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• W ostatnim czasie zbiory Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
powiększyły się o 36 obiektów:
34 darowizny i dwa zakupy
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Cykl „Muzealne przygody z Helą”
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• Finał XV Olimpiady w Muzeum Józefa
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27 MAJA

KONCERT
OLGI PASIECZNIK
I JOANNY MAKLAKIEWICZ
Przed wojną wokół domu rodzinnego Piłsudskich
w Sulejówku rozbrzmiewały pieśni, muzyka
wojskowa, ale także fortepianowa - w dworku.
Kontynuujemy tę tradycję i zaprosiliśmy na
koncert w dniu 27 maja Partnerów i Mecenasów
naszego Muzeum. Przed gośćmi w Saloniku
wystąpiły: znakomita Olga Pasiecznik (sopran)
i akompaniująca jej prof. Joanna Maklakiewicz
(fortepian), a przygotowany repertuar nosił tytuł
„Ślady pamięci”. Obejmował on utwory Franciszka
i Jana Adama Maklakiewiczów, głównie
pieśni do słów poetów polskich – Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego czy Władysława Broniewskiego.
Zabrzmiały również ambitne muzycznie Wokalizy
oraz Pieśni japońskie do słów Ryochu Umedy.
Ciekawostką było wykonanie polonezów i walca
kompozycji Tadeusza Kościuszki– nieznanego
od strony talentu muzycznego Naczelnika, goście
mogli zapoznać się z oryginałem nut z XVIII wieku
(na zdjęciu).
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3 CZERWCA

DZIADY POLSKO-AJNUSKIE_SINURAPPA_KENNENISAT
/ POLISH-AINU FOREFARTHERS’ EVE _SINURAPPA_KENNENISAT
Etap wiosenno-letni, kwiecień-czerwiec:

niejako odbudowywaniem pomięci, zarówno zbiorowej,
jak indywidualnej;

W pierwszym etapie pracy ustaliliśmy wspólnie
harmonogram dalszych działań.
Uzgodniliśmy, że przed spotkaniem osobistym
w listopadzie, odbędziemy kilka spotkań online, by
się oswoić z tekstem Mickiewicza, istniejącymi już
scenariuszami….
Tak więc pierwsze spotkanie online uczestników
projektu odbyło się 3 czerwca, uczestniczyli w nim: prof.
Hiroshi Maruyama, Ryoko Tahara, Kyoko Kagaya, Tomoaki
Fujino, dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska, Wioleta
Komar, Katarzyna Pastuszak.
Omówiliśmy harmonogram i sposób pracy, po spotkaniu
prof. Maruyama obiecał rozesłać uczestnikom kopię
tekstu „Dziadów wileńsko-kowieńskich” A. Mickiewicza
w tłumaczeniu na język japoński (Soreisai; Viriniusukaunas-hen).
Najważniejsze, co wynikło z pierwszego spotkania, to
kilka zaskakujących i ważnych spostrzeżeń.
Uczestników ajnuskich najbardziej fascynuje sam
pomysł zmierzenia się z kreacją wydarzenia, które będzie
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Prof. Maruyama zwrócił uwagę, że mamy szansę na
odwrócenie oficjalnej narracji obecnej w opracowaniach
i artykułach japońskich o specyficznej „kulturze
duchowej Ajnów”. Jest to temat ostatnio często
podnoszony, lecz samo określenie „kultura duchowa”
wychodzi z błędnego, jego zdaniem, i będącego kalką
„ontologii zachodniej” podziału działalności człowieka
na kulturę materialną i duchową. W przypadku Ajnów,
gdzie te dwa aspekty są niesłychanie blisko związane,
powinniśmy mówić o „duchowości” Ajnów, a nie
„kulturze duchowej”. Być może trzeba szukać jeszcze
innego określenia.
Wyraził opinię, że czeka nas zbudowanie pewnej
nowej, konkretnej formy (gutaizō), postaci duchowości
ajnuskiej.
W pracy pojawią się tematy bardzo trudne, osobiste.
To nieuniknione, ze względu na stan społeczeństwa
i indywidualne historie. Jedna z uczestniczek
opowiedziała na spotkaniu swoją historię. Była
dzieckiem adoptowanym z domu dziecka, dokąd
ajnuska matka oddała ją z biedy. Wychowana została
przez bardzo dobrą matkę adopcyjną. Już jako osoba
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dorosła zaczęła szukać swej biologicznej matki.
Dowiedziała się, że ta właśnie zmarła, lecz przez ostatnie
3 lata życia poszukiwała córki. Córce udało się, po
długich staraniach, uzyskać zgodę na zabranie prochów
biologicznej matki. Wzięła je do mieszkania i po raz
pierwszy mogła „rozmawiać z matką”. Po jakimś czasie
pochowała jej prochy na cmentarzu. To bardzo bolesna
historia.

