkowymi – 100% 

3 instalacje niskoprądowa wraz z robotami dodatkowymi – 100% 

4 instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne wraz z robotami dodatkowymi – 100% 

5 instalacja c.o. wraz z robotami dodatkowymi – 100% 

6 instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z robotami dodatkowymi – 100% 

 

RAZEM: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 9 września rozpoczęły się czynności związane z odbiorem 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 budowlanego zgłoszono informacje o zakończeniu robót budowlanych. 

Instytucje pozytywnie rozpatrzyły zgłoszenie i udzieliły stosownych pozwoleń na użytkowanie 

budynku. 

Kolejnym etapem było złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

które odbyło się w dniu 6.02.2020 r. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
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Fotorelacja: 

 

  

Elewacja frontowa  

  

 Westybul dolny 
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 Księgarnia 

 Ochrona 
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 Pomieszczenia biurowe  

 Sala balowa 
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 Sala konferencyjna 
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Szatnia 

Klatka schodowa na poziomie -1 
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II. Sala multimedialna 

Odbiór sprzętu multimedialnego nastąpił w dniu 28 listopada 2019 r. Poprzedzony został 

szkoleniem pracowników muzeum w zakresie działania i obsługi sprzętu. 
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III. Wystawy stałe 

Wyłonieni zostali wykonawcy wystaw stałych oraz dostawy sprzętu multimedialnego.  

1. Odtworzenie wystawy „Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu”  

Wykonawca: Wystawiennictwo – Sławomir Powązka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modernizacja wystawy „Polonia Restituta. O Niepodległość i granice 1914-1921”  

Wykonawca: Wystawiennictwo – Sławomir Powązka 
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3. Nowa wystawa „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości”  

Wykonawca: MAGIT Sp. z.o.o.  

4. Nowa wystawa „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”  

Wykonawca: MAGIT Sp. z.o.o. 

 

Dostawca multimediów do wystaw – Firma Group AV 

          – Firma GLIP 

 

 

 

 

 

Działania merytoryczne: 

Dział Edukacji opracował nową ofertę lekcji muzealnych, która będzie dostępna po 

ponownym otwarciu Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów dla zwiedzających. 

 

Szkoła podstawowa: 

Ekspozycja stała: Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.  

Dzieje pewnej rezydencji.  Historia Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów dla 

najmłodszych 

Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów opowiedziana od 1728 roku aż po 

lata 90. XX wieku. Uczestnicy lekcji poznają wydarzenia z życia mieszkańców 

rezydencji na tle burzliwej historii Warszawy. Podsumowaniem zajęć będzie quiz 

tematyczny.  

Ekspozycja stała: Polonia Restituta. O niepodległość i granicę 1914 – 

1921.   

Polskie drogi do niepodległości 

Lekcja ma na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat okoliczności odzyskania 

przez Polskę niepodległości oraz przedstawienie postaci historycznych, które się 

do tego przyczyniły. Omawiane będą sylwetki  Józefa Piłsudskiego, Romana 

Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Uczeń pozna też realia  i 

mechanizmy tworzenia się II RP. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymają do 

rozwiązania karty pracy  lub szyfrogram.   
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Od ucznia do legionisty  

W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich. W 

ich szeregach było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo 

zaciągali się, by walczył o niepodległość. Przykład Leopolda Okulickiego i innych 

legionistów unaoczni uczniom wartości, którymi powinien kierować się żołnierz. 

Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?  

Zajęcia mają na celu przedstawienie postaci zaangażowanych w działalność 

patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet w walce o 

niepodległość. Uzupełnieniem toku narracji będzie prezentacja biżuterii 

patriotycznej.  

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 niepodległości i realia życia w wolnym kraju. Uczniowie 

potrafią wskazać wartości, którymi powinien kierować się polityk, i ich aktualność 

w dzisiejszym świecie. 

Ojczyzna na pięciolinii  

W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki 

patriotyczne, które budowały tożsamość Polaków na przestrzeni wielu epok 

historycznych, a śpiewane były przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, 

w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci czy w trakcie demonstracji.  Uczniowie 

potrafią wskazać funkcje muzyki patriotycznej.  

