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Jak ¿yli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?

Nowa wystawa sta³a w Muzeum Ziemi Miñskiej

Przygotowanie tej niezwyk³ej wystawy sta³ej trwa³o nieprzerwanie od 2009 r.
Uroczyste otwarcie nast¹pi³o 11 grudnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Miñskiej
przy ul. Okrzei 16 w Miñsku Mazowieckim. 

Wystawa pokazuje realia ¿ycia codziennego i dzia³ania Polaków w pierwszej
po³owie XX w. Narracja prowadzona jest z perspektywy jednej rodziny nauczy-
cieli: Janiny i Józefa Sylwestrowiczów. Mo¿na odwiedziæ wnêtrze ich mieszka-
nia z drugiej po³owy lat trzydziestych, a w czêœci informacyjnej ekspozycji zo-
baczyæ przyk³ady pracy pedagogicznej i spo³ecznej, samokszta³cenia, twórczo-
œci artystycznej oraz walki o wolnoœæ. Fotografie, obrazy i dokumenty nawi¹-
zuj¹ do typowych dziejów i postaw ¿yciowych Polaków w tym okresie, a jed-
noczeœnie zwracaj¹ uwagê na wa¿n¹ rolê nauczycieli w budowaniu systemu
polskiej pañstwowoœci po I wojnie œwiatowej – powszechnej edukacji, kultury
i sztuki, samorz¹dnoœci i rozwoju gospodarczego. Wystawê uzupe³niaj¹ przed-
wojenne nagrania z Archiwum Polskiego Radia. 

Niezwyk³oœæ tego przedsiêwziêcia ma kilka aspektów. Zacznijmy od tego, ¿e
organizatorów wystawy jest dwóch. Jednym jest Muzeum Ziemi Miñskiej jako
instytucja, a drugim ja jako osoba prywatna – kurator, kustosz zbiorów i autor-
ka projektu, realizuj¹ca go pro publico bono. Jak do tego dosz³o? Moi dziadko-
wie, pañstwo Janina i Józef Sylwestrowiczowie, od 1950 r. mieszkali dok³adnie
w tych pomieszczeniach, które teraz stanowi¹ g³ówn¹ czêœæ wystawy. Sprowa-
dzili siê tu razem z ca³ym swoim dobytkiem, materialnym i intelektualnym,
gromadzonym od prze³omu XIX/XX w., i w tych murach pozostali do koñca
swoich dni. Zajêci prac¹ i s³u¿b¹ spo³eczn¹ nie zmieniali wystroju wnêtrza, któ-
re przez lata powojenne w kompletnej postaci przetrwa³o do dziœ. 

Dziêki temu mo¿liwe jest pokazanie w muzeum unikalnego spójnego ob-
razu realiów ¿ycia codziennego w II Rzeczypospolitej. Podstawowym za³o-
¿eniem kuratora by³o dokonanie wiernej historycznie rekonstrukcji ca³oœci
tego konkretnego wnêtrza tak, jak wygl¹da³o tu¿ przed wojn¹, przy wykorzy-
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Józef Sylwestrowicz z synem Jerzym, 1921 r. (oprac. graf. Piotr Je¿ewski)



staniu i zabezpieczeniu przed zniszczeniem zachowanych oryginalnych ele-
mentów wyposa¿enia mieszkania z tamtego okresu oraz pozyskaniu brakuj¹-
cych przedmiotów. Niemal wszystkich eksponatów u¿yczy³a rodzina i jej
przyjaciele. 

Przedmioty w pokojach, kuchni i ³azience ilustruj¹, na ile ¿ycie codzienne
w Polsce w pierwszej po³owie XX w. by³o odmienne i trudniejsze ni¿ obecnie.
Uderzaj¹ca jest jednak wspó³czesna aktualnoœæ wartoœci, którym s³u¿yli jego
mieszkañcy. Sk¹d o tym wiemy? Otó¿ dziedzictwo pañstwa Sylwestrowiczów
obejmuje tak¿e zbiór dokumentów, zapisków, ksi¹¿ek, fotografii i obrazów, któ-
rego fragmenty zaprezentowane zosta³y w czêœci informacyjnej wystawy w ko-
rytarzu przed wejœciem. Warto wyjaœniæ, ¿e Józef by³ nie tylko nauczycielem
jêzyka polskiego, ale tak¿e artyst¹ i zostawi³ po sobie imponuj¹cy zbiór akwa-
rel, szkiców i grafik. To w³aœnie obecnoœæ tego archiwum zdecydowa³a o mo-
im zaanga¿owaniu w czasoch³onne i wieloletnie dzia³ania s³u¿¹ce nie tylko na-
ukowemu opracowaniu tego interesuj¹cego zbioru, ale tak¿e przygotowaniu ca-
³ej wystawy po to, aby udostêpniæ jego fragmenty w kontekœcie odtworzonych
z rzeteln¹ dok³adnoœci¹ realiów ¿ycia. Wszystko zaczê³o siê jednak wiele lat
wczeœniej od pasji poznawczej prawnuka Sylwestrowiczów Piotra Je¿ewskie-
go, który wyszuka³ i zebra³ razem rozproszone archiwalia, a potem przez lata
zajmowa³ siê ich usystematyzowaniem i cyfryzacj¹, bêd¹c jednoczeœnie plasty-
kiem i grafikiem ca³ej wystawy.  