Zgodziliśmy się wszyscy, że chcemy stworzyć
wydarzenie proste w formie, dążące do wytworzenia
atmosfery bliskości, rodzinnej intymności, osadzone
tyleż w przestrzeni zamkniętej, co w Naturze, w którym
zatarta będzie, lub płynna, granica między materialnym
i niematerialnym, ludzkim i duchowym. Ta przestrzeń bez
granic, w której człowiek obcuje z istotami duchowymi,
tworzyła świat Ajnów, nazywany przez nich Ajnu Mosir.

Nasza konsultantka kultury ajnuskiej, p. Tahara,
przypomniała, że dawniej dość oczywiste było
zanoszenie ofiar z pokarmu dla duchów przodków,
które składało się na ogół w pobliżu miejsca z żywą
wodą, jak np. studnia. Sama zanosiła w dzieciństwie te
ofiary i pamięta, że nie wolno było zawracać z drogi, ani
oglądać się do tyłu.

Prawda pamięci zbiorowej ukryta jest w pamięci
indywidualnej i istnieją takie fakty, o których nie
przeczyta się w żadnej bibliografii. Rzeczywistość
to niekoniecznie coś, o czym da się przeczytać
w dokumentach czy literaturze fachowej.

Co do postaci Guślarza w „Dziadach”, zwróciła uwagę,
że odpowiada on ajnuskiemu/ajnuskiej tusukuru,
czyli komuś w rodzaju szamana, którego zadaniem
jest prowadzenie rozmów z istotami duchowymi.
Tahara zapowiedziała, że dzięki naszemu projektowi
będzie można sprawdzić, do jakiego stopnia ten rodzaj
wrażliwości jest jeszcze obecny współcześnie wśród
Ajnów i „jaka jest nasza świadomość Przodków”.

Tworzymy konkretną postać duchowości ajnuskiej
(gutaizō)

Dr Katarzyna Pastuszak zauważyła, że to mierzenie
możliwości przeprowadzenia współcześnie „uczty
duchów” posłuży zapewne – i jest to całkowicie
zgodne z intencją Mickiewicza – postawienia diagnozy
współczesnemu społeczeństwu. Dla Mickiewicza
obrządki spisane i zaobserwowane były pretekstem do
mówienia o społeczeństwie, w jakim żył. Wyraziła pełną
gotowość uczestniczenia w projekcie, który jest dla
Teatru Amareya bardzo ważny.

Czytamy tekst Mickiewicza, wyławiając najistotniejsze
dla nas frazy.
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Z czym zostajemy po tym spotkaniu?

Działamy w obszarze Ajnu Mosir – przestrzennoczasowej wspólnoty ludzi i duchów.
Postać Guślarza znajdzie swój odpowiednik w postaci
Tusukuru (szamana/szamanki).

Ważna będzie nie tylko lektura, ale rezonans jej w nas
samych, zatem także pamięć indywidualna, czasami
bardzo bolesna. Dlatego chcemy stworzyć przestrzeń
bezpieczeństwa emocjonalnego.
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6 i 9 CZERWCA

