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BIOGRAFIA I MŁODZIEŃCZE PAMIĘTNIKI
BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO
Wspólnie z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA zorganizowaliśmy
w naszym muzeum spotkanie, poświęcone dwóm właśnie
wydanym książkom: „Bronisław Piłsudski. Dziennik 18821885” oraz „Opowieść o Bronisławie Piłsudskim; Polak
nazwany Królem Ajnów”.

15 STYCZNIA

Publikacja obu dzieł poświęconych Bronisławowi
Piłsudskiemu, przygotowanych z rzetelnością i w oparciu
o imponujący materiał, otwiera możliwości badawcze
i popularyzatorskie w bardzo wielu płaszczyznach.
Wiele nowych obszarów: takich jak życie codzienne
Wilna w końcu XIX wieku, polszczyzna kresów
północnowschodnich, obyczajowość, bogactwo życia
społecznego; ale także kontekst kulturotwórczy pracy
polskich zesłańców, wreszcie intensywność życia

umysłowego działaczy aktywnych na pograniczach
różnych kultur, języków, cywilizacji, spotyka się z coraz
większym zainteresowaniem badaczy i zwykłych
czytelników.
Dzięki obecności dyplomatów japońskich litewskich, osób
reprezentujących instytucje rządowe, muzea, uniwersytety,
życie artystyczne, grona tłumaczy, a także rodziny
Piłsudskich, rozmowy w kuluarach miały niezwykle ciekawy
i owocny przebieg. Atmosfera spotkania była ciepła, niemal
rodzinna, co zwłaszcza w sytuacji ogromnego zubożenia
życia towarzyskiego podczas trwającej już tak długo
pandemii, jest rzeczą bezcenną!
Pokaz działania fonografu był atrakcją tego spotkania.
Mogliśmy się przekonać, jak Bronisław Piłsudski
dokumentował pieśni i legendy Ajnów.

„Bronisław Piłsudski. Dziennik 1882-1885”. Opracowanie
prof. dr hab. Jolanta Żyndul, wydawca: Narodowy
Instytut Dziedzictwa Kulturowego Polski za Granicą
POLONIKA, 2021. Książka do kupienia on-line.
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OPOWIEŚĆ O Bronisławie Piłsudskim Polak nazwany Królem Ajnów
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15 STYCZNIA
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Kazuhiko Sawada

KAZUHIKO SAWADA „OPOWIEŚĆ O BRONISŁAWIE PIŁSUDSKIM”.
POLAK NAZWANY KRÓLEM AJNÓW
Przekład: Barbara Słomka
Książka Kazuhiko Sawady, profesora Uniwersytetu
Saitana, to pierwsza wydana po polsku szczegółowa
biografia krytyczna Bronisława Piłsudskiego, starszego
brata Marszałka. Imponująca bibliografia pokazuje,
jak wiele powstało dotychczas w świecie prac o tym
badaczu i jego dziele.
Opowieść o Bronisławie Piłsudskim zaczyna się
w Zułowie, wraz z narodzinami Bronisława, ale
nie kończy z jego śmiercią, przedstawia bowiem
w skrócie dalsze losy jego ajnoskiej rodziny. Autor
prześledził dokładnie życie bohatera książki; fakty
udokumentowane są źródłowo i bogato ilustrowane
cytatami autorstwa samego Piłsudskiego (dzienniki z lat
młodości, listy, artykuły) bądź pochodzącymi z tekstów
o nim. Poznajemy więc Bronisława jako gimnazjalistę
prowadzącego tajną działalność patriotyczną, studenta,
pomocnika rosyjskich rewolucjonistów- zamachowców.
I wreszcie zesłańca, który swoją tragedię przekuł
w szlachetny czyn – pomoc uciśnionym ludziom.
Obcując z nimi, odkrył w sobie powołanie etnograficzne.
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Kazuhiko Sawada „Opowieść o Bronisławie Piłsudskim;
Polak nazwany Królem Ajnów”. Tłumaczenie Barbara
Słomka, wydawca: Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, 2021. Książka do kupienia on-line.
Książka dofinansowana przez The Japan Foundation
oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”

