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Sprawozdanie z realizacji projektu (listopad – grudzień 2021 r.) 

 – Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku 
MODUŁ I.5. 

Współpraca szkół partnerskich  ,,Razem dla Edukacji”–  „Rodzina Polonijna”  

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku 

 

TYTUŁ DZIAŁANIA: 

„Uczcie się historii znajomość jej jest bardzo  potrzebna w życiu” (J. Piłsudski)  

- impresje o marszałku Józefie Piłsudskim oraz profesorze Andrzeju 

Stelmachowskim i historii Polski.” 

 
W listopadzie 2021 r. w ramach projektu podjęliśmy pierwsze działania. W związku z tym, 

że 11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości, z którym nierozerwalnie jest 

związana postać marszałka Józefa Piłsudskiego - z inicjatywy p. Agnieszki Michalczuk uczniowie 

z kl. IV – VIII wzięli udział w akcji pt. „Drzwi do Niepodległości”. Zadaniem każdej klasy, było 

poznanie biografii Józefa Piłsudskiego i przygotowanie dekoracji na drzwi związanych  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością.  

W wyniku ich działań, powstały przepiękne gazetki zdobiące klasowe drzwi: 
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Kolejnym działaniem, była wycieczka Nieborów - Żelazowa Wola – Warszawa  

– Sulejówek, która odbyła się w dniach 24 -26 listopada 2021 r. Wzięło w niej udział 30 uczniów  

 z kl. IV-VIII oraz 3 nauczycieli (opiekunów). Podążaliśmy warszawskimi śladami Józefa 

Piłsudskiego i profesora Andrzeja Stelmachowskiego. 

 

 

Odwiedziliśmy Łazienki Królewskie i Pałac Belwederski: 

 

 

Odbyliśmy z przewodnikiem spacer po Starym Mieście. Zobaczyliśmy m.in. Kolumnę króla 

Zygmunta III Wazy, Rynek Starego Miasta, Barbakan. Wędrowaliśmy Traktem Królewskim 

podziwiając  Uniwersytet Warszawski, Kościół Św. Krzyża, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

     
Zawitaliśmy również do Muzeum Wojska Polskiego, które 22 kwietnia 1920 r. dekretem 

Naczelnego Wodza, marszałka Józefa Piłsudskiego zostało powołane do życia, jako Muzeum 

Wojska. Obecnie w zbiorach muzealnych znajduje się prawie 250 tysięcy eksponatów: 

umundurowanie, uzbrojenie, różne rodzaje broni, samoloty i czołgi wojskowe. Zobaczyliśmy 

m.in. maszynę, na której Józef Piłsudski, jeszcze jako działacz PPS drukował tajne antyrosyjskie 

ulotki i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z marszałkiem i jego ukochaną Kasztanką. 
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W Sulejówku uczestniczyliśmy w interesującej lekcję historii w Muzeum Józefa 

Piłsudskiego, które stoi obok trzech zabytkowych willi: dworku Milusin (Józef Piłsudski mieszkał 

w nim z rodziną w latach 1923-26), drewniaka Otradno (pierwszego domu Piłsudskich w tej 

miejscowości) oraz willi Bzów (dawna siedziba adiutantury marszałka). Tak zwany drewniak 

obecnie jest rozebrany i restaurowany. Z panią przewodnik spacerowaliśmy po parku 

 i obejrzeliśmy warzywniak p. Aleksandry – żony marszałka. 
 

 

Dworek Milusin powstał dopiero w 1923 r. Został zbudowany za pieniądze Komitetu 

Żołnierza Polskiego specjalnie dla Marszałka. Józef Piłsudski mieszkał w nim przez 3 lata  

(od 1923 do 1926 r.) , kiedy powrócił do politycznej aktywności. 

To właśnie w tym miejscu powstały jego książki „Moje pierwsze boje”, „Rok 1920”, „Rok 

1863”.  