5 CZERWCA

POLSKO-UKRAIŃSKI
DZIEŃ DZIECKA
5 czerwca odbyła się w naszym Muzeum gra
terenowa, w której licznie uczestniczyły rodziny
z dziećmi. W ten sposób wspólnie uczciliśmy
Dzień Dziecka. Podczas wydarzenia uczestnicy
odwiedzali poszczególne punkty zabawy,
w których poznawali skarby dziedzictwa kultur
polskiej i ukraińskiej. Była okazja m.in. do gry
w szachy i w krokieta, do domalowywania
strojów narodowych na drewnianych figurkach,
do poznawania sztuki ludowej i składania
biało-czerwonych i niebiesko-żółtych tulipanów
z papieru. Po skończonej zabawie rodziny mogły
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w fotobudce.
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6 czerwca dyrektor dr Robert Andrzejczyk podpisał
finalny akt notarialny zakupu nieruchomości przy ul.
Wschodniej 19 w Łodzi. Trzy dni później została ona
formalnie przejęta przez komisję odbiorczą, a nieco
wcześniej Alicja Firynowicz wykonała szczegółową
dokumentacją fotograficzną, utrwalając stan,
w jakim znalazło się byłe mieszkanie zajmowane
przez Marię i Józefa Piłsudskich zanim znalazło się
pod opieką naszego Muzeum.
Rozpoczęliśmy już prace koncepcyjne nad
układem funkcjonalnym nieruchomości i przyszłą
eskpozycją. Prowadzone są kwerendy archiwalne,
muzealne i biblioteczne oraz starania o pozyskanie
pierwszego eksponatu – maszyny drukarskiej,
takiej jakiej używał towarzysz „Wiktor”. Następnym
krokiem będzie opracowanie programu prac
konserwatorskich i uruchomienie procesu
projektowego, zarówno wnętrz, jak i wystawy.

Cieszymy się, że wiele rodzin, zarówno polskich,
jak i ukraińskich, odwiedziło nas w tym dniu
i wspólnie spędziliśmy czas na wybornej
zabawie. Dzięki naszej asystentce językowej,
Halinie, wolontariuszkom i dobrej woli świetnie
się dogadywaliśmy, ucząc się nawzajem swoich
języków. Nawet pogoda dopisała! Bo czy można
sobie wymarzyć lepszy Dzień Dziecka, niż
w słoneczne niedzielne popołudnie? Serdecznie
dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do
nas w wakacje!
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ŚWIĘTO SULEJÓWKA

13 CZERWCA

13 czerwca 2022 r. na placu muzealnym odbył się
koncert zorganizowany przez Urząd Miasta z okazji
Święta Sulejówka. Koncert odbył się pod przewodnim
hasłem „Viva Broadway - viva Hollywood”. Muzykę
filmową w swoich interpretacjach zaprezentowała
Woytek Mrozek Orchestra w składzie: Woytek Mrozek
(dyrygent/klarnet), Agata Sava (mezzosopran), Roman
Chava (tenor), Andrzej Witlewski (baryton), Maksymilian
Mrozek (wokal), Ladies Trio. Koncert odbył się mimo
niesprzyjającej, deszczowej pogody.

23 CZERWCA

KONCERT DYPLOMOWY W SALI
PADEREWSKIEGO
23 czerwca 2022 r. w godzinach 17.00 - 19.00 w Sali
Paderewskiego odbył się koncert dyplomowy
uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. I.J.Paderewskiego. Dwoje młodych muzyków zagrało
na muzealnym fortepianie Yamaha przed publicznością
złożoną z 35 osób. Oboje zdali ten egzamin z bardzo
dobrymi wynikami.

2 LIPCA

NAGRODA DLA KSIĄŻKI
„OPOWIEŚĆ O BRONISŁAWIE
PIŁSUDSKIM”

7

Nagrody Przeglądu wschodniego
2021
XXIXta EDYCJA
2 lipca 2022 roku
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Na 2 lipca zaplanowano w Auli Starego BUW-u na
Uniwersytecie Warszawskim uroczyste wręczanie
nagród „Przeglądu Wschodniego” za rok 2021. To
XXIX edycja tego konkursu, w którym nagradzane
są najciekawsze zdaniem jury publikacje wydane
w poprzednim roku. Nagrodę w kategorii Dzieła
Zagraniczne otrzymała wydana w 2021 r. przez nasze
Muzeum monografia autorstwa prof. Kazuhiko Sawady
z uniwersytetu Saitana – „Opowieść o Bronisławie
Piłsudskim”. O wygłoszenie laudacji podczas wręczania
nagrody poproszona została dr Jadwiga RodowiczCzechowska.
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CYKL
„MUZEALNE PRZYGODY Z HELĄ”

