Podróż do piekieł

1920

Rok wojny, rok nadziei

oprowadzanie kuratorskie
Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawach
czasowych Stacji Muzeum w Warszawie.
Podczas oprowadzania goście Stacji Muzeum zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w niepowtarzalnej podróży w czasie,
a także rozmowy z kuratorem wystawy o procesie jej tworzenia.
Oprowadzanie kuratorskie może być uzupełnieniem lekcji
historii dla młodzieży szkolnej.
Kuratorzy: Michał Fludziński i Hubert Bojarski

To wystawa będąca upamiętnieniem wywózek do niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów. Jest ona minimalistyczna w formie, oszczędność środków wyrazu pozwala zwiedzającym na
emocjonalny
odbiór
prezentowanych
wydarzeń.
Podczas oprowadzania zostaną omówione m.in. warunki życia w obozie, różnice pomiędzy obozami i łagrami.
Wystawa rekomendowana jest dla młodzieży powyżej
15 roku życia.
https://stacjamuzeum.pl/pl.wystawa_w_wagonie_towarowym_pt_podroz_do_piekiel.html

Spotkania odbywają się we wtorki, środy i czwartki o godz. 10.00
i 14.00.
Czas oprowadzania: 60-90 minut.
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia osobnego
terminu.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.
Bilety są dostępne w kasie Stacji Muzeum bądź on-line:
https://stacjamuzeum.pl/pl.bilety.html
Obowiązują rezerwacje:
oprowadzaniekuratorskie@stacjamuzeum.pl
Informacja tel.: (22) 620 04 80

Wystawa scenograficzna pokazuje wojnę polsko-bolszewicką
w perspektywie kolei. W trakcie oprowadzania omówione zostaną wydarzenia, w wyniku których doszło do przedstawionego konfliktu zbrojnego. Zwiedzający usłyszy szereg ciekawostek związanych z walkami o nasze wschodnie granice.
https://stacjamuzeum.pl/pl.wystawa_1920_rok_wojny_rok_
nadziei_26_08_2020_30_04_2021.html

Wagon salonowy typu 26W
seria Ashx 01

160 lat Warszawsko-Petersburskiej
Drogi Żelaznej
Dworzec Petersburski w Warszawie

Ten unikatowy eksponat Stacji Muzeum łączy w sobie dwie
epoki – przedwojennego stylu podróżowania i powojennej
służby w pociągu rządowym. Poza oryginalnym wnętrzem
widz zostanie wprowadzony w świat polityki i podróży dyplomatycznych, będzie miał również okazję do zapoznania
się z warsztatem pracy badaczy historii zabytków techniki.

Stacja Muzeum ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Kultury i Turystyki „Kolejarz” organizują dwuletnie obchody budowy
Warszawsko-Petersburskiej Drogi Żelaznej.
Harmonogram obejmuje nastpujące wydarzenia:
a. rozpoczęcie obchodów 170 rocznicy podpisania zgody na
budowę i 160 rocznicy oddania do użytkowania DŻPW.
b. ogłoszenie konkursów: fotograficznego i malarskiego o tej
tematyce.
c. organizacja cyklu wykładów [1 w m-cu] związanych tematycznie z budową linii kolejowej i jej
wpływem na otoczenie, środowisko, ludność i działalność gospodarczo-polityczną.
d. wydanie okolicznościowych znaczków pocztowych.
e. konferencję naukową, której uzupełnieniem będzie wydawnictwo zawierające wcześniejsze wykłady, jak również materiały przygotowane na sesję konferencyjną.
f. projekcja filmów z okresu eksploatacji linii kolejowej.
g. przygotowanie specjalnych wystaw okolicznościowych.
h. renowacja 5-tomowego dzieła Jana Blocha ‘Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji’, biegi i gry terenowe w wybranych miejscowościach leżących na trasie DŻPW,
j. wydawnictwo okolicznościowe.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem
przebiegu wydarzeń w okresie 15 lutego 2021 do 15 grudnia
2022 roku (wkrótce na naszej stronie :
https://stacjamuzeum.pl)

UWAGA DOTYCZĄCA OBOSTRZEŃ SANITARNYCH
Na terenie Stacji Muzeum obowiązuje zachowanie środków
bezpieczeństwa – zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk
przy wejściu. Osoby z objawami choroby prosimy o pozostanie w domu.

ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
www.stacjamuzeum.pl

