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galeria 
malarstwa historycznego 

To projekt realizowanyprzez Muzeum Niepodległości i zapla-
nowany na lata 2018-2021. Jego ideą jest zaprezentowanie 
szerszej publiczności obrazów ze zbiorów Muzeum, które nie-
zbyt często pokazywane są na wystawach. Uzupełnieniem wy-
boru obiektów o tematyce historycznej będą kupowane przez 
Muzeum prace współczesnych malarzy ukazujące wydarzenia 
z naszej przeszłości. Zakup jest możliwy dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Założeniem projektu jest naprzemienne prezentowanie obiek-
tów. Przez trzy miesiące eksponowane będą nabytki, przez ko-
lejne trzy obrazy ze zbiorów Muzeum. Podsumowaniem będzie 
pokazanie wszystkich na jednej wspólnej wystawie. 

Mamy nadzieję, że taka kompilacja pozwoli na ukazanie bo-
gatej gamy zainteresowań twórców, udowodni inspiracyjną rolę 
historii w sztuce, skłoni do przemyśleń na temat postrzegania wy-
darzeń z przeszłości przez artystów żyjących w różnych realiach 
historycznych.
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rok 2018

Wdrażanie projektu rozpoczeliśmy od przystosowania po-
mieszczenia do celów wystawienniczych. 

Na liście prac do zrobienia znalazły się m. in.: 
• zakup farby i pomalowanie ścian, sufitu i podłogi na wskazany 

kolor 
• zakup i zamontowanie systemu wystawienniczego 
• zakup i zamontowanie rolet okiennych 
• zakup, zamontowanie i ustawienie sześciu lamp oświtleniowych
• zakup i zamontowanie jednego gniazdka elektrycznego
• zakup i zamontowanie korytka kryjącego kabel odprowadzaja-

cy wilgotność z sali audiowizualnej znajdującej się obok
• zakup, zamontowanie i ustawienie osuszacza powietrza
• zakup, zamontowanie i ustawienie termohigrometru
• zakup i zamontowanie szklanej tabliczki w które można umie-

ścić kartkę z informacjami
• zakup i zamonotwanie napisu na ścianie informującego o pro-

jekcie Galeria Malarstwa Historycznego 
• zakup i montaż kotary oddzielającej pomieszczenie

Wszystkie prace remontowe udało nam się zrealizować zgod-
nie z przedstawionym projektem. Na cel ten, zgodnie z projek-
tem, przeznaczyliśmy 28 500 zł.
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Projekt dostosowania Pomieszczeni 
do celów galerii malarstwa historycznego
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Projekt dostosowania Pomieszczeni 
do celów galerii malarstwa historycznego
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Projekt dostosowania Pomieszczeni 
do celów galerii malarstwa historycznego
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Pomieszczenie Po dostosowaniu do celów 
galerii malarstwa historycznego
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Pomieszczenie Po dostosowaniu do celów 
galerii malarstwa historycznego
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Pomieszczenie Po dostosowaniu do celów 
galerii malarstwa historycznego
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otwarcie 
galerii malarstwa historycznego

W grudniu 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Galerii 
Malarstwa Historycznego. Podczas pierwszej wystawy zaprezen-
towalismy obrazy zakupione za pieniądze z projektu. Tego roku 
na ten cel przeznaczone było 9 500 zł.

Dzięki dotacji zakupiliśmy: 

• Portret Kościuszki w sukmanie(Mikayelyan Hakob)
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• Tadeusz Kościuszko przy globusie(Shayon Natalia)

• Piłsudski i Witos(Adamczyk Marian)
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• Zapomniana szarża Policji (Bodes Stanisław)
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W celu promocji wernisażu zostały przygotowane materiały: 
plakaty oraz zaproszenia.



13



14

Wernisaż wystawy
18 grudnia 2018
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Wernisaż wystawy
18 grudnia 2018
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rok 2019

Głównymi celami na ten rok był zakup kolejnych nowych 
obrazów oraz prezentacja eksponatów ze zbiorów Muzeum 
Niepodległości w Warszawie.

