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A. ZAŁOŻENIA DO SCENARIUSZA I PROGRAM EKSPOZYCJI STAŁEJ
Podstawą dla przygotowania analizy uwarunkowań funkcjonalno – aranżacyjnych są założenia do
scenariusza przyszłego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku, przygotowane przez
zespół pracowników Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz osób współpracujących spoza WMN.
Opracowanie to dotyczy planowanej ekspozycji, natomiast dalsze zespoły funkcjonalne przyszłego
muzeum choć nie posiadają tak szczegółowych analiz, to jednak wynikają z przyjętych parametrów
ekspozycji i pozostają z nią w bezpośredniej relacji.
1. ZAŁOŻENIA DO SCENARIUSZA
1.1.

HISTORIA SCENARIUSZA
1.1.1.
Prescenariusz został opracowany w czasie od wiosny 2016 roku do wiosny 2017
roku. Autorami tego opracowania jest zespół pracujący pod kierunkiem i redakcją dr.
hab. Olafa Bergmanna w składzie: Maria Skrzypczak, Jan Szymański, Anna Wasilewska,
Marcin Wiśniewski.
1.1.2.
Opracowanie otrzymało recenzje i uwagi wybitnych specjalistów: prof. dr hab.
Witolda Molika, prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego, dr hab. prof. UAM Zbigniewa
Pilarczyka oraz dr hab. prof. UAM Przemysława Matusika, uwzględnione w opracowaniu
dokumentu.
1.1.3.
Ostatnie wydanie tego dokumentu z listopada 2018 r. nosi już tytuł „Założenia
do scenariusza ekspozycji stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku”.

1.2.

ZAKRES OPRACOWANIA I WYKORZYSTANIA
1.2.1.
Opracowanie określa strukturę rzeczową i chronologiczną przyszłego kształtu
ekspozycji. Będzie ona podzielona na 6 modułów (części, salonów) stanowiących główne
tematy – działy wraz z tematami wprowadzającymi w ekspozycję i wyprowadzającymi z
niej. Każda z części jest dodatkowo podzielona na wątki składające się na dany temat.
Całą ekspozycja będzie posiadała trzy poziomy narracji umożliwiające zwiedzanie
muzeum na trzech poziomach zgłębiania wiedzy.
1.2.2.
Założenia do scenariusza stanowiące podstawę do oszacowania wielkości
planowanej ekspozycji stałej przyszłego muzeum, są jednocześnie wskaźnikiem do
oceny wielkości pozostałych części muzeum. Przyjmuje się w praktyce, że w muzeum o
charakterze historycznym ekspozycja stanowi ok. 30 – 40 % wielkości całego obiektu.
Zatem z pewnym przybliżeniem należy założyć docelową wielkość przyszłego muzeum
na poziomie ok. 10.000 m2 powierzchni użytkowej.
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2. WYCIĄG Z ZAŁOŻEŃ DO SCENARIUSZA – PROGRAM EKSPOZYCJI
2.1.

ZESTAWIENIE TEMATÓW I WĄTKÓW
2.1.1.
Poniżej w tabeli zestawiono sekwencje poszczególnych części, tematów oraz
wyszczególnionych w nich wątków, które mają być w tak zapisanym układzie podstawą
do kształtowania przyszłej ekspozycji nowego muzeum.
2.1.2.
W załączonym dokumencie „Założeń do scenariusza...” znajdują się m.in. pod
hasłem Środków przekazu przypisane do poszczególnych tematów rodzaje eksponatów
(posiadanych przez WMN oraz rodzaje eksponatów planowanych do zakupu i
wzbogacenia zbiorów). Jest to informacja o tyle istotna, że wpływająca bezpośrednio na
rozważania o wielkości i kształtowaniu przestrzeni ekspozycji.
2.1.3.
Zestawienie zamyka przypisana wielkość powierzchni ekspozycji w danym
temacie. Należy traktować te wielkości z pewnym przybliżeniem związanym ze
zmiennym w czasie nagromadzeniem wystawianych eksponatów.

WYCIĄG Z ZAŁOŻEŃ DO SCENARIUSZA
Na podstawie „Założenia do scenariusza ekspozycji stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
roku” opracowanego w listopadzie 2018 r.
Szczegóły dotyczące myśli przewodnich, celów narracyjnych, pojęć kluczowych, propozycji aranżacji czy
środków przekazu zawarte są w załączonym pełnym opracowaniu „Założeń do scenariusza ...”.
MODUŁ

TYTUŁY

WĄTKI TEMATYCZNE

POW
.
[m2]

Wprowadzenie:
Dzieje
Wielkopolski i
Wielkopolan do
1793 roku

„Polski my naród,
polski ród, królewski
szczep piastowy”.
„Jak Czarniecki do
Poznania po
szwedzkim zaborze”.

w holu jako:
wejście – wstęp
–
wprowadzenie

I

Na co dzień praca.

Wielkopolska i
Wielkopolanie
w latach 17931914

„Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy”.

