
1–31.05
NAWIGACYJNY RAJD ROWEROWY 
Wyprawa rowerowa po Pradze i Grochowie.  
Materiały do pobrania na www.rajd.1944.pl.  
Start: Plac Szembeka

1–16.05
„W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEGO STYLU. 
ARCHITEKTURA WARSZAWY NA FOTOGRAFIACH  
Z XX WIEKU.” 
Architektura Warszawy w trzech różnych okresach: na począt-
ku XX wieku, po drugiej wojnie światowej i po przemianach 
społeczno – politycznych lat 90. 
Fotoplastikon Warszawski, Al. Jerozolimskie 51, oficy-
na. Wstęp w cenie biletu.

2–3.05 (Sobota, Niedziela) 11.00–16.00
DRUKUJEMY KONSTYTUCJĘ
Warsztaty dla dzieci od 5 roku życia z okazji Dnia Flagi  
i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci staną się dru-
karzami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wydrukują 
stronę tytułową pierwodruku uchwalonej w 1791 roku ustawy 
zasadniczej. Ten cenny dokument będzie można zabrać ze 
sobą do domu. 
MPW, Sala Małego Powstańca. Wstęp w cenie biletu.

6.05 (Środa) 18:00
„BIAŁE ORŁY NAD SEKWANĄ I LOARĄ… UDZIAŁ 
POLAKÓW W OBRONIE FRANCJI 1940” – wykład 
dr. Szymona Niedzieli, przewodnika Muzeum Powstania 
Warszawskiego 
MPW, Audytorium Jana Nowaka–Jeziorańskiego 
Wstęp wolny.

9.05 (Sobota) 12:00
SPOTKANIA Z HISTORIĄ – „DZIECI WALCZĄCEJ 
STOLICY”. Spotkania dla dzieci w wieku 11–12 lat. 
MPW, Sala Małego Powstańca. Wstęp wolny.

10.05 (Niedziela) 12:00
SPOTKANIA Z HISTORIĄ – „CO TO JEST MUZEUM 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO?” 
Spotkania dla dzieci w wieku 6–10 lat. 
MPW, Sala Małego Powstańca. Wstęp wolny.

13.05 (Środa) 18:00
„POLITYKA HISTORYCZNA – LUKSUS, CZY KO-
NIECZNOŚĆ” – wykład Macieja Roszkowskiego, przewod-
nika Muzeum Powstania Warszawskiego 
MPW, Audytorium Jana Nowaka–Jeziorańskiego 
Wstęp wolny.

15.05 (Środa) 18:00
HISTORIE ALTERNATYWNE – spotkanie z Elżbietą 
Cherezińską 
MPW, Audytorium Jana Nowaka–Jeziorańskiego 
Wstęp wolny.

16.05 (Sobota) 18.00–24.00
NOC MUZEÓW 2015 - MŁODZIEŻ STALINOWSKIEJ 
POLSKI: ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI - BIKINIARZE - 
ZMP-OWCY
W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: 
19.30–20.15„Jak się nosili warszawscy bikinia-
rze, krakowscy dżollersi  i wrocławscy bigarze” 
wykład Aleksandry Boćkowskiej o modzie w czasach stalini-
zmu /Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wstęp wolny
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Program Muzeum Powstania Warszawskiego

20.00–22.00, „Na prywatce u bikiniarzy”  
warsztaty kulinarne prowadzone przez blogerkę kulinarną 
Agnieszkę Długosz z Wolnej Kuchni / Centrum Informacyjne, 
budynek C, wstęp po rejestracji rejestracja@1944.pl   
20.30–21.15, „Jazzem w PRL”spotkanie z Janem Wala-
skiem, Carmen Moreno, Krzysztofem Sadowskim i Krzysztofem 
Karpińskim / Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  
wstęp wolny. Wydarzenie organizowane we współpracy  
z Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda
21.15–22.00 oraz 22.15–23.00, koncert jazzowy  
w wykonaniu Konglomerat Combo – m.in. aranżacje utworów 
zespołu „Melomani” / główny dziedziniec MPW, wstęp wolny
22.30–24.00, pokaz filmu „Był jazz” reż. Feliks Falk, 
1981 r. / Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wstęp 
wolny. Film z napisami w jęz. angielskim, pokaz organizowa-
ny we współpracy ze Studiem Filmowym Zebra
18.00–24.00, kiermasz wydawnictw muzealnych
POZA SIEDZIBĄ MUZEUM POWSTANIA  
WARSZAWSKIEGO:
18.00–24.00, zwiedzanie z przewodnikiem 
Ministerstwa Sprawiedliwości m.in. gabinetu ministra 
oraz dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Czas trwania ok. 45 min. Wstęp wolny po 
okazaniu dokumentu tożsamości / gmach Ministerstwa Spra-
wiedliwości, Al. Ujazdowskie 11. Wydarzenie organizowane  
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.
18.00–24.00 „WARSZAWA PANÓW S.  Stereoskopo-
wy portret stolicy lat 50. na fotografiach Z. Szczypki,  
Z. Siemaszki i L. Sempolińskiego.” Fotoplastikon Warszawski, 
Al. Jerozolimskie 51, wstęp wolny.  
Szczegółowy program Nocy Muzeów na www.1944.pl  
oraz www.facebook.com/1944pl