WYDARZENIA CYKLICZNE

OGRODOWE WYPLOTKI, CZYLI
O SZTUCE TWORZENIA WIANKÓW
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W niedzielę 19 czerwca odbyły się ostatnie przed wakacjami
warsztaty rodzinne z cyklu „Muzealne przygody z Helą”. Jak na
początek lata i wakacji przystało – pogoda była wyśmienita,
dzięki czemu udało nam się spędzić miło czas w cieniu drzew
rosnących w naszym ogrodzie historycznym. To idealne miejsce
do rozmyślań na temat kwiatów i wyplatania wianków. Wspólnie
z uczestnikami rozmawialiśmy na temat tradycji związanych
z wiankami i poznawaliśmy tajniki sztuki florystycznej. Z ogrodu
wychodziliśmy w pięknych wiankach na głowach. Można rzec,
że kwieciście weszliśmy w okres lata.
Już wkrótce na naszej stronie internetowej pojawią się
informacje na temat specjalnych aktywności, które szykujemy
dla rodzin na wakacje. Do zobaczenia!
19 czerwca 2022 r.
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ÓSMY TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH
4 czerwca w gmachu Muzeum odbył się kolejny – już
ósmy - Turniej Debat Historycznych, w którym wzięło
udział 10 drużyn z całej Polski. Turniej ten był również
podsumowaniem czwartej edycji projektu Klubów
Debat Historycznych, organizowanym przez Muzeum
dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. Uczestnicy
zmierzyli się z niełatwymi, ale ciekawymi tezami:
1. Ta izba żałuje, że polskie obchody Święta
Niepodległości zmarginalizowały rocznicę
zakończenia I wojny światowej
2. Jest 15 maja 1926 roku. Ta izba, jako Stanisław
Wojciechowski, kontynuowałaby walkę
z Józefem Piłsudskim.
3. Jest rok 1934. Ta izba wprowadziłaby
w II Rzeczypospolitej model mecenatu
państwowego opartego na centralnej Izbie Plastyki

Do ścisłego finału przeszły szkoły :
- CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacaka Kuronia
z Warszawy
- X Liceum Ogólnokształcące z Krakowa
Zwycięzcą rundy finałowej - a co za tym idzie całego
turnieju - została drużyna ze szkoły w Krakowie,
natomiast najlepszym mówcą turnieju został Leon
Łuczyn, przedstawiciel tego samego liceum.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali nagrody
książkowe i dyplomy, a wszystkie drużyny finałowe
i najlepszy mówca - pamiątkowe puchary.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim
uczestnikom i dziękujemy za dobrą zabawę.
4 czerwca 2022 r.

Teza finałowa:
Ta izba żałuje, że współpraca z rządem carskiej Rosji była
traktowana przez wielu Polaków
jako zdrada narodowa.
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ÓSME SPOTKANIE ON-LINE
LIDEREK I LIDERÓW
EDUKACJI MUZEALNEJ
„EDUKACJA W WAKACJE?”

SZÓSTE SPOTKANIE MAMY
MAMOM
27 czerwca w ogrodzie "Milusina" odbyło się
szóste spotkanie z cyklu „Mamy mamom”. Upał
i początek wakacji spowodowały, że tym razem
było bardzo kameralnie, ale również bardzo
sympatycznie. W atmosferze letniego pikniku
rozmawiałyśmy o naszych sposobach na relaks,
jednocześnie ucząc się polskiego i ukraińskiego.
W czasie, gdy mamy odpoczywały na trawie,
starsze dzieci miały okazję przespacerować się
po ogrodzie i pograć w krokieta, a mały Makar
zapoznawał się z budową naszego żurawia.

18 czerwca odbyło się ósme spotkanie
liderów i liderek edukacji muzealnej on-line,
współorganizowane przez Muzeum Warszawy,
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
i Centrum Nauki Kopernik wraz z Forum
Edukatorów Muzealnych. Adresowane ono było
do osób zarządzających działaniami i zespołami
edukacyjnymi w muzeach i instytucjach kultury.
Tym razem zastanawialiśmy się wspólnie,
czy pojęcia „wakacje” i „edukacja” mogą iść
w parze? Czy lato musi być w edukacji muzealnej
„martwym sezonem”? Jak organizować
wakacyjne zajęcia w instytucjach kultury,
aby były przyjemne, przyciągały odbiorców,
a zarazem przyczyniały się do realizowania
naszej misji? Przypatrywaliśmy się wakacyjnym
działaniom instytucji kultury: zajęciom „Lata
w mieście”, półkoloniom, piknikom, ale także tym
organizowanym w celu integracji uchodźców
z Ukrainy, dzieląc się własnymi doświadczeniami
oraz szukając inspiracji i możliwych partnerstw.