1. Stąd nasz ród (Piastowie – dynastia z
Wielkopolski, początki państwa, chrzest, Mieszko I
i Bolesław Chrobry)
2. Przemysł II i odnowienie instytucji królewskiej
3. Lokacje poszczególnych miast i wsi, klasztory,
szlaki handlowe Wielkopolski, życie kupców,
rzemieślników i chłopów
4. Wybitni Wielkopolanie
5. ”Jak Czarniecki do Poznania...” - Wielkopolska w
dobie Potopu i wojen XVII w. zmierza do upadku
6. U progu nowych czasów i wielkopolskie
Oświecenie: oczynszowanie chłopów, urbanizacja,
pierwsze manufaktury, przybycie Bambrów i
Olendrów, Wielkopolanie w Konfederacji Barskiej,
reformy stanisławowskie, Wielkopolanie na Sejmie
Wielkim

200

1. Wielkopolska 1793-1815
2. Romantyczne zrywy
3. Praca organiczna (Na co dzień praca)
4. Sytuacja narodowo-społeczna Wielkopolski oraz
jej cywilizacyjna modernizacja
5. Niemieckie państwo i społeczeństwo wobec

400
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„Nie rzucim ziemi
skąd nasz ród”.

sprawy polskiej w Wielkopolsce (Hebungspolitik)
6. Polski opór

„Jeszcze Polska nie
zginęła, Kiedy my
żyjemy”.
II
Wielkopolanie
w I wojnie
światowej

W przededniu
wolności
„...aż się rozpadnie w
proch i pył krzyżacka
zawierucha”.
„Dla ojczyzny
ratowania, wrócim się
przez morze”.

III

W chwilach próby
zwycięstwo.

Powstanie
wielkopolskie
„Nie będzie Niemiec
1918-1919 roku pluł nam w twarz, ni
dzieci nam germanił”.
„Do krwi ostatniej
kropli z żył, Bronić
będziemy ducha”.
„Co nam obca
przemoc wzięła, szablą
odbijemy”.

1. „Polak strzela do Polaka” - tragedia Polaków w
trzech armiach zaborczych
2. Indywidualne i zbiorowe losy Wielkopolan na
różnych frontach I wojny światowej – osobiste
tragedie wielu polskich rodzin
3. Życie codzienne w Wielkopolsce 1914-1918,
początki konspiracji niepodległościowej i
działalność charytatywna organizowana przez
Wielkopolan

200

1. Koniec I wojny światowej; rewolucja w
Niemczech, sytuacja w pozostałych zaborach
2. Przejmowanie władzy w administracji, Naczelna
Rada Ludowa, rady ludowe, żołnierskie i ich
formacje, Polski Sejm Dzielnicowy, Wydział
Wojskowy NRL i poczynania grup młodzieżowych
3. Ignacy Jan Paderewski, konsekwencje jego
przyjazdu i w efekcie wybuch powstania w
Poznaniu
4. Wielkopolski „Blitzkrieg” oraz rola „cywilnych”
organizatorów powstania, w tym szczególnie w
przejmowaniu władzy z rąk administracji
niemieckiej. Specyficzny charakter pierwszego
okresu walk. Spontanicznie tworzone oddziały,
dowódcy. Wygląd powstańca wielkopolskiego –
jego uzbrojenie i wyposażenie. Zalążki Sztabu
Głównego – prężna działalność Stanisława
Taczaka.
5. Ławica – symboliczne narodziny polskiego
lotnictwa.
6. Dowódcy i żołnierze kształtującej się Armii
Wielkopolskiej, spis ofiar i uczestników powstania.
7. Przeciwnik: armia niemiecka, jej dowódcy i
żołnierze.
8. Fronty powstania i jego najważniejsze bitwy.
9. Zwycięstwo powstania: Trewir i Wersal, w efekcie
Wielkopolska w granicach II RP.
10. Postawy Niemców i Żydów wobec powstania
oraz jego dla nich skutki.
11. Bilans powstania: zabici, ranni, straty
materialne.
12. Armia Wielkopolska

180
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IV
Wielkopolanie
w walkach o
granice Drugiej
Rzeczypospolit
ej

V
Owoce
zwycięstwa –
Wielkopolska i
Wielkopolanie
w Drugiej

„Orężem stanie hufiec
nasz, duch będzie
nam hetmanił”.
„Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę,
będziem, Polakami”.

„Ojczyzny honor i jej
cześć, podniesiem
czoło dumnie”.
„Za twoim
przewodem, złączym
się z narodem”

Rzeczypospolit
ej

VI
Pamięć
powstania i
jego weterani

„Nie damy miana
Polski zgnieść”.
„Słuchaj jeno pono
nasi biją w tarabany”.

1. Wojna polsko – ukraińska.
2. Wileńszczyzna 1919.
3. Bobrujsk 1919.
4. Kijów 1920.
5. Przeciw Tuchaczewskiemu – lipiec-październik
1920.
6. W konflikcie z Litwinami.
7. Wielkopolanie w powstaniach śląskich.
8. Wielkopolanie w przejęciu polskiego Pomorza.
9. Wielkopolska jako zaplecze walk o granice II RP.

200

1. „Ku zjednoczeniu z Macierzą” - w tym Sejm
Ustawodawczy, Ministerstw b. dzielnicy pruskiej i
polityczne elity.
2. Powroty z emigracji i imigracje elit z innych
dzielnic odrodzonego państwa polskiego.
3. Wierność legalnej władzy w maju 1926 r.
4. Uniwersytet Poznański.
5. Powszechna Wystawa Krajowa nie przypadkowo
w Wielkopolsce i wystawa rolnicza w Liskowie.
6. Wielkopolska kupiecka i rzemieślnicza –
najważniejsze wielkopolskie firmy i ich założyciele
oraz Wielkopolska rolnicza – dwory i wsie.
7. Wielkopolska inteligencka, kulturalna i
artystyczna.
8. Udział wybitnych Wielkopolan w życiu
politycznym, gospodarczym, społecznym,
naukowym i kulturalnym II Rzeczypospolitej.

200

1. Pamięć żywa, pamięć podzielona (1919-1939).
2. Pamięć zakazana i martyrologia powstańców
wielkopolskich (1939-1945).
3. Pamięć odzyskana, pamięć zawłaszczana (19451989).
4. Pamięć przebudzona.
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„Wieczyście pamiętny
27 grudnia”.
Gloria victoribus
[Chwała zwycięzcom].
Exegi monumentum.
Cześć Waszej pamięci!
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