„(…) Książka Profesora Kazuhiko Sawady poświęcona
Bronisławowi Piłsudskiemu, która dzięki autorce
tłumaczenia Pani Barbarze Słomce zyskała zręczną
i przejrzystą narrację, wpisuje się szeroki kontekst
historyczno-kulturowy. Układ pracy jest jasny,
przejrzysty, spójny, ilustracje są odpowiednio
dobrane, o dużym walorze dokumentacyjnym.
Dodam, że jest to praca o znaczących walorach
naukowych, a dzięki autorce tłumaczenia, narracja
tekstu wciąga do lektury i zapewne zyska wielu
czytelników. W efekcie powstała książka spójna
i wartościowa, co do prezentowanych w niej treści.
Wnosi ona istotny element poznawczy, składający się
z wielości faktografii wydobytej częstokroć z mniej
znanych źródeł, nieraz nieznanych lub całkowicie
zapomnianych. (…) Fakt ten czyni książkę niezwykle
wartościową pod względem naukowym, ujawniającym
zarazem kompetencje merytoryczne autora.”
Prof. dr hab. Antoni Kuczyński,
Profesor emeritus
Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Instytutu Historii Nauki PAN
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Jaką rolę dla obozu władzy w dwudziestoleciu
międzywojennym pełniło radio? Czy Józef Piłsudski
doceniał państwowotwórcze i propagandowe możliwości
nowego medium? Jak obóz piłsudczykowski widział rolę
Polskiego Radia po śmierci Marszałka? Jaką rolę odegrało
Polskie Radio we wrześniu 1939 roku? O tym rozmawiali
historycy, radiowiec i … wynalazca w „Miejscu Spotkań
Niepodległa” 14 grudnia 2021 roku. Debata dostępna do
obejrzenia na kanale Muzeum na YouTube.

4 GRUDNIA

DEBATA „HALO, HALO!
POLSKIE RADIO WARSZAWA”
Z okazji przypadającej w 2021 roku 95. rocznicy
powstania Polskiego Radia, Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, wraz z Biurem Programu Niepodległa,
zorganizowało debatę poświęconą jego historii w okresie
II Rzeczpospolitej. W trakcie spotkania przywołane
zostały fascynujące tajniki techniczne związane
z początkami radiofonii, opowieści o założycielach
Polskiego Radia i ludziach z nim związanych,
niuansach zarządzania instytucją, ale przede
wszystkim analizowana była jego państwowotwórcza
i propagandowa rola w II Rzeczpospolitej.
Pierwsza, eksperymentalna audycja radiowa została
nadana 1 lutego 1925 roku z budynku Polskiego
Towarzystwa Radiotechnicznego. Oficjalnie Polskie
Radio, będące spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
zaczęło nadawać 18 sierpnia 1925 roku. Założycielami
stacji byli Zygmunt Chamiec i Tadeusz Sułowski.
Regularne emisje radiowe rozpoczęły się 18 kwietnia
1926 roku. Audycje zapowiadał komunikat: „Halo, halo
Polskie Radio, fale 480”. Pierwszą spikerką rozgłośni była
Halina Sztompkówna, a pierwsza audycja poświęcono
Fryderykowi Chopinowi. Od lat 30. do radia zapraszano
pisarzy, nadawano słuchowiska o bardzo wysokim
poziomie literackim. Początkowo radio nadawało tylko
w godzinach wieczornych, od drugiej połowy lat 30.
Program trwał od godziny 6.15 do północy.
Od 1927 roku Polskie Radio rozpoczęło nadawanie
programu międzynarodowego i w latach 30.
przeciwdziałało antypolskiej propagandzie sowieckiej
i niemiecką. We wrześniu 1939 roku słynne stały
się przemówienia prezydenta Warszawy Stefana
Starzyńskiego i pułkownika Wacława Lipińskiego
wzywające do obrony stolicy.
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Uczestnicy debaty:
Rafał Dudkiewicz – reporter, dziennikarz Polskie
Radio24, prowadzący debatę
prof. Elżbieta Kaszuba – Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w historii
XX i XXI w., zajmuje się badaniami nad kształtowaniem
opinii publicznej, środkami masowego przekazu
oraz propagandą w różnych systemach politycznoustrojowych. Autorka publikacji: „Między propagandą
a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia 1945-1947”;
„System propagandy obozu rządzącego w Polsce w latach
1926 – 1939”, „Państwowotwórcza rola Polskiego Radia
w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio” /” Antena”.
Marzena Kumosińska – pracownik Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, historyk, reżyser filmów
dokumentalnych: „Skazany na zapomnienie. Wacław
Lipiński” (2019), „Poza podejrzeniem” (2020), autorka
wystawy „Na fali… Historia radia w II Rzeczypospolitej”
(2021)
Tomasz Miś – doktorant w Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.
Uczestnik kampanii lotów stratosferycznych
organizowanych przez Szwedzką Narodową Agencję
Kosmiczną i Niemieckie Centrum Aeronautyki
i Astronautyki. Wiceprezes Stowarzyszenia Park
Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala
Nadawcza. Jeden z inicjatorów prac nad rekonstrukcją
cyfrową komponentów Radiostacji Babice oraz
zachowania i renowacji nadajnika Brown Boveri
z Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie.
prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora do spraw
naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu HistorycznoWojskowego” oraz zastępca dyrektora Wojskowego Biura
Badań Historycznych. Zajmuje się badaniem dziejów
najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli
politycznej Józefa Piłsudskiego”.
Wydarzenie zrealizowane przy współpracy z Biurem
Programu Niepodległa
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4 GRUDNIA