Ekspozycja stała: Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości 

Nostalgia Kresów 

Zajęcia maja na celu przybliżenie dziedzictwa Kresów Wschodnich i jego 

ogromnego znaczenia w dziejach Polski. Poprzez opowieść o miastach poznawać 

będzie można historie, wielokulturowość i bogate, wielowiekowe tradycje powstałe 

na tych terenach, jak też przypomnienie słynnych postaci pochodzących z Kresów. 

Podsumowaniem zajęć będzie quiz wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej.  

Na podstawie zdobytych informacji uczniowie potrafią wymienić czynniki, które 

wpłynęły na rozwój  miast i regionów Rzeczpospolitej  i rozumieją wieloznaczność 

terminu „Kresy”. 

Ekspozycja stała: Z orłem białym przez wieki. Symbol władców, państwa 

i narodu 
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Moda na patriotyzm. Herb symbole państwa  

Lekcja jest przystępną formą przybliżenia dzieciom tematyki symboli 

narodowych. Poprzez analizę tarcz herbowych przekazywana jest wiedza o historii 

kraju i dynastii, a przygotowanie własnego herbu będzie ciekawą formą 

ugruntowania zdobytej wiedzy. Uczniowie potrafią odnaleźć symbole i alegorie  na 

herbach oraz rozpoznać style i funkcje jakie odgrywały na przestrzeni na wieków. 

Moja przygoda z historią. Śledztwo w sprawie orla białego  

Lekcja przedstawia przemiany wizerunków herbowych z orłem białym, które 

dokumentowały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych 

państwach europejskich. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję 

zastanowić się , dlaczego herb danej rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek.  

W poszukiwaniu źródeł. Warsztat małego historyka  

Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a 

co z barokowego herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z 

metodami pracy historyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie 

„Z Orłem Białym przez wieki”. Uczniowie potrafią właściwie zachować się w 

muzeum, wskazać cenne wartości niematerialne, docenić urok dawnych 

przedmiotów.  

Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny  

Na zajęciach uczniowie poznają historię  najbardziej rozpoznawalnej  pieśni 

patriotycznej, która w 1927 roku stała się hymnem państwowym Rzeczypospolitej 

Polskiej. Uczniowie potrafią  opowiedzieć dlaczego obecny hymn polski był tak 

bardzo popularny w XIX w. Rozumieją jego wpływ na historie państwa Polskiego. 

 

Szkoła ponadpodstawowa: 

Ekspozycja stała: Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.  

Dzieje pierwszej rezydencji.  Historia Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów dla 

najmłodszych 

Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów opowiedziana od 1728 roku aż po 

lata 90. XX wieku. Uczestnicy lekcji poznają wydarzenia z życia mieszkańców 

rezydencji na tle burzliwej historii Warszawy. 

Na bazie zdobytej wiedzy uczniowie potrafią odróżnić oryginalne elementy 

wystroju Pałacu, właściwie stosują pojęcia, barok, klasycyzm, rekonstrukcja. 

Rozpoznają na wystawie osoby , które mieszkały w pałacu.  

Podsumowaniem zajęć będzie quiz tematyczny. 
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Ekspozycja stała: Polonia Restituta. O niepodległość i granicę 1914 – 

1921.   

Polskie drogi do niepodległości 

Lekcja ma na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat okoliczności odzyskania 

przez Polskę niepodległości oraz przedstawienie postaci historycznych, które się 

do tego przyczyniły. Omawiane będą sylwetki  Józefa Piłsudskiego, Romana 

Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Uczeń pozna też realia  i 

mechanizmy tworzenia się II RP. Na zakończenie zajęć do rozwiązania karta 

pracy  lub szyfrogram.   

„To dlatego Polska żyje, że w narodzie żyjesz ty” 

Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w 

okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, 

oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie 

kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów. Lekcja łączy wiedzę 

historyczną z literaturą i sztuką, może stanowić formę powtórki materiału. 

