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WYDARZENIA

CZERWIEC

• 28 kwietnia – Wykład we Wrocławiu
o Bronisławie Piłsudskim

3

• 14 maja – Noc Muzeów

4

WYDARZENIA CYKLICZNE

Cykl „Muzealne przygody z Helą”
• Z wizytą w domu Piłsudskich
- tworzymy portrety rodzinne

• 14 maja – Badanie preferencji publiczności
podczas Nocy Muzeów
5
• 14 maja – Uruchomienie portalu wiedzy
o Bronisławie Piłsudskim

8

• Ogrodowe wyplotki, czyli o sztuce tworzenia
wianków
8

5

Cykl „Wytwórnia zabawy – o historii inaczej”

• 26 maja – Mamy mamom w Dzień Matki/
МАТЕРІ ДЛЯ МАТЕРІВ до Дня матері
6

• Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą
- tworzymy głośniki pasywne

9

• 5 czerwca – Polsko-ukraiński
Dzień Dziecka w Muzeum

6

• 5 czerwca – Ósmy Turniej Debat
Historycznych

EDUKACJA

7

• Młodzieżowa Rada Muzeum promuje
współpracę rówieśniczą

10

• Zajęcia dla klas przygotowawczych
z Ukrainy

10

DZIAŁ WYSTAW
I POPULARYZACJI NAUKI
• Pierwsza duża wystawa czasowa w Sali
Paderewskiego

11

DZIAŁ NAUKOWY
• PRZYWÓDCA. Debata nie tylko
o Piłsudskim

12

• ŚLĄSK, WSPÓLNA SPRAWA.
Debata o powstaniach śląskich

14

• Finał Olimpiady w Muzeum Piłsudskiego
w Sulejówku

16

ZBIORY
• Najnowsze darowizny dla Muzeum

17

ZESPÓŁ MUZEUM I WOLONTARIAT
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• „Na wiosennym szlaku”

19

• Zbiórka krwi w Muzeum

19

• Festiwal Zofiówka
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OPOWIEŚĆ O Bronisławie Piłsudskim Polak nazwany Królem Ajnów
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Kazuhiko Sawada

WYKŁAD WE WROCŁAWIU O BRONISŁAWIE PIŁSUDSKIM
28 kwietnia Jadwiga Rodowicz-Czechowska,
kierowniczka Działu Rozwoju Muzeum, przedstawiła
książkę Kazuhiko Sawady Opowieść o Bronisławie
Piłsudskim. Polak nazwany Królem Ajnów, w czytelni
im. Ludwika Flaszena w Instytucie Jerzego
Grotowskiego we Wrocławiu. Wykład zorganizowany
został przez Instytut jako wydarzenie otwierające
cykl spotkań „Sakura. Wrocławskie dni japońskich
inspiracji”. Organizatorzy napisali: „W ciągu czterech
dni święta kwitnących wiśni chcemy zaprosić do
źródeł, do świata naszych inspiracji. Chcielibyśmy
również podzielić się owocami pracy nie tylko
naszej, ale i innych zaprzyjaźnionych grup, które na
poziomie tematyki, bądź wpływów praktycznych,
pozostają w polu oddziaływania kultury Japonii.
Chcemy pokazać, jak szeroki i różnorodny jest świat
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wpływów tego niezwykłego społeczeństwa, które,
jak się wydaje, znalazło receptę na łączenie tradycji
z nowoczesnością i dbałością o własną wyjątkową
tożsamość. Chcemy tropić ślady związków polskojapońskich i pytać, co to znaczy praktykować
tradycyjne formy japońskiej sztuki w dzisiejszej
Polsce”.
Jadwiga Rodowicz- Czechowska przedstawiła
w pokazie przedpremierowym portal wiedzy
o Bronisławie Piłsudskim, stworzony przez Muzeum.
Słuchacze wykładu zadawali wiele pytań na temat
Bronisława Piłsudskiego. Interesowały ich szczególnie
losy nagrań głosów Ajnów, jakie zarejestrował
Piłsudski w latach 1902-1905 na woskowych wałkach,
przy pomocy fonografu Edisona.
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NOC MUZEÓW
Noc Muzeów okazała się świetną okazją do spędzenia sobotniego wieczoru w nowoczesnym gmachu i rodzinnym domu
Piłsudskich. Nasze Muzeum kolejny raz dołączyło do ogólnopolskiej akcji, oferując zwiedzającym bezpłatne atrakcje. Było
z czego wybierać!