27 czerwca 2022 r.

18 czerwca 2022 r.
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LATO W MUZEUM

KURS NA EDUKATORÓW
MUZEUM

Od 13 lipca rozpoczynamy „Lato w Muzeum”
– specjalną, wakacyjną ofertę zajęć dla dzieci
z klas 1–6 szkoły podstawowej. W tym roku
proponujemy dwa tematy: „Scena z życia
Ziuka. Tworzymy własny teatr cieni” oraz
„Podróż transatlantykiem m/s „Piłsudski”.
Zeszłoroczne zajęcia letnie koncentrowały się
na aktywnościach w ogrodzie. Dlatego tym
razem przeniesiemy się do sal edukacyjnych i na
wystawę stałą. Większość terminów została już
zarezerwowana, głównie przez grupy z okolic
naszego Muzeum.

W lipcu rozpoczynamy nabór na kurs na
edukatorów naszego Muzeum. Podczas spotkań
z kuratorami poszczególnych galerii kandydaci
będą mieli okazję dogłębnie poznać naszą
ekspozycję i koncepcję powstania wystawy
stałej.
Kurs zakończy się egzaminami - teoretycznym
i praktycznym - po zdaniu których kandydaci
otrzymają certyfikaty edukatora i tym samym
możliwość podjęcia pracy w naszym zespole
edukatorów.

13 lipca 2022 r.

Lipiec 2022 r.
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W ostatnim czasie zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
powiększyły się o 36 obiektów: 34 darowizny i dwa zakupy.
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Pan Marek Zalotyński i Pan Jerzy Skrzypczak
przekazali pamiątki po działalności Obywatelskiego
Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości w Mielcu:
− Odznaka: „Komitet Niepodległości Mielec 19182018” wzorowana na Oficerskiej Odznace Związków
Strzeleckich, tzw. „Parasolu”, z dodanym tekstem:
„KOMITET NIEPODLEGŁOŚCI MIELEC 1918 – 2018”,
wykonana przez PPH Artmedal II Marzena SwatekWelgryn w Częstochowie.
− Patent Oficerski do odznaki pamiątkowej
Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości w Mielcu, u dołu wizerunek
odznaki, po prawej podpis Władysława Ortyla,
przewodniczącego Komitetu.
− Okolicznościowy dyplom pamiątkowy wydany przez
Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości w Mielcu wzorowany
na dyplomie - Pamiątce sypania Kopca Józefa
Piłsudskiego w Krakowie proj. Stanisława Ostoi
Chrostowskiego. Pośrodku kompozycji wizerunek
Odznaki Komitetu Niepodległości Mielec i data 2021 r.
− Karta pocztowa: 100 lat Niepodległości Polski 19182018. „Dąb Niepodległości”, wydana w 2018 r. przez
Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości w Mielcu wg proj.
B. Kierzkowskiego w nakładzie 300 sztuk. W miejscu
znaczka datownik z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego
w środku i napisem wokół: 100 lat Niepodległości
