
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

KONCEPCJA 
PROGRAMOWA 
na lata 2022–2025

Michał Roman Górny

Sochaczew – kwiecień 2022

Załącznik nr 1



2

1. Wprowadzenie

Zbliżające się do 50. rocznicy swojego powstania, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą stanowi jedną z najważniejszych placówek muzealnych po-
święconych tematyce II Wojny Światowej w Polsce. Instytucja ta wkracza jednak 
w okres nowych wyzwań, związanych ze zmianą modelu muzealniczego w Polsce, co 
związane jest z przemianami demograficznymi, społecznymi, oraz gospodarczymi. 
Trzecia dekada XXI wieku to okres, w którym większość muzeów stoi na rozdrożu 
pomiędzy obraniem drogi klasycznego „obiektowego” muzeum, w którym główną 
rolę dalej gra eksponat, a muzeum narracyjnym, w którym istnieje wiele nowocze-
snych narzędzi edukacyjnych, a pierwszorzędną rolę gra skonkretyzowana historia, 
prezentowana niekoniecznie wyłącznie poprzez obiekty muzealne. Na podobnym 
rozdrożu i  przed koniecznością wytyczenia kursu na kolejne lata, stoi Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W związku z  tym, najbliższe lata 
powinny upłynąć na unowocześnieniu placówki i wyposażeniu jej w środki i moż-
liwości pozwalające w  przyszłości na skonkretyzowanie działań według jednego 
z wybranych modeli.

2. Wizja

Muzeum jako Instytucja realizująca szeroki zakres projektów historycznych – od 
archeologii ziemi sochaczewskiej, przez badania nad średniowieczem i  rolą Zam-
ku Książąt Mazowieckich, skończywszy na historii militarnej rejonu w  aspekcie 
wydarzeń z lat 1914–1945. Jednocześnie Muzeum jako centrum popularyzacyjne 
i edukacyjne.

3. Cele strategiczne

•	 Rozbudowa	zbiorów	muzealnych
•	 Poprawa	infrastruktury	muzealnej
•	 Rozszerzenie	programu	edukacyjnego
•	 	Rozwinięcie	koordynacji	z innymi	podmiotami	muzealnymi	i kulturalnymi	

w ramach promocji regionu
•	 Realizacja	działań	naukowych
•	 Intensyfikacja	działań	wystawienniczych
•	 Rozbudowa	wystaw	związanych	z historią	regionu
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4. Kierunki działań i obszary aktywności muzeum

4.1. Ocena aktualnej sytuacji Muzeum

Aktualna sytuacja Muzeum związana jest stricte z ogólną sytuacją społeczno--eko-
nomiczną zwłaszcza w kontekście lat 2020–2022 tj. epidemii COVID-19 i wzrostu 
inflacyjnego spowodowanego wieloma czynnikami ekonomicznymi i politycznymi. 
W efekcie	Muzeum,	podobnie	jak	wiele	placówek	muzealnych,	zostało	zmuszone	
do przystosowania się do nowych wyzwań i  czasowego ograniczenia działalności, 
co miało wpływ zarówno na realizację usług turystycznych w postaci częstotliwo-
ści przyjmowania wycieczek, jak i bezpośrednio rzutowało na sytuację finansową 
placówki.

Podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest dbałość o substancję 
zabytkową budynku-siedziby Muzeum, która w 2019 r. przeszła termomoderniza-
cję. Zaplanowania wymagają naprawy takich elementów strukturalnych jak brama 
prowadząca na muzealny skansen i ogrodzenie, ale także system alarmowy. 

Niewątpliwie podstawowym atutem Muzeum pozostają zbiory, które w okresie 
2019–2022 uległy zwiększeniu i dywersyfikacji – do muzealnych zasobów trafiło 
wiele elementów wyposażenia żołnierzy armii Cesarstwa Niemieckiego z przełomu 
1914/1915	roku,	ale	także	pamiątki	i dokumenty	po	fabrykach	z Chodakowa	i Bo-
ryszewa. Jednocześnie Muzeum zacieśniło współpracę z  ośrodkami muzealnymi, 
takimi jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

4.2. Ekspozycje muzealne

Aktualnie	w Muzeum	 funkcjonują	 trzy	wystawy	 stałe:	wystawa	 „Nad	Bzurą	 bez	
zmian” poświęcona wydarzeniom z lat 1914–1915, wystawa „Gdy Bój nad Bzurą 
wrzał” dedykowana Bitwie nad Bzurą z 1939 roku i II Wojnie Światowej w ogól-
ności, oraz umieszczona na parterze wystawa „Z dziejów miasta” razem z mniejszą 
ekspozycją „Pradzieje ziemi sochaczewskiej”. W przypadku wystaw na piętrze, pro-
ponowane dalsze działania oscylują wokół stopniowego unowocześniania wystaw, 
poprawy treści merytorycznych, montażu nowych gablot w salach dedykowanych 
historii okupacyjnej i Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie oraz umieszczania 
nowych eksponatów.

