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• 29 maja i 5 czerwca – Wielki Turniej Debat 
Historycznych 3

• 19 czerwca – Podsumowanie warsztatów 
dla nauczycieli 4

• 19 czerwca – „Sztuka debatowania dla 
nauczycieli”:  4

• 29 czerwca – „Muzeum zaangażowane”. 
Piąte spotkanie liderek i liderów edukacji 
muzealnej 5

• do 12 września – Raz, Dwa, Trzy…
Warszawiakiem jesteś Ty! 5

• 7-23 LIPCA – Lato w mieście 6

• 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego 6

• 14 sierpnia – Gaz do dechy! 
Tworzymy model samochodu pancernego 7

• 14–15 sierpnia – Akademia sędziowska już za 
nami! 7

• lipiec – Webinary czwartkowe 8

• lipiec – Działania lokalne 8

• 11 i 12 września – Piłsudska Unmuted 
– spektakl teatralny 9

WYDARZENIA CYKLICZNE
• Cykl „Muzealne przygody z Helą” 10

• W poszukiwaniu oznak jesieni 
– warsztaty fotograficzne 10

• „Z Piłsudskim po Kresach” 10

• Lwów - Semper Fidelis 10

EDUKACJA
• Nowa edycja programu Klub Debat 

Historycznych 11

• Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych dla szkół 
i przedszkoli 11

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
• Debata naukowa w Pałacu Czartoryskich 

w Puławach w ramach obchodów Święta 
Wojska Polskiego 12

• Konferencja „Oficerowie 1918-1921” 13

• Współpraca z Centrum Dialogu 
Kostiuchnówka 13

• Recepta na zdrowie. 
Na froncie medycznym II RP 14

• Ignacy Matuszewski. Piłsudczyk niezłomny 
do końca 14

ZESPÓŁ MUZEUM I WOLONTARIAT
• Młodzieżowa Rada Muzeum w gotowości 

do działania 15
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WIELKI TURNIEJ DEBAT 
HISTORYCZNYCH

Za nami dwuetapowy Turniej Debat 
Historycznych, który był podsumowaniem 
trzyletniego projektu Klubów Debat 
Historycznych, realizowanego w ramach WPR 
„Niepodległa”. W części eliminacyjnej, która 
odbyła się 29 maja na platformie Mixidea, 
udział wzięło 20 drużyn z całej Polski. W finale, 
zorganizowanym 5 czerwca w gmachu naszego 
Muzeum, udział wzięło osiem najlepszych 
drużyn z 6 szkół wyłonionych we wcześniejszych 
eliminacjach:
• X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 

Edukacji Narodowej z Krakowa
• Zespół Szkół nr.1 im. Jana Pawła II 

z Przysuchy
• II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
• VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Asnyka w Łodzi (2 drużyny)
• Monnet International School (2 drużyny)
• I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika z Gdańska

Finaliści zmierzyli się z następującymi tematami 
debat:
• w ćwierćfinale – Jest rok 1935. Ta izba 

uważa, że Józef Piłsudski powinien żałować 
przeprowadzenia przewrotu majowego.

• w półfinale – Jest rok 1934. Ta izba 
wprowadziłaby w II Rzeczpospolitej 
model mecenatu państwowego opartego 
o centralną Izbę Plastyki
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• w finale – Ta izba uważa, że konstytucja 
marcowa była lepszą ustawą zasadniczą 
dla II Rzeczypospolitej niż konstytucja 
kwietniowa.

Turniej wygrała drużyna z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
z Gdańska, drugie miejsce zajęło X Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 
Narodowej z Krakowa.

Najlepszą mówczynią została Kinga Kłodnicka, 
natomiast najlepszym mówcą Cyprian Mrzygłód 
– oboje ze szkoły z Gdańska.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali 
nagrody książkowe, a wszystkie drużyny finałowe 
pamiątkowe puchary.

Finałową debatę możecie obejrzeć na muzealnym 
kanale Youtube.

Dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji 
i przeprowadzeniu finału!

Finansowane ze środków MKDNiS w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

Partner : Fundacja Polska Debatuje

Zwycięska drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika z Gdańska. Najlepsza mówczyni: 
Kinga Kłodnicka, najlepszy mówca: Cyprian Mrzygłód
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PODSUMOWANIE 
WARSZTATÓW 
DLA NAUCZYCIELI
19 czerwca 2021 r. odbyło się ostatnie spotkanie 
nauczycieli, uczestniczących w cyklu warsztatów 
rozwojowych z elementami arterapii „Emocje 
są ważne. JA jestem ważna. JA jestem ważny. 
Rozwój emocjonalno-społeczny nauczyciela 
z elementami arterapii”.