Uczniowie rozumieją, czym jest powstanie i życie pod zaborami i jak te pojęcia 

ewoluowały na przestrzeni dziejów. 

 

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 wojny światowej zajmował się 

działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną. Uczniowie, rozumieją, kim 

był w świadomości Polaków Ignacy Jan Paderewski i jakie były jego zasługi dla 

kraju.  

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 niepodległości i realia życia w wolnym kraju. Uczniowie 

potrafią wskazać wartości, którymi powinien kierować się polityk, i ich aktualność 

w dzisiejszym świecie. 

Ekspozycja stała: Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości 

Miasto Lwa i jego obrońcy  

Lekcja przedstawi fakty dotyczące obrony Lwowa podczas walk polsko- 

ukraińskich i podkreśla ich znaczenie w historii Polski. Przybliży bohaterską 

postawę mieszkańców oraz ich trudną sytuację bytową podczas 
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wielotygodniowego oblężenia. Na zakończenie lekcji przygotowana będzie dla 

uczniów krzyżówka. 

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie 

szkoły czy nauczyciela.  

Prosimy pamiętać, że:  

- maksymalna liczba osób w grupie to 25-26  

- nie należy łączyć klas z różnych poziomów  

- na zajęcia należy przychodzić punktualnie  

- w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum  

- okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni  

- muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej 

 

 

 

Koszt lekcji: 

5 zł -  bilet ulgowy + 100 złotych lekcja, opiekunowie wstęp wolny 

Zamówienia lekcji muzealnych przyjmuje Dział Edukacji Muzeum 

Niepodległości  pod nr. tel. 22 827 96 43 lub 

Krzysztof Bąkała, e-mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl 

Ewelina Pilawa-Soroka, e.mail: e.pilawa@muzeumniepodleglosci.art.pl 

Michał Rybak, e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl  

 

Muzeum Niepodległości organizuje ponadto szereg konkursów. 

Do najpopularniejszych z nich należą: ,,Niepodległa”, ,,Mazowsze Moja Mała 

Ojczyzna” oraz ,,Kresowe Portrety”.  

Przygotowujemy też gry miejskie oraz wspieramy szereg akcji o charakterze 

edukacyjnym i historycznym. 

 

 

 



19 
 

IV. Działania promocyjne: 

1. Informacja o realizowanym projekcie pojawia się na comiesięcznym programie wydarzeń 

Muzeum Niepodległości  

 

2. Na stronie internetowej Muzeum Niepodległości zegar odlicza czas do zakończenia projektu 
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3. Artykuły/reklamy dotyczące realizacji projektu ukażą się w następujących czasopismach: 

 

- w dwutygodniku Zielony Sztandar 
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- w miesięczniku Gospodarz 
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- w gazecie Metropolia Warszawska 
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- w gazecie Nasze Miasto 
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- dwukrotnie w tygodniku Przegląd 
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- w miesięczniku Stolica, artykuł Pana Jerzego S. Majewskiego dziennikarza, publicysty, 

varsavianisty, historyka sztuki 
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- w tygodniku Gość Niedzielny 

 

 

4. Wywiad dla Państwowej Agencji Prasowej  

Modernizacja siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie na ostatniej prostej 

Pozyskanie nowych powierzchni dzięki odgruzowaniu piwnic, przywrócenie elewacji dawnej 

kolorystyki, wymiana instalacji i realizacja dwóch nowych wystaw stałych to niektóre z 

efektów modernizacji Muzeum Niepodległości. Prace w budynku są już na ostatniej prostej.  

Jak wyjaśniła PAP Justyna Wyszyńska z działu promocji i marketingu Muzeum 

Niepodległości w Warszawie, głównym celem projektu "Dostosowanie Pałacu 

Przebendowskich-Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób 

niepełnosprawnych" było przeprowadzenie kompleksowego remontu zarówno w środku, jak i 

na zewnątrz budynku. 