W kwestii wystawy „Z dziejów miasta”, która była przygotowywana w 2020 r. 
istnieje konieczność gruntownej jej przebudowy, poprzez montaż nowego systemu 
oświetleń, zakupu gablot, remontu powierzchni ściennej i instalacji osłon okiennych. 
Prace te w mojej opinii mają charakter priorytetowy, tak by Muzeum, w członie 
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nazwy którego figuruje „Ziemi Sochaczewskiej” posiadało godną i reprezentatywną 
wystawę poświęconą historii regionu.

Unowocześnione wystawy powinny uwzględniać nowe eksponaty, stricte związa-
ne z historią XIX i XX wieku na Ziemi Sochaczewskiej.

4.3. Wystawy czasowe

Kolejną kwestią, która powinna mieć charakter priorytetowy, to powrót do licznych 
i  różnorodnych wystaw czasowych, które przez wiele lat były stałym elementem 
propozycji programu muzealnego. Proces wdrażania i organizacji wystaw czasowych 
na muzealnym pawilonie został wstępnie rozpoczęty w drugiej połowie 2021 roku, 
czego	 efektem	była	min.	wystawa	 „Z dziejów	Telekomunikacji”,	 „Z historii	mo-
toryzacji” czy „Cyna – trzeci metal”. Nowe założenia zakładają przygotowywanie 
w ramach rocznego planu co najmniej pięciu wystaw czasowych (a więc piętnastu 
w latach 2022–2025),  w tym wystawy artystycznej, oraz w pełni autorskiej wystawy 
historycznej, przygotowanej przez Dział Nauki i Dział Zbiorów. Zwiększenie liczby 
wystaw czasowych, a  także znaczne rozszerzenie ich tematyki (poza zagadnienia 
stricte wojskowe) w istotny sposób pozwoli na zwiększenie atrakcyjności turystycz-
nej Muzeum. 

4.4. Wydawnictwa muzealne

Niezbędnym elementem pracy muzealnej jest regularne publikowanie opracowań 
naukowych i popularnonaukowych, autorstwa zarówno pracowników merytorycz-
nych muzeum, jak i lokalnych historyków. Plan na lata 2022–2025 zakłada wydanie 
siedmiu	pozycji	–	czterech	numerów	Rocznika	Sochaczewskiego,	dwóch	publikacji	
naukowych o charakterze regionalnym, albumu malarstwa oraz monografii o Mu-
zeum, z uwagi na 50 rocznicę jego założenia.  

4.5. Organizacja i polityka kadrowa muzeum

Aktualnie w Muzeum pracuje 13 osób, wśród których zadania pracowników me-
rytorycznych	 realizują:	 kierownik	Działu	Nauki,	 asystent	muzealna	oraz	 adiunkt	
muzealny Działu Zbiorów. 

Aktualna kadra administracyjna oraz zespół merytoryczny umożliwia realizację 
bieżących zadań wymaganych wobec instytucji muzealnej. Jednakże wzrost obo-
wiązków administracyjnych, nowe wyzwania edukacyjne, konieczność podjęcia 
działań inwentaryzacyjnych oraz aktualny brak archeologa skłaniają do  nowych 
rozwiązań w zakresie organizacji pracy. 
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Nowe obowiązki sprawozdawcze, konieczność regularnego raportowania do 
podmiotów	 takich	 jak	GUS,	 liczne	 zmiany	prawne	 oraz	 przebudowa	oferty	wy-
dawniczej są czynnikami, które wskazują na konieczność rozbudowania aktualnego 
działu administracyjnego, o pracownika posiadającego kierunkowe wykształcenie 
administracyjne. 

Jednocześnie wskazane jest poszerzenie zakresu personalnego w Dziale Zbiorów 
i Archeologii – inwentaryzatora/konserwatora, oraz archeologa. W obu przypadkach 
nowi pracownicy razem z Kierownikiem Działu Zbiorów zajmą się dobrostanem 
bardzo dużej kolekcji militariów i dokumentów. Przed archeologiem stanie zadanie 
kontynuacji prac porządkowych w magazynach archeologicznych oraz realizowanie 
nadzorów archeologicznych.  

4.6. Rozbudowa działań edukacyjnych

Działania edukacyjne, będące jednymi z podstawowych czynności Muzeum, po-
winny ulec gruntownemu rozszerzeniu, począwszy od przywrócenia stałej bazy 
w  postaci szkół podstawowych i  średnich w  regionie, po skierowanie uwagi na 
szkoły w  większych miastach wojewódzkich. Konieczne jest także rozbudowanie 
oferty	wycieczek	terenowych,	uwzględniających	bogatą	historię	regionu.	

Jednocześnie istotne jest poznanie aktualnych potrzeb w zakresie edukacji, co 
należy osiągnąć poprzez wizyty studyjne nauczycieli sochaczewskich szkół. Kolej-
nym aspektem jest wprowadzenie nowych szlaków edukacyjnych, druk materiałów 
promocyjno-turystycznych i propozycje nowych lekcji muzealnych.