Cykl szkoleń trwał 7 miesięcy i obejmował dwie 
grupy uczestników - w sumie 38 osób. Uczestnicy 
wzięli udział w 7 spotkaniach - w tym 6 online 
i 1 stacjonarnym.

Potrzeba zorganizowania warsztatów wyszła od 
nauczycieli z Klubu Nauczyciela Historii i wynikała 
z trudności spowodowanych przez pandemię, 
lockdown i nauczanie zdalne. Głównym celem 
cyklu warsztatów rozwojowych było stworzenie 
nauczycielom przestrzeni, w której będą mogli 
lepiej poznać siebie i swoje mocne strony, a także 
aby przyjrzeć się swoim emocjom, porozmawiać 
na ich temat i podzielić się refleksjami z grupą 
zaufanych osób. Podczas warsztatów nauczyciele 
mieli okazję także do wyrażania siebie poprzez 
twórcze działania.

Każde spotkanie trwało trzy godziny i składało 
się z części inspirującej, warsztatowej oraz 
refleksyjnej. W ramach praktycznych twórczych 
działań nauczyciele mogli wyrazić siebie oraz 
swoje emocje, tworząc między innymi: mandalę 
uczniów, autoportrety, kartonową karykaturę, 
maski, „pudełeczko natychmiastowego 
pocieszenia”. Każda aktywność kończyła się 
refleksją indywidualną oraz grupową, dzięki czemu 
uczestnicy poszerzali swoją perspektywę, mogli 
zobaczyć siebie oczami innych, co w istotny sposób 
przekładało się na wzmocnienie poczucia wartości, 
pewności siebie i wiary w swoje możliwości.

Z ewaluacji końcowej wynika, że ten czas był 
nauczycielom bardzo potrzebny i przyniósł wiele 
korzyści, zarówno w kontekście zawodowym 
jak i prywatnym. Nauczyciele dziękują nam, 
że w końcu ktoś pomyślał o nich, o ich 
samopoczuciu, dobrostanie, rozwoju i emocjach.

Finansowane z dotacji Fundacji PKO BP
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„SZTUKA DEBATOWANIA 
DLA NAUCZYCIELI”: 

19 czerwca 2021 r. zakończył się 6-miesięczny 
kurs „Sztuka debatowania dla nauczycieli”. 
W kursie uczestniczyło łącznie 24 nauczycieli 
z Polski i Litwy.

W wyniku intensywnych działań nad 
popularyzowaniem debat w edukacji 
historycznej, które prowadzimy od kilku lat, 
zaobserwowaliśmy, że jedną z najważniejszych 
potrzeb jest wsparcie nauczycieli, chcących 
wykorzystywać debatowanie na lekcjach, na 
kółku olimpijskim czy w szkolnym klubie debat. 
Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu 
zaprosiliśmy grupę nauczycieli do udziału 
w kursie prowadzonym przez Radosława 
Czekana – półfinalistę Mistrzostw Świata 
w Debatowaniu, trenera Licealnej Reprezentacji 
Polski oraz współautora Podręcznika Debat 
Historycznych.

Uczestnicy wzięli udział w 18 godzinach 
praktycznych zajęć podzielonych na 6 bloków, 
dotyczących korzyści z debatowania, oceny 
argumentacji oraz tez, technik przygotowania 
drużyny do debat, różnorodnych formatów 
debatowania, a także sędziowania 
najpopularniejszych formatów debat na świecie 
(WSDC i BP).

W ramach praktycznych działań nauczyciele wzięli 
udział w dziesiątkach ćwiczeń, symulacji, debat. 
Rozwiązywali analizy przypadków, sędziowali 
debaty video. W dalszym etapie nauczyciele 
wdrażali poznane narzędzia do swojej pracy, m.in. 
poprzez wprowadzanie ćwiczeń debatanckich 
na lekcji, ocenianie argumentacji uczniów czy 
przeprowadzenie debaty.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jeszcze 
w trakcie kursu powstały dwa Kluby Debat 
Historycznych, które rozpoczną swoje działanie 
od września tego roku.

Finansowane ze środków MKDNiS w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
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„MUZEUM ZAANGAŻOWANE”. PIĄTE SPOTKANIE LIDEREK 
I LIDERÓW EDUKACJI MUZEALNEJ

29 czerwca odbyło się piąte już spotkanie liderów 
i liderek edukacji muzealnej, które organizujemy 
we współpracy z Muzeum Warszawy oraz 
Forum Edukatorów Muzealnych oraz trzecim, 
każdorazowo wybieranym współorganizatorem 
- tym razem było nim Europejskie Centrum 
Solidarności.