Obraz ¿ycia codziennego w II RP zbudowany zosta³ poprzez spójny, ró¿norod-
ny zestaw przedmiotów dekoracyjnych i u¿ytkowych w pokojach, kuchni i ³a-
zience. Uwagê zwracaj¹ detale. W korytarzu o dzia³aniach Polaków opowiada
uporz¹dkowana tematycznie narracja, której naukowa œcis³oœæ przenika siê
z atrakcyjn¹ aran¿acj¹ graficzn¹. Wêdrujemy tropem Sylwestrowiczów,
przygl¹daj¹c siê, co dla nich stanowi³o istotn¹ wartoœæ ¿ycia. Plansze, eksponaty
i multimedia kolejno obrazuj¹, jaki smak w II RP mia³a sztuka, wolnoœæ,
samorz¹dnoœæ, wspó³praca, oszczêdnoœæ, edukacja, wychowanie obywatelskie,
postêp cywilizacyjny, radio, rozwój spo³eczny. Czêœæ informacyjna cechuje siê
pe³nym uroku oœwietleniem i bogatym archiwum cyfrowym. Zwiedzanie ca³oœci
wystawy stanowi poruszaj¹c¹ lekcjê historii. 

Podziêkowania

Przygotowanie ekspozycji wymaga³o a¿ siedmiu lat intensywnej wspólnej
pracy kuratora, stworzonego przez ni¹  zespo³u specjalistów, a tak¿e pracowni-
ków i wspó³pracowników Muzeum. Kurator przeprowadzi³a liczne konsultacje
merytoryczne, wizyty w archiwach i muzeach, badania naukowe, spotkania
z kolekcjonerami w celu zdobycia informacji i wiedzy, wyszukania i pozyska-
nia na wystawê eksponatów i materia³ów archiwalnych oraz wyboru sprzêtu.
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A teraz kolej na podziêkowania dla wszystkich tych osób i instytucji, dziêki
którym powsta³a wystawa. 

