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Katedra polowa: uczczono 98 rocznicę utworzenia Muzeum Wojska Polskiego

W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa przypomniał m. in. historię powstania placówki i powołanie komitetu
organizacyjnego muzeum. – Uwieńczeniem jego prac było podpisanie przez Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego 22 kwietnia 1920 roku w Belwederze dekretu powołującego Muzeum Wojska. W dokumencie
tym zapisano, że jako „centralna instytucja w Polsce będzie świątynią sławy oręża polskiego i skarbnicą
nieśmiertelnego ducha rycerskiego” – przytoczył słowa Marszałka Piłsudskiego ks. płk Kępa.
Notariusz Kurii Ordynariatu Polowego przypomniał, że w czasie II wojny światowej muzeum poniosło
niepowetowane straty. – Dziś, każdy z nas może podziwiać bogate, cenne zbiory muzeum dokumentujące
nasze narodowe dzieje. Ale przecież wartością nieocenioną tegoż muzeum są jego pracownicy, eksperci
wysokiej klasy, konserwatorzy. Wszyscy oni, pod wodzą dyrekcji, tworzą wspólnotę, która stoi na straży
narodowego dziedzictwa – powiedział.
Ks. płk SG Kępa życzył pracownikom muzeum, aby mieli świadomość znaczenia swojej pracy. – Ona bez
wątpienia jest służbą ojczyźnie. Ma jakiś rys kapłaństwa, które w sposób namaszczony, odpowiedzialny, z
poczuciem ważnej misji podchodzi do wykonywanej pracy, traktując ją, jako służbę – powiedział.
Nawiązując do obchodzonej dziś Niedzieli Dobrego Pasterza zachęcił zgromadzonych w katedrze do modlitwy
o powołania kapłańskie i zakonne. – Kościół potrzebuje dobrych kapłanów. Potrzebuje ich nasza Ojczyzna,
która 100 lat temu odzyskała niepodległość. Potrzebuje ich także Wojsko Polskie i służby mundurowe. Księża
kapelani mają bowiem w sprawach duchowych pomagać każdej wspólnocie. Przypomina o tym także dzisiejsza
piękna uroczystość Muzeum Wojska Polskiego – powiedział.
Eucharystię koncelebrował ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego. Uczestniczyli w niej
pracownicy Muzeum Wojska Polskiego z dyrektorem dr Adamem Buławą, a także gen. bryg. Robert Głąb,
dowóca Garnizonu Warszawa.
W Muzeum Wojska Polskiego odbędzie się piknik wojskowy. W programie m.in.: tor sprawnościowy, pokaz
mody wojskowej, warsztaty z łączności naziemnej, fotobudka i wiele innych atrakcji.
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22 kwietnia 1920 r. dekretem Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego powołano do życia Muzeum
Wojska. Pierwszym dyrektorem placówki został płk Bronisław Gembarzewski, artysta–malarz i znawca historii
uzbrojenia i umundurowania.
Pierwotnie Muzeum mieściło się w kamienicy przy ul. Podwale 15. Pierwszą wystawę zorganizowano w 1921 r.
a dwa lata później otwarto wystawę stałą. Do obecnej siedziby w Al. Jerozolimskich zbiory muzealne zostały
przeniesione w połowie lat 30. XX w. Do wybuchu II wojny światowej w Muzeum zgromadzono ok. 60 tys.
muzealiów.
W czasie wojny Niemcy w budynku urządzili magazyny kwatermistrzowskie, zbiory zostały częściowo
wywiezione do Niemiec, a częściowo rozszabrowane. Straty wojenne oblicza się na około 30 % zasobu zbiorów
sprzed 1 września 1939 r.
Po zakończeniu wojny Muzeum Wojska Polskiego było pierwszą placówką muzealną otwartą dla publiczności
w Warszawie.
Obecnie Muzeum posiada ponad 250 tys. eksponatów i należy do jednej z najważniejszych instytucji kultury w
Polsce, promującej wojsko i historię polskiego oręża.
Tekst i zdjęcie Krzysztof Stępkowski
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