Na spotkaniu wspólnie szukaliśmy odpowiedzi 
na pytania: Co oznacza „odpowiedzialność 
społeczna” dla muzeów i edukacji muzealnej? 
Jaki rodzaj zaangażowania powinny promować 
instytucje kultury? Czy i jak edukacja 
muzealna może wspierać budowanie postaw 
obywatelskich i proaktywnych i w jaki sposób 
wpisuje się to w misję muzeów? Jak muzeum 
może wspierać budowanie społeczności 
lokalnej? Przypatrywaliśmy się także 
działaniom edukatorów muzealnych na polu 
edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej 
i włączającej oraz w obszarze projektów 
lokalnych.

Wprowadzeniem do spotkania była wypowiedź 
Sylwii Chutnik, która mówiła o zagadnieniach 
języka, który może zarówno sprzyjać włączaniu, 
jak i dyskryminacji. Potem odbyła się dyskusja 
w 4 panelach tematycznych:

· Edukacja obywatelska w muzeach; prowadząca: 
Agnieszka Piórkowska (Dział Programów 
Edukacyjnych, Europejskie Centrum Solidarności)

· Edukacja włączająca i antydyskryminacyjna; 
prowadząca: Ludwika Radacka-Majek (Dział 
Edukacji, Muzeum Emigracji w Gdyni)

· Muzeum w społeczności lokalnej; prowadząca: 
Olga Ślifirska (Dział Programów Lokalnych, 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

Już w październiku odbędą się kolejne spotkania 
z cyklu, tym razem poświęcone współpracy 
muzeów ze szkołami oraz przestrzeniom dla 
edukacji w szkołach i muzeach.

RAZ, DWA, TRZY…WARSZAWIAKIEM JESTEŚ TY!
W wakacje – jak od kilku lat - uczestniczyliśmy 
w międzymuzealnym projekcie „Raz, Dwa, Trzy...
Warszawiakiem jesteś Ty!”, koordynowanym przez 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy 
gry terenowej rozwiązywali zadania związane 
m.in. z Willą Bzów, Dworkiem „Siedziba” i Kopcem 

Współtwórców Polski Niepodległej. Karty dla 
uczestników zostały przygotowanie w dwóch 
wariantach: dla dzieci starszych i młodszych. 
Karty do gry można było pobrać ze strony https://
razdwatrzywarszawiak.pl, gdzie znajduje się także 
więcej informacji o grze.
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LATO W MIEŚCIE
W pierwszej połowie lipca kolejny raz 
organizowaliśmy we współpracy z miastem 
Sulejówek zajęcia dla dzieci biorących udział 
w programie „Lato w mieście”. W tym roku 
uczniowie po raz pierwszy odwiedzili nas 
w naszej nowej siedzibie. Przygotowaliśmy dla 
nich trzy tematy zajęć: „Nie ma jak w domu!”, 
„Ogrodowy turniej krokieta” oraz „Złap oddech 
w Milusinie”. W czasie zajęć przeprowadziliśmy 
też egzamin praktyczny dla grupy naszych 
nowych edukatorek, kończących kurs dla 
edukatorów MJP. Wszystkie osoby zaliczyły go, 
dzięki czemu dołączyły do naszego edukacyjnego 
grona. Podczas „Lata w mieście” odwiedziło nas 
15 grup (ok. 225 dzieci).

ŚWIĘTO WOJSKA 
POLSKIEGO

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego było 
wyjątkowe z dwóch powodów: było pierwszym po 
otwarciu Muzeum i pierwszym, kiedy mogliśmy 
zaprosić zwiedzających do siebie bez dużych 
ograniczeń sanitarnych. Udało się, a odwiedzający 
nas 14 i 15 sierpnia wychodzili z uśmiechem 
na ustach i najedzeni, dzięki „Adelci”. Podczas 
święta gościliśmy prawie 1,5 tys. osób.

W ramach programu zaproponowaliśmy: 
warsztaty rodzinne „Gaz do dechy!” podczas 
których uczestnicy składali drewniany model 
samochodu pancernego, zwiedzanie ogrodu 
historycznego i wystawy stałej, spacer po 
Sulejówku w towarzystwie wolontariuszki-
przewodniczki, koncert Ferajny z Hoovera a dzięki 
wsparciu 1. Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza 
Kościuszki z Wesołej i 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława 
Ludwika Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa 
na terenie Muzeum można było zobaczyć 
czołg Leopard i moździerz samobieżny RAK. 
Dzięki uprzejmości programu „Niepodległa” 
zaprezentowany został również film „Wiktoria 
1920” w technologii VR.