Polski 1918-2018 11.11. 2018 MIELEC. IL. 1
− Karta pocztowa: 100 lat Niepodległości Polski 19182018. „Obywatelski Komitet Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu”,
wydana jw. wg proj. B. Kierzkowskiego w nakładzie
300 sztuk. Na karcie naklejony znaczek pocztowy
z wizerunkiem Pomnika Wolności w Mielcu.
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− Blok filatelistyczny: 100-lecie Odzyskania przez Polskę
Niepodległości 1918-2018, wydany jw.
− Miniatura Obelisku Niepodległości w Mielcu
oraz czasopisma przekazane do Biblioteki Muzeum
Józefa Piłsudskiego: jednodniówki „Polonia Restituta”
z lat 2012-2021; jednodniówka „Linia Jego czynów to
szlak I Brygady” oraz wydawnictwo „10 lat Dyktanda
Niepodległościowego w Mielcu”.
Pani Irene Sturm z Los Angeles przekazała dwie
zakładki własnego autorstwa z wizerunkiem Marszałka
Piłsudskiego, druk dwustronny. Na pierwszej stronie od
góry: wizerunek pomnika Józefa Piłsudskiego w Lublinie
i kopia portretu Józefa Piłsudskiego wg Wojciecha
Kossaka, poniżej fragmenty pieśni „Jedzie jedzie na
Kasztance”. Na drugiej stronie w układzie poziomym: po
lewej dalszy ciąg pieśni oraz fragment wiersza „Piłsudski”
Józefa Czechowicza. Na środku godło RP, po prawej
reprodukcja fragmentu obrazu Mariana Nowickiego
„Marszałek Józef Piłsudski wita defilującą kawalerię na
Błoniach w Krakowie”. Po lewej wzdłuż krawędzi: IRENE
STURM. IL. 2
Pani Maria Radosz ofiarowała:
− plakietę wykonaną wg projektu Kazimierza
Chodzińskiego z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego,
brąz, sygn. K. Chodziński 1915 oraz dwie fotografie
z przedstawieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego;
fotografię: „Eksportacja urny Serca Wodza - 1936 r.”,
fotografię: „Ostatnia warta przy grobie Serca
Marszałka” i pocztówkę z reprodukcją portretu
Józefa Piłsudskiego aut. Wojciecha Kossaka. Oprócz
tego do Biblioteki zostały przekazane dwa zeszyty
z serii „Polska Piłsudskiego” nr 27 i 29 wyd. przez
„Rzeczpospolitą”. IL. 3
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Pan Tadeusz Iwiński przekazał plany statku M/S
Piłsudski i M/S Batory wydane przez Cantieri Riuniti
dell’Adriatico (CRDA) w Trieście i Monfalcone w 1935 r.:
− MS Piłsudski and Batory, General Arrangement Plan,
Scale 1:100, Promenade and „A” Deck [Plan Pokładu
Spacerowego i pokładu A];
− MS Piłsudski and Batory, General Arrangement Plan,
Scale 1:100, “B” and “C” Deck [Plan Pokładu B i C];
− MS Piłsudski and Batory, General Arrangement
Plan, Scale 1:100, Hold and “D” Deck [Plan ładowni
i pokładu D] IL. 4;
− MS Piłsudski, Scale 1:200 [Plan statku MS Piłsudski].