W podziemnym „skarbcu”
– zwiedzanie magazynu zbiorów
Noc Muzeów stała się wyjątkową okazją do zajrzenia za
muzealne kulisy. Można było dołączyć do ekskluzywnego
grona osób, które obejrzały to, co zwykle dla
zwiedzających niedostępne – nowoczesny, umieszczony
głęboko pod ziemią magazyn zbiorów muzealnych!
O ukrytych w nim skarbach opowiedzieli pracownicy
Działu Zbiorów, dbający na co dzień o te bezcenne obiekty.

14 MAJA

Zwiedzanie dworku
i ogrodu historycznego
Dworek „Milusin” to odtworzony z dbałością
o najdrobniejsze detale, posadowiony pośród licznych
drzew i majowo zieleniącej się roślinności, dom rodzinny
Piłsudskich. Jego zwiedzenie przybliża atmosferę
i codzienne życie Marszałka oraz jego bliskich.

Samodzielne zwiedzanie
wystawy stałej
Ekspozycja prezentuje nie tylko biografię jej głównego
bohatera, ale także epokę, w której żył. Należy jednak
zaznaczyć, że narracja sięga aż po czasy współczesne,
co najlepiej pokazuje jak wciąż cenne jest dziedzictwo
Marszałka. Nowoczesna wystawa została wielokrotnie
wyróżniona i nagrodzona w międzynarodowych
konkursach. Zwiedzanie wystawy odbywa się samodzielnie.

Recital fortepianowy
Łucji Wróblewskiej
Podczas zwiedzania goście mogli zrobić sobie 40
minut przerwy, by zatopić się w pięknych dźwiękach
muzealnego fortepianu. Dla naszych gości w saloniku
muzealnym zagrała Łucja Wróblewska, uczennica
Prywatnej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Sulejówku.
Podczas koncertu goście usłyszeli następujące utwory:
• Preludium i fuga gis-moll t.I DWK, Jan Sebastian Bach;
• Sonata C-dur op. 53 cz. I „waldsteinowska”, Ludwig van
Beethoven;
• Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Etiuda cis-moll op. 10 nr 4,
Ballada As-dur op. 47, Fryderyk Chopin.
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BADANIE PREFERENCJI PUBLICZNOŚCI PODCZAS NOCY MUZEÓW
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14 MAJA

W trakcie Nocy Muzeów Dział Promocji oraz Dział Obsługi Odwiedzających przeprowadziły badanie preferencji
publiczności, w którym chcieliśmy sprawdzić wrażenia z wizyty w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Dzięki wynikom dowiedzieliśmy się, że 99% osób poleci innym wizytę w naszym Muzeum. Zdecydowana większość
osób badanych bardzo dobrze oceniła organizację wydarzenia, a jako główny powód wizyty 40% osób wskazało,
że przyciągnęło ich miejsce. Wyniki będą wykorzystane w celu lepszego dostosowania oferty Muzeum do potrzeb
zwiedzających.

k
uds

PIŁSUDSKIEGO

URUCHOMIENIE PORTALU WIEDZY
O BRONISŁAWIE PIŁSUDSKIM
14 maja, podczas Nocy Muzeów, uruchomiony został portal wiedzy
o Bronisławie Piłsudskim (bronislawpilsudski.pl). Wydarzenie
zaszczycił swoją obecnością, dokonując uroczystego otwarcia
portalu, ambasador Japonii w Polsce – pan Akio Miyajima. Portal
działa na razie w języku polskim, ale trwają przygotowania do
opracowania wersji anglojęzycznej oraz japońskojęzycznej.
Ambasador Miyajima otrzymał z tej okazji pamiątkową przypinkę
pierwszego użytkownika portalu - First User.

😊

Na zdjęciu: ambasador Akio Miyajima oraz opiekująca się portalem
Ewa Michalska-Markert.
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26 MAJA

MAMY MAMOM W DZIEŃ
MATKI/МАТЕРІ ДЛЯ
МАТЕРІВ ДО ДНЯ МАТЕРІ

POLSKO-UKRAIŃSKI DZIEŃ
DZIECKA W MUZEUM
Z okazji Dnia Dziecka przygotowujemy dla
naszych gości wyjątkowe wydarzenie. 5 czerwca
na terenie kompleksu muzealnego odbędzie się
gra terenowa, podczas której odwiedzający będą
mieli okazję odkrywać skarby dziedzictwa kultur
polskiej i ukraińskiej. Zapraszamy wszystkie
rodziny do wspólnej zabawy, połączonej
z poznawaniem ciekawostek historycznych.

