Projekt WMSKiS
Autorzy projektu:
1. Artur Zygmuntowicz – autor książek o tematyce wschodniej („Ziemia o ludzkiej twarzy”,
„Białoruś- imperium kontrastów” i „Gruzja dla niezdecydowanych”)
2. Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe LATARNIK, reprezentowane przez Piotra
Szopińskiego

LIST INTENCYJNY

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do współpracy przy projekcie którego głównym celem jest stworzenie
Wrocławskiego Muzeum Socjalizmu, Komunizmu i Socrealizmu. Inicjatywa ma charakter
prywatny- władze wojewódzkie (obecna władza) i miejskie (opozycja) nie są zainteresowane
współpracą.
Oprócz prezentacji eksponatów i działań edukacyjnych, planujemy stworzyć strefę
prezentacji dla twórców (pisarzy, poetów, dziennikarzy, muzyków, etc.) ze wschodu, ze
szczególnym naciskiem na twórców z Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Jednocześnie chcemy kontynuować akcję zbierania i przekazywania książek do bibliotek
polskich w krajach byłego Związku Radzieckiego. W tym roku mamy za sobą udaną zbiórkę i
przekazanie ponad tysiąca książek Szkole Polskiej im. Konarskiego w Wilnie.
W pierwszej fazie (2019-2020) zakładamy stworzenie muzeum w wersji mini, w lokalizacji
śródmiejskiej, a w drugim etapie (2021-2022) chcemy zlokalizować WMSKIS w miejscu
docelowym. Obydwie lokalizacje są wstępnie wybrane- pierwszy etap zlokalizowany byłby
przy ulicy Sokolniczej 7, w ścisłym centrum Wrocławia, a miejscem docelowym byłby teren
„Starej Pralni” (dawna pralnia, farbiarnia i fabryka mydła), w terenie przemysłowym przy
ulicy Krakowskiej 100. Godne podkreślenia jest to, że właściciele jednej i drugiej lokalizacji
doceniają pomysł i proponują ceny wynajmu niższe od komercyjnych w tych lokalizacjach.
W trzecim etapie (2022-2013) chcemy uzyskać formalny wpis naszego muzeum w
Ministerstwie Kultury.
Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie utrzymać placówki z biletów, dlatego
potrzebne będą działania komercyjne, takie jak prowadzenie koncertów i eventów,
prowadzenie bistro, wynajem eksponatów do realizacji filmowych i wszelkie inne działania
komercyjne.
Jakiego wsparcia oczekujemy?
1. Nie prowadzimy zbiórek pieniężnych. W pierwszym etapie (a gdyby to było
możliwe i w drugim) chcielibyśmy zrealizować projekt bez datków pieniężnych.

2. Interesują nas kontakty do mieszkających w Polsce obywateli byłych państw ZSRR,
zajmujących się szeroko rozumianą sztuką i dziennikarstwem, którzy mogli by
zaprezentować się w WMSKiS
3. Prowadzimy zbiórkę eksponatów. Interesują nas cztery grupy eksponatów:
a) pamiątki z ZSRR i krajów komunistycznych i socjalistycznych (NRD,
Czechosłowacja, Rumunia, Polska, etc…)
b) eksponaty ze współczesnej Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rosji, Naddniestrza, będące
świadectwem dziedzictwa po ZSRR
c) oryginalne dzieła lub kopie dzieł socrealistycznych (obrazy, rzeźby, plakaty, etc.)
d) pamiątki po PRL
4. Co zbieramy?
- mundury, czapki wojskowe, milicyjne i kolejowe, ordery, broń (pozbawioną cech
bojowych)
- flagi, sztandary, proporce, proporczyki wojskowe, klubowe, propagandowe,
olimpijskie, regionalne,
- plakaty (oryginały i kopie), tablice informacyjne fabryczne i miejskie, portrety
przywódców, reklamy społeczne, napisy informacyjne i ostrzegawcze
- zabawki, miniatury, gadżety okolicznościowe (np. z olimpiady w Moskwie)
- rzeczy codziennego użytku- magnetofony, adaptery, radia, budziki, płyty
gramofonowe, żelazka, długopisy, zastawę stołową, buty, samowary, lampy, etc.
- druki, gazety, komiksy, książki, kolekcje banknotów, znaczków pocztowych,
plakaty, obwieszczenia, ciekawe zdjęcia
- obrazy, rzeźby, popiersia, portrety, nietypowe dzieła sztuki socrealizmu
- współczesne materiały i artykuły propagandowe i informacyjne (głównie Białoruś i
Naddniestrze), portrety i zdjęcia przywódców (Putin, Łukaszenka)
- kartki żywnościowe, „opakowania zastępcze”, inne dokumenty kryzysowe
Każdy darczyńca zostanie uhonorowany specjalną tabliczką ze swoim imieniem i
nazwiskiem. W przypadku firm istnieje możliwość zamieszczenia banneru
reklamowego, oraz zamieszczenie informacji/reklamy na stronie internetowej, na
biletach, na ulotkach oraz na innych nośnikach. Kontakt w sprawie eksponatów: Artur
Zygmuntowicz, tel. +48 730 053 412, e-mail: artur-zygmuntowicz@wp.pl
Na wszystkie pytania odpowiemy z przyjemnością. Prosimy śmiało dzwonić.
Artur Zygmuntowicz- 730 053 412
Piotr Szopiński- 739 637 689
Pozdrawiamy
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Piotr Szopiński