ZBIORY

dodatkowo zostały przekazane:
− Mapa: Port Gdynia. The Port of Gdynia, proj. inż.
Tadeusz Wenda, druk Zakłady Graficzne B. Wierzbicki
i s-ka w Warszawie.
− Komunikat Nr 16 z 15 maja 1935 r. wydany przez
Koło żołnierzy VI Baonu I Brygady Legionów Polskich.
W treści: Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Do obywateli Rzeczypospolitej. Marszałek Józef
Piłsudski życie zakończył....
Pani Barbara Iwasiow z Kanady przekazała pamiątki po
Marianie Kilianie, które uzupełniają kolekcję pamiątek
po Kilianie, które zostały ofiarowane naszemu Muzeum
w 2016 r. przez Joannę Kopplinger.
− Pismo Wojskowego Kierownictwa „J.U.R.” (Urzędu do
spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników)
w Baranowiczach do Dowództwa Punktu Wymiany
Jeńców w/m, pisane maszynowo na dwóch kartkach
zapisanych jednostronnie. Dotyczy liczby uchodźców
na dzień 21 lipca 1921 r., stanu zaopatrzenia, kuchni,
rozlokowania uchodźców i stanu sanitariatów.

− Protokół złożenia zeznań przez por. Mariana Kiliana
byłego dowódcy Stacji Koncentracyjnej Jeńców
i innych Naczelnego Dowództwa w Modlinie w sprawie
śmiertelności wśród kompanii jeńców rosyjskich. Kopia
pisana maszynowo dwustronnie na jednej karcie.
W prawym górnym narożniku kredką; Kopia 1921.
− Karta wojskowa Legionu Polskiego nr 14022 na
nazwisko: Marian Kilian (ur. 1894), Kraków, przyjęty
do Legionów Polskich 8.08.1914 r. Zawiera m. in.
informacje o udziale Kiliana w walkach nad Nidą,
w bitwach pod Jastkowem, Kostiuchnówką i nad
Stochodem.
− Fotografia: Marian Kilian - fotografia legitymacyjna
z fragmentami odciśniętych dwóch okrągłych
pieczątek: KRAKOWSKA MIEJ. oraz MIEJSKA KOLEJ.
− Fotografia oderwana z książeczki wojskowej - Marian
Kilian, popiersie w mundurze z odznaczeniami.
Na odwrocie fragment napisu: „RSTWO SPRAW
WOJSKOWYCH | YMACJA | Nr 83.
− Fotografia przedstawiająca grupę osób wojskowych
i cywilnych na rynku miasta w trakcie uroczystości. Na
pierwszym planie stoi Marian Kilian w mundurze, za
nim w tle fragment sztandaru z Orłem. IL. 5
− Fotografia przedstawiająca Pałac Myśliwski
w Białowieży z autem na pierwszym planie. W aucie
prawdopodobnie siedzi prezydent Ignacy Mościcki.
Krajobraz zimowy. Na odwrocie odcisk pieczętny
fotografa: St. Łuniewski | Białowieża
− Fotografia: Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kraków. Kondukt przy Dworcu. Widoczny prezydent
Ignacy Mościcki oraz m. in. delegacja niemiecka
z Goeringiem.
− Fotografia: Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kraków. Kondukt na Plantach. Trumna JP na lawecie,
za nią Aleksandra Piłsudska i gen. Sosnkowski. Na
odwrocie długopisem: Pogrzeb Józefa Piłsudskiego
1935.
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− Fotografia przedstawiająca dwóch siedzących
wojskowych Na drugim planie Marian Kilian trzymający
trąbkę i papierosa. Na odwrocie długopisem: wujek
Kilian.
− Pocztówka fotograficzna: Naczelnik Państwa,
generał Rydz-Śmigły i ppułk. Śnieżyński na pozycjach
czołowych. Na odwrocie korespondencja Zofii
Miłkowskiej do Państwa Kilianów w Baranowiczach,
Punkt Wymiany Jeńców. W prawym górnym narożniku
odcisk RUCH zamiast znaczka pocztowego. Obok
wtórnie długopisem: 1920 r. Kartka od babci |
Miłkowskiej.

Zakupy

Pani Anna Duszak ofiarowała płaskorzeźbę na
podstawie z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego
z profilu na tle sztandaru i gałązki oliwnej wykonaną
z alabastru. Całość oprawna w szary marmur. Oprócz
tego otrzymaliśmy wycinek prasowy z Kalendarza
Wychodźczego „Orbisu” za rok 1934: 4 strony z dwiema
reprodukcjami wizerunków Józefa Piłsudskiego: 1)
obrazu autorstwa Tadeusza Pruszkowskiego, 2) plakatu
Artura Szyka. Darowiznę uzupełniły „Wiadomości
Literackie” nr 23 z 9 czerwca 1935 r., które trafiły do
biblioteki. Il. 6

− Litografia barwna autorstwa Jana Gumowskiego:
Portret Józefa Piłsudskiego. Pod kompozycją pośrodku
faksymile podpisu Marszałka i nadruki, po prawej:
„WYKONANO W LIT. FR.ZIELIŃSKI I SP. KRAKÓW” i po
prawej „RYSOWAŁ NA KAMIENIU J. GUMOWSKI”. Na
kompozycji, w prawym dolnym narożniku sygn. „JAN
GUMOWSKI | KRAKÓW 1921”. Zakup w Antykwariacie
„Rara Avis” w Krakowie. IL. 8

