OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp

nazwa podmiotu

Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp

dokładny adres

Pl. Kościuszki 2, 96-500 Sochaczew

gmina

Sochaczew

powiat

Sochaczewski

województwo

Mazowieckie

telefon

+48 510 137 737, (46) 862 33 09

adres strony internetowej

www.muzeumsochaczew.pl

faks

(46) 862 33 09

adres e-mail

-

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność charytatywna i opiekuńcza
 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, jako jedno z
nielicznych w kraju posiada własną Grupę Historyczną. Podstawowym obszarem jej
działania jest odtwarzanie oddziału piechoty Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej.
Grupa przyjęła za swego patrona II batalion 18 pułku piechoty, który we wrześniu 1939 roku,
bohatersko i krwawo bronił Sochaczewa.
Zakres działania Muzealnej Grupy Historycznej II batalionu 18 pułku piechoty jest
wyjątkowo rozległy. Wśród zadań ważne miejsce zajmuje promocja sochaczewskiego
Muzeum i miasta Sochaczew. Oprócz udziału w pokazach dynamicznych członkowie MGH
stawiają na upamiętnianie historii poprzez organizacje ekspozycji plenerowych, udziału w
targach turystycznych, młodzieżowych spotkań z historią, budowę szlaków turystycznych,
organizację rajdów plenerowych na pola bitew. Ponadto grupa bierze czynny udział w
świętach państwowych i uroczystościach patriotycznych, publikuje materiały historyczne,
organizuje wykłady i konkursy, wnioskuje o remonty obiektów historycznych i nadawanie
honorowych obywatelstw zasłużonym ludziom. Od początku swego istnienia członkowie
grupy zajmują się społecznie cmentarzami wojskowymi na terenie Powiatu Sochaczewskiego
z okresu I i II wojny światowej.