Lubimy świętować, więc szykujemy się do 
11 listopada i otwarcia dworku „Milusin”. Listopad 
w tym roku będzie gorący!
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GAZ DO DECHY! 
TWORZYMY MODEL 
SAMOCHODU 
PANCERNEGO

Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego 
w naszym Muzeum odbyły się specjalne 
warsztaty dla rodzin z cyklu „Wytwórnia zabawy 
– o historii inaczej”. Wspólnie odkrywaliśmy, 
dlaczego Polacy musieli walczyć w 1920 roku 
i jak osiągnięcia techniki pomagały żołnierzom 
w tej walce. Odwiedziliśmy wystawę stałą 
i przyjrzeliśmy się replice samochodu pancernego 
Ford FT-B, a następnie zamieniliśmy się 
w konstruktorów i stworzyliśmy własne modele 
pojazdów ze sklejki.

Warsztaty były bezpłatne, ale konieczne było 
pobranie darmowych biletów rodzinnych przez 
stronę internetową. Ku naszemu zadowoleniu 
bilety rozeszły się na kilka dni przed wydarzeniem! 
Było tak duże zainteresowanie, że dla kilku 
rodzin uruchomiliśmy możliwość pobrania biletu 
bezpośrednio przed warsztatami. Uczestnicy nie 
kryli zadowolenia. W pełnym skupieniu poznawali 
historię samochodu pancernego i oddawali się 
majsterkowaniu. W warsztatach uczestniczyło 
około 90 osób, a powstało niemal czterdzieści 
modeli. Dzieci miały możliwość zrobienia sobie 
z nimi pamiątkowego zdjęcia w naszej fotobudce. 
Każde dziecko otrzymało także przypinkę i magnes 
ze zdjęciem auta oraz pakiet, zapraszający do 
udziału w kolejnych wydarzeniach realizowanych 
w ramach programu dla rodzin.

W organizacji pomagali nam Wolontariusze oraz 
Radni z Młodzieżowej Rady Muzeum, którzy także 
wspólnie złożyli swój model samochodu.

AKADEMIA SĘDZIOWSKA 
JUŻ ZA NAMI!

W dniach 14-15 sierpnia 2021r. odbyły się 
dwudniowe otwarte warsztaty online dla osób 
pragnących poznać lub pogłębić swoją wiedzę 
z sędziowania w formacie British Parlimentary. 
W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób z całej 
Polski, które zostały podzielone na dwie grupy, 
w skład których wchodzili nauczyciele, studenci 
i uczniowie. Warsztaty prowadzone były przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerską: Alicję Filaber, 
Karola Węglewskiego, Wiktorię Lichą, Radosława 
Czekana, Alicję Owdziej i Mateusza Wójtowicza.

Warsztaty pomogły w wyszkoleniu sędziów, 
których będziemy mogli zaprosić do współpracy 
przy Otwartym Turnieju Debat Historycznych 
w formacie BP, który jest planowany na 13-14 
listopada br.

Mamy nadzieję, że Akademia wejdzie na stałe do 
kalendarza naszych przedsięwzięć debatanckich.

Program warsztatu znajdziecie na naszej stronie:
Akademia-Sedziowska-program.pdf 
(muzeumpilsudski.pl)

Finansowane ze środków MKDNiS w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

Partner: Fundacja Polska Debatuje
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WEBINARY CZWARTKOWE
W lipcu i sierpniu odbyły się następujące 
webinary:

• 8 lipca: Łukasz Wieczorek „Życie codzienne 
mieszkańców Janowej Doliny” (cykl „Historie 
(pod)różne”)

• 22 lipca: Agnieszka Kuś „MS Piłsudski 
– koszerne smaki na pokładzie!” (cykl „Epoka 
od kuchni”)

• 5 sierpnia: Agata Augustynowicz „Śladami 
Józefa Piłsudskiego w Rumunii” (cykl „Historie 
(pod)różne”)

