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Nowe nabytki

Pierwsza połowa 2020 roku była dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego czasem poszerzania głównie kolekcji malarstwa, ale także, choć 

w mniejszym stopniu, kolekcji etnografi cznej i numizmatycznej. Zbiory muzealne 
wzbogaciły się o wiele ciekawych obiektów.

Większość nowych eksponatów pochodziła z darów. Udało się je pozyskać 
dzięki osobom, dla których priorytetem jest zachowanie świadectwa przeszłości 
dla przyszłych pokoleń. Dary przekazali także artyści biorący udział w plenerach, 
którzy w swoich obrazach starali się jak najwierniej odwzorować ważne wydarze-
nia historyczne bądź najbardziej zasłużone dla Polski postacie. 

Aby uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania 
Warszawskiego, a także 100-lecie Bitwy Warszawskiej, Muzeum zorganizowało 
dwa plenery malarskie w Przewięzi koło Augustowa. W plenerach tych uczestni-
czyło blisko 31 artystów specjalizujących się w różnych technikach malarskich. 
Owocem plenerów były obrazy prezentowane już na dwóch wystawach: „II wojna 
światowa w obrazach” oraz „Bitwa Warszawska w obrazach”. Zgodnie z regula-
minem plenerów każdy uczestnik przekazał na rzecz Muzeum przynajmniej jedną 
pracę. Pozyskane obrazy powiększyły kolekcję malarstwa w zbiorach artystyczno
-historycznych.

Z pleneru dotyczącego II wojny światowej na szczególną uwagę zasługują pra-
ce: Andrzeja Sobieraja „ORP Orzeł – po udanej akcji” oraz Elżbiety Czausz-Matel 
„Polski samolot bombowy ››Łoś‹‹”. Przedstawiają one z dużą dbałością o szczegóły 
maszyny, które brały udział w licznych operacjach wojskowych na terenie kraju i za 
granicą. ORP Orzeł był polskim torpedowym okrętem podwodnym ofi cjalnie włą-
czonym do Marynarki Wojennej 2 lutego 1939 roku. Brał on udział w początkowym 
okresie obrony Wybrzeża. Pomimo internowania w stolicy Estonii, zdołał uciec. Do 
7 października kontynuował patrol na Bałtyku, a następnie przedostał się do Wiel-
kiej Brytanii. ORP Orzeł wsławił się tym, że podczas patrolu na Morzu Północnym 
8 kwietnia 1940 roku, zatopił transportowiec „Rio de Janeiro”, przewożący wojska 
niemieckie (operacji Weserübung). Sukces „Orła” polegał nie tylko na zatopieniu 
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tego statku, ale głównie na ujawnieniu niemieckiego zamiaru ataku na Norwegię. 
Obraz Andrzeja Sobieraja prezentuje moment tuż po zatopieniu statku, którym 
prawdopodobnie jest transportowiec „Rio de Janeiro”. Praca Elżbiety Czausz-Matel 
przedstawia PZL.37 Łoś czyli polskiej konstrukcji i produkcji średni, dwusilnikowy 
bombowiec. Maszyny te zaczęto budować już jesienią 1935 r. Podczas drugiej wojny 
światowej służyły w trzech dywizjonach: X i XV dywizjonie bombowym podlega-
jącym Brygadzie Bombowej oraz III dywizjonie szkolnym, gdzie tylko częściowo 
uzbrojone przeznaczone były do szkolenia. Niestety po wojnie nie zachował się ża-
den kompletny samolot „Łoś” (w zbiorach Muzeum Lotnictwa w Krakowie znajduje 
się tylko silnik z bombowca) dlatego też oglądając obraz pani Elżbiety Czausz-Matel 
możemy przyjrzeć się dokładnie jak on wyglądał.

Po wystawie „II wojna światowa w obrazach” do zbiorów muzealnych trafi -
ły również inne ciekawe obrazy przedstawiające m.in.: żołnierzy podczas walk 
(Grzegorz Jodłowski „Wrzesień 1939”, dyptyk Larysy Jaromskiej „Bitwa o Na-
rwik” i „Cisza i spokój”, Stanisław Kurek „Na linii frontu”), sceny z Powstania 
Warszawskiego (Iwona Jończyk „Obrońcy Warszawy”, Jerzy Sadłocha „Warszawa 
ul. Podwale VIII-IX 1944”, Regina Balinow „Płonąca Warszawa 44”), życie co-
dzienne ludzi podczas wojny (Ewa Kudłacik-Piasecka „Wojna II”, Adam Kuni-
kowski „Polskie drogi – wrzesień 39”), a także ogrom tragedii dzieci cierpiących 
z powodu straty swoich bliskich (Mirosław Miroński „Dziecko Wojny”, Zbigniew 
Budzyński „Stracone dzieciństwo 44 - bracia”).