5. Opis działań
Pod koniec lat 90 tych, XX wieku ukształtował się nowy model przedstawiania przeszłości za
pomocą różnego formatu widowisk plenerowych. Widowiska te, zwane popularnie
rekonstrukcjami historycznymi w obrazowy i dynamiczny sposób ukazują historię działań
militarnych wielu epok. Dzięki odpowiednio dobranym plenerom i scenografii,
organizatorzy stwarzają warunki i rzeczywistość zbliżoną do wydarzeń prezentowanych
czasów. Organizacja takiego „teatru historii”, przedstawiającego rozmaite dziejowe epizody,
nie byłaby możliwa bez powstania i prężnego rozwoju niezależnego środowiska zrzeszonego
w grupach rekonstrukcji historycznej.
Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp zaczęła się kształtować już w roku 1998. Jej trzon
stanowili harcerze z 24 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im T. Zawadzkiego „Zośka”
z ZHP Sochaczew. Pierwszym przedsięwzięciem była organizacja pokazu plenerowego
pt. „Sieczychy 1943”, w marcu 1999 roku. Kilka miesięcy później, na polach w Witkowicach,
harcerze 24 ŚDH wspólnie z 14 DH im „14 Pułku Ułanów Jazłowieckich” odtwarzali po raz
pierwszy epizod z Bitwy nad Bzurą 1939 r. Ta pierwsza próba, skromnej, ale jakże wymownej
inscenizacji, stała się zapowiedzią i pierwszym krokiem w kierunku organizacji widowiska
„Bzura”. W latach 1999-2009 nie było ani jednego roku „Bzury”, w którym członkowie MGH
nie pracowali przy jej organizacji.
W chwili usamodzielnienia się pod kątem wyposażenia, pasjonaci historii w sile od 10 do 30
osób brali udział w ok. 500 wydarzeniach. Były to rekonstrukcje i widowiska historyczne,
obrazujące działania pozycyjne na froncie wschodnim 1914-15 r., wojnę polsko-bolszewicką
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1920 r., wojnę we wrześniu 1939 r., oraz działania konspiracyjne oddziałów Armii Krajowej
w latach 1939-45 r. Odbywały się one w różnych miejscach Polski, Czech i Słowacji m.in.
w Przemyślu, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Tomaszowie Lubelskim, Mławie, Chojnicach,
Ostrołęce, Gdyni, Warszawie, Płocku, Kostrzynie n/Odrą w Sochaczewie i jego najbliższym
regionie - Bolimowie, Tułowicach, Kozłowie Szlacheckim, a także w kraju i za granicą,
w Vyravie i Pradze.
Ważnymi wydarzeniami, w których uczestniczyła Muzealna Grupa Historyczna były
największe w Polsce zloty militarne i plenerowe wystawy przypominające o walce żołnierza
polskiego, promujące Sochaczew i jego atrakcyjną historię. Wystawy dotyczące Bitwy nad
dolną Bzura i Rawką 1914-15 r., Bitwy nad Bzurą 1939 r. i powojennej działalności
niepodległościowej „Żołnierzy Niezłomnych” zostały zorganizowane na Zlocie Militarnym w
Darłowie, Teatrze Historii Bogusława Wołoszańskiego w Gdańsku oraz Dniach Twierdzy w
Giżycku i Kostrzynie nad Odrą.
Przedstawiciele grupy od zawsze asystują w ostatniej drodze żołnierzom września
i patriotom polskim. Uczestniczyli m.in w ceremonii pogrzebowej prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego w Warszawie, generała Zygmunta Zawadzkiego w Gdańsku, ostatniego
Westerplattyczyka majora Skowrona w Brzezinach k/Chęcin.
Muzealna Grupa Historyczna, od początku swego istnienia zajmuje się społecznie
cmentarzami wojskowymi na terenie Powiatu Sochaczewskiego z okresu I i II wojny
światowej. Jej członkowie wzięli pod opiekę żołnierskie mogiły pozostałe po obu światowych
konfliktach. Charytatywnie organizują akcje dokumentacyjne, konserwacyjne i porządkowe
na terenie gmin powiatu. Zdobywają też pieniądze na ich remonty. Ideą grupy jest praca na
rzecz zachowania historii Polaków przymusowo wcielonych do armii pruskiej i rosyjskiej
podczas I wojny światowej, szczególną zaś troską otaczają Miejsca Pamięci Narodowej
związane z bohaterstwem żołnierzy Wojska Polskiego walczącymi we wrześniu 1939 r.,
