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13 SIERPNIA

OŚWIEĆ SIĘ! TWORZYMY
RECYKLINGOWE LAMPY
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywały
się hucznie i w radosnej atmosferze. W czasie trzech dni
zapraszaliśmy naszych gości do wspólnego spędzania
czasu i brania udziału w rozmaitych aktywnościach.
W ramach tego wyjątkowego wydarzenia, 13 sierpnia
odbyły się także specjalne, bezpłatne warsztaty rodzinne.
Tym razem wspólnie z uczestnikami przyglądaliśmy się
sztuce okopowej i rozmawialiśmy o tym, jak żołnierze
i cywile wykorzystywali np. łuski pocisków do tworzenia
wyjątkowych przedmiotów, zarazem funkcjonalnych
i dekoracyjnych. Razem z dziećmi i rodzicami
zastanawialiśmy się, czym jest recykling, dlaczego
jest ważny i w jaki sposób możemy wykorzystywać
stare, niepotrzebne przedmioty codziennego użytku
do robienia nowych rzeczy. Każdy zespół miał też
szansę wykonać własną, oryginalną lampę – złożoną ze
słoika, sznurków i drewnianych elementów. Inspiracją
do budowy lampy były oczywiście obiekty znajdujące
się w naszych muzealnych zbiorach. Własnoręcznie
zrobione lampki uczestnicy mogli zabrać ze sobą do
domów. Kto wie, może sprawdzą się do czytania podczas
nadchodzących jesiennych wieczorów…

3

MUZEUM JÓZEFA

PIŁSUDSKIEGO

W

SULEJÓWKU

/

BIULETYN

SIERPIEŃ

–

WRZESIEŃ

14-15 SIERPNIA
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W SULEJÓWKU
Prawie 5000 osób odwiedziło Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku podczas obchodów Święta
Wojska Polskiego! Podczas święta goście mogli zwiedzić
dworek „Milusin” oraz wystawę stałą i skorzystać
z atrakcji plenerowych. 14 sierpnia w Muzeum
królowali ułani. Nie mogło zabraknąć pokazów konnych,
które przygotowali Krechowiacy czyli 1. Pułk Ułanów
Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.
Po pełnym wrażeń dniu odbyła się debata naukowa
„Gorące lato 1920. Armia w odwrocie” (dostępna jest
na naszym kanale You Tube https://www.youtube.com/
watch?v=34NgzyVUSuo ).
15 sierpnia świętowaliśmy śpiewająco, ale zaczęliśmy
od wyjątkowego dla Muzeum wydarzenia - przekazania
przez prof. Andrzeja Kunerta jego cennego księgozbioru,
który zasilił muzealną kolekcję biblioteczną. Chwilę
później na scenie wystąpili: Garwoliński Teatr Muzyczny
Od Czapy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Akord
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z Sulejówka (cały koncert można obejrzeć tutaj: (1)
Święto Wojska Polskiego w Muzeum - koncert Teatru
Muzycznego „Od Czapy” i Orkiestry Dętej „Akord” YouTube Przez całe dwa dni towarzyszyło nam Wojsko
Polskie, prezentując współczesne uzbrojenie armii.
Poza atrakcjami zwiedzający mogli skorzystać z oferty
muzealnej restauracji „Adelcia” i cukierni „Babeczki”.
O nawodnienie wszystkich zadbał Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku.
Dziękujemy partnerom wydarzeń: 1. Brygadzie Pancernej
im. Tadeusza Kościuszki, Wojskowemu Instytutowi
Technicznemu Uzbrojenia, Wojskowemu Instytutowi
Techniki Pancernej i Samochodowej, Mazowieckiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej, cukierni „Babeczki”,
Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji
w Sulejówku oraz współorganizatorom: Miejskiemu
Domu Kultury w Sulejówku i Biurze Programu
„Niepodległa”.
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15 SIERPNIA