100-lecie Bitwy Warszawskiej to temat drugiego pleneru, z którego także trafi -
ło do Muzeum wiele interesujących obrazów. Najczęściej pojawiającymi się tema-
tami były sceny bitewne (Katarzyna Popińska „W ogniu walki”, Michał Janczuk 
„Bitwa Warszawska”, Adam Kunikowski „Bitwa o niepodległość”) oraz życie co-
dzienne żołnierzy (Grażyna Szlęk „Patrol z pocztem sztandarowym”, Zbigniew 
Budzyński „Przed i po bitwie 1920”). Nie zabrakło również portretów najbardziej 
zasłużonych dla Polski postaci takich jak: Wincenty Witos, Józef Piłsudski czy 
Ignacy Jan Paderewski (Maciej Milewski tryptyk z cyklu „Twórcy Niepodległo-
ści” „W. Witos”, „J. Piłsudski”, „I. Paderewski”). W zbiorach znalazły się też dwa 
obrazy przedstawiające szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie 
Bitwy Warszawskiej Tadeusza Rozwadowskiego (Piotr Gagan „Generał Tadeusz 
Rozwadowski 1866-1929”, Mirosław Miroński „Generał Tadeusz Rozwadowski”) 
oraz proboszcza Wojska Polskiego, członka Rady Naczelnej PSL „Piast”oraz Rady 
Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego Józefa 
Panasia (Maciej Milewski „Józef Panaś – kapelan II Brygady Legionów”).

Inne dary, które trafi ły w ostatnim czasie do zbiorów oddziału Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Sandomierzu to cztery pieczątki Miejskiego Ko-
mitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu prawdopodobnie 
z lat 1970-1980 oraz pieczątka „Polskie Stronnictwo Ludowe-Odrodzenie, Zarząd 
Miejski w Sandomierzu woj. Tarnobrzeg” z 1989 roku.
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Kolejnym sposobem pozyskiwania eksponatów przez Muzeum są zakupy. 
W pierwszej połowie roku Muzeum zakupiło do zespołu malarstwa i grafi ki obra-
zy m. in.:
•  Piotra Gagana „Orzeł Powstańczy” (2019);
•  Elżbiety Rączki „Krzywopłockie Termopile – listopad 1914” (2014);
•  Macieja Milewskiego „Jan Dąbski”, „Witos na froncie rok 1920” (2020);
•  Antoniego Wrześniewskiego, Obraz przedstawiający chłopa siejącego zboże 

[1920];
Bardzo ciekawą pracą poszerzającą muzealną kolekcję malarstwa jest „Hu-

cuł z fajką”. Autorem dzieła jest Gustaw Marian Pillati (1874-1931) polski ma-
larz i rysownik wywodzący się z rodziny warszawskich artystów. Pillati edukację 
artystyczną rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona, 
a następnie studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (początkowo pod 
kierunkiem Floriana Cynka, później Teodora Axentowicza). Malarstwa uczył się 
także w Paryżu i w Monachium. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. 
W latach 1920-1922 uczył rysunku na kursach przy Muzeum Rzemiosł i Sztuki 
Stosowanej. W latach 1923-1926 jako profesor wykładał w Szkole Sztuk Pięknych 
im. Wojciecha Gersona. Malował głównie farbą olejną, ale także wykonywał wiele 
rysunków ołówkiem i kredkami. Tworzył portrety, pejzaże, widoki architektonicz-
ne, a zwłaszcza obrazy rodzajowe o tematyce ludowej (widoki z Podhala, Tatr, 
Beskidów i Huculszczyzny). Od 1899 roku prawie corocznie wystawiał w war-
szawskiej Zachęcie, gdzie wyróżniony został kilkoma nagrodami, a w 1927 r. 
brązowym medalem za „Górala z kosą”. Na obrazie zakupionym przez Muzeum 
można zauważyć najbardziej charakterystyczne cechy stylu artysty czyli żywą ko-
lorystykę i ciekawe operowanie światłem słonecznym.