w obronie granic II Rzeczypospolitej. Coroczne prace porządkowe z okazji kolejnych świąt
i rocznic stanowią wyraz hołdu oddanego poległym.
Wiele poważnych akcji na rzecz pamięci o bohaterskich żołnierzach z Armii "Poznań" i
"Pomorze" przeprowadzono na terenie gminy Młodzieszyn. W maju 2009 r., z inicjatywy
Muzealnej Grupy Historycznej, udało się doprowadzić do porządku otulinę cmentarza
żołnierzy Wojska Polskiego w Juliopolu k. Młodzieszyna. W ciągu wielu godzin wytężonej
pracy, przy pomocy innych wolontariuszy, wywieziono ponad 40 ton śmieci. W ciągu
ostatnich 15 lat członkowie Muzealnej Grupy Historycznej wykonali ponad 100 akcji
porządkowych i konserwatorskich na cmentarzach wojennych w gminach Młodzieszyn,
Iłów, Nowa Sucha. Cyklicznie porządkowano cmentarze z okresu I wojny światowej
w Stefanowie, Oborach, Borzymówce. Szczególną opieką objęto leśne cmentarze żołnierzy
WP z okresu walk w 1939 r., w Budach Starych, Rokicinie i Leontynowie. Dzięki tej ważnej
działalności i współpracy z sochaczewskim Muzeum, na terenie gminy Młodzieszyn powstał
pierwszy etap nowego szlaku turystycznego pod nazwą „Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy
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nad Bzurą 1939 r.”. Trakt ten powstał w celach edukacyjnych i swoim zasięgiem w
perspektywie objąć ma wszystkie obiekty z terenu Bitwy nad Bzurą 1939 r.
Największym sukcesem Muzealnej Grupy Historycznej jest przebudowa w 2013 r., Pomnika
Poległych na cmentarzu żołnierzy WP w Polsce, który znajduje się w SochaczewieTrojanowie. W wyniku inicjatywy grupy, wsparcia burmistrza Sochaczewa , wielu miesięcy
konsultacji z ROPWIM, Konserwatorem Zabytków i Urzędem Wojewódzkim, udało się
zmienić pochodzącą z czasów komunistycznych symbolikę i za pomocą właściwych treści
oddać honor spoczywającym tu żołnierzom II Rzeczpospolitej. Innym, wyjątkowym
osiągnięciem jest zeszłoroczna wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na polu
Bitwy nad Bzurą 1939 r. W wyniku zaproszenia Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy
nad Bzurą oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, w dniu 17.09, Prezydent Bronisław
Komorowski odwiedził Pomnik Generała Franciszka Włada w Kamionie i miejsce
przeprawy żołnierzy WP w Witkowicach. Asystę i historyczne przewodnictwo na polu bitwy
pełnili dla p. Prezydenta członkowie MGH II/18 pp.
Z inicjatywy Muzealnej Grupy Historycznej w Sochaczewie powstanie Pomnik Obrońców
Sochaczewa 1939 r. Projekt ten zaprezentowano podczas sesji Rady Miejskiej w 2010 roku,
kiedy to grupie wręczano Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Przedstawiać
będzie trzy odlane z brązu postacie na cokole, w pozycji bojowej. Pierwsza z nich to major
Feliks Kozubowski – dowódca II/18 pp i zarazem, w dniach 13-15 września, dowódca
obrony Sochaczewa. Kolejna to porucznik Andrzej Doroszewski – dowódca 5 baterii 26
pułku artylerii lekkiej, który wspierał swoją artylerią obronę naszego miasta oraz sierżant
Józef Skórka – szef 5 kompanii 18 pułku piechoty, bohater polskiego kontrnatarcia na miasto.
Innym ciekawym projektem , który na swoim terenie inicjuje Muzealna Grupa Historyczna,
jest Ogólnopolski „Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej”. Szlak ten zaplanowano z
okazji 100- lecia wybuchu I wojny światowej, a swoim zasięgiem objąć ma także obiekty
wojenne pielęgnowane przez sochaczewskich rekonstruktorów.
Ciekawą formą działalności grupy jest również eksperyment historyczny. W maju i wrześniu
grupa cyklicznie organizuje ogólnopolski Marsz „Szlakiem odwrotu znad Bzury 1939 r.”. Jest
to rajd pieszy, mający na celu odtworzenie przebiegu ostatniej fazy bitwy nad Bzurą 1939 r.,
przedzierania się oddziałów Armii „Poznań” i „Pomorze” przez Puszcze Kampinoską do