W Dniu Matki Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku zaprosiło wszystkie mamy do
udziału w pikniku w ogrodzie historycznym przy
dworku „Milusin”. Czekały na nie kawa, herbata
i owoce, a także drobne upominki. Dla maluchów
przygotowane były zabawki i kocyki na trawę.
Spotkanie zainaugurowało nowy cykl spotkań
dla mam z maluszkami. Jaki charakter będą one
miały? To zależy od ich uczestniczek!

Dzień Dziecka obfitowaćbędzie w wiele
niespodzianek i rodzajów rodzinnej aktywności.
Tłumacze języka ukraińskiego pomogą
w nieskrępowanej zabawie i wymianie
doświadczeń.
Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce
umieszczony zostanie na naszej stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych.
05.06.2022 r., w godzinach 12.00 -15.00
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka jest otwarte,
niebiletowane.
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ÓSMY TURNIEJ DEBAT
HISTORYCZNYCH
4 czerwca 2022 roku w Muzeum odbędzie się Ósmy
Turniej Debat Historycznych. Weźmie w nim udział 10
drużyn ze szkół średnich z całej Polski, które brały udział
w kolejnej edycji projektu Klubów Debat Historycznych.
W turnieju uczestnicy zmierzą się z tematami:

5 CZERWCA

• Ta izba żałuje, że polskie obchody Święta
Niepodległości zmarginalizowały rocznicę
zakończenia I wojny światowej
• Jest 15 maja 1926 roku. Ta izba jako Stanisław
Wojciechowski, kontynuowałaby walkę
z Józefem Piłsudskim.
• Jest rok 1934. Ta izba wprowadziłaby
w II Rzeczpospolitej model mecenatu
państwowego opartego na centralnej Izbie Plastyki.
• Ta izba żałuje, że współpraca z rządem carskiej Rosji
była traktowana przez wielu Polaków jako zdrada
narodowa.

7

Trzymajcie kciuki za naszych uczestników!
05.06.2022 r. w godz. 10.00 – 19:00 w Sulejówku
Finansowane ze środków Muzeum
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CYKL
„MUZEALNE PRZYGODY Z HELĄ”

WYDARZENIA CYKLICZNE

Z WIZYTĄ W DOMU PIŁSUDSKICH TWORZYMY PORTRETY RODZINNE
W maju pierwszy raz udaliśmy się z uczestnikami warsztatów
do dworku „Milusin”, by z bliska przyjrzeć się rodzinie
Piłsudskich: Józefowi, Aleksandrze, Wandzie i Jagodzie.
Zastanawialiśmy się, jaką rolę odgrywają w domach rodzinne
fotografie. Zainspirowani urokami ogrodu historycznego
tworzyliśmy także portrety naszych rodzin, wykorzystując do
tego aparat natychmiastowy.
22.05.2022 r., godzina 12.00

OGRODOWE WYPLOTKI, CZYLI
O SZTUCE TWORZENIA WIANKÓW
W czerwcu ponownie udamy się z rodzinami do ogrodu. Tym
razem wspólnie poznamy tajniki sztuki florystycznej i nauczymy
się tworzyć piękne wianki! Z jakich kwiatów wyplatano wianki
w dawnych czasach i skąd wzięła się ta tradycja? Tego oraz
wielu innych ciekawych rzeczy, między innymi na temat
kwiatów rosnących w naszym ogrodzie, dowiemy się już
w niedzielę, 19 czerwca.
19.06.2022 r., godzina 12.00
Warsztaty stacjonarne w ramach cyklu „Muzealne przygody
z Helą” są płatne. Bilet dla dziecka: 30 zł brutto (w tym bilet
uzupełniający dla jednego opiekuna), każda dodatkowa osoba
15 zł brutto.
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WYDARZENIA CYKLICZNE

