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Informacja prasowa

Józef Piłsudski
Józef Piłsudski (1867-1935) – Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek odrodzonej Rzeczpospolitej
Polskiej, współtwórca niepodległości Polski, budowniczy nowoczesnego państwa i wódz naczelny
zwycięskiej armii broniącej Europy Zachodniej przed bolszewikami w 1920 r.
Józef Piłsudski jest obok Fryderyka Chopina i Jana Pawła II jednym z najsłynniejszych i najbardziej
rozpoznawalnych Polaków, a fenomen społeczny jego osoby to zjawisko wyjątkowe w naszej historii.
Postać współtwórcy polskiej niepodległości stanowi punkt odniesienia także dziś – do jego myśli
odwołują się historycy i politycy, internauci na forach i Polacy w swoich rozmowach. Celem Muzeum
jest pokazanie postaci Marszałka wielostronnie, z towarzyszącymi jego losom trudnościami,
sukcesami, przemianami, dylematami czy kontrowersjami. Chcemy przybliżyć kolejnym pokoleniom
dokonania Józefa Piłsudskiego oraz podkreślić te momenty zwrotne w życiu bohatera, które
zadecydowały, że odegrał on dziejową rolę w historii Polski.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Powołanie Muzeum
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku powstało w 2008 r.
W przeddzień 90. rocznicy odzyskania niepodległości, 10 listopada 2008 r., w dawnym domu
Marszałka w Sulejówku, umowę w sprawie utworzenia Muzeum podpisali: z ramienia Fundacji
Rodziny Józefa Piłsudskiego Jadwiga Jaraczewska, córka Marszałka, oraz minister kultury
i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski.
Partnerstwo publiczno-prywatne
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to instytucja powstająca w partnerstwie publicznoprywatnym. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego udostępniła posiadane grunty, budynki i ponad
1,5 tysiąca pamiątek osobistych po Józefie Piłsudskim. Wniosła też wizję i koncepcję przyszłego
kompleksu muzealnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia fundusze na
bieżącą działalność Muzeum, a środki na budowę nowego kompleksu muzealno-edukacyjnego
zostały zapisane w Wieloletnim Programie Rządowym.
Misja
Misją Muzeum jest wszechstronne ukazanie wielowymiarowości Józefa Piłsudskiego, a także
upowszechnianie w społeczeństwie, szczególnie w młodym pokoleniu, wyznawanych przez Józefa
Piłsudskiego wartości – dumy narodowej i postawy patriotycznej, poświęcenia w pracy i walce oraz
szacunku dla polskich tradycji.

Poprzez programy edukacyjne i akcje społeczne przybliżamy pamięć o przeszłości i dziedzictwie
Marszałka, a także staramy się skłaniać do refleksji na temat współczesnego świata. Muzeum jest
przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy wciąż ważne i aktualne dla
Polaków.
Rozwój
Jako instytucja kultury uwzględniamy dynamicznie zmieniający się w ostatnich latach model
uczestnictwa w kulturze. W tym procesie muzea zajmują szczególną rolę, w coraz większym stopniu
stając się instytucjami łączącymi wiele funkcji, spośród których jednymi z najważniejszych są
edukacja i budowanie społeczności poprzez współtworzenie i aktywne uczestnictwo. Wychodzimy
naprzeciw tym oczekiwaniom, prowadząc naszą działalność w skali lokalnej i ogólnopolskiej,
integrując wokół Muzeum kolejne grupy odbiorców. W 2018 r. Muzeum zyska także nowoczesny
budynek muzealno-edukacyjny, łączący w sobie funkcje wystawiennicze, edukacyjne i animacyjne.
Nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny
W 2018 r. w sąsiedztwie dworku „Milusin”, dawnego domu Marszałka, powstanie nowoczesny
budynek muzealno-edukacyjny, łączący w sobie funkcje wystawiennicze, edukacyjne i animacyjne.
Dwa miejsca, jedna opowieść
Nowy budynek, którego sercem będzie multimedialna narracyjna wystawa stała w dużej mierze
oparta na eksponatach z epoki, jest uzupełnieniem historii opowiadanej przez autentyczne otoczenie
historycznego dworku „Milusin”. Te dwie płaszczyzny złożą się na pełną i wielopłaszczyznową
opowieść o życiu Marszałka prezentowaną na szerokim tle przemian historycznych i społecznych
tego okresu.
Od Ziuka do Symbolu
Wystawa podzielona będzie na pięć galerii chronologicznych: Ziuk, Wiktor, Komendant, Naczelnik
i Marszałek, oraz szóstą galerię – Symbol – odnoszącą się do pamięci o Józefie Piłsudskim, do
pozostawionego przez niego dziedzictwa, a także istniejących wokół postaci mitów i symboli.
Światowej sławy projektanci
Wystawę zaprojektuje największy projektant przestrzeni muzealnych na świecie i wiodące polskie
firmy, które zwyciężyły w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy
stałej. 9 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisaliśmy
umowę z konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA Sp. z o.o. i Platige Image SA.
DZIAŁALNOŚĆ
Muzeum od początku działalności realizuje liczne projekty w swojej siedzibie i poza nią. W centrum
naszych działań zawsze znajduje się osoba Józefa Piłsudskiego i wyznawane przez niego wartości,
wokół których łączymy kolejne społeczności, angażując wszystkich zainteresowanych w proces
tworzenia naszego Muzeum.
Działamy w skali ogólnopolskiej i lokalnej – nasze wystawy czasowe umieszczamy w ważnych
punktach przestrzeni publicznej, a poprzez akcje społeczne i projekty edukacyjne docieramy do