Warszawy i Modlina. Marsz ten staje się szczególnym wyzwaniem dla pasjonatów
preferujących aktywny model odkrywania historii. Jego główną zaletą jest możliwość
szczególnego doświadczenia - zmierzenia się z ogromem Puszczy Kampinoskiej,
dziesiątkami kilometrów pieszo, nocowaniem niemalże pod gołym niebem, a to wszystko
w mundurze i z ekwipunkiem żołnierza września z okresu wojny 1939r.
Klasa i doświadczenie grupy powoduje, że zapraszana jest do udziału w filmach
i kampaniach reklamowych, związanych z odtwarzanym przez nią okresem. Blisko
30 sochaczewskich rekonstruktorów wzięło udział w filmie Jerzego Hoffmana „Bitwa
Warszawska 1920”, zaś szef grupy Jakub Wojewoda sprawował funkcję asystenta scenografa
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ds. militariów i koni. W 2011 roku członkowie grupy wzięli udział w zdjęciach do filmu
„Stawka większa niż śmierć” oraz „Miasto w ogniu”- filmie Bogusława Wołoszańskiego,
prezentującym obronę Sochaczewa w 1939 r. Kolejne lata przyniosły nowy angaż dla
sochaczewian w filmach „Epitafia Katyńskie”, „Wenecja”, „Hiszpanka”, a także serialach
„Misja Afganistan”, „Szpiedzy w Warszawie” i in. W tym samym czasie konsultowali
produkcje filmowe, projektowali i wykonywali scenografię, pracowali w pionach
kostiumograficznych.
Dziś, w życiu tej nieformalnej grupy, skupionej przy sochaczewskim muzeum, czynnie
uczestniczy blisko 50 osób z terenu Sochaczewa, Młodzieszyna, Gąbina, Płocka. Trzon
stanowi 25 osobowy umundurowany oddział historyczny.
Zestawienie imprez, w których Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp brała udział oraz
organizowała w 2009 roku.
1. II Wiosenne Manewry Grup Rekonstrukcji Historycznej - Budy Stare, 17-18.04.2009 r.
2. Widowisko historyczne pt. „Katyński Marsz Cieni”- Warszawa, 19.04.2009 r.
3. Defilada z okazji święta 3 maja – Płock, 03.05.2009 r.
4. II Rajd „Szlakiem Odwrotu znad Bzury”- Budy Stare-Cybulice, 15-17.05.2009 r.
5. Prace porządkowe na otulinie cmentarza WP 1939 r. – Juliopol, 29.05.2009 r.
6. Rekonstrukcja Historyczna „1939 - Atak na Prusy” – Ostrołęka, 06.06.2009 r.
7. Prezentacja podczas uroczystej sesji Rady Miasta – Sochaczew, 12.06.2009 r.
8. Wystawa Grup Rekonstrukcji Historycznej - Dni Sochaczewa – Sochaczew,
13.09.2009r.
9. Rekonstrukcja „Bitwa o Skarżysko”- Skarżysko Kamienna, 11.07.2009 r.
10. Defilada z okazji Święta WP – Warszawa, 15.08.2009 r.
11. Rekonstrukcja Historyczna „Obrona pozycji mławskiej”- Mława, 26-30.08.2009 r.
12. Widowisko historyczne „Obronić Miasto” – Sochaczew, 31.08.2009 r.
13. Msza polowa w intencji zamordowanych żołnierzy z Bydgoskiego BON - Sochaczew,
31.08.2009 r.
14. Wystawa historyczna na II Onko Biegach – Warszawa, 06.09.2009 r.
15. Pomoc przy organizacji wystawy „Kampinoski Wrzesień 1939 r”.
16. Uroczysty Apel Pamięci na cmentarzu WP 1939 r. – Dobrzyków, 12.09.2009 r
17. Widowisko historyczne „Pogromca Czołgów” oraz odsłonięcie tablicy pamięci ppłk.
Łukasza Cieplińskiego – Witkowice, 12.09.2009 r.
18. Rekonstrukcja „Bzura 2009”- Brochów, 11-13.09.2009 r.
19. Sochaczew - Dęby Katyńskie, 17.09.2009 r.
20. Wystawa - Zamek Królewski, Warszawa 19.09.2009 r.
21. Rekonstrukcja „Bitwa o Grochów 1939 r.”- Warszawa, 26.09.2009 r.
22. Udział w formie statystów na planie filmu „Wenecja” – Jegławki, 27-28.09.2009 r.
23. Manewry jesienne grup rekonstrukcji historycznej - 23-25.10.2009 r.
24. Prace porządkowe na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Stefanowie i Uderzu,
31.10.2009 r.
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25. Udział w defiladzie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – Płock, 11.11.2009 r.
26. Udział w uroczystej mszy z okazji Odzyskania Niepodległości – Sochaczew,
11.11.2009r.
Wykaz imprez, w których Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp brała udział oraz