Na zakup nowych dzieł dysponowalismy kwotą 28 000 zł.
Dzieki dotacji zakupiliśmy:

• Przysięga Kościuszki (Mikayelyan Hakob)



17

• Wzięcie do niewoli Kościuszki (Mikayelyan Hakob)

• Tadeusz Kościuszko na koniu (Natalia Shayon)
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• Z cyklu „Wychowani na lekturach Sienkiewicza” Rok 1944 
(Milewski Maciej)

• Z cyklu „Wychowani na lekturach Sienkiewicza”. 
Maria Cetys. Żołnierz Armii Krajowej(Milewski Maciej)
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• Pamięci 180 tysięcy Warszawiaków zaginionych i pomordo-
wanych przez Niemców (Milewski Maciej)

• Portret Ignacego Paderewskiego (Miroński Mirosław)
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• Władysław Orkan (Milewski Maciej)

• Władysław Orkan (Miroński Mirosław)
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W 2019 roku, dwukrotnie zaprezentowaliśmy obrazy ze zbio-
rów Muzeum Niepodległości.

Po raz pierwszy, 9 maja, podczas zorganizowanych wspólnie 
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych  
i Muzeum, Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019. 

Odczyt na temat prezentowanych obrazów przygotowała  
Justyna Piesak. O Galeri Malarstwa Historycznego opowiedziała 
koordynatorka projektu Natalia Roszkowska. 

Muzeum Niepodległości jako prawny następca Muzeum Lenina,  
w swych zbiorach posiada wiele dzieł związanych z tematy-
ką PRL-u, socrealizmu czy szeroko rozumianego Ruchu Socja-
listycznego i Rewolucyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się za-
prezentować obrazy o tematyce 1-majowej. Zestawienie dzieł z 
róznych okresów XX wieku oraz przedstawiające pochody 1-ma-
jowe w różnych latach, pozwoliło uwypuklić zmianę jak zaszła 
w postrzeganiu takich pochodów. Także osoby biorące udział 
w pochodach czy demonstracjach uległy widocznej metamor-
fozie.

• 1 Maja 1917 (Garwatowska Hanna)
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• Manifestacja 1-szo majowa 1899 r. (Niesiołowski Tymon)

• 1 MAJA 1936 (Dziechciarczyk Edward)
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• Pochód na tle ruin Warszawy 1945 r. (Łyżwański Antoni)

• Przed pochodem pierwszomajowym (Pągowska Teresa)
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• 1 Maja 1937 (Kozłowski Tadeusz Jan)

• 1 Maja 1950 (Miller Witold )
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Wernisaż wystawy
9 maja 2019
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Wernisaż wystawy
9 maja 2019
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Wernisaż wystawy
9 maja 2019
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Wernisaż wystawy
9 maja 2019
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Po raz drugi obrazy ze zbiorów własnych zaprezentowalismy  
2 września 2019. Dzieła o tematyce „Wojenna Warszawa” przed-
stawiały zmagania Polaków podczas II wojny światowej. 

• Exodus – Okupacja (Skrobiński Józef) (1910-1979)

• Warszawa 1945 (Młynarski Józef)
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• Partyzanci (Kierzkowski Bronisław)

• Walczące getto (Łopuszyński Zygmunt)
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• Wyzwolenie Warszawy (Roman Tadeusz)

• Warszawa wyzwolona (Poznański Stanisław)
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• Warszawa 1944. Wygnanie z Warszawy (Brzozowski Jerzy)
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Wernisaż wystawy
2 września 2019
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Ostatnia odsłona Galerii Malarstwa Historycznego w 2019 roku 
miała miejsce 19 grudnia. Jak w roku poprzednim zaprezento-
waliśmy wtedy obrazy zakupione w danym roku. 

W celach promocyjnych zakupiliśmy wyświetlanie reklamy,  
w dniach 17.12.2019 – 23.12.2019: 

• Dworzec PKP Warszawa Centralna – 15 ekranów
• Dworzec PKP Warszawa Zachodnia – 6 ekranów
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Projekt wyświetlanej reklamy
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Projekt wyświetlanej reklamy
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Reklam wyświetlana na telewizorach
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Wernisaż wystawy
19 grudnia 2019
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rok 2020

W nadchodzącym roku zakupimy kolejną pulę obrazów dzięki 
dofinansowaniu z projektu oraz zaprezentujemy dzieła pocho-
dzące ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

Od początku trwania projektu zbieramy informacje na temat 
prezentowanych dzieł oraz ich autorów, które w 2021 roku, zo-
staną zebrane i wydane jako publikacja.
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