16.05 (Sobota) 15.00 i 16.15
NOC MUZEÓW DLA DZIECI  „POWRÓT ASIUNI”  
– RODZINNA GRA MIEJSKA O WARSZAWIE POWO-
JENNEJ
Spotkanie dla rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat. Uczestnicy 
gry poznają Warszawę w czasach jej odbudowy - odkryją 
gmach MDM-u i zabytkowe kamieniczki; spotkają bijących 
normy robotników, groźne nauczycielki i sympatycznych 
sklepikarzy. O 18.00 spotkanie z Joanną Papuzińską – 
autorką nowej książki „Krasnale i olbrzymy”, o którą oparta 
została fabuła gry miejskiej. Wstęp wolny, obowiązuje reje-
stracja na: www.1944.pl (od 8.05) / Start Pl. Konstytucji

17.05 (Niedziela) 12:00
SPOTKANIA Z HISTORIĄ – „CO TO JEST MUZEUM 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO?” 
Spotkania dla dzieci w wieku 6–10 lat. 
MPW, Sala Małego Powstańca, Wstęp wolny.

17.05 –16.06
„WARSZAWA PANÓW S. STEREOSKOPOWY  
PORTRET STOLICY LAT 50. NA FOTOGRAFIACH  
Z. SZCZYPKI, Z. SIEMASZKI I L. SEMPOLIŃSKIEGO.” 
Fotoplastikon Warszawski, Al. Jerozolimskie 51, oficy-
na. Wstęp w cenie biletu.

20.05 (Środa) 18:00
„MONTE CASSINO, ANCONA, BOLONIA – POLACY 
W WALCE NA PÓŁWYSPIE APENIŃSKIM”– wykład 
Mirosława Czado, przewodnika Muzeum Powstania War-
szawskiego 
MPW, Audytorium Jana Nowaka–Jeziorańskiego 
Wstęp wolny.

21.05 (Czwartek) 18:00
„EKRAN Z DZIADKIEM”– Niezwykła „Podróż za jeden 
uśmiech”, podczas której na uczestników czeka „Wielka, 
większa i największa” przygoda, gdzie „Szatan z siódmej 

klasy” odnajdzie „Pierścień księżnej Anny”, a „Abel twój brat” 
w „Godzinie pąsowe róży” będzie opowiadał „Historię żółtej 
ciżemki”. Spotkanie filmowe dla rodziców i dziadków  
z młodzieżą w wieku 9-14 lat. 
MPW, Sala Małego Powstańca  
Wstęp wolny po rejestracji: ekran@1944.pl (od 14.05)

23.05 (Sobota) 11:00
„PLACÓWKA DOBRYCH GIER”– turniej gier planszo-
wych Spotkanie dla rodzin z dziećmi od 7 roku życia.  
Partnerem spotkań jest producent gier planszowych „Granna”.
MPW, Sala Małego Powstańca  
Wstęp wolny po rejestracji: turniejgier@1944.pl  
(od 18.05, liczba miejsc ograniczona)

24.05 (Niedziela) 11:00
WARSZTATY „KUBUŚ SKONSTRUOWANY” 
Zajęcia modelarskie dla młodzieży od 12 roku życia, pod-
czas których będzie można wykonać model powstańczego 
wozu „Kubuś” oraz poznać jego historię. 
MPW, Sala Małego Powstańca  
Wstęp wolny po rejestracji: kubus@1944.pl  
(od 18.05, liczba miejsc ograniczona)

26.05 (Wtorek)

„TRZY WYMIARY MAMY”– portrety warszawskich mam 
prezentowane z okazji ich święta. 
Fotoplastikon Warszawski. Al. Jerozolimskie 51, oficy-
na. Wstęp w cenie biletu.

