Wystawa czasowa „Broń ze zbiorów
Muzeum Mazowieckiego w Płocku”
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza od 8 lipca do 21 sierpnia na wystawę „Broń ze zbiorów
Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Na ekspozycji można obejrzeć broń białą i palną od średniowiecza do
XX wieku.
W pierwszej części wystawy prezentowana jest broń biała (czternastowieczny miecz, szable polskie i
europejskie, pałasze i bagnety, w większości z XIX i XX w.), która na co dzień przechowywana jest w
magazynach płockiego muzeum. Niektóre egzemplarze znalezione zostały w starym budynku teatru
płockiego (na miejscu obecnego kina „Przedwiośnie”) i początkowo w muzeum były traktowane jako
rekwizyty teatralne. Dopiero prof. Ryszard de Latour na początku lat osiemdziesiątych XX w. stwierdził, że
są to egzemplarze broni z pola walki. Tę część ekspozycji uzupełniają plansze pokazujące budowę różnych
rodzajów broni i techniki walki nimi.
Druga część wystawy poświęcona została stosunkowo nowym nabytkom Muzeum Mazowieckiego w
Płocku, a mianowicie dwóm przekazanym w 2014 roku do zbiorów MMP znaleziskom broni palnej.
Prezentowane jest na niej 15 rewolwerów z końca XIX wieku, które znalezione zostały w 2011 roku podczas
remontu budynku przy ul. Tumskiej 13 w Płocku oraz 3 jednostki broni z okresu II wojny światowej
wykopane w 2013 roku w miejscowości Janoszyce w pow. płockim przez saperów z Patrolu Rozminowania z
Nowego Dworu Mazowieckiego. Ręczny karabin maszynowy Diegtariowa DP wz.1927, pistolet maszynowy
PPSz wz.1941, czyli popularną „pepeszę”, niemiecki karabinek szturmowy StG wz.1944 oraz magazynki do
nich odnaleziono na posesji Wiktora Kazimierowicza ps. „Okoń”, żołnierza Armii Krajowej, który po
kilkudziesięciu latach wskazał miejsce ukrycia przez siebie broni używanej w walce z okupantem
niemieckim, a potem władzą „ludową” i radzieckimi sojusznikami. Ze względu na długi okres
przechowywania w nieodpowiednich warunkach, wszystkie egzemplarze tej broni są destruktami,
zwłaszcza znalezisko z Janoszyc. Stanowią one jednak interesujące świadectwo naszej burzliwej historii.
Broń ta została merytorycznie opracowana i zakonserwowana przez p. Szymona Zarembę, pracownika
MMP.
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