"Jeśli chodzi o elementy, które pojawiły się na zewnątrz to przede wszystkim został 

wymieniony dach. Zmieniony został także kolor elewacji, ustaliliśmy go na podstawie badań 

stratygraficznych elementów muru, które pozostały po zakończeniu II wojny, ponieważ Pałac 

nie został wówczas zburzony kompletnie. Dzięki temu można było ten kolor odwzorować i 

obecnie ma oryginalną barwę, którą określamy jako popielatą, delikatnie wpadającą w róż" - 

opowiadała Wyszyńska. 

"Jeśli chodzi o wnętrze, to taką najważniejszą zmianą jest zaadaptowanie piwnic. Wcześniej 

niemal cała ich powierzchnia była zasypana gruzem z okresu jeszcze po wojnie. W czasie 

remontu te piwnice zostały odgruzowane, co zajęło sporo czasu i teraz mieści się tam przede 
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wszystkim wyspecjalizowana sala multimedialna na ok. 100 osób, która jest już na ten 

moment wyposażona w sprzęt taki jak rzutniki i ekrany. Sala będzie służyła zarówno do 

pokazów filmowych, jak i konferencji organizowanych w muzeum" - powiedziała 

Justyna Wyszyńska. 

Na zewnątrz pojawiła się także nowa tzw. mała architektura, czyli ławki i wygodne dojście do 

pałacu, został położony nowy chodnik. "Zadbaliśmy także o zieleń. Drzewa, które znajdowały 

się na naszym terenie zostały troskliwie zabezpieczone, by nic się z nimi nie stało podczas 

remontu, ponieważ jest to bardzo cenny drzewostan. Są oczywiście również trawniki, zaś z 

tyłu od strony tarasu zasadzone zostały krzewy, co w okresie wiosenno-letnim stworzy 

przyjemny dla oka efekt" - relacjonowała. 

"Jeśli chodzi o wnętrze, to taką najważniejszą zmianą jest zaadaptowanie piwnic. Wcześniej 

niemal cała ich powierzchnia była zasypana gruzem z okresu jeszcze po wojnie. W czasie 

remontu te piwnice zostały odgruzowane, co zajęło sporo czasu i teraz mieści się tam przede 

wszystkim wyspecjalizowana sala multimedialna na ok. 100 osób, która jest już na ten 

moment wyposażona w sprzęt taki jak rzutniki i ekrany. Sala będzie służyła zarówno do 

pokazów filmowych, jak i konferencji organizowanych w muzeum" - powiedziała Wyszyńska. 

W budynku wymieniono instalacje, a wnętrza zostały odmalowane, odtworzono oryginalne 

drzwi łącznie ze wszystkimi zdobieniami. "Kolejną kwestią było dostosowanie budynku do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z czym pojawiła się w nim winda. Poszerzona 

została także powierzchnia sal wystawowych. Na poddasze zostały przeniesione wszystkie 

biura, które wcześniej były porozrzucane po różnych zakamarkach" - mówiła Wyszyńska. 

"Dodatkowo, ze względu na powiększenie powierzchni edukacyjno-kulturalnej, w pałacu 

będzie się również znajdowała księgarnia oraz kawiarnia, które będą stanowiły takie nowe 

elementy. Będą one umiejscowione na parterze i również tam znajdą się sale wystawowe. 

Ekspozycje będą prezentowane także na piętrze pierwszym. Tam również jest bardzo 

reprezentacyjna sala balowa. Na parterze, w miejscu dawnej sali kinowej, będzie zaś tzw. sala 

wielofunkcyjna, z wyjściem na taras, która prawdopodobnie zostanie przeznaczona do 

organizowania różnego typu wydarzeń i wystaw czasowych" - mówiła Wyszyńska. 

 

W ramach prac zmodernizowano wystawę stałą "Polonia Restituta. O niepodległość i granice", 

odtworzono także stałą ekspozycję "Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i 

narodu". 