27.05 (Środa) 18:00
„PRODUKCJA UZBROJENIA W POLSKIM PAŃSTWIE 
PODZIEMNYM” – wykład Roberta Markiewicza, przewod-
nika Muzeum Powstania Warszawskiego 
MPW, Audytorium Jana Nowaka–Jeziorańskiego 
Wstęp wolny.

30.05 (Sobota) 12:00
SPOTKANIA Z HISTORIĄ – „DZIECI WALCZĄCEJ 
STOLICY” 
Spotkania dla dzieci w wieku 11–12 lat. 
MPW, Sala Małego Powstańca. Wstęp wolny.

30.05 (Sobota) 13:00
MODERNISTYCZNA PRZESTRZEŃ WARSZAWY – IN 
SITU. WILLA ZOFII ŻOCHOWSKIEJ  
Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga, ul. Słoneczna 15 
Wstęp po rejestracji na stronie www.1944.pl/rejestracja

31.05 (Niedziela) 11:00
„ZAPOMNIANI BOHATEROWIE, CZYLI LOSY PO-
WSTAŃCÓW PO WOJNIE” - RODZINNE SPOTKANIE 
EDUKACYJNE 
Spotkania dla dzieci w wieku 11–12 lat. 
MPW, Park Wolności. Wstęp wolny.

31.05 (Niedziela) 16:00
PREMIERA KSIĄŻKI PT. „ARCHITEKTURKI.  
POWOJENNE BUDYNKI WARSZAWSKIE”  
autorstwa Marleny Happach, z ilustracjami Roberta Czajki. 
Spotkanie z autorami poprowadzi Bogna Świątkowska.  
W programie m.in. koncert projektu muzycznego dla dzieci 
Jerz Igor, pokaz druku 3D, artystyczne warsztaty tworzenia  
z tektury, warsztaty sitodruku. Służewski Dom Kultury, 
ul. J. S. Bacha 15, Warszawa Mokotów (blisko stacji Metro 
Służew). Wstęp wolny.
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ZAJĘCIA DLA DZIECI wydarzenie wykład fotoplastikon warszawskiNoc muzeów



Fotoplastikon warszawski 
Al. Jerozolimskie 51, oficyna
Dni i godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela 
10.00–18.00
(poniedziałek – nieczynne)
wstęp: 4 i 2 zł, w niedziele wstęp wolny
www.fotoplastikonwarszawski.pl
e–mail: fotoplastikon@1944.pl, 
tel. 22 629 60 78
Muzeum Powstania Warszawskiego oferuje możliwość 
najmu Fotoplastikonu Warszawskiego dla grup zorgani-
zowanych i zaprezentowania wybranej wystawy.

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
ul. Grzybowska 79, 00–844 Warszawa 
22 539 79 05/06, www.1944.pl 
 
Dni i godziny otwarcia: 
08.00–20.00 czwartek
08.00–18.00 poniedziałek, środa, piątek
10.00–18.00 sobota–niedziela 
nieczynne wtorek 
1–3 Maja 10.00–18.00 
 
CENY BILETÓW WSTĘPU: 
― normalny ― 18 zł od osoby  
― ulgowy ― 14 zł od osoby  
― grupowy ― 10 zł od osoby 
(dotyczy wyłącznie grup zarezerwowanych w systemie on–line)
― opłata za przewodnika ― 100 zł
― lekcja muzealna ― 100 zł
― wypożyczenie audioprzewodnika ― 10 zł od osoby 
 
Bilet wstępu obejmuje pokaz filmu „Miasto Ruin” 3D 
 
MSZA ŚWIĘTA  
Kaplica pw. bł. Józefa Stanka w każdą niedzielę 
o godz.12.30

które wydają się być tak blisko, że czas zwalnia. Spektakl 
przytłacza i zostawia nas z pytaniami: Jaki jest sens? Czy 
to się powtórzy? Dlaczego zginęli? Czy też bym zginął? 
Każdy na te pytania odpowie sobie sam. (płyta CD) 
Obie płyty dostępne są w sklepie Muzeum Powstania War-
szawskiego oraz salonach Empik oraz www.sklep1944.pl  
i www.kulturalnysklep.pl.