KLUB KOLEKCJONERA
PRZY MUZEUM JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
Spotkanie założycielskie 4 grudnia 2021
4 grudnia 2021 roku – w przeddzień urodzin Marszałka –
odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Kolekcjonera
przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Przybyli kolekcjonerzy z bliska i z daleka: z Sulejówka,
Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Nysy Kłodzkiej.
Zaszczycili nas między innymi: prezes Stowarzyszenia
Miłośników Dawnej Broni i Barwy prof. Marek Dutkiewicz,
wydawca periodyku „Filokartysta” Jacek Jackowski,
kolekcjoner „piłsudczanów” z Sulejówka Włodzimierz
Soszyński, członkowie Związku Piłsudczyków, prezes
Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych
Paweł Zaniewski oraz przedstawicielka Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”.
Muzeum Józefa Piłsudskiego od początku działalności,
w okresie budowy siedziby i tworzenia wystawy stałej,
współpracowało z wieloma kolekcjonerami, którzy dzielili
się z nami wiedzą i kontaktami w środowisku, pomagali
w pozyskiwaniu eksponatów na wystawę i tworzeniu
zbiorów, nierzadko przekazując cenne dary. My, muzealnicy
zdajemy sobie sprawę, że kolekcjonerzy to ludzie
z ogromną pasją i specjalistyczną wiedzą, niejednokrotnie
przewyższającą wiedzę pracowników muzeum.
Kolekcjonerzy są jednymi z najbardziej wymagających
odbiorców wystaw i działań muzeum. Koncentrują się, tak
jak muzealnicy, na historycznych eksponatach, pogłębianiu
wiedzy o nich, nadają szersze sensy i interpretacje
pojedynczym obiektom przez gromadzenie je w kolekcje.
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Muzea wywodzą się z kolekcjonerstwa. W historii
Polski odgrywało ono rolę szczególną, przechowywało
dla kolejnych pokoleń pamiątki przeszłości narodu
i państwa, dziedzictwo patriotyczne oraz kulturalne. Na
przełomie XVIII i XIX wieku powstało pierwsze polskie
muzeum historyczne – „Świątynia Sybilli” w Puławach,
stworzone przez Izabelę Czartoryską. Zbiory, zgodnie
z wykutym nad wejściem mottem „Przeszłość
przyszłości”, odwołujące się do historii i chwały polskiego
oręża, miały dawać otuchę w czasach zaborów i nadzieję
na odzyskanie niepodległości.
Również pamiątki związane z Józefem Piłsudskim przez
kilkadziesiąt lat PRL-u, gdy z przestrzeni publicznej
wymazywano pamięć o nim, były przechowywane
w zbiorach domowych. W tym czasie kolekcjonowanie
„piłsudczanów” było działaniem patriotycznym,
podtrzymywało pamięć czynu niepodległościowego,
miało też smak owocu zakazanego. O społecznej roli
pamięci o Józefie Piłsudskim w tym okresie opowiada
galeria „Symbol” wystawy stałej Muzeum.
Powstający Klub Kolekcjonera ma za zadanie zgromadzić
środowisko osób, które chciałoby współpracować
z muzeum na polach naukowym, wystawienniczym,
kolekcjonerskim, edukacyjnym i społecznym.
Zapraszamy do współpracy osoby zajmujące się
zbieraniem: „piłsudczanów”, ale także innych pamiątek
historycznych, dzieł sztuki, militariów, zajmujące się
falerystyką oraz obiektami związanymi z odzyskiwaniem
przez Polskę niepodległości, budowaniem etosu
państwowego, historią II Rzeczpospolitej, wychowaniem
patriotycznym, podtrzymywaniem tradycji
niepodległościowych i pamięci o Józefie Piłsudskim
w okresie PRL oraz współcześnie.
Podczas pierwszego spotkania kolekcjonerzy rozmawiali
o możliwościach współpracy z przedstawicielami
różnych działów muzeum: Naukowego, Zbiorów, Wystaw
i Popularyzacji Nauki oraz Działu Programów Lokalnych.
Kilku kolekcjonerów zadeklarowało współpracę z portalem
„Żołnierze Niepodległości” polegającą na pisaniu tekstów do
zakładki „Broń i Barwa”, w której mogą być zamieszczane
także teksty o tematyce kolekcjonerskiej.
Po spotkaniu goście zwiedzili dworek „Milusin”,
a następnie zostali zaproszeni na obiad i tort urodzinowy
„Ziuka” do restauracji „Adelcia”. Kolejne spotkanie
klubu, połączone z pokazem obiektów ze zbiorów
kolekcjonerskich i opowieściami o nich zaplanowano
19 marca 2022 roku, z okazji imienin Marszałka.
Kontakt w sprawie Klubu Kolekcjonera
z koordynatorką projektu Agnieszką Kaczmarską
klubkolekcjonera@muzeumpilsudski.pl
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W Sulejówku, u zbiegu ulic 11 Listopada i Dzielnej
od 22 grudnia 2021 roku stoi pomnik gen.
Kazimierza Sosnkowskiego. Tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia odbyło się uroczyste
odsłonięcie pomnika z udziałem wicepremiera
prof. Piotr Glińskiego, przedstawicieli samorządów
oraz dyrekcji Muzeum Józefa Piłsudskiego.
Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia
Budowy Pomnika Generała Kazimierza
Sosnkowskiego. Jego budowę dofinansowało
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