   
 

W Muzeum Józefa Piłsudskiego z walizką w dłoni poznaliśmy biografię marszałka.  Dzięki 

wycieczce i wizycie w muzeum dowiedzieliśmy się, że Józef Piłsudski miał ogromne poczucie 

humoru i lubił się śmiać nawet z samego siebie. Bardzo lubił karykatury na swój temat. Kochał 

zwierzęta i miał kundelka, któremu nadał imię Pies.  

 

  Okazało się, że marszałek nie przepadał za balami. Jego ulubioną rozrywką było stawianie 

pasjansów, zwłaszcza piramidy, którą przed wojną nazwano nawet pasjansem Piłsudskiego.  

Uwielbiał ruch - dużo chodził, kochał samotne spacery po parku łazienkowskim. Nie życzył 

sobie, aby w tym czasie znajdował się blisko niego chociażby jeden funkcjonariusz 

ochrony.  Józef Piłsudski wraz z żoną bardzo angażowali się w działalność charytatywną. 

Ulubionym napojem marszałka była mocna i słodka herbaty.  
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Lubił pracować w nocy.  W młodości chętnie sięgał po dzieła historyczne, poświęcone 

analizom wojen i bitew, szczególnie napoleońskich. Rozczytywał się w polskich poetach 

romantycznych, szczególnie często czytał utwory Juliusza Słowackiego. 

 

 

Zawitaliśmy także to Nieborowa, gdzie zwiedziliśmy przepiękny pałac. Niewiele osób wie, 

że kręcono w nim film ,,Akademia pana Kleksa”. Pałac w Nieborowie – pałac Radziwiłłów jest 

jednym z najcenniejszych zabytków Mazowsza. Podziwialiśmy w nim przepiękne wnętrza, 

antyczne rzeźby, portrety władców, cenny księgozbiór. Spacerowaliśmy także po pięknym, 

barokowym parku – Arkadii. 

 

 

 

W czasie wycieczki odwiedziliśmy również Żelazową Wolę – miejsce urodzenia Fryderyka 

Chopina. Zwiedziliśmy muzeum, które znajduje się w zachowanej przybudówce do dawnego 

domu rodziny Chopinów. We wnętrzu domu obejrzeliśmy piękne meble, gobeliny, ryciny oraz 

unikatowe rękopisy Chopina z jego wczesnego dzieciństwa. Później spacerowaliśmy po parku 

botanicznym, utworzonym za dworem. 

 

Udział w wycieczce był nie tylko interesującą przygodą, ale czasem, w którym spędziliśmy 

ze sobą wiele miłych i niezapomnianych chwil. Przede wszystkim jednak, poznaliśmy biografię 

niezwykłego człowieka – marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzbogaciliśmy również wiedzę  

na temat życia i działalności profesora Andrzeja Stelmachowskiego. To była naprawdę niezwykła 

lekcja historii, której nigdy nie zapomnimy. W czasie wyjazdu znaleźliśmy również czas na relaks 

i odpoczynek. 

Po wycieczce zajęliśmy się przygotowaniami materiałów z naszej podróży, które będziemy 

prezentować uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego  

w Starych Trokach. Drukarka i flipcharty zakupione dzięki projektowi pomagają nam stworzyć 

ciekawe materiały.  

 

W ramach projektu - 3 grudnia jedziemy na wystawę do Archiwum i Muzeum 

Archidiecezjalnego w Białymstoku pt. „Dziecko Boże”. Ekspozycja ma na celu pokazanie  roli 

Boga, wiary i Kościoła w życiu dziecka – od urodzenia i Chrztu Świętego do osiągnięcia wieku 

dojrzałego. Autorem wystawy jest Emil Cywiński – syn świadka historii p. Ewy Cywińskiej, z 

którą również spotkamy się w szkole. 
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Koordynatorka projektu: Małgorzata Rusiłowicz 