„POWSTANIE WARSZAWSKIE” NA DVD

Wydawnictwo Muzeum Powstania Warszawskiego zawiera 
wersję kinową filmu „Powstanie Warszawskie” oraz liczne 
materiały dodatkowe. np. galerię zdjęć po koloryzacji czar-
no-białych materiałów filmowych. Istnieje także możliwość 
obejrzenia filmu klatka po klatce ze szczegółowym opisem 
historycznym. Na płycie znalazły się także najważniejsze 
informacje o Powstaniu Warszawskim oraz o powstawaniu 
filmu, a także teledysk „Tyle nadziei, tyle młodości” do 
piosenki autorstwa Karima Martusewicza i Adama Nowaka. 
Do DVD dołączona została książeczka z historią Powstania 
Warszawskiego, biogramami powstańczych realizatorów 
i współczesnych twórców filmu „Powstanie Warszawskie”.  
Płyta dostępna w sklepie Muzeum Powstania Warszawskie-
go oraz salonach Empik oraz www.sklep1944.pl  
i www.kulturalnysklep.pl.

„EKRAN Z DZIADKIEM”

To cykl comiesięcznych spotkań, na których zaprezentowane 
zostaną polskie filmy przełomu lat 60-tych i 70-tych, skiero-
wane do młodego widza. Wybrane filmy uczą pozytywnych 
zachowań w grupie, szacunku do tradycji, określają co jest 
ważne, kształtują wyobraźnię, charaktery i prawidłowe 
wzorce wychowawcze, bez nadmiernej moralistyki. Na 
podróż do przeszłości zapraszamy rodziców, dziadków 
i babcie z wnukami (w wieku 9–14 lat), którym udowodni-
my, że bez pomocy efektów specjalnych i spektakularnych 
pościgów, bez ogromnych i drogich produkcji, można prze-
żyć fascynującą filmową przygodę w świecie dziecięcych 
marzeń, przyjaźni i dramatów. Projekt realizowany przy 
współpracy studia filmowego Kadr i Filmoteki Narodowej.

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

Czy to prawda, że gry planszowe kształcą spostrzegaw-
czość i pamięć, pobudzają do myślenia?  
Czy ciekawa gra potrafi nauczyć strategii  
i wspólnego działania? Można się o tym przekonać 
na spotkaniach organizowanych w muzeum powstania 
warszawskiego. Zajęcia dla dzieci w wieku 7–10 lat. Patron 
turnieju – firma Granna.

„HISTORIA W SYMBOLACH” 

To cykl zajęć, których uczestnicy poznają wybrane znaki 
związane z historią ich państwa i miasta. Tematem trzecich 
warsztatów będzie okres II wojny światowej. Dzieci dowie-
dzą się co oznaczał symbol żółwia, kto wymyślił znak Polski 
Walczącej i jak wygląda harcerska lilijka. Poznają również 
symbole używane podczas Powstania Warszawskiego. 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

To ciekawa propozycja na rodzinne zwiedzanie  
Muzeum Powstania Warszawskiego. W Sali Małego Po-
wstańca najmłodsi goście poznają historię swoich rówieśni-
ków z 1944 roku, a także dostają listę zadań do wykonania 
na muzealnej ekspozycji. Dzięki temu w przystępnej formie, 
dzieci dowiadują się, w jakiej sytuacji znaleźli się młodzi 
ludzie podczas wojny. Mają również okazję zwiedzić 
z opiekunami najciekawsze i dostosowane do ich wieku 
miejsca na terenie muzeum.

„FILMY Z DUSZĄ”

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na cykl 
spotkań dla młodzieży i dorosłych, połączonych z projekcją 
filmów dokumentalnych o tematyce wojennej. Gościem 
specjalnym pokazów będzie autor filmów Włodzimierz 
Dusiewicz ps. Dusza, który jako powojenny reżyser i scena-
rzysta opowie o kulisach ich realizacji.