21 i 22 STYCZNIA

22 GRUDNIA

ODSŁONIĘCIE POMNIKA
GEN. KAZIMIERZA
SOSNKOWSKIEGO

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Z okazji święta wszystkich Babć i Dziadków
przygotowaliśmy wyjątkową ofertę w ramach,
której zachęcaliśmy do weekendowych
odwiedzin naszego Muzeum (22-23 stycznia).
W ofercie dla gości w wieku 60+ wprowadziliśmy
zniżki na zwiedzanie wystawy stałej
z przewodnikiem, w ramach cyklu „Od Zułowa
po Wawel. Śladami Józefa Piłsudskiego” a ceny
biletów normalnych i ulgowych na zwiedzanie
wystawy stałej z przewodnikiem obniżyliśmy.

Wydarzeniu towarzyszyła konferencja
poświęcona Kazimierzowi Sosnkowskiemu,
która odbyła się w saloniku muzeum. W dyskusji
wzięli udział: Piotr Podhorodecki z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. Jerzy Kirszak
z IPN, dr Adam Cebula z UKSW w Warszawie
oraz Stowarzyszenia Budowy Pomnika Generała
Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku, a także
prof. dr hab. Grzegorz Nowik.
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WYDARZENIA CYKLICZNE

„Z PIŁSUDSKIM PO KRESACH”
– CYKL PREZENTACJI TOMASZA
KUBY KOZŁOWSKIEGO
WOJENNE WIGILIE NA KRESACH.
OD KARPAT PO LITWĘ
W tygodniu przedświątecznym muzeum zaprosiło wszystkich
zainteresowanych na kolejną prezentację Tomasza Kuby
Kozłowskiego. Tym razem wraz z autorem podążaliśmy tropem
żołnierzy i oficerów, którym podczas I wojny światowej przyszło
spędzać święta Bożego Narodzenia na froncie wschodnim,
z dala od domów. Dramatyczne relacje o walkach toczonych
24 i 25 grudnia 1914 roku pod Łowczówkiem krzyżowały się
z relacjami o kolędach śpiewanych wspólnie przez żołnierzy
tkwiących w okopach po obu stronach linii zasieków. Opowieść
o legionowych wigiliach spędzanych w paśmie Gorganów
i Czarnohory, na Wołyniu i na Polesiu, została zilustrowana
nie tylko ikonografią z epoki, wspomnieniami i fragmentami
żołnierskiej korespondencji, lecz także, ale też nieznanymi
dzisiaj tekstami kolęd, które układano i śpiewano w latach
Wielkiej Wojny
21 grudnia

LEGIONOWO. LEŚNA OSADA
NA WOŁYNIU
Szósta już prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z cyklu
„Z Piłsudskim po Kresach” przedstawia Legionowo, lecz nie to
współczesne pod Warszawą, tylko leśną osadę legionistów na
Wołyniu. Jesienią 1915 roku, po ciężkich walkach toczonych nad
Styrem, Legiony Polskie zbudowały na Wołyniu kilka leśnych
osiedli na zapleczu frontu. To w nich legioniści mieli przetrwać
zimę. Tak powstały m.in. osady Nowe Kukle, Nowy Jastków,
Nowa Rarańcza czy Rojowe Osiedle. Największe z nich nazwane Legionowem - przeznaczone dla Komendy Legionów,
powstało w lasach pod Wołczeckiem. Opowieść o architekturze
osiedla i najciekawszych willach, świętach Bożego Narodzenia,
obchodzonych w Legionowie z udziałem biskupa Władysława
Bandurskiego oraz malarzach i artystach utrwalających osadę
w swoich dziełach, została zilustrowana oryginalną ikonografią
z epoki.
18 stycznia
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CYKL „MUZEALNE PRZYGODY
Z HELĄ”
„RODZINNE WARSZTATY
SENSORYCZNE – DOTYK.
WARZYWNE STEMPLE”
12 grudnia odbyły się drugie z cyklu warsztaty integrujące,
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu.
Warsztaty rozpoczęliśmy wizytą na wystawie, przyjrzeliśmy się
bliżej czcionkom, pieczęciom oraz naszej bostonce. Zadanie
warsztatowe w Sali Tokio polegało na eksperymentowaniu
z różnymi stemplami i ich fakturami. Uczestnicy próbowali
zrozumieć działanie druku odbijając na papierze pakowym
namoczone farbą brokuły, cebule i ziemniaki. Tak ozdobiony
papier mógł posłużyć do zapakowania prezentów w czasie
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
12 grudnia
Projekt finansowany z Programu Wieloletniego „Niepodległa” na
lata 2017-2022.