DAR PROF. ANDRZEJA
KUNERTA DLA BIBLIOTEKI
15 sierpnia w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
prof. Andrzej Krzysztof Kunert podpisał akt przekazania
części swojego ogromnego i niezwykle wartościowego
księgozbioru do naszej biblioteki. W darze od Profesora
znalazły się druki zwarte, czasopisma oraz druki ulotne
dotyczące życia i działalności Józefa Piłsudskiego, walki
zbrojnej o niepodległość i granice Rzeczypospolitej
1914-1921, Polski Odrodzonej, środowiska piłsudczyków
oraz historii odrodzonego wojska polskiego. Są również
fotografie, dokumenty oraz grafiki, które trafią do
naszych zbiorów muzealnych. Część książek znajduje
się już w Muzeum, a w biblioteczce znajdującej się
w muzealnym saloniku można obejrzeć wybrane
egzemplarze książek pochodzące z daru Profesora.
Szczególną cechą wyróżniającą księgozbiór prof. Kunerta
jest to, że gromadził wszystkie wydania danej publikacji,
dzięki czemu można będzie wnikliwie prześledzić zmiany
w opracowaniu, ingerencje cenzury i uaktualnienia stanu
badań kolejnych wydań danej publikacji.
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Za nami Letnia Akademia Debatowania, czyli trzy dni
intensywnych warsztatów dla mówców i sędziów.
Podczas kursu trenerki i trenerzy z wieloletnim
doświadczeniem debatanckim przekazywali wiedzę
licznie zgłoszonym uczestnikom. Poza spotkaniami
warsztatowymi, będącymi świetną okazją do wymiany
umiejętności, uczestnicy mieli szansę wziąć udział
w debatach treningowych. Gościliśmy mówców
z całej Polski, a rozmowom i debatom nie było końca!
Cieszy nas ogromne zainteresowanie projektem oraz
zaangażowanie uczestników, którzy mimo sierpniowych
upałów zdecydowali się na zgłębianie tajników sztuki
debatanckiej.
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28 SIERPNIA, godz. 12.00

19-21 SIERPNIA
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WAKACYJNY PLENER
MALARSKI
W ostatnią sierpniową niedzielę w naszym
ogrodzie historycznym odbył się rodzinny plener
malarski. Była to okazja, by wspólnie pożegnać
lato i wakacje przed nadchodzącym rokiem
szkolnym. Spotkanie rozpoczęliśmy spacerem
po milusińskiej puszczy w poszukiwaniu
inspiracji. Sprawdziliśmy, jakie kwiaty kwitną
w okolicach dworku i jakie warzywa dojrzewają
o tej porze roku. Porozmawialiśmy o tym, jak
wyglądał ogród w czasach, kiedy w Sulejówku
mieszkali państwo Piłsudscy i jak lubili spędzać
w nim czas. Od naszego gościa specjalnego
– artystki Anny Michniewicz-Szerszeń – dzieci,
młodzież i dorośli dowiedzieli się, czym różnią
się poszczególne techniki malarskie, na co
warto zwrócić uwagę, komponując obraz i jakie
narzędzia przydadzą się do pracy. Wyposażeni
w wiedzę uczestnicy wyruszyli na poszukiwanie
motywów, które chcieliby uwiecznić w swoich
dziełach. Oczywiście sam dworek „Milusin” stał
się bohaterem wielu obrazów, ale także okoliczne
zarośnięte ścieżki, oczko wodne czy ławeczki
wtopione w zieleń przyciągały uwagę artystów.
Również pod kątem techniki każdy wybrał coś
dla siebie. Powstały prace na płótnie, akwarele,
szkice ołówkiem, a nawet rysunki pastelowe.
Był to spokojny czas, w którym każdy mógł
znaleźć chwilę dla siebie, przestrzeń do skupienia
i relaksu. W sam raz, żeby zebrać siły przed
zbliżającą się wielkimi krokami jesienią.
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WARSZTATY
RODZINNE
Muzeum Józefa
Piłsudskiego

w Sulejówku zaprasza na

warsztaty rodzinne!