organizowała w 2010 roku.
1. Impreza - bieg na orientację - Kryniczno k. Wrocławia, 23.01.2010 r.
2. Udział w zdjęciach na planie serialu „Epitafia Katyńskie” – Warszawa, 13.02.2010,
14.02.2010 r.
3. Udział w zdjęciach na planie reklamy Simplus – Warszawa, 18.03.2010 r.
4. „Bitwa o Ardeny”- Pałczew k/ Łodzi, 29.03.2010 r.
5. Akcja porządkowa na cmentarzu z okresu I WŚ – Uderz, 03.04.2010 r.
6. Udział w pogrzebie żołnierza 10 Pułku Piechoty Józefa Drzewieckiego –
Bąków, 27.03.2010 r.
7. Otwarcie wystawy „Pamięć o Was przetrwa w naszych sercach, Katyń- CharkówMiednoje 1940 r.”, w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej - Sochaczew, 09.05.2010 r.
8. Noc Muzeów - Prezentacje i diorama w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie –
Warszawa, 31.05.2010 r.
9. Konferencja prasowa z udziałem twórców filmu „Bitwa Warszawska 1920 r.”, Muzeum
Wojska Polskiego – Warszawa, 31.05.2010 r.
10. „III Marsz Cieni” – Warszawa, 11.04.2010 r.
11. Rekonstrukcja „Bolimów 1915 r.”- Bolimów, 30.05-02.06.2010 r.
12. Akcja przeciwpowodziowa na wałach w Kamionie i Słubicach, 23-25.05.2010 r.
13. Prace montażowe przy wystawie „Szlakiem Jagiełły przez Mazowsze 1410 r.”, Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i pola Bitwy nad Bzurą – Sochaczew, 01-11.06.2010 r.
14. Prezentacje Grup Rekonstrukcji Historycznej Dni Sochaczewa – Sochaczew, 12.06.2010r.
15. Święto pułkowe 18 pp i 26 pal – Skierniewice, 13.06.2010 r.
16. Udział w zdjęciach na planie filmu J. Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920 r.” - Modlin,
Warszawa, Lublin, Poświętne, Kazuń, Zielonka ( 30 dni zdjęciowych), 15.06-31.09.2010r.
17. Widowisko – pokazy historyczne, Park Miniatur – Gierłoża, 24-25.07.2010 r.
18. Obchody 90 rocznicy cudu nad Wisłą – Iłów, 08.08.2010 r.
19. Uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 90 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 Warszawa, 15.08.2010 r.
20. Widowisko teatralno-historyczne „Obrona Płocka” – Płock, 18.08.2010 r.
21. „Inscenizacja walk 5 Armii nad Wkrą”- Borkowo k Nasielska, 21.08.2010 r.
22. Rekonstrukcja bitwy pod Mławą - Uniszki Zawadzkie, 27-28.08.2010 r.
23. Msza św. w intencji zamordowanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Narodowego
Sochaczew-Boryszew, 01.09.2010 r.
24. Budowa scenografii filmowej (okopy) - plan filmu „Bitwa Warszawska 1920 r.” poligon
Zielonka, 06-09.09.2010 r.
25. Rekonstrukcja walk 1920 r., z okazji 11 rocznicy powstania SKOK Wołomin – Wołomin,
08.09.2010 r.
26. Bitwa Mszczonowska 1939 r. – Mszczonów, 10.09.2010 r.
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27. Obchody 90 rocznicy utworzenia 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty – rekonstrukcja
walk 26 DP - Kozłów Szlachecki, 11.09.2010 r.
28. III Marsz Szlakiem Odwrotu znad Bzury - Sochaczew–Witkowice, 11-12.09.2010 r.
29. Rekonstrukcja Przeprawy WP przez Bzurę – Witkowice, 12.09.2010 r.
30. Uroczystość posadzenia Dębów Katyńskich - Sochaczew- Trojanów, 17.09.2010 r.
31. III Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r. - Tomaszów Lubelski,
19.09.2010 r.
32. Powiatowe obchody 71 rocznicy wybuchu II WŚ - Rekonstrukcja potyczki z roku 1939
Ostrowy k/Kutna, 26.09.2010 r.
33. Udział w zdjęciach na planie serialu „Biało-Czerwone” (4 dni zdjęciowe) – Warszawa,
10-13.2010 r.
34. Manewry jesienne Muzealnej Grupy Historycznej im. II/18 pp, prace porządkowe na
cmentarzu z okresu I WŚ - Uderz, 30.10.2010 r..
35. Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada, defilada – Sochaczew, 11.11.2010 r.
36. Udział w zdjęciach na planie serialu „Instynkt”- Warszawa, 06.12.2010 r.
37. Międzywojewódzkie Seminarium „Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I wojny
światowej”- Łódź, 08-09.12.2010 r.