szerokiego grona odbiorców. Chcemy przez to z jednej strony przypomnieć o dokonaniach Józefa
Piłsudskiego i ich znaczeniu dla Polski, a z drugiej – zachęcić do refleksji i dyskusji na temat roli,
jaką odegrał on w losach Polski i Europy.
Integrujemy kolejne pokolenia Polaków wokół wartości takich jak: wolność, niepodległość,
społeczeństwo obywatelskie, państwowość i patriotyzm. Edukujemy dzieci i młodzież, aktywnie
włączając najmłodsze pokolenie w organizowane przez nas akcje społeczne.
Edukacja
Edukacja jest jednym z najważniejszych elementów misji Muzeum. Dział Edukacji prowadzi projekty
edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. lekcje muzealne, także dla uczniów
mających specjalne potrzeby, gry edukacyjne i warsztaty. Specjalne programy adresujemy do
społeczności nauczycieli (Klub Nauczyciela Historii), najmłodszych odbiorców (Niepodległość dla
najmłodszych) oraz młodzieży zainteresowanej dziejami oręża polskiego (Olimpiada).
Zbiory
Dział Zbiorów gromadzi, ewidencjonuje, opracowuje muzealia i przedmioty niezabytkowe
o charakterze wystawienniczym oraz depozyty. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. zbiory muzealne
liczą 16986 obiektów zapisanych na 8529 pozycjach inwentarzowych. Dział Zbiorów zajmuje się
także udostępnianiem muzealiów na wystawy czasowe. Dzięki temu, mimo braku własnej przestrzeni
wystawienniczej, mamy możliwość zaprezentowania naszych eksponatów.
Działalność naukowa
Dział Badań Naukowych prowadzi studia i badania naukowe związane z profilem działania
Muzeum i opracowuje wydawnictwa o charakterze naukowym. Nasi historycy prowadzą warsztaty,
biorą udział w konferencjach, sympozjach i seminariach. Ważną częścią działalności jest także
nadzór naukowy nad przygotowaniem ekspozycji stałej i wystaw czasowych.
Wystawy czasowe
Wystawy są niezwykle ważną formą docierania do odbiorców. Organizujemy zarówno wystawy
w Sulejówku (Co pamięta „Milusin”?, prezentacja odzyskanych po latach mebli z salonu Piłsudskich),
jak i mobilne – plenerowe.
Wystawy w dworku „Milusin” przybliżają atmosferę panującą w rodzinnym domu Piłsudskich,
opowiadają o życiu i zwyczajach domowników. Z kolei dzięki wystawom plenerowym, umieszczanym
w ważnych punktach przestrzeni miejskiej (Wojna światów, Każdy się liczy, Drogi do Niepodległej)
opowiadamy historię życia Józefa Piłsudskiego, jego czasów, wydarzeń związanych z walką
i odzyskaniem niepodległości oraz budową II Rzeczpospolitej. Wystawy plenerowe prezentowane
w całej Polsce docierają do setek tysięcy odbiorców.
Wydarzenia
Muzeum prowadzi bieżącą działalność programową w swojej siedzibie i poza nią. Organizujemy
ogólnopolskie obchody rocznicowe, związane z postacią Józefa Piłsudskiego i ważnymi
wydarzeniami historycznymi, w których odegrał on kluczową rolę. Międzypokoleniowe spotkania,
koncerty, wystawy czasowe, gry miejskie, spacery czy internetowe portale wiedzy (Wykaz legionistów

polskich i Platforma Wiedzy o Józefie Piłsudskim) to tylko część oferty, jaką proponujemy naszym
odbiorcom.
Co roku 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, zapraszamy do Sulejówka tysiące Polaków,
aby wspólnie świętować odzyskanie niepodległości. Bierzemy udział w ogólnopolskich wydarzeniach
kulturalnych, takich jak Noc Muzeów czy Festiwal Nauki, a także w licznych lokalnych inicjatywach.
Akcje społeczne
Z naszymi akcjami społecznymi staramy się wychodzić do jak najszerszego grona
odbiorców, angażując Polaków w wydarzenia upamiętniające ważne rocznice historyczne oraz
promując działania obywatelskie, stanowiące swoistą kontynuację dziedzictwa Marszałka
i wyznawanych przez niego wartości.
Od 2013 r. organizujemy naszą flagową akcję – Mamy Niepodległą! Zachęcamy w niej wszystkich
Polaków – w kraju i za granicą – do radosnego świętowania 11 listopada, Narodowego Święta
Niepodległości. Akcja polega na bezpłatnym wysyłaniu kartek pocztowych, zaprojektowanych przez
uznanych artystów grafików, do rodziny i przyjaciół w całej Polsce.
W 2015 r. zainaugurowaliśmy akcję społeczną Co na to Marszałek? Miała ona na celu zaangażowanie
Polaków w stworzenie obrazu współczesnej Polski. Złożyły się na niego zdjęcia przesyłane za
pośrednictwem Instagrama. Akcja pokazała, że fenomen Marszałka jest nadal żywy, a Polska to
wolny, piękny i rozwijający się kraj jak za czasów Piłsudskiego.
Więcej informacji o wszystkich naszych działaniach, programach i inicjatywach znajdziecie na
stronie Muzeum: www.muzeumpilsudski.pl
Dołączcie do nas! Razem tworzymy Muzeum Józefa Piłsudskiego!
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