4.7. Rozszerzenie działań naukowych

Podobnie jak w przypadku innych ważnych ośrodków muzealnych, realizacja dedy-
kowanych	konferencji	naukowych	powinna	w przyszłości	być	standardem	także	dla	
Muzeum	Ziemi	Sochaczewskiej	i Pola	Bitwy	nad	Bzurą.	Ustanowienie	Rady	Mu-
zeum,	złożonej	z wybitnych	profesorów	–	specjalistów	z dziedziny	wojskowości,	daje	
niepowtarzalną	okazję	na	zrealizowanie	konferencji	poświęconej	polom	bitewnym	
w ujęciu historycznym, ale także społecznym. Pierwszym krokiem rozbudowania 
bazy	 naukowej	 będzie	 zaplanowana	 wstępnie	 na	 wrzesień	 2022  r.	 konferencja	
„Dziedzictwo wojskowe w historii lokalnej / Military heritage embraced in local 
history”. 
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4.8. Współpraca na szczeblu regionalnym.

Realizowanie	działań	zewnętrznych	o charakterze	edukacyjnym,	kulturalnym	i na-
ukowym powinno być realizowane we współpracy z innymi podmiotami o podobnej 
działalności programowej. Począwszy od 2021 roku Muzeum podjęło rozbudowaną 
współpracę ze stowarzyszeniami takimi jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Projekt 
Sochaczewskie Fortyfikacje, Stowarzyszeniem Artylerii Dawnej „Arsenał”, ale także 
placówkami muzealnymi, jak z powstającym Muzeum Getta Warszawskiego. W ko-
lejnych latach Muzeum powinno rozbudować i rozszerzyć sieć kontaktów, biorąc 
jednocześnie udział w projektach i uroczystościach ponadregionalnych.

4.9. Źródła finansowania  

W celu zapewnienia stabilnego rozwoju Instytucji, konieczne jest rozszerzenie i dy-
wersyfikacja źródeł pozyskiwania dofinansowania, na działania bieżące oraz dalsze 
plany. Obok dotacji organizatora, niezbędne jest skupienie się na zwiększeniu przy-
chodów własnych, przede wszystkim poprzez rozszerzenie działalności wydawniczej 
i  edukacyjnej. Niezbędne jest także dalsze aplikowanie w procesach grantowych, 
zarówno polskich, jak i europejskich. 

4.10. Komunikacja zewnętrzna

Wszystkie działania rozwojowe są niezmiennie powiązane ze strategią promocji ze-
wnętrznej Instytucji. Oprócz prowadzenia mediów społecznościowych i regularnej 
współpracy z  mediami tradycyjnymi istotnym elementem jest wyrabianie marki 
i  pozycji	 poprzez	 regularne	wydawanie	 „Rocznika	 Sochaczewskiego”,	 organizację	
konferencji	naukowych	oraz	uczestnictwo	w wydarzeniach	promujących	region.	
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5.  Zadania strategiczne dla rozwoju Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na lata 2022–2025

1. Przebudowa wystawy stałej „Z dziejów Sochaczewa”.
2.	 	Rozbudowa	oferty	wydawniczej	muzeum	(pozyskiwanie	środków	ze	sprze-

daży własnych publikacji).
3.  Pozyskanie środków na rozwój multimedialny i  interaktywny ekspozycji 

stałych.
4.	 Organizacja	konferencji	naukowych.
5. Przygotowanie strategii marketingowej nt. popularyzacji wystaw. 
6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
7. Przeprowadzenie digitalizacji zbiorów dokumentów.
8.	 Restrukturyzacja	kadry	muzealnej.
9.  Uzyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę pracowni konserwacji 

i rekonstrukcji zabytków metalowych.
10.	 	Opracowanie	 kompleksowego	 projektu	 rozbudowy	 infrastruktury	

gospodarczo-magazynowo-warsztatowej. 
11.	 Dalsza	rozbudowa	oferty	edukacyjnej	i turystycznej.
12.  Wnioskowanie do programów ministerialnych i unijnych (Program Dzie-

dzictwo kulturowe – Ochrona zabytków).
13.  Dostosowanie i  unowocześnienie aktualnych systemów magazynowania 

zbiorów.
14. Modernizacja systemów zabezpieczeń na terenie muzeum.
15. Kontynuacja renowacji eksponatów na skansenie.
16. Dalsze dostosowywanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
17.  Opracowanie merytorycznej koncepcji szczegółowych potrzeb muzealni-

czych dla Instytucji.
18. Przeprowadzenie cyklicznej inwentaryzacji zbiorów. 
19.  Dalsze prace nad wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie komunika-

cji	cyfrowej.
20. Udział w pracach produktu turystycznego „Mała Ojczyzna Chopina”
21.	 Współpraca	z 3.	Warszawską	Brygadą	Rakietową.
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