Zapraszamy na jesienną odsłonę warsztatów rodzinnych! Po wakacjach wracamy z dwoma cyklami
naszych warsztatów rodzinnych.

WYTWÓRNIA ZABAWY
Muzealne
– O HISTORII INACZEJ
przygody z Helą

MUZEALNE PRZYGODY Z HELĄ

Wytwórnia zabawy
- o historii inaczej

W pierwszą niedzielę miesiąca będą odbywały się

•spotkania
18.09.2022:
Co w trawie piszczy?
z cyklu „Wytwórnia zabawy – o historii
Sprawdzamy,
ktojest
mieszka
whistorii
milusińskim
inaczej”.
Ideą warsztatów
poznawanie
poprzez
majsterkowanie. Pomysł na ten cykl został
ogrodzie
zaczerpnięty z idei FabLabu, czyli rodzaju pracowni

Liściewłasnych
lecą z drzew.
•dającej
16.10.2022:
możliwość realizacji
projektówSzukamy
i pomysłów,
potrzebneogrodzie
są narzędzia,
jesieni do
w których
milusińskim
odpowiednia przestrzeń oraz wiedza techniczna.

Kawa
herbata?
•Program
20.11.2022:
ten realizowany
jestczy
w partnerstwie
ze Wpadamy
na podwieczorek
„Milusinie”
Stowarzyszeniem
Robisz.to.w
Dzięki
tej idei udało nam się
stworzyć pomost między przeszłością a teraźniejszością.

Choinkowy
blask
, czyli o tym,
•Aktywizujemy
18.12.2022:
i zachęcamy
uczestników
do wspólnego
jak dawniej
Boże Narodzenie
działania,
rozwijaniaświętowano
kreatywności i umiejętności
manualnych oraz poznawania historii. Pod czujnym
okiem edukatora każdy jest w stanie zostać
konstruktorem własnego przedmiotu!

W każdą trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy z kolei
na warsztaty rodzinne z cyklu „Muzealne przygody
z Helą”. Hela to rezolutna dziewczynka, która jest
• 4.09.2022:
Wnas
kratkę
czyz w
linie?
bohaterką
wydanej przez
książeczki
zadaniami,
stworzonej
specjalnie do
naszej ścieżki
rodzinnej na
Tworzymy
własne
notatniki
wystawie stałej. Podczas rodzinnych spotkań wspólnie
Co Piłsudski
robiłniezwykłe
• 2.10.2022:
odkrywamy
tajemnice historii
oraz poznajemy
opowieści
dotycząceTworzymy
muzealnych eksponatów,
w Tokio?
teatrzyki cieni
a następnie oddajemy się różnym twórczym zabawom.
Czapki zzabawy
głów!konstrukcyjne
• 6.11.2022:
Działania
plastyczne, techniczne,
Szyjemy
maciejówki
– to tylko
niektóre zwłasne
form działania,
które proponujemy
naszym uczestnikom, by w ciekawy sposób przybliżyć im
• 4.12.2022: Kim był Ziuk zanim
historię.

został Marszałkiem? Tworzymy
Warsztaty
odbywająprzestrzenne
się zawsze o godzinie 12. Bilety
dioramy

każdorazowo zakupić można poprzez stronę internetową
Muzeum bądź bezpośrednio w muzealnych kasach.

Zarezerwuj bilety na muzeumpilsudski.pl

Zapraszamy do wspólnego działania w naszym
Towarzystwie Rzeczy Przyjemnych a Niekoniecznie
Pożytecznych!

Wrzesień 2022 r.

Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek
Wrzesień 2022 r.