DZIAŁANIA LOKALNE
Naszemu działowi lipiec upłynął pod hasłem Dokumentowania codzienności. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Sulejówku zorganizowaliśmy cykl warsztatów fotograficznych i literackich inspirowanych zbiorami zgromadzonymi 
w Archiwum Społecznym Sulejówka, a udostępnionymi na portalu Sulejówek po sąsiedzku. W upalny weekend 24-
25 lipca uczestnicy pod okiem fotografki i edukatorki Alicji Szulc rozpoczęli przygodę z programami do obróbki zdjęć 
i nauczyli się robić dobre fotografie w muzealnym ogrodzie. Następnie ruszyli w teren szlakiem punktów z portalu, żeby 
sprawdzić i dokumentować, jak wyglądają obecnie miejsca sprzed stu lat.
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Kilka dni później na warsztaty 
literackie zaprosiła ich Kasia Bulicz-
Kasprzak – pisarka z Sulejówka. 
Uczestnicy uczyli się, jak budować 
syntetyczną i przejrzystą 
wypowiedź, jak patrzeć na świat 
i widzieć uważanej, ale też, jak 
pracować nad swoim warsztatem, 
żeby go doskonalić i rozwijać.

Na zakończenie wakacji 
spotkaliśmy się na warsztatach 
kolażowych. Powstały oryginalne 
pocztówki łączące archiwalne 
zdjęcia z tymi robionymi przez 
uczestników współcześnie, 
wzbogacone o ciekawe kolażowe 
smaczki. Czym są jednak 
pocztówki, które nie zostaną 
zaadresowane, wypisane 
i wysłane? Nasze wyślemy w świat 
na początku września w ramach 
akcji Pozdrowienia z Sulejówka! 
kończącej projekt.

Cykl letnich warsztatów 
realizowany był przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Sulejówku 
i nasze Muzeum w ramach projektu 
Dokumentowanie Codzienności, 
finansowanego z dotacji Muzeum 
Historii Polski, które prowadzi 
program Patriotyzm Jutra.
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PIŁSUDSKA UNMUTED – SPEKTAKL TEATRALNY
11 i 12 września odbędą się dwa bezpłatne pokazy 
przedstawienia inspirowanego postacią Aleksandry 
Piłsudskiej. Muzealna sala Paderewskiego na dwa 
dni zmieni się w nowoczesną przestrzeń teatralną, 
a podczas spektaklu nie zabraknie akcentów 
muzycznych, choreograficznych i wizualizacji. 
Praca nad spektaklem rozpoczęła się już wiosną 
podczas warsztatów teatralnych z mieszkańcami 
i mieszkankami Sulejówka, wtedy to w gronie 
kilkunastu osób przyglądaliśmy się życiorysowi 
Aleksandry Piłsudskiej i zastanawialiśmy się, 
dlaczego tak ciekawa i odważna osoba jest tak 
mało znana.

11 i 12 września g. 19:00 Sala Paderewskiego

Bezpłatne wejściówki można rezerwować na 
stronie bilety.muzeumpilsudski.pl.

Spektakl jest realizowany we współpracy 
z Miejskim Domem Kultury w ramach Festiwalu 
Zofiówka.

O samym festiwalu więcej przeczytać można na 
stronie wydarzenia www.festiwalzofiowka.pl
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CYKL „MUZEALNE PRZYGODY Z HELĄ”
W POSZUKIWANIU OZNAK JESIENI 
– WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Po wakacjach wracamy z regularnymi warsztatami rodzinnymi. Wspólne 
działania rozpoczniemy 19 września podczas zajęć z cyklu „Muzealne przygody 
z Helą”. Wspólnie z rodzinami udamy się na spacer po ogrodzie historycznym. 
Poznając przeszłość ogrodu i wspomnień z nim związanych, będziemy szukać 
pierwszych oznak jesieni. Nasze odkrycia uwiecznimy na zdjęciach, które 
następnie umieścimy we własnoręcznie zrobionych ramkach. Spotkanie będzie 
okazją do rozmowy o tym, jak dawniej wyglądał ogród w Sulejówku oraz jak 
zmienia się ogród w poszczególnych porach roku. Tego wszystkiego możemy się 
dowiedzieć między innymi dzięki starym fotografiom.

Termin: 19 września, godzina 12.00

Warsztaty stacjonarne w ramach cyklu „Muzealne przygody z Helą” są płatne. 
Bilet dla dziecka: 30 zł (w tym bilet uzupełniający dla jednego opiekuna), każda 
dodatkowa osoba 15 zł.

 

„Z PIŁSUDSKIM PO KRESACH”
LWÓW - SEMPER FIDELIS
W kolejnym spotkaniu z cyklu „Z Piłsudskim po Kresach” Tomasz 
Kuba Kozłowski opowie o związkach Piłsudskiego z Lwowem oraz 
o uroczystościach dekoracji miasta orderem Virtuti Militari.