"+Polonia Restituta+ jest nową odsłoną ekspozycji, która była pokazywana u nas od 2007 r. , a 

obecnie otrzymała nowoczesną oprawę plastyczną i medialną, oczywiście z zachowaniem 

tradycyjnego charakteru wystawy historycznej. Ekspozycja ta pokazuje nasze działania w 

kwestii dążeń niepodległościowych. Zwiedzający otrzyma solidną porcję wiedzy o walce 

Polaków o niepodległość, będzie mógł zobaczyć oryginalne, pochodzące z naszych zbiorów 

pamiątki i dzieła sztuki - różnorodne plany, plakaty, sztandary. Wystawa przybliża nie tylko 

okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też postacie takie jak Józef Piłsudski, 

Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski czy Józef Haller" - mówił kierownik działu edukacji 

Muzeum Niepodległości Krzysztof Bąkała. 

Kolejną powracającą wystawą jest ekspozycja "Z Orłem Białym przez wieki". "Ukazuje ona 

historię naszego godła narodowego w różnych epokach. Jest pokazane gdzie funkcjonowało, 

czyli np. na guzikach, banknotach, tablicach urzędów czy strojach sportowców. Przedstawia 

ewolucję godła w kontekście historycznym, literackim, artystycznym i społecznym na 

przestrzeni 700 lat. Wystawa jest świetną lekcją historii, podkreślającą znaczenie heraldyki, 

https://www.dzieje.pl/wystawy/wystawa-z-orlem-bialym-przez-wieki-w-muzeum-niepodleglosci
https://www.dzieje.pl/wystawy/wystawa-z-orlem-bialym-przez-wieki-w-muzeum-niepodleglosci
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gdyż poprzez analizę tarcz herbowych przekazywana jest wiedza o historii kraju bądź 

dynastii, która w danym okresie panowała. Ciekawe, szczególnie dla młodzieży, mogą być 

zaskakujące przemiany wizerunków Orła Białego na przestrzeni wieków" - powiedział. 

"Zaplanowaliśmy otwarcie dwóch nowych wystaw. Pierwsza zatytułowana jest +Kresy i 

bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości+. Będzie to ekspozycja podkreślająca aktywność 

naszego muzeum zmierzającą do rozpowszechniania tematyki kresowej. Warto podkreślić, że 

dotychczas zagadnienia kresowe popularyzowaliśmy poprzez organizację wystaw czasowych, 

konferencji naukowych, wydarzeń artystycznych i wydawanie publikacji. W zbiorach muzeum 

wyodrębnione zostały trzy kolekcje – krzemieniecka, leopolis i sybiracka, które stanowią trzon 

wystawy. Ciekawym elementem będzie też włączenie do ekspozycji zbiorów wileńskich" - 

zauważył Bąkała. 

Wystawa będzie podzielona na dwie części. "Jedna zostanie poświęcona Kresom, a druga 

tytułowym +bezkresom+. Zaczynamy od wydarzeń związanych ze zbrodnią katyńską. 

Umieszczenie tego elementu w części wystawy nazwanej +bezkresy+ może mieć dwojakie 

znaczenie. Pierwszy aksjologiczny – ukazujący bezkres zwyrodniałej zbrodni i drugi, 

wskazujący na bezpośredni związek rodzin z pomordowanymi, rodzin, które były później 

represjonowane i wywożone w głąb azjatyckich bezkresów ZSRR. Na wystawie 

zaprezentowane będą pamiątki związane z trudami życia na zesłaniu, a wśród nich 

przedmioty codziennego użytku, jak naczynia, narzędzia, ręcznie robione makatki, figurki, 

dewocjonalia, kufry podróżne, które przeszły szlak zesłańczy. Będzie też miejsce na 

przedstawienie działalności edukacyjnej na zesłaniu" - podkreślił. 

"Część kresową tworzą pozostałe kolekcje, które w dużej mierze powstały dzięki darowiznom 

przekazanym muzeum przez osoby prywatne bądź instytucje społeczne. Składają się na nie 

różnego rodzaju pamiątki rodzinne i przedmioty codziennego użytku np. fotografie, karty 

meldunkowe, akty ślubu, świadectwa, legitymacje, a nawet pozwolenie na motor. Ważną część 

wystawy stanowić będą pamiątki związane z Wesołą Lwowską Falą, a szczególnie jej 

działalnością na Zachodzie. Wśród wielu cennych eksponatów znajduje się m.in. pamiątkowa 

księga wpisów zaczynająca się w momencie wyruszenia 1. Dywizji Pancernej na front. 