CYKL „WYTWÓRNIA ZABAWY – O HISTORII INACZEJ”
STOJĘ PRZED JAKĄŚ DZIWACZNĄ TRĄBĄ
- TWORZYMY GŁOŚNIKI PASYWNE
W maju, podczas zajęć z cyklu „Wytwórnia zabawy
– o historii inaczej” zapoznawaliśmy się z archiwalnymi
nagraniami głosu Józefa Piłsudskiego. Odwiedziliśmy
wystawę i oglądaliśmy różne źródła historyczne, w tym
zabytkową płytę gramofonową. Zastanawialiśmy
się także nad tym, jak rozwój technologii zmienił
metody utrwalania dźwięku, a następnie w Muzealnej
Warsztatowni budowaliśmy własne głośniki pasywne.
Choć praca nie była łatwa, sprawiła uczestnikom
wiele przyjemności i satysfakcji. Najwięcej radości
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przyniosło testowanie głośników, które – jak się okazało
– znakomicie spełniły swoją rolę i skutecznie potęgowały
dźwięki odtwarzane ze smartfonów. A kształt głośników
nie był przypadkowy…
08.05.2022 r., godzina 12.00
Wytwórnia zabawy to kontynuacja projektów,
realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem
Robisz.To.
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MŁODZIEŻOWA RADA MUZEUM
PROMUJE WSPÓŁPRACĘ
RÓWIEŚNICZĄ
Wiosna to dla Młodzieżowej Rady Muzeum czas
intensywnych działań. Podczas Nocy Muzeów radne
i radni uczestniczyli w warsztatach z autoprezentacji,
które poprowadził aktor Szymon Bujak. Młodzież pod
czujnym okiem specjalisty tworzyła własne materiały
audiowizualne, które będzie wykorzystywała w dalszym
działaniu. Wspólnie udaliśmy się także do magazynu
zbiorów, gdzie specjalistka od spraw konserwacji
zaprezentowała nam elementy strojów historycznych,
znajdujące się w naszych zasobach. Tym samym
zbieraliśmy dalsze inspiracje do realizacji projektu
poświęconego modzie II Rzeczpospolitej.

EDUKACJA

To jednak nie jedyne aktywności! 28 maja wspólnie
z nastoletnimi wolontariuszami i wolontariuszkami
zorganizowaliśmy pierwsze w muzeum spotkanie
rówieśnicze, zapraszając kolegów i koleżanki
z okolicznych szkół. Zależało nam przede wszystkim
na tym, żeby poznać się przy twórczej pracy. Podczas
spotkania robiliśmy tulipany origami w barwach polskich
i ukraińskich, a także wspólnie obejrzeliśmy wystawę.
maj, czerwiec 2022 r.

ZAJĘCIA DLA KLAS
PRZYGOTOWAWCZYCH
Z UKRAINY
20 maja odbyły się w naszym muzeum pierwsze
bezpłatne zajęcia dla klas przygotowawczych,
stworzonych w szkołach dla uczniów z Ukrainy.
Odwiedziły nas dzieci w wielu od 7 do 10 lat, które
obecnie uczą się w Szkole Podstawowej nr 2
w Sulejówku. Mamy nadzieję, że w najbliższym
czasie nasz historyczny ogród odwiedzą inne klasy
przygotowawcze z Sulejówka oraz z Warszawy.
Maj, czerwiec 2022 r.
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DZIAŁ WYSTAW I POPULARYZACJI NAUKI
11