MJP20210902

Partner projektu
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W KRATKĘ CZY W LINIE?
TWORZYMY WŁASNE NOTATNIKI

EDUKACJA

Wakacje dobiegły już końca, a wraz z nadchodzącym rokiem
szkolnym powracają także nasze cykliczne warsztaty rodzinne.
Rozpoczynamy jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca
spotkaniem z cyklu „Wytwórnia zabawy – o historii inaczej”,
podczas którego spróbujemy nieco oswoić szkołę. Wybierzemy
się na wystawę, gdzie porozmawiamy o tym, jak wyglądała
nauka w czasach, kiedy Ziuk chodził do gimnazjum i dowiemy
się, dlaczego nie lubił swojej szkoły, chociaż czytanie sprawiało
mu dużą przyjemność. Następnie wspólnie z uczestnikami
zagłębimy się w niesamowity świat introligatorstwa – opowiemy,
skąd bierze się papier i pokażemy, w jaki sposób kartki papieru
i karton można zamienić w niepowtarzalny zeszyt. Własnoręcznie
wykonany notatnik każda rodzina będzie mogła zabrać ze sobą
do domu. Ciekawe, co ważnego zostanie w nim zapisane…
4 września 2022 r., godz. 12.00

ZAPISY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE
DLA GRUP SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH
24 sierpnia rozpoczęliśmy zapisy na zajęcia edukacyjne
dla przedszkoli i szkół. Dzięki otrzymanej dotacji
w ramach programu „Kultura Dostępna – Muzeum
za 1 zł”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, mogliśmy od razu udostępnić
pulę bezpłatnych zajęć. Objęte nią zostały zajęcia dla
młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem
oprowadzań angażujących), lekcje on-line dla szkół
polskich za granicą, zajęcia dla grup ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz wszystkie warsztaty
specjalne: „Z wizytą w Milusinie” (przedszkola oraz kl.
1-3), „Pies i wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych”
(kl. 1-3), „Od pióra z Milusina do długopisu 3D” (kl.
4-6), „Dwie strony medalu, czyli wprowadzenie do
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debatowania” (kl. 7-8) oraz „Jak sprostać wyzwaniom
II Rzeczypospolitej, czyli design thinking w praktyce”
(kl. 7-8). Wśród bezpłatnych tytułów znalazły się także
„Imieniny Marszałka” (przedszkola), „Zabawy Wandy
i Jadwigi, czyli krokiet nie do jedzenia, komórki nie do
dzwonienia” (przedszkola oraz kl. 1-3), „Muzycznie przez
wystawę” (kl. 4-6) oraz „Zabrania się mówić po polsku.
Śladem Syzyfowych prac” (kl. 7-8).
Opisy zajęć dostępne są na naszej stronie internetowej
oraz w wydanym niedawno nowym katalogu zajęć na rok
szkolny 2022/2023.
Początek zajęć 14 września. Zapraszamy!
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transportowe z Zachodu i obiecali oddać bolszewickiej
Rosji Ruś Zakarpacką. Wielka Brytania, zawiedziona
rozwojem stosunków z Moskwą, metodą „pokój przez
handel”, czyniła pozory starań o pokój, a przynajmniej
rozejm, kosztem ustępstw Polski. Francuzi zastrzegali, iż
swoich wojsk nie wyślą nad Wisłę, ale sprzedawali nam
broń i amunicję. Węgry, doświadczone rok wcześniej
rodzimą bolszewicką rewolucją, oddały Polsce swoje
zapasy amunicji i realizowały kolejne zamówienia. Belgia
przekazała nam pociąg sanitarny. Gdy Armia Czerwona
dochodziła do Warszawy, światowy ruch robotniczy
grzmiał „Ręce precz od Kraju Rad!”, blokując transporty
morskie i kolejowe z dostawami broni dla Polski.