Drugim wartym uwagi obrazem jest niewątpliwie „W drodze do kościoła” 
Eugeniusza Tukana-Wolskiego (1928-2014). Artysta ten był polskim malarzem 
współczesnym. Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
Tadeusza Łakomskiego. W 1957 r. obronił dyplom. Uczestniczył w wielu wy-
stawach w kraju i poza granicami. Pierwszą wystawę indywidualną Eugeniusz 
Tukan-Wolski miał w 1965 r. w Krakowie. W tym samym roku wystawiał swo-
je prace w Fundacji Kościuszkowskiej, a później, m.in. w 1984 r. w Kolonii, 
w 1985 r. w Kilonii oraz w 1987 r. i 1988 r. w Nowym Jorku. W swojej karierze 
malarskiej artysta miał piętnaście wystaw indywidualnych (cztery w Stanach 
Zjednoczonych). Obrazy malarza można znaleźć w kolekcjach Centrum Doku-
mentacji im. Jana Pawła II w Rzymie, w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz 
w zbiorach prywatnych. Obraz „W drodze do kościoła” powstał w 1950 r. a więc 
w czasie kiedy artysta jeszcze uczył się malarstwa, dlatego różni się od później-
szych jego prac. Przedstawia ludzi ubranych w ciepłe stroje idących w kierunku 
widocznej z daleka wieży kościelnej. Obraz ma stonowaną, idącą w błękity kolo-
rystykę. Późniejsze pejzaże Tukana-Wolskiego były znacznie bardziej kolorowe 
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i baśniowe. Malował on także dziwne, skomplikowane maszyny oraz nierealne 
i piękne portrety.

Wśród zakupów na uwagę zasługują także przedmioty, które powiększyły ko-
lekcję etnografi czną Muzeum. Są to m.in. laska do mierzenia koni, topór ciesielski, 
szrankownica czyli szczypce do ostrzenia pił oraz dwie pułapki na szczury (sidła). 
Warto także wspomnieć o aparacie marki Voigtlander z obiektywem Voigtlander 
skopar i migawką Compur, który trafi ł do zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego w Piasecznie. Aparat ten jest składany i ma konstrukcję mieszkową. 
Aparaty tego typu były popularne w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Na koniec chciałabym jeszcze dodać krótką informację o sztandarze Stronni-
ctwa Ludowego koła Trzcieniec powiat Mościska, który trafi ł do Muzeum jesz-
cze w 2019 roku. Sztandar ten był przechowywany przez rodzinę Kucharczyków 
w miejscowości Trzcieniec na Wołyniu do 1956 roku, następnie został przewiezio-
ny do Przemyśla (gdzie rodzina została repatriowana) i w 1958 roku do Bielska-
Białej (gdzie rodzina ostatecznie się osiedliła). W 2019 roku Stanisław Kucharczyk 
przekazał sztandar w darze Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Sztan-
dar SL koła Trzcieniec powstał prawdopodobnie w latach 1931-1939. Zrobiony 
jest z pojedynczego zielonego płata adamaszku ozdobionego motywami kwia-
towymi. Na stronie głównej widnieje zielona czterolistna koniczyna, kłosy zbo-
ża oraz wyhaftowane białą nicią napisy: „STRONNICTWO LUDOWE/ KOŁO 
TRZCIENIEC/POWIAT/ MOŚCISKA”. Na stronie odwrotnej na środku znajdują 
się taśmy ułożone w prostokąt (pozostałość po wcześniejsze aplikacji, która się 
nie zachowała) oraz wyhaftowane białą nicią napisy: „POD TWOJĄ OBRONĘ/ 
UCIEKAMY SIĘ”. Z tego napisu, a także na podsatwie wielu innych sztandarów 
ruchu ludowego, możemy wnosić, iż aplikacja najpewniej przedstawiała wizeru-
nek Matki Boskiej. Najczęściej na sztandarach umieszczano wizerunek Matki Bo-
skiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem.

