Wizualizacja – zespół muzealny na
terenie Cytadeli Warszawskiej, projekt pracowni WXCA (jasny, poziomy
budynek przedstawia projekt Muzeum
Historii Polski).

pod honorowym patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy pt. „Małe Wielkie Historie”.

MUZEUM HISTORII POLSKI:

WYSTAWY, WYDARZENIA, EDUKACJA

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

W. Kossak, Jan Kiliński prowadzi jeńców rosyjskich przez ulice Warszawy, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Ile serce moje pełne jest przywiązania do ojczyzny naszej, tyle mnie odebrane dziś wiadomości najwyższą

przyjęły radością. Stolica Polski wolna, oswobodzona dzielnością jej mieszkańców, chwila burzy i zamieszania przemieniona
w porządek i regularne tymczasowego rządu odbywanie, przykład świetny, dany reszcie narodu – tak pisał Tadeusz Kościuszko
do prezydenta Warszawy Ignacego Zakrzewskiego po otrzymaniu listu z wieścią o oswobodzeniu miasta.
Zwycięstwo odniesione w Warszawie nad wojskami rosyjskimi w walkach 17–18 kwietnia 1794 roku miało ogromne
znaczenie dla dalszych losów insurekcji kościuszkowskiej. Było ono możliwe dzięki zaangażowaniu
miszkańców stolicy, którzy pod wodzą szewca Jana Kilińskiego wsparli żołnierzy w walkach na ulicach miasta.
Muzeum Historii Polski zaprasza na spacer po Starym Mieście śladami insurekcji, podczas którego
odwiedzimy miejsca związane z burzliwymi wydarzeniami 1794 roku.

Opracowanie spaceru: Weronika Kołacz

Widok pałacu na pocztówce z końca XIX w.

W dawnym pałacu bankiera królewskiego, Piotra Teppera młodszego, mieściła
się manufaktura, w której produkowano
i naprawiano broń palną. Jej kierownikiem
został Karol Ludwik Gibenhan, znany
warszawski rusznikarz.
B. Bellotto, Kościół Brygidek i Arsenał, fragment
obrazu, Zamek Królewski w Warszawie.

2. Pałac Pod Czterema
Wiatrami (ul. Długa 38/40)

Podczas insurekcji kościuszkowskiej  w opuszczonym przez
Kazimierza Raczyńskiego pałacu przy ulicy Długiej 7 spotykała
się Rada Najwyższa Narodowa. Była centralną władzą cywilną
ustanowioną przez Tadeusza Kościuszkę. Składała się z 8 wydziałów (m.in. Żywności, Bezpieczeństwa, Skarbu, Porządku) –
na czele każdego z nich stał radca wskazany przez Naczelnika.

5. Pałac Raczyńskich (ul. Długa 7)
B.Belloto, Ulica Długa, Zamek Królewski w Warszawie.
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Siedziba Komisji Skarbu Koronnego. W dniach 17–18 kwietnia
1794 r. o pałac toczyły się zacięte walki. 18 kwietnia dowodzący
wojskami rosyjskimi Osip Igelström wraz z grupą żołnierzy podjął
udaną próbę wydostania się z okrążenia.
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ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Muzeum gromadzi kolekcję obiektów
i pamiątek historycznych, dokumentów,
zdjęć i przedmiotów ofiarowanych przez
osoby prywatne i instytucje. W maju
2016 roku Muzeum ogłosiło społeczną
akcję zbierania pamiątek historycznych

W nowym gmachu znajdzie się przede
wszystkim ekspozycja stała Muzeum.
Narracyjna wystawa opowie o przeszło tysiącletnich dziejach Polski
i Polaków. Dzięki setkom eksponatów,
oryginalnej scenografii oraz nowoczesnym rozwiązaniom multimedialnym,
zwiedzający zostaną zaproszeni do
odbycia podróży w czasie i uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach
w dziejach Polski.
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Efektem tych działań są liczne wystawy, m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” i „Pod wspólnym
niebem” na temat I Rzeczypospolitej
i jej bogactwa kulturowego, „Jan
Paweł II. Źródła”, a także międzynarodowe wystawy „Jan Karski. Człowiek
Wolności” i „Gusen. Granit i śmierć,
pamięć i zapomnienie”. W 2012 roku

Muzeum jako jedna z pierwszych
polskich instytucji rozpoczęło współpracę przy międzynarodowym projekcie Google Arts & Culture, w ramach
którego do dziś powstało piętnaście
multimedialnych wystaw. Ekspozycje,
programy edukacyjne i publikacje
Muzeum były wielokrotnie nagradzane, w tym najbardziej prestiżową
nagrodą muzealniczą Sybilla oraz
nagrodą książkową Klio.