22 listopada 1920 Józef Piłsudski odznaczył Lwów jako pierwsze i jedyne 
w II RP miasto polskie Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. 
Doceniając bohaterską postawę mieszkańców w czasie walk o polskość 
miasta w listopadzie 1918 r. i opór wobec natarcia Armii Czerwonej w 1920 
r. marszałek powiedział: „Tu codziennie walczyć trzeba było o nadzieję, 
codziennie walczyć o siłę wytrwania. Ludność stawała się wojskiem, wojsko 
stawało się ludnością. I kiedym ja, jako sędzia wojskowy dający nagrody, 
odznaczający ludzi, myślał nad kampanią pod Lwowem, to wielkie zasługi 
waszego miasta oceniłem tak, jak gdybym miał jednego zbiorowego żołnierza 
i ozdobił Lwów Krzyżem Orderu „Virtuti Militari”, tak że wy jesteście jedynym 
miastem w Polsce, które z mojej ręki, jako Naczelnego Wodza, za pracę 
wojenną, za wytrzymałość otrzymało order”.

Termin: 21 września godzina 18.00

Transmisja online na kanale Muzeum w serwisie YouTube.
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PROGRAMU KLUB DEBAT 
HISTORYCZNYCH
W związku z pozytywnymi opiniami 
i doświadczeniami z trzyletniego projektu 
Klubów Debat Historycznych, podjęta 
została decyzja o rozpoczęciu kolejnej edycji 
w nieco zmienionej formule – wprowadzone 
zmiany były odpowiedzią na wnioski z oceny 
programu, przeprowadzonej wśród jego 
uczestników, ale także sędziów i organizatorów. 
Do projektu zostało zaproszonych 11 szkół 
ponadpodstawowych z całej Polski: 4 z Warszawy 
i po jednej z Ełku, Ostrowi Mazowieckiej, Kutna, 
Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Nowej 
Sarzyny i Łańcuta.

Już 11 września zaczynamy działania od 
szkolenia dla nauczycieli - spotkamy się w Willi 
Bzów, gdzie będziemy wprowadzać opiekunów 
nowych klubów w tajniki sztuki debatowania, 
a także podpowiemy im sposoby na prowadzenie 
klubów debatanckich . Oprócz nauczycieli 
(opiekunów klubów) zaczynamy też pracę 
z uczniami, dlatego między 20 a 30 września 
wykwalifikowani trenerzy odwiedzą szkoły, 
aby podczas 5-godzinnych szkoleń pokazać 
uczestnikom klubów, jak debatować i budować 
argumenty. W trakcie trwania projektu wszystkie 
zakwalifikowane szkoły, tak jak w latach 
ubiegłych, będą objęte opieka tutorów.

Trzymajcie kciuki za nową edycję Klubów Debat 
Historycznych!

Termin: wrzesień 2021 – czerwiec 2022

Finansowane ze środków MKDNiS w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH DLA 
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Od 30 sierpnia ruszają zapisy, a od 15.09 
rozpoczynamy zajęcia dla szkół i przedszkoli. 
Przygotowaliśmy specjalną ofertę edukacyjną dla 
wszystkich grup wiekowych: od przedszkola do 
szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia dla uczniów 
w Muzeum oraz w ogrodzie będą odbywały się od 
środy do piątku, zajęcia online od poniedziałku do 
piątku. Wszystkie zajęcia są płatne. Szczegółowe 
informacje o tematach i cenach zajęć dostępne 
są na stronie Muzeum w zakładce Edukacja 
– Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli” .
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DEBATA NAUKOWA W PAŁACU CZARTORYSKICH W PUŁAWACH 
W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

10 sierpnia 2021 r. w Sali Kongresowej Pałacu 
Czartoryskich w Puławach odbyła się debata 
naukowa o Bitwie Warszawskiej. To tam, 
w decydującym momencie wojny polsko-
bolszewickiej w sierpniu 1920 r., mieściła się 
Kwatera Główna Naczelnego Wodza, tam 
toczyły się narady sztabowe, działał węzeł 
łączności a Józef Piłsudski podejmował decyzje 
rozstrzygające o losach bitwy, Polski i Europy.