CHOINKA W SULEJÓWKU O NIETYPOWYCH OZDOBACH
ŚWIĄTECZNYCH
W grudniu poznawaliśmy tradycje Bożonarodzeniowe
przedwojennego Sulejówka. Wspólnie odkrywaliśmy jak dawniej
strojono choinki i z czego były zrobione świąteczne ozdoby.
Razem tworzyliśmy makramowe śnieżynki ze sznurka, które
w okresie świątecznym przepięknie ozdobiły drzewko w naszym
centrum edukacyjnym. Oczywiście, każdy uczestnik zabrał
swoje dzieło do domu.
19 grudnia
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ZA STOŁEM U PIŁSUDSKICH
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zaprosiliśmy online
w gościnne progi dworku „Milusin”, w którym przewodniczka
Agnieszka Kuś opowiedziała o zwyczajach i upodobaniach
kulinarnych rodziny Piłsudskich, oprowadzając po pokojach,
kuchni, nie wahając się zajrzeć nawet do spiżarni. Za
przewodnika posłużyły jej wspomnienia Felicjana Sławoja
Składkowskiego, który jesienią 1923 r. przyjechał do Sulejówka
do chorego Marszałka z lekami, co opisał na kartach
„Strzępów meldunków”. Podążając za jego wspomnieniami
i przewodniczką, widzowie nagrania mogli zajrzeć z gabinetu
do jadalni, ponieważ pani Marszałkowa zaprosiła wówczas
gościa by został na kolację. Co jadano w Sulejówku? Jakie
zapachy dobiegały z kuchni, w której rządziła zaufana
i wieloletnia kucharka Piłsudskich Adelcia Heybutowicz?
Jakie zapasy gromadziła w spiżarni zapobiegliwa pani domu,
Aleksandra Piłsudska? Jakie dania przemawiały do podniebienia
Marszałka, a jakich potraw unikał? O tym, cytując wspomnienia
i prezentując dawne przepisy kulinarne opowiedziała
Agnieszka Kuś – edukatorka, przewodniczka i autorka tekstów
poświęconych podróżom i historii kulinarnej.
26 grudnia

PAMIĄTKA Z DALEKIEJ SYBERII
– TWORZYMY TRADYCYJNE
DREWNIANE FIGURKI
Podczas pierwszych warsztatów rodzinnych w 2022 roku
wspólnie z rodzinami poznawaliśmy bliżej postać Bronisława
Piłsudskiego. Dowiedzieliśmy się, na czym polega praca
etnografa i jakie badania prowadził Bronisław na dalekiej
Syberii. Rozmawialiśmy także o kulturze Ajnów, a następnie
wykonaliśmy własne drewniane lalki, na wzór tradycyjnych
ajnoskich figurek koropokkuru - Ajnowie wierzyli, że
zamieszkiwali oni pod liśćmi łopianu olbrzymiego na północy
Japonii i uciekli przed Ajnami, którzy ich wypierali. Figurki
koropokkuru jako para On i Ona, przynoszą szczęście w rodzinie
i trwałość związku.
Zajęcia towarzyszyły uroczystości poświęconej Bronisławowi
Piłsudskiemu, która odbyła się w naszym Muzeum 15 stycznia.
16 stycznia
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CYKL „WYTWÓRNIA ZABAWY
– O HISTORII INACZEJ”

11

NIECH ŻYJE BAL! – TWORZYMY
MASKI KARNAWAŁOWE.
WARSZTATY ON-LINE
Zapraszamy na pierwsze w tym roku warsztaty z cyklu
„Wytwórnia zabawy – o historii inaczej”. Będą one wyjątkowe,
ponieważ ze względów pandemicznych zrealizowane zostaną
w formule online. Uczestnicy bezpośrednio ze swoich domów
połączą się z naszą edukatorką, która opowie ciekawe historie
dotyczące przedwojennych balów karnawałowych. Następnie
– jak to w prawdziwym karnawale – przejdziemy do tworzenia
wyszukanych masek. Kto wie, może tego dnia w wielu domach
odbędą się prawdziwe bale maskowe?
„Wytwórnia zabawy” to kontynuacja projektów, realizowanych
we współpracy ze Stowarzyszeniem Robisz.To.
Warsztaty, ze względu na formułę online, są bezpłatne.
Wejściówki wraz z linkiem do wydarzenia do pobrania za
pośrednictwem strony internetowej www.muzeumpilsudski.pl
6 lutego, godzina 12.00
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TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH
Kolejny Turniej Debat Historycznych zorganizowano
w formule online na platformie MIxidea. Wzięło w nim
udział 8 drużyn ze szkół, które od września tego roku
prowadzą Kluby Debat Historycznych:
• Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religii w Kutnie
• II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
• Zespół Szkół nr 127 w Warszawie
• CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie
• I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
w Łańcucie
• Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
• Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława
Chrobrego we Wrocławiu.

W finale dwie najlepsze drużyny debatowały natomiast
o następującej tezie:
• Ta izba uważa, że współczesne muzea historyczne
powinny prezentować różnorodne opinie na temat
przeszłości i w większym stopniu uwzględniać
współczesne konteksty.