W czerwcu br. wzięliśmy udział w aukcjach
antykwarycznych, na których zakupione zostały:
− Litografia barwna autorstwa Michała Byliny z 1933 r.
przedstawiająca portret konny Marszałka Piłsudskiego
na tle maszerującego oddziału konnego. Sygnowana
monogramem na kamieniu: „MB”; na passe-partout
ołówkiem „Michał Bylina” oraz „Litografia”; oprawna
w złoconą ramę. Zakup w: „Antykwariaty Warszawskie
LAMUS Andrzej Osełko”. IL.7
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ŚLĄSK, WSPÓLNA SPRAWA
Debata o powstaniach śląskich
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Biuro
Programu „Niepodległa” zorganizowały 8 czerwca br.
debatę o procesie włączenia Górnego Śląska w granice II
Rzeczpospolitej.
Wzięli w niej udział naukowcy i muzealnicy z Muzeum
Miejskiego w Tychach, pani Aleksandra Matuszczyk oraz
Muzeum Śląskiego w Katowicach, pan dr Karol Makles
i dr Paweł Parys. Nasze muzeum reprezentował prof.
Grzegorz Nowik. Debatę zatytułowana „Śląsk, wspólna
sprawa” poprowadził red. Tomasz Borówka, historyk
i regionalista.
W setną rocznicę włączenia Górnego Śląska w granice
II Rzeczpospolitej Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku udostępniło w portalu „Żołnierze
Niepodległości” liczący ponad dwadzieścia cztery tysiące
nazwisk wykaz Powstańców Śląskich - powstańców
i powstanek.
Wielu z nich to pisarze, wydawcy prasy lokalnej,
prawnicy, nauczyciele, działacze na rzecz
równouprawnienia języka polskiego w szkołach
urzędach, wspierający kultywowanie tradycji i kultury.
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Ich praca edukacyjna na przełomie XIX i XX w.,
wieloletni trud wiązania tożsamości śląskiej z tradycją
polską, zaowocował udziałem społeczności w życiu
publicznym, rozwojem organizacji społecznych,
oświatowych, a także paramilitarnych, jak “Sokół”.
Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdy
dyplomatyczne i pokojowe argumenty nie odniosły
skutku, Ślązacy powstali z bronią w ręku, aby zaznaczyć
swoja przynależność państwową, Znaczący był udział
Ślązaków w Legionach Polskich, a wielu z nich po
zakończeniu I wojny światowej wstąpiło do Wojska
Polskiego.
Nazwiska Powstańców Śląskich zamieściliśmy w Portalu
Żołnierzy Niepodległości im poświęconym. Mecenasem
Portalu ŻN jest PKN ORLEN
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/
8 czerwca 2022 r.
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FINAŁ XV OLIMPIADY W MUZEUM PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
W dniach 17-19 czerwca miał miejsce finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia.
W dniach 17-19 czerwca 2022 roku odbyła się II część
zawodów finałowych XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683”.
W zawodach uczestniczyło pięćdziesięciu trzech
uczniów, którzy zostali zakwalifikowani na podstawie
pozytywnych wyników uzyskanych na etapie rejonowym.
Uczestnicy finału brali udział w ośmiu konkurencjach
– w sześciu pracach pisemnych i w dwóch egzaminach
ustnych. Zawody odbywały się w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie, w Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku oraz na terenie obiektów zabytkowych
Warszawy. Komisja Egzaminacyjna w czasie zawodów
centralnych sprawdziła trzysta osiemnaście prac
testowych i pisemnych, a także oceniła sto sześć
wypowiedzi ustnych.

laureatów oraz dwudziestu trzech finalistów. Miejsce
I w klasyfikacji generalnej zajął Igor Demianiuk z II LO
w Białymstoku im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.
II miejsce zajął Michał Piszczek z I LO im. księżnej
Elżbiety w Szczecinku. Miejsce III zdobyła Paulina
Orlińska z I Społecznego LO im. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Na podstawie obliczonych punktów z każdej konkurencji
Komisja Egzaminacyjna wyróżniła trzydziestu

17-19 czerwca 2022 r.

ORGANIZATORZY
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Organizatorami Olimpiady są Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Wszystkie najnowsze informacje o Olimpiadzie można
znaleźć na stronie www.olimpiadalosyzolnierza.pl oraz
na profilu Olimpiady na Facebook
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UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA „FRONT
WSCHODNI 1918-1919”

17

W ostatnim czasie ukazało się nowa publikacja
poświęcona historii wojny polsko-bolszewickiej. Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest współwydawcą
edycji źródeł „Front Wschodni 1918-1919”, cz. I. Materiały
archiwalne opracował zespół badaczy, pod kierunkiem
prof. Grzegorza Nowika i dr. Daniela Koresia, w skład
którego weszli dr Stefan Artymowski, prof. Janusz Cisek,
Rafał Igielski, Piotr Podhorodecki, prof. Tadeusz Rawski,
Łukasz Suska, dr Marek Tarczyński i Łukasz Wieczorek.
Wydawcami tej publikacji są: Fundacja Rodziny
Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku oraz Oficyna Wydawnicza RYTM.
Część I tomu „Front Wschodni...” zawiera dokumentację
z okresu tworzenia Wojska Polskiego od jesieni 1918 r.,
ukazując jego początki oraz pierwsze starcia zbrojne
z Armią Czerwoną, a także działania na pozostałych
odcinkach frontu, na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej.
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