W powszechnej świadomości utrwaliło się 
przekonanie, że najważniejsze boje Bitwy 
Warszawskiej stoczone zostały w sierpniu 
1920 roku pod Radzyminem i Ossowem. 
W rzeczywistości boje Bitwy Warszawskiej trwały 
od końca lipca do początku września 1920 r. 
rozgrywały się na obszarze dwukrotnie większym 
niż Belgia, Holandia i Luksemburg razem wzięte. 
Wielką strategiczną Bitwę Warszawską można 
podzielić na kilka faz, na które składało się 
szereg bitew w skali operacyjnej, a walki pod 
Radzyminem i Ossowem to zaledwie jeden z jej 
fragmentów - ważny, ale nie decydujący.

To, co najważniejsze wydarzyło się z dala od 
Warszawy, poza wzrokiem misji wojskowych 
państw ententy, a nawet wbrew ich zaleceniom. 
Decydującą dla Bitwy Warszawskiej była 
kontrofensywa wojsk Frontu Środkowego 

znad Wieprza, która ruszyła o świcie 16 
sierpnia. W ciągu dziesięciu dni doprowadziła 
do rozbicia sowieckiej Grupy Mozyrskiej, 
a następnie „przeorała” cztery sowieckie 
armie. Kontrofensywą dowodził osobiście 
Wódz Naczelny Józef Piłsudski, a sztab jego 
Kwatery Głównej ulokowany był właśnie 
w Puławach, w dawnym pałacu Czartoryskich. 
Cud wydarzył się więc nad Wieprzem, a decyzje 
– dotyczące kontrofensywy – podejmowane 
były w Puławach.

W debacie „Cud nad Wisłą w Puławach” udział 
wzięli: prowadząca Maria Műller – wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Puław; uczestnicy: prof. 
Grzegorz Nowik, prof. Janusz Odziemkowski, płk. 
dr Marek Tarczyński, płk. dr hab. Juliusz Tym

Zapis debaty dostępny jest na kanale Muzeum 
w serwisie YouTube.

Wydarzenie zrealizowane w ramach cyklu debat 
naukowych organizowanych przez Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy 
z Biurem Programu Niepodległa. 
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Partnerzy debaty w Puławach: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Towarzystwo Przyjaciół Puław, miasto Puławy
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WSPÓŁPRACA 
Z CENTRUM DIALOGU 
KOSTIUCHNÓWKA
W dniach 14-22 sierpnia pracownicy Działu Badań 
Naukowych, Łukasz Suska i Łukasz Wieczorek, 
przebywali na zaproszenie CDK w Kostiuchnówce 
na Wołyniu by wziąć udział w kolejnej edycji 
corocznej akcji letniej mającej na celu odbudowę 
i opiekę nad cmentarzami legionowymi.

Pracownicy Muzeum wzięli udział w pracach 
na dwóch cmentarzach legionowych w Kowlu, 
na cmentarzu w Wołczecku i w Maniewiczach, 
a także w „ratunkowej” wyprawie na cmentarz 
w Janowej Dolinie. Dokończono rozpoczęte 
w czerwcu prace w Sali Tradycji, znajdującej się 
pod opieką i patronatem naszego Muzeum. Nową 
aranżację ekspozycji uzupełniono o podpisy 
w językach polskim i ukraińskim.

Pracownicy DBN reprezentowali Muzeum 
podczas uroczystości rocznicowych na które 
przyjechali liczni goście z Polski i Ukrainy. Przy 
tej okazji Łukasz Wieczorek wygłosił dla gości 
CDK prezentację poświęconą portalowi Żołnierze 
Niepodległości, na której zaprezentowano między 
innymi wykorzystanie odkryć dokonanych na 
Wołyniu przy uzupełnianiu biogramów.

Jesienią DBN zaprezentuje w ramach 
„wykładów czwartkowych” zbiory Sali 
Tradycji w Kostiuchnówce oraz przybliży 
pracownikom samą akcję, której Muzeum jest 
współorganizatorem.

KONFERENCJA 
„OFICEROWIE 1918-1921”

Spis oficerów służących czynnie w dniu 1 czerwca 
1921 r., opublikowany 24 września 1921 r. stanowił 
pierwsze tego typu opracowanie kadry oficerskiej 
w odrodzonym Wojsku Polskim. W setną 
rocznicę od powstania tego dokumentu, Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku postanowiło 
przypomnieć nazwiska tych ponad 24.000 
Żołnierzy Niepodległości.