Oto zestaw najważniejszych przedsięwzięć, które organizowali oraz w których brali udział
członkowie Muzealnej Grupy Historycznej im. II/18 pp w 2011 roku:
1. V Manewry Zimowe Grup Rekonstrukcji Historycznej - Budy Stare, 25-27.02.2011 r.
2. 60 Rocznica śmierci ppłk Łukasza Cieplińskiego - Młodzieszyn – Witkowice,
11.03.2011r.
3. II sesja zdjęciowa do projektu „Pomnik Obrońców Sochaczewa 1939 r.”- Budy Stare,
12.03.2011 r.
4. Asysta honorowa podczas pogrzebu porucznika Władysława Chinowskiego, żołnierza
18 Pułku Piechoty - Rawa Mazowiecka, 01.04.2011 r.
5. Spektakl historyczny „Płock – Miasto Bohater” - Płock, 10.04.2011 r.
6. II etap prac konserwatorskich na cmentarzu WP 1939 r - Leontynów, 03.05.2011 r.
7. Ogólnopolska akcja „Noc muzeów” w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad
Bzurą - Sochaczew, 14.05.2011 r.
8. Ogólnopolska akcja „Noc muzeów”- Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Warszawa,
9. 14.05.2011 r.
10. II etap prac konserwatorskich na cmentarzu WP 1939 r. - Leontynów, 08.05.2011 r.
11. Prace porządkowe wraz z żołnierzami Bundeswehry na cmentarzu z okresu I wojny
12. światowej - Młodzieszyn, 26-27.06.2011 r.
13. 11. Prace porządkowe na cmentarzu z okresu I wojny światowej - Borzymówka,
14. 04.06.2011r.
15. 12. II Międzynarodowy Zlot Historyczny „Bolimów 1915 r.” - Bolimów, 04-05.06.2011 r.
16. 13. I Piknik Historyczny „Sochaczew - Siedem Wieków Historii”- Sochaczew, 11.06.2011
r.
17. 14. Zlot Pojazdów Wojskowych i Grup Rekonstrukcji Militarnych - Darłowo,
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18. 20-26.06.2011 r.
19. 15. Mazurski Piknik Militarny „Walkiria” - Gierłoż, 22-24.07.2011 r.
20. 16. Udział w zdjęciach do filmu „Stawka Większa niż śmierć” - Warszawa, 2426.07.2011 r.
21. 17. Święto Twierdzy Boyen - Giżycko, 20-21.08.2011 r.
22. 18. IV Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą 1939 r. - Mława, 26-27.08.2011 r.
23. 19. Inscenizacja „Sochaczewianie na pomoc walczącej Warszawie 1944 r.”- Sochaczew,
24. 01.08.2011 r.
25. 20. Teatr Historii - Gdańsk – Westerplatte, 29.08-03.09.2011 r.
26. 21. „Bitwa pod Łomiankami 1939 r.”- Łomianki, 10.09.2011 r.
27. 22. „Miasto w ogniu”– film i rekonstrukcja obrony Sochaczewa we wrześniu 1939 r. 28. Sochaczew, 16-18.09.2011 r.
29. 23. Premiera filmu Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska”– Teatr Wielki,
Warszawa,
30. 27.09.2011 r.
31. 24. Sochaczewska premiera filmu „1920 – Bitwa Warszawska”- Sochaczew, 16.10.2011 r.
32. Święto 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego - Bielsko Biała, 14.10.2011 r.
33. Inscenizacja historyczna walk Grupy AK „Kampinos” - Izabelin, 01.11.2011 r.
34. Obchody Święta Niepodległości - Nieporęt, 10.11.2011 r.
35. Uroczysty apel i podniesienie flagi państwowej - Sochaczew, 11.11.2011 r.
36. „I Rodzinny Rajd Niepodległości”- Sochaczew-Młodzieszyn-Tułowice, 12.11.2011 r.
37. Obchody Święta Niepodległości - Iłów, 11.11.2011 r.
38. Spotkanie zespołu ds. utworzenia szlaku „Wschodnioeuropejskiego frontu I wojny
39. światowej na ziemiach polskich”- Nagawki, 05-07.12.2011 r.
40. „Dzień animatora kultury i sportu”- Sochaczew, 09.12.2011 r.
41. Udział w zdjęciach do filmu „Stawka Większa niż śmierć”- Kazuń, 20-21.12.2011 r.