PIERWSZA DUŻA WYSTAWA CZASOWA W SALI PADEREWSKIEGO
10 maja Muzeum podpisało umowę z biurem
projektowym JAZ+Architekci na zaprojektowanie
wystawy „Te wszystkie skarby. Dary i Darczyńcy
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Będzie
to pierwsza duża wystawa czasowa naszego muzeum,
zrealizowana w Sali Paderewskiego. Jako wydarzenie
towarzyszące obchodom stulecia podarowaniu dworku
„Milusin” Józefowi Piłsudskiemu, ekspozycja zostanie
otwarta w czerwcu 2023 roku i potrwa sześć miesięcy.
Zwycięski zespół zaprezentował pracę, która w czytelny
sposób nawiązuje do wskazanej przez nas w scenariuszu
idei muzeum jako „żywego skarbca”.
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Grono oceniające doceniło m.in.
modułowość zaproponowanych rozwiązań oraz
łatwość dopasowania do szczegółowych wytycznych.
JAZ+Architekci to biuro z Warszawy, które zajmuje
się bardzo różnymi przedsięwzięciami: projektuje
i realizuje nie tylko wystawy, lecz również zespoły
urbanistyczne. W swoim dorobku ma realizacje m.in.
dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Fotografii w Krakowie, wrocławskiego Ośrodka
„Pamięć i Przyszłość”, Urzędu Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy oraz Zarządu Zieleni Warszawskiej.
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PRZYWÓDCA. DEBATA NIE TYLKO O PIŁSUDSKIM
Przypadające 12 maja dwie rocznice: przewrotu
majowego oraz odejścia Józefa Piłsudskiego na wieczną
wartę skłaniały do refleksji. Z tej okazji Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Biurem Programu
„Niepodległa” zorganizowało transmitowaną online
debatę o przywództwie. Dziś, gdy od trzech miesięcy
za wschodnią granicą Polski toczy się wojna wywołana
rosyjską agresją na Ukrainę, temat przywództwa staje się
szczególnie ważny
Uczestnicy debaty zastanawiali się nad przywództwem
w kontekście politycznym, społecznym
i psychologicznym. Józef Piłsudski został zapamiętany
jako polityk charyzmatyczny i nadal jest uważany za
wzór przywódcy. Współcześnie menedżerowie i różni
liderzy kształcą się w zarządzaniu i uczą przywództwa na
studiach i specjalistycznych kursach. Jak te umiejętności
zdobył samouk Józef Piłsudski? Na czym polegał jego
fenomen? Czy analiza jego osobowości, intelektu
oraz metod działania i wyborów, które doprowadziły
go do najwyższych stanowisk w państwie i sukcesów
politycznych, może być przydatna współczesnym
liderom politycznym, dowódcom wojskowym i kadrom
zarządzającym różnymi gałęziami życia społecznego?
Czy można się nauczyć jak zostać wybitnym przywódcą?
Na ile przywództwo wiąże się ze szczególnymi cechami
osobowości, a na ile nabytymi umiejętnościami,
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pracą, wyrzeczeniami i dyscypliną? Uczestnicy
debaty zastanawiali się też, w jakim stopniu wybitna
jednostka może wpłynąć na bieg historii. Choć wielu
przywódców zapisało się w dziejach, tylko nieliczni mogą
się poszczycić mianem „przywódcy z prawdziwego
zdarzenia”.
Wybitni przywódcy pojawiają się w wyjątkowych
momentach historii, trudnych pod względem
militarnym, ekonomicznym, nastrojów społecznych.
Na ile zatem ich zachowania w sytuacji kryzysowej
kształtują wydarzenia? Dziś z podziwem obserwujemy
prezydenta Władymira Zełenskiego, który skutecznie
podtrzymuje dumę i wolę walki w narodzie
ukraińskim. Ten charyzmatyczny mówca skupia na
sobie uwagę całego świata. Rozumie siłę mediów,
szczególnie społecznościowych, za pomocą których
wpływa na opinię publiczną i być może pośrednio na
decyzje światowych liderów. Pod jego przywództwem
Ukraina okazała się twardym przeciwnikiem dla
rosyjskiego najeźdźcy. Czas wojennej niepewności
weryfikuje przywództwo. W tym szczególnym czasie
dla całej Europy, nawiązując do ważnych polskich
rocznic, uczestnicy debaty rozmawiali o przywódcach
na czas wojny i walki o niepodległość, zastanawiając
się, czy - i jeśli tak, to dlaczego - mogą kształtować
bieg historii.
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Uczestnicy debaty:
dr Wojciech Karczewski – pracownik naukowy
Uniwersytetu SWPS, doktor nauk o zarządzaniu
i jakości. Absolwent stosunków międzynarodowych
i politologii z zakresu przywództwa politycznego.
Kierownik polskich i anglojęzycznych studiów
Zarządzanie i Przywództwo oraz Dyrektor Biura
Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS,
wykładowca przedmiotów: kompetencje przywódcze,
zachowania organizacyjne (psychologia w zarządzaniu),
zarządzanie organizacją i projektami. Autor monografii
i publikacji naukowych na temat przywództwa,
motywacji i predyspozycji. Jako doradca biznesowy
i pracownik firmy konsultingowej doradzał wielu
czołowym korporacjom europejskim.
prof. dr hab. gen. Stanisław Koziej – gen. bryg.
w stanie spoczynku, były szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego i wiceminister obrony narodowej,
dyrektor departamentu w MON i BBN, oficer sztabów
dywizji i okręgu wojskowego oraz Sztabu Generalnego
WP, wieloletni nauczyciel akademicki w uczelniach
wojskowych i cywilnych. Współautor polskich strategii
obronnych przełomu XX i XXI wieku, autor kilkuset
publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego,
w tym zwłaszcza obronności.

prof. dr hab. Grzegorz Nowik – instruktor harcerski,
zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów
Politycznych PAN, b. wykładowca UKSW. Kierował
Zespołem Upowszechniania Tradycji oraz Komisją
Symboliki Wojskowej w MON. Wieloletni redaktor naczelny
„Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz zastępca
dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych.
Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii
harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej Józefa
Piłsudskiego, kieruje zespołem wydającym dokumenty
wojny 1918–1920. Autor monografii polskiego
radiowywiadu: „Zanim złamano ENIGMĘ … Rozszyfrowano
REWOLUCJĘ”. Przewodniczący Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej (2016-2021).
Prowadzenie debaty:
Miłka Skalska – zastępczyni dyrektora Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie. Dziennikarka i prezenterka
telewizyjna, reżyserka i scenarzystka programów
publicystycznych, reportaży i filmów dokumentalnych.
Moderuje spotkania autorskie z pisarzami oraz debaty
o tematyce kulturalnej, społecznej i historycznej.
Wykładowczyni na Wydziale Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
w Instytucie Badań Literackich PAN.