FOTOPLASTIKON WARSZAWSKI

Fotoplastikon Warszawski służy do oglądania fotografii 
w trójwymiarze. Jest unikatowym urządzeniem, które 
powstało na początku XX w. i z przerwami działało przez 
całe stulecie, nigdy nie zmieniając swojej lokalizacji. W jego 
zbiorach jest ponad 5000 oryginalnych, stereoskopowych 
fotografii, w tym kilka unikatowych kolekcji przedsta-
wiających Warszawę w różnych okresach jej historii. 

W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO:

Wybrany kilka lat temu przez warszawiaków na magiczne 
miejsce stolicy, a w 2008 r. wzięty pod opiekę przez Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Fotoplastikon jest trwałym 
elementem tożsamości Warszawy. 

„W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEGO  
STYLU. ARCHITEKTURA WARSZAWY NA 
FOTOGRAFIACH Z XX WIEKU.”

Kolekcja zdjęć ze zbiorów Fotoplastikonu Warszawskiego 
prezentująca architekturę Warszawy w trzech różnych 
okresach: na początku XX wieku, po drugiej wojnie 
światowej i po przemianach społeczno – politycznych lat 
90. Te trzy etapy w historii stolicy pokazują ją w zupełnie 
innych odsłonach: ściśle zabudowane kamienicami miasto 
z początku stulecia, przywdziewająca socrealistyczne 
szaty stolica z okresu powojennej odbudowy i strzelająca 
w górę smukłymi strzelistymi wieżowcami Warszawa roku 
2000. Zestawienie razem tych fotografii stało się okazją do 
postawienia pytania „Czy Warszawa ma swój styl?”

16 MAJA – NOC MUZEÓW (DO 16 CZERWCA)

„WARSZAWA PANÓW S.  STEREOSKOPOWY PORTRET 
STOLICY LAT 50. NA FOTOGRAFIACH Z. SZCZYPKI,  
Z. SIEMASZKI I L. SEMPOLIŃSKIEGO.”
Poruszająca wystawa przedstawiająca Warszawę z lat 
50., pokazująca stolicę w trudnych latach powojennych. 
Gruzy sięgające wysokości pierwszego piętra, „partero-
wa” Marszałkowska, czy resztki kwartałowej zabudowy 
Śródmieścia, a z drugiej strony  lśniący bielą Pałac Kultury 
i Nauki, gwarny Mariensztat i będąca zapowiedzią całko-
witej przebudowy stolicy MDM. Te i wiele innych obrazów 
do zobaczenia po raz pierwszy w NOC MUZEÓW  
w godz. 18.00–24.00.

26 MAJA – „TRZY WYMIARY MAMY”

To wystawa trójwymiarowych fotografii prezentujących 
portrety warszawskich mam z okazji ich święta. Fotografo-
wie towarzyszyli mamom podczas zabawy z dziećmi, spa-
cerów po parku i czytania bajek. Na 48 trójwymiarowych 
zdjęciach udało się uchwycić tło codziennego życia - duże 
miasto, obraz kobiet, które żyjąc w stolicy wykorzystują 
jej potencjał, wychowują dzieci i pracują, a także i może 
przede wszystkim matczyną czułość i ciepło.  Wystawa 
czynna tylko 26 maja 2015 w godz. 10.00–18.00.

NOC MUZEÓW 2015  
Wykład o  warszawskich bikiniarzach, kra-
kowskich dżollersach  i wrocławskich bigarzach, 
warsztaty kulinarne, spotkania o jazzie, gra 
miejska dla dzieci o Warszawie powojennej czy 
zwiedzanie gabinetu Ministra Sprawiedliwości 
oraz dawnego aresztu śledczego Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego – to wszystko podczas 
Nocy Muzeów. Tegoroczna edycja poświęcona będzie 
walce o wolność w Polsce lat powojennych, w czasach 
najgorszego stalinowskiego reżimu tj. 1945-1956. Przez 
pryzmat ówczesnej młodzieży przybliżymy postawę całego 
społeczeństwa wobec władzy PRL.  Pokażemy, jak w latach 
50. Polska powoli dźwigała się z wojennej pożogi - pełną 
parą trwała odbudowa kraju i walka o rząd dusz w spo-
łeczeństwie. Socrealizm wsiąkał w architekturę, malarstwo 
i sztukę, a wrogowie systemu w sfingowanych procesach 
byli skazywani na śmierć. Żołnierze Armii Krajowej i byli 
Powstańcy Warszawscy walczyli z sowietyzacją kraju 
zbrojnie, tymczasem w miastach trwała walka z sowiecką 
propagandą za pomocą muzyki - jazz stał się orężem 
w walce o umysły całego pokolenia lat 50. XX wieku.  
16 maja 18.00 – 24.00

