Historia jest ważna!
Spotkanie inauguracyjne Klubu Nauczyciela Historii
Nauczycielki
im.

historii

Marszałka

Publicznej

Józefa

Szkoły

Piłsudskiego

Podstawowej

w

Chorzelach

pani Agnieszka Szymaniak i pani Bożena Czaplicka
uczestniczyły w dniach 18-19 października 2013 roku
w spotkaniu inaugurującym działalność Klubu Nauczyciela
Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
W spotkaniu uczestniczyło 80 nauczycieli historii z całej Polski, przedstawiciele Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecenasa przedsięwzięcia – Fundacji Banku
PKO BP. Uroczyste otwarcie spotkania miało miejsce w piątek 18 października 2013 roku
w warszawskim Belwederze. Po oficjalnych wystąpieniach odbyły się dwa wykłady
wybitnych historyków: profesor Henryk Samsonowicz wygłosił wykład pt. „Historia jest
ważna”, który stanowi motto Klubu Nauczycieli Historii.
Kolejny wykład wygłosił profesor Janusz

Odziemkowski, który opowiedział o procesie

odbudowy państwa polskiego w latach 1918–1922.
W Belwederze goście

mieli również możliwość zapoznania się z eksponatami

z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pochodzącymi z okresu działalności Pocztowej
Kasy Oszczędności – jednej z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej
Rzeczypospolitej Polskiej, której chlubną tradycję partycypowania w programach
edukacyjno-społecznych kontynuuje mecenas projektu, Fundacja Banku PKO BP.
Część artystyczną stanowił koncert w wykonaniu duetu z Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w składzie: Mateusz Stankiewicz (akordeon) oraz Jacek Dziołak
(klarnet). W programie goście usłyszeli preludium, fugę i wariacje h-moll Cesara Francka
oraz preludia taneczne Witolda Lutosławskiego.
Po koncercie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Dzień zakończyła uroczysta kolacja w Hotelu Belwederskim.
Drugi dzień miał charakter warsztatowy. Nauczyciele historii uczestniczyli w trzech panelach
edukacyjnych, na których zaprezentowano propozycje współpracy w ramach projektów
muzealno-edukacyjnych, rozmawiano o oczekiwaniach

nauczycieli wobec działalności

Klubu, zebrano potrzeby i pomysły uczestników dotyczące wymiany doświadczeń
i wspierania się w realizacji misji związanej z zawodem nauczyciela historii.

Na zakończenie nauczyciele historii zostali zaproszeni
Piłsudskiego w Sulejówku: dworku „Milusin”,

do siedziby Muzeum Józefa

gdzie mieszkał Marszałek Piłsudski

z rodziną i nieopodal, którego za kilka lat zostanie otwarty nowoczesny budynek muzealnoekspozycyjny.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, podobnie jak nauczyciele historii,
realizuje misję podnoszenia świadomości historycznej wśród młodego pokolenia Polaków.
Doceniając i szanując wysiłek nauczycieli w realizowaniu tego trudnego zadania, wystąpiło
z inicjatywą powołania Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku. Celem Klubu jest wspieranie nauczycieli w rozwoju ich zainteresowań
historycznych i pasji pedagogicznej, a także budowa środowiska otwartego na wymianę
doświadczeń zawodowych. Członkowie Klubu zostali także zaproszeni do współpracy
w ramach projektów muzealno-edukacyjnych.