Zapis debaty z 12.05.2022 r. do obejrzenia na kanale Youtube Muzeum
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości
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ŚLĄSK, WSPÓLNA SPRAWA
DEBATA O POWSTANIACH ŚLĄSKICH
8 czerwca 2022 r.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Biuro
Programu „Niepodległa” zapraszają na debatę o procesie
włączenia Górnego Śląska w granice II Rzeczypospolitej.
Wezmą 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 reprezentować będzie
prof. Grzegorz Nowik. Debatę zatytułowana „Śląsk,
wspólna sprawa” poprowadzi red. Tomasz Borówka,
historyk i regionalista, który pisze:

Lata 1919-1922 to trudny, przełomowy, chwilami
dramatyczny okres w dziejach Górnego Śląska i jego
mieszkańców, Górnoślązaków. Upłynął już odeń wiek
- obecnie, w 2022 roku, obchodzimy 100. rocznicę
włączenia części Górnego Śląska do Polski. Wkroczenie
Wojska Polskiego do Katowic 20 czerwca 1922 uznano
niedawno za moment o symbolice tak silnej, że właśnie
20 czerwca został ogłoszony Narodowym Dniem
Powstań Śląskich. Zarazem, mimo upływu z górą stu
lat od powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku,
wydarzenia te nie przestają budzić emocji, a nawet
animozji. I to na całym szeregu płaszczyzn. Po pierwsze
tej polsko-niemieckiej. Niemcy, które po trzecim
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powstaniu, decyzją zwycięskich mocarstw, utraciły
wtedy na rzecz Polski część Górnego Śląska, czuły się
pokrzywdzone. To poczucie krzywdy nadal rzutuje na
niemieckie oceny ówczesnych wydarzeń. Efektem
są odmienne narracje, polska i niemiecka. Ale to nie
wszystko. Odmienne narracje o powstaniach walczą
o lepsze także między samymi Polakami. Czy to prawda,
że Polska, dla której priorytetem była polityka wschodnia,
nie angażowała się poważnie w walkę o Górny Śląsk
w latach 1919-1920? Czym było trzecie powstanie
śląskie? Patriotycznym zrywem Górnoślązaków? Śląską
wojną domową? Niewypowiedzianą wojną Polski
i Niemiec, jakąś polsko-niemiecką wojną hybrydową
owych czasów? Czy rację miał Wojciech Korfanty,
dla którego pierwszoplanową rolę w walce o Górny
Śląsk odgrywała dyplomacja i zakulisowe kontakty
z francuskimi decydentami, czy też Michał Grażyński,
dążący do uzyskania rozstrzygających rezultatów na polu
walki? W tle zaś tych wszystkich kontrowersji mamy
pytanie zasadnicze: jaką rolę w zdobyciu części Górnego
Śląska przez II RP odegrał Józef Piłsudski? Który przypomnijmy - był czołowym rzecznikiem i realizatorem
polityko wschodniej, który stał na czele polskich sił
zbrojnych i POW, i którego przecież człowiekiem był
Grażyński, od 1926 roku wojewoda śląski.
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O tym właśnie będą debatować nasi goście. Do śledzenia
debaty na kanałach YouTube Biura Niepodległa i naszego
muzeum zapraszamy uczniów liceów, które biorą udział
w dorocznej Olimpiadzie Historycznej organizowanej
przez Pion Naukowy Muzeum, a także wszystkich
zainteresowanych historią i tematyką.
W setną rocznicę włączenia Górnego Śląska w granice
II Rzeczypospolitej Muzeum Józefa Piłsudskiego
udostępnia 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.
Ich praca edukacyjna na przełomie XIX i XX w.,
wieloletni trud wiązania tożsamości śląskiej z tradycją
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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/
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FINAŁ OLIMPIADY W MUZEUM PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
Przed nami finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od
Obertyna do Wiednia".
Zwieńczeniem kilkumiesięcznej rywalizacji w ramach
XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1531–1683” będzie
finał w dniach 17-19 czerwca w Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku. Ogłoszenie wyników nastąpi
podczas gali. Oprócz nagród rzeczowych, zarówno
laureaci, jak i finaliści, otrzymają także dodatkowe
punkty rekrutacyjne na wybranych uniwersytetach
oraz zwolnienie z matury z historii na poziomie
podstawowym.
Tegoroczna edycja jest poświęcona dziejom między
dwiema wielkimi bitwami: pod Obertynem i pod
Wiedniem. Doprecyzowują one zakres wiedzy
historycznej, która była weryfikowana na kolejnych
etapach olimpiady: od zawodów szkolnych,
międzyszkolnych, przez wojewódzkie i wreszcie centralne.
Charakterystyczne dla olimpiady jest interdyscyplinarne
podejście, a zadania mają różny poziom trudności. Zawody
sprzyjają popularyzacji zainteresowania historią poprzez
angażujące zadania w terenie, „żywe” poznawanie historii,
pracę z eksponatem i ze źródłem historycznym.
ORGANIZATORZY
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Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr.
Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego" jest renomowanym, ogólnokrajowym
projektem skierowanym do uczniów ostatnich klas
szkół podstawowych oraz liceów i techników. Co
roku w zawodach bierze udział niemal 3 000 uczniów.
Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach od
listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody
finałowe i gala wręczenia nagród.
Organizatorami Olimpiady są Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Kiedy: 19 czerwca 2022 r. godz. 12.30 (gala wręczenia
nagród)
Gdzie: Sala Paderewskiego w Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku, al. Piłsudskiego 29, Sulejówek
Wstęp wolny, informacje:
olimpiada@muzeumpilsudski.pl
Wszystkie najnowsze informacje o Olimpiadzie można
znaleźć na stronie www.olimpiadalosyzolnierza.pl oraz
na profilu Olimpiady na Facebook
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NAJNOWSZE DAROWIZNY DLA MUZEUM
W ostatnim czasie do Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku przyjęliśmy bardzo cenne darowizny.
Pan Iwo Indelak z Kanady przekazał modlitewnik
po swoim wujku legioniście Michale Rzadkiewiczu.
Książeczka „Modlitwy Legionów Polskich” o wymiarach
6,6 x 5,1 cm wydana została „za zezwoleniem
Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Władysława
Bandurskiego” nakładem Wiedeńskiej Delegacji
Samarytanina Polskiego w 1915 r.