Uczestnicy zmierzyli się z następującymi tezami,
opracowanymi w Zeszytach do debat historycznych:
• Ta izba uważa, że współczesne muzea historyczne
pozostawiają zwiedzającym więcej wolności
w interpretowaniu przeszłości niż tradycyjne „muzeatempla”
• Ta izba uważa, że 11 listopada powinniśmy
kontynuować międzywojenne tradycje centralnych
obchodów państwowych.
• Ta izba uważa, że wojnę polsko-bolszewicką można uznać
za militarny i polityczny sukces Józefa Piłsudskiego

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

Puchar zwycięzcy Turnieju otrzymała drużyna
z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Nazaretanek z Oddziałami
Międzynarodowymi z Warszawy.
II miejsce zajęła drużyna z CXIX Liceum
Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia z Warszawy.
Postanowieniem sędziów w VII Turnieju Debat
Historycznych na puchar najlepszej mówczyni
zasłużyła Lulu Samborska z Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek z Oddziałami
Międzynarodowymi.

4 grudnia
Projekt finansowany z Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017-2022.

ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje drugiej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znakomite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów.
W każdym znajdą się propozycje dwóch debat z rozpisaną argumentacją,
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz materiały
źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa polskiego
– II Rzeczpospolitej.

W grudniu ukazało się drukiem 5 ostatnich zeszytów w serii „Zeszyty
do debat historycznych”. Nasze najnowsze tytuły to:

ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH
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• Witold Rawski „Wojna polsko-bolszewicka” Witold Rawski
• Michał Zarychta „Jaka aktywność społeczna w Niepodległej?”
• Katarzyna Sierakowska „Jakie społeczeństwo w Niepodległej?”
• Elżbieta Kwiecińska „Współobywatele czy dyskryminowana
mniejszość?” Ukraińcy w Niepodległej.
•  Maria Kobielska „Jakie współczesne muzeum historyczne?”
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To już ostatnie zeszyty z serii, którą wydajemy od 2018 roku i w której
ukazały się aż 24 tytuły! Wszystkie Zeszyty do debat historycznych są
dostępne na naszej stronie internetowej.
Projekt finansowany z Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017-2022.
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PIERWSZY NUMER „GŁOSU
MILUSIŃSKIEGO”
8 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie redakcji
„Głosu Milusińskiego”. Do programu zapisało
się około 20 dzieci, 15 z nich współpracowało
na stałe. W ramach cyklu odbyły się cztery
spotkania. Były to spotkania pozalekcyjne
i dobrowolne. Uczestnikami byli uczniowie klas
VII i VIII, głównie z Edukacji Domowej i Szkoły
Podstawowej nr. 3 w Sulejówku, ale również
dzieci z innych szkół. Pierwsze spotkanie
zakładało część integracyjną i wstęp o „Gołębiu
Zułowskim” oraz wizytę na wystawie. Kolejne
spotkanie redakcji polegało na poznaniu bliżej
techniki zinów i ich historii. Uczestnicy zostali
podzieleni na grupy, w których pracowali już do
końca trwania projektu. Na poziomie -3, przy
szatniach dla szkół na początku stycznia pojawił
się pokaz efektów projektu, czyli pierwszego
numeru „Głosu Milusińskiego”.
Najważniejszą recenzją dla nas był fakt, że
uczestnicy pierwszej edycji sami dopytywali
o kontynuację tego projektu

😊

Grudzień - styczeń
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ZAKOŃCZENIE KONKURSU
„PRZEPIS NA POP-UP,
CZYLI MOJA KSIĄŻKA3D”
W połowie grudnia ogłosiliśmy wyniki konkursu
na książeczkę-rozkładankę dla dzieci ze szkoły
podstawowej. Zadnie polegało na stworzeniu
trójwymiarowej książki, a wsparciem był film
instruktażowy Przepis na pop-up. Inspiracją dla
uczestników była literatura dla dzieci z okresu
II Rzeczpospolitej, udostępniona na stronie
w postaci listy z linkami do biblioteki cyfrowej
POLONA.
Do muzeum trafiło około 60 konkursowych
prac. Jury, składające się z przedstawicielek
różnych działów Muzeum, oceniło prace w dwóch
kategoriach wiekowych oraz przyznało nagrody
i wyróżnienia. Poziom prac był, jak zwykle, bardzo
wysoki, a ich oglądanie przysporzyło jury wiele
radości!
Grudzień
Projekt finansowany z Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017-2022.
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31 stycznia – 11 lutego

FERIE Z KULTURĄ
– PROGRAM MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
W czasie ferii zimowych zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na zajęcia online, realizowane za pomocą komunikatora
Teams.
Zajęcia są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy (minimum dzień wcześniej) poprzez wysłanie maila na adres
edukacja@muzeumpilsudski.pl z informacjami: imieniem dziecka/dzieci, jego/ich wiekiem oraz mailem, na który ma zostać
wysłany link do zajęć. Prosimy o przygotowanie materiałów wskazanych w opisie zajęć.
Więcej szczegółów na www.muzeumpilsudski.pl