Siedziba MHP powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej, w zespole muzealnym,
do którego należeć będą już istniejące
Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie
oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum oświadcza, że dochowało należytej staranności w celu ustalenia dysponenta praw autorskich majątkowych do fotografii.
W przypadku, gdy ujawni się dysponent praw autorskich majątkowych, uprasza się taką osobę o kontakt z Muzeum – mailowo: info@muzhp.pl, telefonicznie: 22 211 90 02.

Muzeum prowadzi aktywną działalność
wystawienniczą, przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu. Proponuje bogatą ofertę
edukacyjną, której celem jest szerzenie
wiedzy o polskim dziedzictwie, budowanie
postaw obywatelskich w duchu szacunku
dla tradycji i otwartości na świat.  

ŚLADAM INSUREKCJI
KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE

Jan Kiliński (1760–1819) – szewc, radny Starej Warszawy, przywódca mieszczan warszawskich w powstaniu kościuszkowskim.
W jego domu przy ulicy Szeroki Dunaj 5 spotykali się spiskowcy
przygotowujący wybuch insurekcji. Kiliński odegrał znaczną rolę
w walkach powstańczych. Jako przedstawiciel rzemieślników
zasiadał w Radzie Zastępczej Tymczasowej, a następnie był
członkiem Rady Najwyższej Narodowej. Był pułkownikiem milicji
Księstwa Mazowieckiego i zorganizował 20. regiment piechoty.
Po upadku insurekcji został aresztowany i wywieziony do Petersburga. W 1798 r. powrócił do Warszawy.

6. Dom Jana Kilińskiego (ul. Szeroki Dunaj 5)
J. Rejchan, Wojciech Bogusławski,
Muzeum Narodowe w Warszawie.

Jan Kiliński,
pocztówka z 1919 r.
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3. Pałac Krasińskich / Rzeczypospolitej
(pl. Krasińskich 5)
B. Bellotto, Pałac Rzeczypospolitej, Zamek Królewski w Warszawie.
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Ważny punkt na mapie wydarzeń kwietniowych –
przejęcie przez powstańców Arsenału i dozbrojenie
mieszkańców stolicy miały znaczący wpływ na zwycięstwo. To właśnie spod tego miejsca w miasto ruszały
mniejsze oddziały powstańcze.

1. Arsenał (ul. Długa 52)

Wybudowany w 1779 r.  1 marca 1794 r. odbyła się tutaj
premiera sztuki „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”  
autorstwa dyrektora teatru Wojciecha Bogusławskiego. Warszawska publiczność żywo reagowała na teksty wygłaszane
przez aktorów, doszukując się w nich aluzji do współczesnej
sytuacji politycznej. Z polecenia ambasadora rosyjskiego
Osipa Igelströma  sztuka została zdjęta po trzech wystawieniach. W czasie powstania kościuszkowskiego Bogusławski
zasiadał we władzach powstańczych, a także wznowił działalność Teatru Narodowego.

4. Teatr Narodowy na placu Krasińskich
(obecnie nieistniejący)
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Z. Vogel, Teatr Narodowy na placu Krasińskich
w Warszawie, www.polona.pl
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J. Peszka, Hugo Kołłątaj, Zamek Królewski w Warszawie.

11. Kamienica
Klucznikowska
(Rynek Starego Miasta 21a)
Hugo Kołłątaj (1750–1812) – publicysta oświeceniowy,
ksiądz, współautor Konstytucji 3 maja. W czasie insurekcji kościuszkowskiej związany z jakobinami. Był autorem
wielu aktów powstania kościuszkowskiego, współtworzył
z Ignacym Potockim ustawę o Radzie Najwyższej Narodowej, pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Skarbu
RNN. Po upadku insurekcji więziony przez Austriaków.
Zmarł w kamienicy Klucznikowskiej w 1812 r.
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12. Zamek Królewski
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Na wieść o wybuchu insurekcji na Zamek Królewski, który był siedzibą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
przybyły osoby skompromitowane współpracą z władzami rosyjskimi, m.in. marszałek Rady Nieustającej Józef
Ankwicz i hetman Piotr Ożarowski. Żołnierze pełniący
wartę przy królu zdecydowali przyłączyć się do powstańców. Mimo że Stanisław August nie wierzył w powodzenie
insurekcji, 22 kwietnia 1794 r. zdecydował się dać akces
do powstania.

M. Bacciarelli, Portret Stanisława Augusta z klepsydrą,
Zamek Królewski w Warszawie.
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Strona tytułowa Konstytucji 3 maja,
Archiwum Główne Akt Dawnych.
J.P. Norblin, Szturm na ambasadę rosyjską
na ulicy Miodowej, Muzeum Narodowe w Krakowie.