ZBIORY

Pani Urszula Waś ofiarowała pamiątki po swojej matce
Krystynie Ostrowskiej, siostrze legionisty 1. Pułku
Ułanów, Tadeusza Ostrowskiego „Ostera”:
•A
 lbum 1. pułku I Brygady Legionów Polskich 1915,
wydrukowany w Drukarni Narodowej w Krakowie,
zawierający 27 kart przeszytych sznurkiem. W albumie
znajduje się 48 reprodukcji przedstawiających szlak
bojowy Legionów: Wedeta nad Nidą; Ziemianka nad
Nidą; Nida; Moskale schwytani 3 maja 1915 r.; Linia
okopów nad Nidą; Rzeźbiarz w okopie; Kolumna pod
Pińczowem; Spoczynek pod Bogoryą; Kuchnia B. III.;
Punkt opatrunkowy B. III.; Pobojowisko pod Kozinkiem;
Spalone miasto Ożarów; Mogiła na Kozinku B. III. K. III;
Wydawanie obiadu; Obiad; Spalone Łysobyki; Fragment
z lasu tarłowskiego po bitwie; Polegli w bitwie pod
Tarłowem [; Zasieki pod Tarłowem; Spoczynek po bitwie
i inne.
• Pocztówka: Ś. p. Tadeusz Ostrowski (Oster). |
Wachmistrz I-go pułku Ułanów Legionów Polskich. |
Wyszedł z Krakowa dnia 6-go Sierpnia 1914 roku z I-szą
| Kompanją Kadrową. Poległ po bohaterskiej obronie
dnia 13-go | Marca 1916 roku na Wołyniu. Wydana przez
Zakłady Graficzne B. Wierzbicki B. i S-ka.
Tadeusz Ostrowski „Oster” jest autorem słów pieśni
„Pierwsza Kadrowa”.
Pan Bartosz Wołkowski, działający w imieniu
własnym i Krakowskiej Drużyny Orląt im. Antosia
Petrykiewicza, podarował:
• dwie talie kart „Marszałkowskie” w ozdobnym
drewnianym pudełku o numerze seryjnym 1911.
Karty zostały wykonane wg rysunków ks. Wacława
Piszczka i Moniki Tomaszewskiej w Krakowskiej
Fabryce Kart Trefl przez graficzkę Barbarę Widłak
na stulecie odzyskania niepodległości w 2018 r.
Na asach znajdują się reprodukcje rysunków ks.
Wacława Piszczka, przedstawiające szklak bojowy
Legionów: Michałowice, Łowczówek, Przełęcz
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Legionów oraz Akt 5 listopada. Na kartach widnieją
wizerunki Józefa Piłsudskiego (król pik), Ignacego Jana
Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Włodzimierza
Leopolda Jaworskiego, Aleksandry Szczerbińskiej
(dama pik), Zofii Zawiszanki, Kazimiery Niklewskiej,
Aleksandry Zagórskiej, Kazimierza Sosnkowskiego,
Tadeusza Rozwadowskiego, Józefa Hallera, Zygmunta
Zielińskiego.
• Dwa arkusze talii kart „Marszałkowskie” w kolorze
niebieskim i czerwonym.