***
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego dziękuję wszystkim darczyń-

com za przekazane do zbiorów obiekty licząc na dalszą współpracę. Czytelników 
„Rocznika Historycznego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” zapra-
szamy do zwiedzania ekspozycji muzealnej.
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Sztandar Koła Stronnictwa Ludowego Trzcieniec, pow. 
Mościska, 1931-1939, 
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Andrzej Sobieraj, ORP Orzeł – po udanej akcji, 2019, olej na płótnie

Elżbieta Czausz-Matel, Polski sa-
molot bombowy „Łoś”, 2019, olej 
na płótnie
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Gustaw Pillati (1874-1931), Hucuł z fajką, niedatowany, olej na płótnie

Eugeniusz Tukan-Wolski (1928-2014), W drodze do kościoła, 1950, akwarela
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Aparat fotografi czny konstrukcji mieszkowej marki Voigtlander z obiektywem Voigt-
lander skopar i migawką Compur
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Informacje dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji w „Roczniku Historycznym Muzeum Histo-
rii Polskiego Ruchu Ludowego” artykuły, edycje źródłowe, biografi e, materiały 
wspomnieniowe, wywiady, recenzje publikacji - będące wynikiem badań nad hi-
storią wsi i ruchu ludowego w Polsce i Europie. 

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać: w przypadku artyku-
łów – 1 arkusza wydawniczego – ok. 40 000 znaków ze spacjami; w przypadku 
recenzji – 1/3 arkusza wydawniczego – ok. 15 000 znaków. 

Teksty prosimy nadsyłać w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej. Wersje 
elektroniczne można również nadsyłać – w tytule pisząc „materiał do Rocznika” – 
bezpośrednio do sekretarza redakcji, na adres: a.indraszczyk@mhprl.pl

Nadesłany tekst winien być sformatowany według następujących kryteriów: 
tekst główny – czcionka TNR 12, interlinia 1,5 wersa; przypisy – czcionka TNR 
10, interlinia pojedyncza, w programie Word, lub innym edytorze tekstu. 

Przypisy winny być umieszczane na dole strony, numeracja ciągła dla całe-
go artykułu. Przypis i opis bibliografi czny powinien zostać sporządzony w parciu 
o wzory podane w literaturze metodologicznej: B. Miśkiewicz, Wstęp do badań 
historycznych lub A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, według poniż-
szych przykładów: 

-  z archiwaliów: Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Starostwo Powiato-
we Płockie w latach 1918-1939, sygn. 64, Wykaz stowarzyszeń i związków 
działających na terenie powiatu płockiego.

-  z książki autorskiej: A. Indraszczyk, Adam Bień (1899-1998). Działalność 
społeczna i polityczna, Warszawa 2005, s. 122. 

-  z artykułu w pracy zbiorowej: A. Chmielarz, Walka o Śląsk Cieszyński 
w 1918 i 1919 roku [w:] Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918-2005, pod 
red. Janusza Gmitruka i Andrzeja Stawarza, Warszawa 2006, s. 23. 

-  z artykułu w periodyku: W. Wolin, Wyspy pamięci, „Rocznik Morski” nr 22, 
2001, s. 34. 

-  z artykułu w prasie: P. Zbożownik, Złote kłosy, „Polne łany” nr 14, 12 III 
2012, s. 3. 

-  z Internetu – należy podać nazwisko autora, tytuł artykułu oraz ścieżkę do-
stępu, na końcu w nawiasie kwadratowym podać datę korzystania np. [12 
I 2012].

Do tekstu należy załączyć krótkie streszczenie (ok. pół strony A4) w języku 
angielskim.
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Do tekstu należy załączyć następujące informacje o autorze: imię i nazwisko, 
stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy (dla doktorantów nie pracujących na 
uczelniach lub w instytucjach naukowych –  prosimy o podanie, gdzie się jest dok-
torantem – na jakim wydziale, jakiej uczelni), krótką informację o pracy naukowej 
lub zainteresowaniach badawczych. Dokładny adres, nr telefonu kontaktowego 
oraz adres poczty elektronicznej. 

Po otrzymaniu tekstu oraz oświadczenia autora (w którym zawarte są podsta-
wowe informacje o autorze, zasadach wydawniczych stosowanych przez redakcję 
Rocznika) redakcja wysyła go do recenzji. Po jej otrzymaniu Kolegium Redakcyjne 
podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku bądź o odrzuceniu go, o czym zawia-
damia autora. Następnie tekst skierowany zostaje do procesu wydawniczego. 

Redakcja nie odsyła niezamówionych tekstów. 
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. 