EDUKACJA

31 stycznia, godz. 11.00 – 12.00
Pop-up to trójwymiarowa książka. Aby ją stworzyć, trzeba poznać mechanizm
jej rozkładnia. Podczas zajęć obejrzymy film instruktażowy oraz wykonamy
własne książki 3D. Potrzebujemy do tego zaledwie nożyczek, papieru i kleju.
Zanim zaczniemy działania warsztatowe, przyjrzymy się bliżej dostępnej
w sieci, bogato ilustrowanej literaturze dla dzieci z lat 20. i 30.
Prowadząca: Zuzanna Zasacka

2 lutego, godz. 11.00 – 12.00
Lubicie oglądać filmy animowane? To zupełnie tak samo, jak Józef Piłsudski!
Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądały filmy sto lat temu, za co
Marszałek kochał kino i które postaci z filmów animowanych należały do
jego ulubionych – koniecznie weźcie udział w naszych warsztatach. Podczas
spotkania będziecie mieli szansę dowiedzieć się czym były zabawki optyczne.
Wspólnymi siłami stworzycie także własną zabawkę – obracankę, będącą
prostą wersją animacji rysunkowej, bazującej na efekcie iluzji.
Do aktywnego uczestnictwa w warsztacie niezbędne będzie przygotowanie
następujących materiałów:
• blok techniczny (biały lub z kolorowymi kartkami)
• nożyczki
• igła i nici
• flamastry/kredki
• ołówek
• kubek lub szklanka (do odrysowania kształtu koła).
Czeka nas wspaniała, filmowa przygoda!
Prowadząca: Agata Augustynowicz
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4 lutego, godz. 11.00 – 12.00
Tylko w bajkach superbohater może uratować świat w pojedynkę. Na
warsztatach „Razem możemy więcej!” przekonacie się, że wielkie wyzwania
wymagają wspólnego działania. Rozwiązując quizy i zagadki dowiecie się jak,
dzięki współpracy, ponad sto lat temu Polki i Polacy odbudowali swoją ojczyznę.
Na koniec sprawdzimy, czy wykorzystując tylko to, co mamy pod ręką, w tym
ekrany naszych komputerów, możemy stworzyć coś wspólnie – mimo że
będziemy osobno, w swoim domach.

EDUKACJA

Prowadząca: Joanna Sieracka

7 lutego, godz. 11.00 – 12.00
Czy wiecie co wspólnego miała Jadwiga, córka Józefa Piłsudskiego,
z lotnictwem? A może macie ochotę stworzyć własną latającą maszynę?
Jeśli interesujecie się samolotami i lubicie tworzyć modele z papieru – weźcie
udział w specjalnych warsztatach rodzinnych online, organizowanych podczas
ferii zimowych.
Do aktywnego uczestnictwa w warsztacie niezbędne będzie przygotowanie
następujących materiałów: kartki ksero lub kartki z bloku rysunkowego (białe
lub kolorowe); nożyczki; flamastry/kredki.
Do lotu, gotowi, start!
Prowadząca: Agata Augustynowicz

9 lutego, godz. 11.00 – 12.00
Z czym kojarzy nam się muzeum? Jak chcielibyśmy w nim spędzać czas?
Jakie wystawy chcielibyśmy zwiedzić? Na zajęciach zajrzymy do „muzealnej
kuchni” i porozmawiamy o tym, jak nasi uczestnicy wyobrażają sobie
swoje wymarzone muzeum. Obejrzymy filmy animowane, wykonane przez
uczestników naszego konkursu „Moje wymarzone muzeum”, a do stworzenia
własnych projektów będziemy potrzebować dowolnych klocków.
Prowadząca: Barbara Gołębiowska

11 lutego, godz. 11.00 – 12.00
Dla jednych rupiecie, graty i klamoty, dla innych relikty, pamiątki i ślady
przeszłości. Jak historia zapisuje się w codziennych przedmiotach? Czy
przeszłość mówi do nas naszym językiem? Co mają ze sobą wspólnego
gramofon, laurka i niedźwiedzia skóra? Każdego, kto ma bystre oko i choć
trochę detektywistycznej smykałki i chciałby zmierzyć się z tajemnicami
pewnego stuletniego domu oraz jego mieszkańców, zapraszamy na spotkanie.
Prowadząca: Ewa Bielecka
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EDUKACJA
ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI
W lutym zapraszamy szkoły i przedszkola na
zajęcia z naszej oferty. Z ich pełnym programem
i zasadami rezerwacji można zapoznać się
pod adresem Zajęcia edukacyjne dla szkół
i przedszkoli.
W czasie zajęć przestrzegamy zasad
bezpieczeństwa – uczniowie i edukatorki mają
maseczki, prowadzimy także dezynfekcję. Dla
szkół i klas, które prowadzą edukację zdalną,
prowadzimy zajęcia online.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Luty

16

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU / BIULETYN GRUDZIEŃ – STYCZEŃ – LUTY