Zestawienie najważniejszych wydarzeń z działalności MGRH II/18 pp w 2013 r.
Organizacja i współorganizacja inicjatyw historycznych, udział w świętach narodowych,
uroczystościach patriotycznych, plenerowych widowiskach historycznych, a także zajęciach
edukacyjnych i innych wydarzeniach związanych z historią lat 1914-18, 1920,1939-1945- 1956
oraz tradycją żołnierzy Polaków.
1. Asysta historyczna podczas uroczystości oddania nowego mostu im. pułkownika Józefa
Krzyczkowskiego ps. „Szymon”- Kamion, 2.01.2013 r.
2. Udział w zdjęciach i produkcji filmu sensacyjnego pt. „Hiszpanka”, w reżyserii Łukasza
Barczyka – Poznań, 06-10.01.2013 r.
3. Prezentacja historyczna oraz obsługa merytoryczno-techniczna miejskich obchodów 150
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - Sochaczew, 19.01.2013 r.
4. W ramach cyklu „Nasze dzieje, nasza historia”- warsztaty historyczne dla młodzieży
prezentujące sylwetki Żołnierzy Wyklętych, pokazy uzbrojenia i umundurowania Sochaczew, 29.01.2013 r.
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5. Organizacja Polowych Manewrów Zimowych Grup Rekonstrukcji Historycznych Budy Stare, 22-24.02.2013 r.
6. Prezentacje umundurowania i uzbrojenia podczas V Muzealnych Spotkań z
Żołnierzami Wyklętymi - Sochaczew, 28.02.2013 r.
7. Cykl spotkań z Burmistrzem Miasta Sochaczew, Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w/s przebudowy Pomnika
Poległych na cmentarzu żołnierzy WP w Sochaczewie -Trojanowie – Sochaczew – Płock
–Warszawa, 04-18.03.2013 r.
8. Udział w Katyńskim Marszu Cieni - Warszawa, 14.04.2011 r.
9. Międzynarodowy Zlot Historyczny - Karpaty 1914/1915 r., prezentacja działalności
Muzeum ZSiPBnB, deklaracja przystąpienia MGH im. II/18 pp do międzynarodowej
Organizacji Vorking Group for Military Cemeteries - Vyrava, Słowacja, 20-21.04.2013 r.
10. Organizacja zajęć rekreacyjno-historycznych i obsługa techniczna podczas I
Sochaczewskiego Majowego Rajdu Rowerowego - Sochaczew-Tułowice, 04.05.2013 r.
11. Udział w uroczystości z okazji 50 rocznicy sformowania 32 Pułku Rozpoznania
Taktycznego - Bielice-Sochaczew, 11.05.2013 r.
12. Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, prezentacje
filmów z widowisk historycznych, obsługa ruchu turystycznego - Sochaczew,
18.05.2013 r.
13. Prezentacja umundurowania podczas Nocy Muzeów w Muzeum Kolejnictwa w
Warszawie – Warszawa, 18.05.2013 r.
14. Wystawa plenerowa „Kampinoski Wrzesień 1939 r.”, oraz dynamiczne pokazy
działania jednostek specjalnych podczas Pikniku Historycznego w porcie Żerań Warszawa, 18-19.05.2013 r.
15. „Ekologiczna Dolina”- Prezentacja nowego szlaku turystycznego „Trakt Pamięci
Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r.” – Łaziska, 01.06.2013 r.
16. XXX Sympozjum Klubu Szkół Weterplatte, wystawa plenerowa broni żołnierza
polskiego w 1939 r. - Zduńska Wola, 09.06.2013 r.
17. Wystawa plenerowa oraz obsługa ruchu turystycznego - Dni Sochaczewa w Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Sochaczew, 08-09.062013 r.
18. Piknik Patriotyczno-Historyczny, udział w rekonstrukcji bitwy z wojny 1920 r. Ratowo, 16.06.2013 r.
19. Budowa scenografii i rekonstrukcja Bitwy nad dolną Bzurą-Rawką 1914-15 r. –
Tułowice 20-23.06.2013 r.
20. Wywiad dla programu rosyjskiej telewizji „TRO - Sojuz” o historii walk Bzura – Rawka
1914-15 r. - Sochaczew-Bielice-Guzów-Humin-Tułowice, 22.06.2013 r.
21. Wystawa plenerowa podczas konwentu gier strategicznych „Grenadier”- Warszawa,
25-26.06.2013 r.
22. Organizacja III Pikniku Historycznego „Sochaczew 7 wieków historii-średniowiecze”Sochaczew, 26.07.2013 r.
23. Asysta honorowa i udział w uroczystości pogrzebowej oraz śp. Henryka Piklikiewicza,
ostatniego oficera 10pp - Warszawa, Katedra Polowa WP, 26.07.2013 r.
24. Organizacja widowiska „Sochaczewianie na pomoc powstańczej Warszawie 1944 r.”9