W Noc Muzeów w Fotoplastikonie Warszawskim 
w Al. Jerozolimskich 51 będzie można zobaczyć poruszają-
cą wystawę zdjęć Warszawy z lat 50. – „WARSZAWA 
PANÓW S.  Stereoskopowy portret stolicy lat 
50. na fotografiach Z. Szczypki, Z. Siemaszki  
i L. Sempolińskiego”. Na zdjęciach m.in. stolica z okre-
su trudnych lat powojennych, gruzy sięgające wysokości 
pierwszego piętra, „parterowa” Marszałkowska czy resztki 
kwartałowej zabudowy Śródmieścia, a z drugiej strony –  
lśniący bielą Pałac Kultury i Nauki, gwarny Mariensztat i bę-
dąca zapowiedzią całkowitej przebudowy stolicy MDM.  
16 maja 18.00 – 24.00 
 
NAWIGACYJNY RAJD ROWEROWY

To nietypowa wycieczka rowerowa, której uczestnicy korzy-
stają jedynie z symboli nawigacyjnych,  pokonują wyznaczo-
ną trasę i odkrywają jednocześnie mało znane obszary dziel-
nic Warszawy. Tym razem rowerzyści zobaczą grochowskie 
podwórka i kamienice, które pamiętają przedwojenne czasy 
oraz pełne życia i nowych kawiarni ulice Pragi. Ołtarze 
Maryjne, wyjątkowa sztuka ulicy, stara zabudowa oraz 
nowoczesność to tylko niektóre z atrakcji, które pojawią się 
na trasie przejazdu. W rajdzie może wziąć udział każdy, 
w dogodnym dla siebie momencie. Należy jedynie pobrać 
materiały ze strony www.rajd.1944.pl i odpowiedzieć na 
pytania e-mailowo do 31 maja. W rozdaniu nagród zostaną 
uwzględnione tylko odpowiedzi nadesłane w terminie. 
Rajd trwa od 1 maja  do 31 maja 2015 roku. 
Start: Plac Szembeka

ZBIÓRKA PAMIĄTEK

Muzeum Powstania Warszawskiego planuje stworzyć 
w dawnym budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego (obecnie siedziba Ministerstwa Sprawiedliwości) 
ekspozycję, na której pokazane zostaną powojenne losy 
ofiar stalinowskiego terroru. Byli tam więzieni m.in. prof. 
Władysław Bartoszewski, prof. Wiesław Chrzanowski, gen. 
Emil Fieldorf „Nil” czy Jan Rodowicz „Anoda”. Aby urucho-
mić wystawę, konieczne jest zebranie eksponatów, a także 
wspomnień z okresu powojennego. Muzeum Powstania  
Warszawskiego, Pokój Kombatanta (Ip. budynek C).

„PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – 
MIRON BIAŁOSZEWSKI”

Nagranie stanowi zapis premiery spektaklu „Pamiętnik 
z powstania warszawskiego”, która odbyła się  
1 sierpnia 2014 roku w Sali pod Liberatorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Zaproszenie do stworzenia 
rocznicowego spektaklu przyjęła Krystyna Janda. Doko-
nując adaptacji, reżyserując i występując w Pamiętniku 
z powstania warszawskiego, ustanowiła nową przestrzeń 
odbierania tego dzieła. Spektakl z muzyką skomponowa-
ną przez Jerzego Satanowskiego, w interpretacji Jandy 
i wybitnych młodych artystów był wejściem na zaskakującą 
ścieżkę dźwiękową, wyrażającą to, czego nie oddawało 
słowo pisane. Całości dopełniły światła wykreowane przez 
Katarzynę Łuszczyk. (płyta DVD) 
Na rynku ukazała się także płyta ze studyjnym zapisem 
muzyki ze spektaklu stworzonego przez Krystynę Jandę dla 
Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzyka skompono-
wana przez Jerzego Satanowskiego do słów Białoszew-
skiego, w interpretacji Krystyny Jandy przybliża to: „63 dni 
powstańczej tragedii, codzienności, śmiechu, głodu i śmierci, 
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