ZBIORY

• Cztery oryginalne ołówkowe rysunki – projekty na asy
autorstwa ks. Wacława Piszczka:
- I bitwa Legionów pod Łowczówkiem;
- Obalenie słupa granicznego w Michałowicach;
- Krzyż na Przełęczy Pantyrskiej;
- Wręczenie szefowi sztabu Legionów Polskich mjr.
Filipowi Kochańskiemu przez przedstawiciela armii
austriackiej Proklamacji Królestwa Polskiego przed
Komendą Legionów w Baranowiczach 5 XI 1916 r.
• Oprócz tego otrzymaliśmy niepełną talię składającą
się z 40 kart z autografami osób, które otrzymały
talie, m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezydenta
Krakowa Jacka Majchrowskiego, kardynała Stanisława
Dziwisza, reżysera i odtwórcy głównej roli w filmie
„Piłsudski” Michała Rosy i Borysa Szyca, twórców kart:
ks. Wacława Piszczka, Moniki Tomaszewskiej i Barbary
Widłak, a także członków władz Związku Strzeleckiego.
Pan Piotr Szkup z Kanady podarował portret Józefa
Piłsudskiego, opisany przez autora na odwrocie płótna:
Portret P. Marszałka J. Piłsudskiego namalowany
bezinteresownie jako dar dla Szkoły Powszechnej A. Krawczyk pinx. Łowicz, dn. 29.IV.36 r.
Obraz we wrześniu 1939 r. został przecięty szablą
przez żołnierza niemieckiego. Obraz został uratowany
przez Franciszka Niedzielskiego, dziadka darczyńcy,
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu w latach
1930-1954, który wyjął go z ramy i zwinął w rulon,
a oryginalną ramę rozłożył na części. Obraz był ukryty
na strychu domu w Łowiczu aż do połowy lat 70. XX w.
W latach 80. XX w. obraz i rama zostały poddane
konserwacji przez studentów ASP w Warszawie.
Od lat 90. XX w. obraz pozostawał w rękach darczyńcy
w Kanadzie.
Fot.1-3 Alicja Firynowicz
Fot.4 Piotr Szkup

18

MUZEUM

JÓZEFA

PIŁSUDSKIEGO

W

SULEJÓWKU

/

BIULETYN

MAJ

–

CZERWIEC

ZESPÓŁ MUZEUM I WOLONTARIAT

„NA WIOSENNYM SZLAKU”
W niedzielę 22 maja odbył się w Sulejówku rajd
rowerowy „Na wiosennym szlaku”. Jeden z punktów
kontrolnych mieścił się w Muzeum, gdzie uczestnicy
mieli do rozwiązania kulinarny quiz przygotowany przez
wolontariuszy. W zabawie wzięło udział prawie 400 osób!

ZBIÓRKA KRWI W MUZEUM
Muzeum i Polowy Klub HDK PCK „Orle Gniazdo”
zapraszają na 137. Akcję Honorowego Oddawania
Krwi. W sobotę 4 czerwca w godzinach 10.00-14.00
na muzealnym placu stanie ambulans, w którym
chętni będą mogli oddać krew. W zamian krwiodawcy
otrzymają między innymi voucher na zwiedzanie
wystawy stałej muzeum lub dworku „Milusin” oraz
20% zniżki w restauracji Adelcia. Najważniejsza jest
oczywiście jednak świadomość, że czynem tym ratuje
się życie ludzkie.
Zapraszamy do udziału w akcji!

FESTIWAL ZOFIÓWKA
Zapraszamy na koleją edycję Festiwalu Zofiówka. Jest to
cykl wydarzeń kulturalnych zainspirowanych aktywną,
społeczną postawą Zofii Moraczewskiej – wynik
współpracy lokalnych instytucji kultury i zaangażowania
lokalnej społeczności. W dniach 15-25 czerwca
w różnych punktach Sulejówka odbędą się spotkania,
warsztaty, koncerty i przedstawienia. Do muzeum
zaprosimy m.in. na poranne sąsiedzkie spotkania
z kulturą, warsztaty dziennikarskie, wystawę fotografii
czy finałowy koncert chóralny.
Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Festiwalu:
www.festiwalzofiowka.pl
Festiwal Zofiówka dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
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