Zaprezentowane też będą pamiątki związane z obroną Lwowa w 1918 r." - wymieniał Bąkała. 

Druga z nowych wystaw będzie dotyczyła historii Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów. 

"Zaprezentujemy ją na reprodukcjach umieszczonych w chronologicznym porządku, począwszy 

od 1728 r. po współczesność. Będą się na nią składać m.in. wizerunki byłych właścicieli, plany 

architektoniczne, wizerunek słynnego plafonu Henryka Siemiradzkiego +Światło i mrok+, 

fotografie z dwudziestolecia międzywojennego, zniszczeń podczas Powstania Warszawskiego, 

w którym pałac pełnił ważną funkcję. Zaprezentujemy również ciekawe zdjęcia z jego 

odbudowy. Z szerszymi informacjami na ten temat będzie się można zapoznać za 

pośrednictwem kiosków multimedialnych" - mówił. 

Jak zaznaczyła Wyszyńska, generalnie remont Muzeum został już zakończony. "Budynek 

został oddany nam przez wykonawcę w październiku, jesteśmy również po odbiorze sanepidu, 

a obecnie jesteśmy w trakcie wyznaczania terminu odbioru przeciwpożarowego. Aktualnie w 

pałacu odbywa się montaż wystaw, sala multimedialna jest już wyposażona, więc teraz 

działają tam wykonawcy wystaw stałych. Będziemy też niedługo ogłaszać przetarg na 

wyłonienie operatora kawiarni. Termin realizacji projektu to 31 marca, więc teraz już musimy 

domykać wszelkie sprawy. Planujemy uroczyste otwarcie, ponieważ siedziba była dosyć długo 

zamknięta, a teraz wnętrze będzie naprawdę atrakcyjne. Myślę, że stanie się to w pierwszym 

półroczu" - dodała. (PAP) 

autor: Anna Kondek-Dyoniziak 
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5. Kampania Citylight 

Szesnastego listopada 2019 roku ruszyła druga część kampanii Citylight w wiatach 

przystankowych na terenie Warszawy.  

Podczas miesięcznej ekspozycji z rotacją adresową po dwóch tygodniach (łącznie 30 lokalizacji) 

prezentowane były plakaty informujący o otwarciu Muzeum w 2020 roku oraz o wystawach 

stałych, które dostępne będą w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów po zakończeniu projektu. 
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Tabela.1 Lokalizacje przystanków na których prezentowane były plakaty 

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) 
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Fotorelacja 
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6. Torby z juty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kalendarze książkowe z wkładkami reklamowymi, promującymi wystawy 

stałe 
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8. O projekcie w mediach 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Luty 2020 – Marzec 2020 

 

IV.  Działania promocyjne 

1. Ulotka Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów – informacje o wystawach + 

podsumowanie modernizacji 

2. Ulotka reklamowa „Nowa oferta edukacyjna Muzeum Niepodległości”  

3. Zaproszenia na wernisaż każdej z wystaw 

 

 

Realizacja do końca trwania projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykorzystane w sprawozdaniu: Tadeusz Stani – fotograf Muzeum Niepodległości 
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PATRONATY MEDIALNE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY 
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MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 

al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa 

Adres podczas remontu: 

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 

22 827 37 70 (sekretariat), sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl 

www.muzeum-niepodleglosci.pl 

Dyrektor: dr Tadeusz Skoczek 

 

 

ODDZIAŁY MUZEUM: 

Muzeum Więzienia Pawiak 

ul. Dzielna 24/26, 00-001 Warszawa 

22 831 92 89, pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl 

Mauzoleum Walki i Męczeństwa 

(filia Muzeum Więzienia Pawiak) 

al. Szucha 25, 00-580 Warszawa 

22 629 49 19, szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl 

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 

22 839 12 68, xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl 

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest jednostką organizacyjną  

Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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