7. Kamienica Busserowska
(Rynek Starego Miasta 24)

13. Kaplica na Zamku Królewskim

W latach 1780–1796 działała tutaj drukarnia Piotra Dufoura – jednego z najbardziej
znanych warszawskich drukarzy doby
oświecenia. Wydawano w niej dokumenty
związane z pracami Sejmu Wielkiego, m.in.
dotyczące Konstytucji 3 maja, a podczas
insurekcji kościuszkowskiej druki zlecone
przez władze powstańcze oraz czasopismo
społeczno-polityczne „Przyjaciel Ludu”.

Miejsce, w którym spoczywa urna z sercem Tadeusza Kościuszki, uroczyście przywieziona w 1927 r.
ze Szwajcarii do Warszawy i złożona w kaplicy domowej prezydenta Ignacego Mościckiego na Zamku
Królewskim.
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Urna z sercem Tadeusza Kościuszki, NAC.
J. Pliszka, Ignacy Wyssogota Zakrzewski, Zamek
Królewski w Warszawie.

J.P. Norblin, Wieszanie zdrajców na Rynku Starego Miasta w Warszawie,
Muzeum Narodowe w Krakowie.

8. R
 atusz na Rynku Starego
Miasta (obecnie nieistniejący)
19 kwietnia 1794 r. w ratuszu na Rynku Starego
Miasta ogłoszono i podpisano „Akt Powstania
Narodowego pod przewodnictwem Tadeusza
Kościuszki”, uznający Kościuszkę za Naczelnego
Wodza powstania i deklarujący posłuszeństwo
wobec niego. Jako pierwszy pod akcesem podpis
złożył prezydent Warszawy Ignacy Wyssogota
Zakrzewski. Łącznie dokument podpisało 2148
osób różnego stanu.  
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9. Rynek Starego Miasta
9 maja 1794 r. Sąd Kryminalny oskarżył hetmana wielkiego koronnego Piotra
Ożarowskiego, marszałka Rady Nieustającej Józefa Ankwicza, hetmana polnego
litewskiego Józefa Zabiełłę i biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego o zdradę ojczyzny i skazał wszystkich na śmierć – trzech pierwszych powieszono na
Rynku Starego Miasta, biskupa zaś przed kościołem św. Anny na Krakowskim
Przedmieściu.  
28 czerwca 1794 r. na staromiejskim rynku doszło do samosądów. Kościuszko
napiętnował rozruchy w stolicy, pisząc w odezwie: To, co się stało w dniu wczorajszym w Warszawie, napełniło serce moje goryczą i smutkiem. Chęć ukarania
winowajców była dobrą, ale czemuż ukarani bez wyroku sądu? Czemu zgwałcona praw powaga i świętość?

10. Kamienica
Burbachowska
(Rynek Starego Miasta 2)
W latach 1780–1794  jej właścicielem
był Franciszek Barss  (1760–1812) –
adwokat,  publicysta i działacz polityczny walczący o prawa mieszczan
podczas Sejmu Czteroletniego. Jako
współpracownik Tadeusza Kościuszki na początku 1794 r. wyjechał do
Paryża, gdzie bezskutecznie zabiegał
o wsparcie finansowe rządu Francji
dla insurekcji.
Franciszek Barss, miniatura
współczesna, www.wikipedia.pl
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14. Pałac Morsztynów (ul. Miodowa 10)
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Od grudnia 1793 r.  siedziba ambasadora rosyjskiego i naczelnego dowódcy
wojsk rosyjskich w Rzeczypospolitej, Osipa Igelströma. W czasie walk 17–18
kwietnia 1794 r. budynek stał się celem zaciętych ataków ze strony mieszkańców Starego Miasta pod wodzą Jana Kilińskiego. Po zdobyciu pałacu uwolniono przetrzymywanych w piwnicy więźniów, znaleziono także tajne dokumenty,
m.in. listę donosicieli opłacanych przez ambasadę.
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Odsłonięcie pomnika
Jana Kilińskiego
w Warszawie,
NAC.

15. Pomnik Jana Kilińskiego
(ul. Podwale)
Pomnik Jana Kilińskiego, zaprojektowany
przez Stanisława Jackowskiego, został
odsłonięty w 1936 r. na placu Krasińskich.
Usunięty w 1942 r. przez niemieckie władze okupacyjne  w odwecie za akcję Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, podczas
której „Alek” usunął niemiecką tablicę
z pomnika Mikołaja Kopernika. W 1946 r.
rzeźba  przedstawiająca Kilińskiego jako
jeden z pierwszych warszawskich pomników powróciła na ulice miasta. Od 1959 r.
znajduje się przy ul. Podwale.
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