DIALOG DWÓCH KULTUR
ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2020 NR 1
2020 № 1

ROCZNIK XV
РІЧНИК XV

DIALOG DWÓCH KULTUR
ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР

„DIALOG DWÓCH
KULTUR” PUNKTOWANYM
CZASOPISMEM
NAUKOWYM!
„Dialog Dwóch Kultur” znajduje się w wykazie
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych, z liczbą 20
punktów za publikowane na jego łamach artykuły.
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra
Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie
wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych,
wydanego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy
z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, tj.).
„Dialog Dwóch Kultur” jest czasopismem
interdyscyplinarnym, wydawanym przez Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Publikowane
są w nim artykuły naukowe, materiały źródłowe,
recenzje, omówienia i sprawozdania m.in.
z zakresu historii, dziejów literatury, kultury, sztuki
poświęcone wspólnemu dziedzictwu polskoukraińskiemu, w szczególności Wołynia, Podola,
szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej oraz wzajemnym relacjom
polsko-ukraińskich w przeszłości, zwłaszcza
dotyczących walk o niepodległość.

BIBLIOTEKA MUZEALNA
Biblioteka Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, utworzona zarządzeniem
dyrektora z 19 maja 2021 roku, rozpoczęła swoją
działalność. W ubiegłym roku, we współpracy
z Działem Administracji, wdrożono system
biblioteczny KOHA, w którym rozpoczęto
ewidencjonowanie księgozbioru i udostępnianie
go pracownikom. Ponad 2,5 tysiąca pozycji
pracownicy muzeum mogą już przeglądać
i zamawiać online po założeniu konta
czytelniczego. Jednocześnie zbiory biblioteki
powiększyły się o 343 woluminy, z czego 241
pozycji zakupiono, zaś 102 przyjęto w darze.
W przyszłości zbiory biblioteki będą udostępniane
studentom oraz pracownikom instytucji kultury
i nauki.

Zapraszamy do składania artykułów do redakcji.
Kolegium Redakcyjne „Dialogu Dwóch Kultur”
przyjmuje teksty w języku polskim, ukraińskim
i angielskim, nadesłane wyłącznie drogą
elektroniczną
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ZBIORY
ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
W minionym roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku kontynuowało realizację programu Archiwum Historii
Mówionej (AHM), w ramach którego gromadzone są relacje wspomnieniowe w postaci wywiadów biograficznych oraz
tematycznych ze świadkami historii, głównie ze starszego pokolenia.
W efekcie, w 2021 roku do zbiorów AHM trafiły 24 nagrania – 18 w formacie audio oraz 6 w formacie wideo. Większość
spośród nich, tj. 16, dotyczyła dwudziestowiecznej przeszłości Sulejówka, w tym losów dworku „Milusin” i willi Bzów.
Łącznie pozyskano ponad 30 godzin wspomnień związanych bezpośrednio lub pośrednio z postacią Józefa Piłsudskiego
oraz czasami, w których żył (ponad 21 godzin relacji audio i blisko 10 godzin wideo). Nagrania sporządzano w Sulejówku,
Warszawie, a także m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Nowym Sączu. Wszystkie relacje zostały skatalogowane oraz
opracowane merytorycznie, a następnie włączone do zbiorów AHM, które liczą obecnie 148 wywiadów biograficznych
i tematycznych (89 w postaci audio i 59 wideo) o łącznym czasie ponad 260 godzin. 67 spośród wszystkich
zarejestrowanych relacji związana jest z historią Sulejówka i stanowią one bazę źródłową m.in. dla portalu „Sulejówek po
sąsiedzku”, przedstawiającym dzieje miasta oraz losy jego mieszkańców przez pryzmat indywidualnych świadectw.
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ZESPÓŁ MUZEUM I WOLONTARIAT

MŁODZIEŻOWA RADA
MUZEUM WKRACZA
W NOWY ROK 2022
13 grudnia młodzież wzięła udział w ostatnich
w roku 2021 warsztatach online, które
poprowadziła Katarzyna Niewczas. Warsztaty
miały charakter podsumowujący dotychczasowe
osiągnięcia Młodzieżowej Rady Muzeum. Ich
celem było przede wszystkim zebranie wniosków
i opracowanie strategii pracy projektowej na
następny rok, w oparciu o zrealizowane działania
i pomysły.

JĘDRZEJKI
13 stycznia obchodziliśmy 152. rocznicę
urodzin Jędrzeja Moraczewskiego. Podobnie jak
w poprzednich latach uczciliśmy „Jędrzejki”,
zapraszając do zapalenia światełka przez Kopcem
Współtwórców Niepodległości.
13 grudnia

W styczniu i lutym odbędą się kolejne
spotkania, podczas których stworzymy
harmonogram dalszej pracy. Podzielimy się
zadaniami i będziemy dalej rozwijać projekty
modowe, z myślą o przyszłych warsztatach
międzypokoleniowych.
13 grudnia
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ZESPÓŁ MUZEUM I WOLONTARIAT
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