GORĄCE LATO 1920.
ARMIA W ODWROCIE.
PAŃSTWO W KRYZYSIE.
14 sierpnia 2022 r., w przeddzień Święta Wojska
Polskiego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
i Biuro Programu Niepodległa zorganizowały debatę
naukową poświęconą wojnie 1920. Tym razem naukowcy
zajmujący się tą problematyką przyjrzeli się wnikliwie
kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazło się państwo
polskie w czasie wojny.
Latem 1920 roku bolszewicka Rosja rzuciła na Polskę 2/3
swych wojsk. Do ofensywy Armii Konnej na Ukrainie w lipcu
dołączyła ofensywa Armii Czerwonej na Białorusi. Wojsko
Polskie cofało się na kolejne linie obrony. Bolszewików nie
udało się powstrzymać ani na Bugu, ani na linii Niemna.
Józef Piłsudski wspominał: Kruszyły się charaktery
… strach dawał się spostrzec … na tyłach. Panika …
wybuchała raz po raz, … nawet w sztabach wyższych
jednostek, rozszerzając się coraz głębiej i głębiej.
Zaczynała pękać nawet praca państwowa … Zaczynał
się formować … najniebezpieczniejszy front wewnętrzny.
I podsumowywał – Chory kraj – daje chore wojsko.
Sytuacja międzynarodowa Polski była bardzo trudna.
Litwa sprzymierzyła się z bolszewickim agresorem.
Łotwa, Estonia, Finlandia i Rumunia obawiały się utraty
niepodległości. Niemcy szykowały się do zrzucenia
łańcuchów traktatu wersalskiego i do współudziału
w rozbiorze Polski. Czesi zamknęli dla Polski szlaki
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Mocarstwa ententy domagały się od Polski likwidacji
Rady Obrony Państwa i dymisji Wodza Naczelnego, jako
warunek pomocy, której wcale nie zamierzały udzielić.
W taborach Armii Czerwonej zmierzał do Warszawy
nowy bolszewicki rząd z Dzierżyńskim i Marchlewskim
na czele. Zagraniczne misje wojskowe i ambasadorowie,
w przewidywaniu upadku stolicy, ewakuowały się do
Poznania. W Warszawie pozostał jedynie nuncjusz
Achille Ratti. W stolicy Wielkopolski część polityków
zamierzała utworzyć „prawdziwie narodowy” rząd i siłą
usunąć Józefa Piłsudskiego. Inni, uważając że wszystko
stracone, chcieli negocjować z Sowietami.
Gdzie w tej krytycznej sytuacji można było szukać nadziei,
siły czy pomocy? Józef Piłsudski na posiedzeniu Rady
Obrony Państwa powiedział: Muszę walczyć i zwyciężać
z takim wojskiem, jakie jest, innego nie mam. Położenie
Polski latem 1920 r. zdaje się przypominać obecną
sytuację Ukrainy. Czy historia rzeczywiście się powtarza?
Czy można uczyć się z historii? W przededniu rocznicy
bitwy warszawskiej o krytycznych momentach w czasie
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku dyskutować będą
historycy w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Zapraszamy do uczestniczenia w debacie na żywo lub do
śledzenia jej online.
W debacie prowadzonej przez prof. dr. hab. Grzegorza
Nowika zastępcę ds. naukowych dyrektora Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku udział wzięli:
- dr hab. Gennadii Korolov z Kijowa, Instytut Historii
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytut Historii
PAN;
- prof. dr hab. Grzegorz Łukomski z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu;
- prof. dr hab. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. Akademii Sztuki
Wojennej.
14 sierpnia 2022 r.
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Spacerem przez Sulejówek to projekt stworzony
wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sulejówka,
a skierowany do mieszkańców i pasjonatów lokalnej
historii. Będzie się składał z dwóch części: warsztatów
i spacerów. Na warsztatach sięgniemy po materiały
z portalu Sulejówek po sąsiedzku i Archiwum
Społecznego Sulejówka i na ich podstawie stworzymy
wspólnie trasy spacerowe i spojrzymy na Sulejówek
oczami mieszkańców sprzed 100 lat. W listopadzie
zaprosimy do wspólnego spacerowania szersze grono
mieszkańców.
Na warsztaty będzie można się zapisywać od 05.09.2022
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Warsztaty i spacery poprowadzą członkowie
Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz, a sam
projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Muzeum
Historii Polski w Warszawie w ramach programu
„Patriotyzm Jutra”.
5 września 2022 r.
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