Znajdziemy wśród nich Polaków służących 
w armiach państw zaborczych (rosyjskiej, 
austriackiej i niemieckiej), formacji powstańczych 
– wielkopolskich i śląskich, ale także Polaków 
służących w armiach francuskiej i amerykańskiej 
czy tureckiej. Wydarzeniu towarzyszyła 
odbywająca się 12 sierpnia 2021 r. konferencja 
naukowa „Oficerowie 1918-1921”.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu 
internetowego Żołnierze Niepodległości pod 
adresem https://www.zolnierze-niepodleglosci.
pl/, gdzie udostępniliśmy bazę danych liczącą 
ponad 75.000 nazwisk. To dla nas kolejny krok 
w upamiętnieniu wszystkich tych, którzy 
wywalczyli i obronili Niepodległość.

Mecenasem projektu „Żołnierze Niepodległości” 
jest PKN ORLEN
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RECEPTA NA ZDROWIE. 
NA FRONCIE MEDYCZNYM II RP

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Biurem Programu Niepodległa 
zapraszają na debatę poświęconą ponadczasowej tematyce zdrowia, medycyny 
i szczepień ze szczególnym uwzględnieniem realiów II Rzeczpospolitej. 
Transmisja odbywać będzie się nieprzypadkowo z sulejowieckiej zabytkowej 
Willi Bzów – budynku, w którym latami mieściła się przychodnia, a dziś po 
odrestaurowaniu jest częścią muzealnego kompleksu.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku nie oznaczało zakończenia 
walk o utrzymanie niezależności i wyznaczonych granic. Jednocześnie, ogromnym 
wyzwaniem była organizacja struktur państwowych i ujednolicenie tych 
systemów, które zostały przejęte po trzech zaborcach. Jednym z takich palących 
problemów była publiczna opieka zdrowotna, bo nie tylko obronne działania 
militarne zbierały śmiertelne żniwo. Ze względu na walki częstym zjawiskiem była 
choćby migracja ludności, co sprzyjało rozwojowi i transmisji chorób zakaźnych, 
w tym epidemii „hiszpanki”. Wojna angażowała na froncie również personel 
medyczny, więc ludność cywilna pozostawała najczęściej bez opieki lekarskiej. 
Nekrologii zalewające prasę potęgowały nastrój trwogi: gruźlica, tyfus, dur 
brzuszny i choroby weneryczne pustoszyły społeczeństwo. Nie bez znaczenia były 
także problemy sanitarne, wiedza i stan higieny oraz brak opieki okołoporodowej 
– lista wyzwań, przed jakimi stanęło młode państwo, była poważna. Jak sobie 
z nimi poradzono? Czy państwo zdało ten trudny egzamin, a może społeczeństwo 
musiało zapłacić najwyższy rachunek wystawiony przez naturę?

Termin: 7 września 19.00-20.30

Transmisja online na kanale Muzeum w serwisie YouTube oraz profilu 
Facebook Biura Programu Niepodległa.

IGNACY MATUSZEWSKI. 
PIŁSUDCZYK NIEZŁOMNY DO KOŃCA

Debata o drodze życia i dokonaniach Ignacego Matuszewskiego - wybitnego 
piłsudczyka, oficera wywiadu, polityka, dyplomaty i publicysty, Ministra 
Skarbu, w 1939 r. organizatora ewakuacji 75 ton złota Banku Polskiego

Uczestnicy:
• dr hab. Sławomir Cenckiewicz, redaktor książki „Ignacy Matuszewski. 

Pisma wybrane”
• prof. Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku
• prof. Włodzimierz Suleja
• prof. Janusz Odziemkowski

Termin: 28 września, 19.00-20.30

Transmisja online na kanale Muzeum w serwisie YouTube.

Zaprzysiężenie gabinetu Walerego 
Sławka. Ignacy Matuszewski stoi 
pierwszy od lewej.

źr
ód

ło
: N

ar
od

ow
e 

Ar
ch

iw
um

 C
yf

ro
w

e



MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU / BIULETYN LIPIEC -  SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 20211 5

ZE
SP

ÓŁ
 M

UZ
EU

M
 I 

W
OL

ON
TA

RI
AT

MŁODZIEŻOWA RADA MUZEUM W GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA
Po integracji i poznaniu specyfiki działania 
projektowego przychodzi czas na prężne 
działania. Po wakacjach radni i radne rozpoczną 
regularne spotkania w Muzeum, które będą 
odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. 
W najbliższym czasie dokonamy wspólnej oceny 
i selekcji wstępnych pomysłów i rozpoczniemy 

pracę nad realizacją pierwszego projektu. Przed 
nami także pierwsza ważna decyzja – wybór 
nowego przewodniczącego lub przewodniczącej 
Młodzieżowej Rady Muzeum. Jesień zapowiada 
się intensywnie!

Termin: 18 września