Realizacja wystawy

Organizatorzy wystawy: Maria Ekiel-Je¿ewska i Muzeum Ziemi Miñskiej.
Dyrektor Muzeum Ziemi Miñskiej: Leszek Celej.
Kurator merytoryczny i organizacyjny wystawy oraz kustosz zbiorów: Maria
Ekiel-Je¿ewska.
Eksponatów na wystawê u¿yczyli potomkowie Janiny i Józefa Sylwestrowi-
czów: Irena Ekiel, Maria Ekiel-Je¿ewska, Zofia Maliszewska, Janusz Sylwe-
strowicz, Stanis³aw Sylwestrowicz, Piotr Je¿ewski.
Projekt przestrzennej aran¿acji: Maria Ekiel-Je¿ewska i Piotr Je¿ewski.
Projekt i opracowanie graficznej aran¿acji: Piotr Je¿ewski.
Realizacja: Maria Ekiel-Je¿ewska, Roman Ruœplo, Piotr Je¿ewski.
Plansze i materia³y promocyjne: Maria Ekiel-Je¿ewska (treœæ) i Piotr Je¿ew-
ski (opracowanie graficzne).
Wspó³praca przy organizacji i udostêpnieniu ekspozycji: Monika Pszkit, An-
drzej Partyka.
Obs³uga finansowo-ksiêgowa: Zofia Bohun, Monika Roguska, Monika Psz-
kit, Maria Ekiel-Je¿ewska.
Obs³uga techniczna: Roman Ruœplo, Ma³gorzata Bañkowska.
Pomoc przy organizacji wystawy: Edyta Niemiec, Artur Piêtka, S³awomir
Ambroziak.
Konsultacje merytoryczne: Anna Saratowicz-Dudyñska, Kalina Bartnicka,
Andrzej Janowski, Piotr Je¿ewski, Polski Kolekcjoner Suska £ukasz, Krzysz-
tof Szczypiorski, Iwona Pleskot, Wanda Ksiê¿opolska, Adam Leja, Anna Rut-
kowska, Wojciech Bogucki, Lidia Maækowiak-Kotkowska, Andrzej WoŸniak,
Ludmi³a Krzak, Gra¿yna Pyla, Marta Paszko, Janusz Kuligowski, Damian
Sitkiewicz, Tadeusz Gnoiñski, Sebastian Ró¿ycki, Szymon Broma, Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, Towarzystwo Przyjació³ Miñska Mazowieckie-
go, Siennickie Muzeum Szkolne, Zwi¹zek Polskich Artystów Lutników,
Agnieszka Kordowicz, Waldemar Listowski, Zbigniew Grzesiak, Wojciech
Staszkiewicz, Faye Sylwestrowicz, Irena Ekiel.
U¿yczenie przedwojennych nagrañ: Archiwum Polskiego Radia.
U¿yczenie kopii cyfrowych dokumentów, obrazów, fotografii, nagrañ i filmu:
Irena Ekiel, Maria Ekiel-Je¿ewska, rodzina Sylwestrowiczów, Julien Bryan
Archive, US Holocaust Memorial Museum and Sam Bryan, Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa, Muzeum Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie,
Archiwum Zarz¹du G³ównego ZNP, Towarzystwo Przyjació³ Miñska Mazo-
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wieckiego, Siennickie Muzeum Szkolne i Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Siennickich Szkó³, Biblioteka Pedagogiczna w Miñsku Ma-
zowieckim, Janusz Kuligowski, Janina Rodak, Bogdan Kuæ, Alina Barance-
wicz, Peter Bachem, Jan Tauzowski, Marek Zieliñski i mapywig.org
U¿yczenie eksponatów uzupe³niaj¹cych wystawê: Ewa Pohoska-Kamiñska,
Joanna Klima, Maria Monika Je¿ewska,  Krzysztof Szczypiorski, £ukasz Su-
ska, Danuta Paw³owska, Andrzej Tyszka, El¿bieta Wiœniewska, El¿bieta Roz-
parzyñska, Roman Ruœplo, Szymon Broma, Robert Szczygielski, Andrzej
Kwiatkowski.
Pozyskanie eksponatów i materia³ów archiwalnych, dofinansowania i patro-
nów: Maria Ekiel-Je¿ewska.
Pozyskanie i opis zdjêæ lotniczych Miñska Mazowieckiego: Sebastian Ró¿yc-
ki.
Prezentacja komputerowa „Obrazy Józefa Sylwestrowicza”: Piotr Je¿ewski.
Prezentacja komputerowa „O nauczycielach II RP”: Maria Ekiel-Je¿ewska
(treœæ) i Piotr Je¿ewski (opracowanie graficzne ilustracji).
Audiowizualna prezentacja komputerowa „G³osy II RP”: Maria Ekiel-Je¿e-
wska (projekt merytoryczny, wybór i uk³ad nagrañ wraz z ilustracjami), Anna
Rutkowska (przegranie i rekonstrukcja dŸwiêku), Dorota B³aszczak (realiza-
cja prezentacji).
System audiofoniczny wykorzystuj¹cy stare radioodbiorniki: Szymon Broma.
Konserwacja obrazów, przedmiotów dekoracyjnych i u¿ytkowych: „CRO-
ATON” Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzie³ Sztuki Sp. z o. o. 
Oœwietlenie i gablota: Handsome Dorota Anna Skalska-Stefañska (Marek
Zwoliñski i Krzysztof Kisio³ek).
Skany: Mikrofilm-Service w Raszynie, Muzeum Historii Fotografii w Krako-
wie, Piotr Je¿ewski.
Wydruki: Argraf Sp. z o. o., Ubrana Studio Monika Banaœ Fotowydruki, Stu-
dio Bell Bartosz Œwiderski.
Konserwacja mebli i pod³ogi: Antyk-Styl Mariusz ¯y³a, Miñsk Mazowiecki.
Panel œwietlny: Firma Prais, El¿bieta Prais, Andrzej Prais, Poznañ.
Program edukacyjny: Maria Ekiel-Je¿ewska, Monika Pszkit, Anna Pop³awska
i Biblioteka Pedagogiczna w Miñsku Mazowieckim, Urszula Chrulska, Ja-
dwiga Bajorek, Barbara Szczepanik.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Miasta Miñsk Mazowiecki, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
PAN, Fundacji PKO Banku Polskiego.
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Patroni

Patronat: Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, Starosta
Miñski Antoni Jan Tarczyñski.

Patronat medialny: „G³os Nauczycielski”.

Informacje praktyczne

Godziny otwarcia wystawy: wt. – pt. 9-17, niedz. 12-16. 
Zwiedzanie z kuratorem: w pierwszy wtorek miesi¹ca, godz. 9-17. 
Kontakt: Muzeum Ziemi Miñskiej, ul. Okrzei 16, 05-300 Miñsk Mazowiecki,

tel. 25 752 25 81; kurator, ekiel.jezewska@wp.pl
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