uroczystości 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Sochaczew,
01.08.2013r.
25. Oddział reprezentacyjny na czele defilady historycznej z okazji Święta Żołnierza
Polskiego – Warszawa, 15.08.2013 r.
26. Udział w rekonstrukcji Bitwy pod Sarnową Górą 1920 r. - Sarnowa Góra, 18.08.2013 r.
27. Dni Twierdzy Kostrzyn, wystawa plenerowa wraz z dioramą historyczną
pt. „Żołnierze Wyklęci 1939-56 r.”- Kostrzyn n/Odrą, 29-30.08.2013 r.
28. Udział w rekonstrukcji Bitwy pod Mławą 1939 r. – Mława, 31.08.2013 r.
29. Prezentacja umundurowania i uzbrojenia, obsługa punktów kontrolnych podczas
pierwszego „Nocnego Rajdu motocyklowego szlakiem walk nad Bzurą”- SochaczewWitkowice, 07.09.2013 r.
30. Organizacja części historycznej, wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na
polu Bitwy nad Bzurą 1939 r. - Kamion – Witkowice, 14.09.2013 r.
31. Odsłonięcie Pomnika Poległych na cmentarzu WP w Sochaczewie-Trojanowie
Sochaczew, 17.09.2013 r.
32. Rekonstrukcja Bitwy pod Łomiankami 1939 r., współorganizacja widowiska oraz
wystawa plenerowa „Łomianki ostatni bój Bitwy nad Bzurą 1939 r.”- Łomianki,
21- 22.09.2013 r.
33. Udział w uroczystości z okazji 74 rocznicy zbrodni niemieckiej na żołnierzach
Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej - Sochaczew-Boryszew, 23.09.2013 r.
34. Prelekcja historyczna podczas I Rajdu Rowerowego Szlakiem Walk nad Bzurą Sochaczew-Łaziska, 28.09.2013 r.
35. Udział w rekonstrukcji historycznej „Polak Węgier - Dwa Bratanki, RP Kampinoska
1944 r.” – Lipków, 28.09.2013 r.
36. Cykl spotkań z Burmistrzem Miasta Sochaczew, Radą Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa oraz Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w/s „Pomnika Obrońców
Sochaczewa 1939 r.”, Traktu Pamięci Bitwy nad Bzurą 1939 r., remontu grobu majora
Feliksa Kozubowskiego – Warszawa – Sochaczew, 07.10-21.10.2013 r.
37. Światełko dla Żołnierza, organizacja akcji porządkowo-konserwacyjnej na cmentarzu
żołnierzy Wojska Polskiego – Leontynów, 25-26.10.2013 r
38. Udział w odcinku specjalnym teleturnieju „Familiada”- Warszawa, 04.11.2013 r.
39. Obchody Narodowego Święta Niepodległości, organizacja widowiska historycznego
„Sochaczew 1918 r.”- Sochaczew, 11.11.2013 r.
40. Wystawa „Żołnierze Wojska Polskiego” z okazji Narodowego Święta Niepodległości
oraz dynamiczne pokazy działania wojsk lądowych – Urle, 11.11.2013 r.
41. Weekend historyczny oraz zajęcia pro-obronne dla młodzieży szkolnej – Urle,
23-24.11.2013 r..
42. Udział w pracach przy montażu wystawy stałej „Pole Bitwy 1939-45 r.” w Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Sochaczew, 02.11-03.02.2013 r.
43. Akcja „Paczka dla kombatanta ze Lwowa”- Sochaczew-Warszawa, 09.12.2013 r.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Członkowie Muzealnej Grupy Historycznej poprzez swoją działalność od ponad 10 lat
prezentują i utrwalają najważniejsze wydarzenia historii najnowszej Sochaczewa i powiatu
Sochaczewskiego. Grupa skupiona wokół Sochaczewskiego muzeum, biorąc udział w
rekonstrukcjach, wystawach, świętach państwowych, filmach czy eksperymentach
historycznych trwale akcentuje bohaterstwo żołnierzy Wojska Polskiego walczących w
wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz z niemiecko- sowiecką napaścią we wrześniu 1939 r.
Odtwarzając historyczne bitwy, stara się ukazywać jak najwierniej sylwetki żołnierzy
polskich walczących w obronie ojczyzny, ich mundur, broń i ekwipunek. Rekonstrukcja
historyczna nie jest jednak jedyną formą działalności grupy. Za priorytet swojej działalności
uznaje konserwację i tworzenie dokumentacji Miejsc Pamięci Narodowej w swoim regionie.
Każdego roku wykonuje akcje porządkowe na cmentarzach z okresu I i II wojny światowej.
Prace wiążą się zazwyczaj z rocznicami walk, okresem Świąt Wielkanocnych i Święta
Zmarłych. Akcjami tego typu, członkowie grupy starają się ukazać potrzebę pielęgnacji
miejsc pamięci nierozerwalnie związanych z historią i kulturą polską, a także tradycjami z
nich wynikającymi.
W ciągu 15 lat członkowie grupy przeprowadzili około 100 akcji porządkowych i remontów
Miejsc Pamięci Narodowej. Zostały one oczyszczone, konserwacji poddano krzyże nagrobne i
tabliczki epitafijne, tereny cmentarzy oczyszczano także z liści i traw. Podczas prac odkryto
liczne spękania elementów ogrodzenia i odspojenia słupków. Członkowie grupy pracowali
przy wytyczeniu alejek cmentarza, umocnieniu skarp i oczyszczeniu kamiennych murów .
Działania tego typu sprzyjają przywracaniu pamięci o dziejach regionu dając jednocześnie
szansę na uatrakcyjnienie gmin powiatu sochaczewskiego pod kątem turystycznym.
Muzealna Grupa Historyczna przyczynia się do kultywowania pamięci o bohaterskich
żołnierzach lat wojny i okupacji 1939-1945, mieszkańcach ziemi sochaczewskiej, żołnierzach
bitwy nad Bzurą walczących o niepodległość Ojczyzny. Działanie członków grupy jest
ważnym i potrzebnym elementem utrwalania historycznej pamięci obywateli naszej
Ojczyzny oraz wiedzy o wydarzeniach tamtych lat. Jest nadzieją i przykładem dla pokoleń.
„Pamiętajmy, że martwi nie mogą wołać o sprawiedliwość, obowiązkiem żywych jest czynić
to za nich”.
Muzealna Grupa Historyczna II batalionu 18 pułku piechoty w 2009 r., otrzymała Złoty
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadany przez Przewodniczącego Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Sochaczewianie są jedyną grupą rekonstrukcji
w Polce,
która otrzymała w/w odznaczenie za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci
narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i
męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.
Kolejne odznaczenie przyznał Muzealnej Grupie Historycznej Kierownik Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal „Pro Memoria” jest przyznawany za
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wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski
podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Członkowie Muzealnej Grupy Historycznej pozyskane środki przeznaczają na: zakup
mundurów, ekwipunku oraz jego replik, szkolenia, transport oraz materiały i sprzęt do
porządkowania cmentarzy wojskowych.
Środki potrzebne na realizację założonych celów pasjonaci historii od 1998 r. do 2007 r.
zapewniali z własnych składek, było to : sprzęt i umundurowanie rekonstrukcyjne
pochodzące z wypożyczeń – ok. 18.000 zł, materiały i sprzęt na prace porządkowe na
cmentarze – ok. 24.000 zł.
Pierwsze 10 kompletów polskich mundurów wz. 1919, sfinansował burmistrz miasta
Sochaczew. Od tej pory do 2012 r. grupa uzyskiwała wsparcie w postaci zakupu sprzętu
i
umundurowania od urzędujących burmistrzów Bogumiła Czubackiego i Piotra Osieckiego 6×10.000 zł. Należy wspomnieć również że, dodatkowo w latach 2009-2013 r. kwota ok.
25.000 zł pochodziła ze środków własnych, zarobionych w produkcjach filmowych. W całości
została ona przeznaczona na materiały użyte w remontach cmentarzy wojennych oraz
umundurowanie.
W 2013 r. Muzealna Grupa Historyczna wzięła udział w specjalnym odcinku programu
„Familiada”, w finale którego wygrała 16.000 zł. Środki te przeznaczyła na opiekę nad
Miejscami Pamięci Narodowej.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Problemem było odnalezienie specjalistów (krawców, rymarzy), którzy wykonali by repliki
mundurów i ekwipunku z lat 1914, 1939, 1920 i 1944 oraz pozyskanie środków finansowych
na ich zakup.
Ponadto trudności sprawiało uzyskanie funduszy na konserwację obiektów – Miejsc Pamięci
Narodowej. Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Muzealnej Grupy Historycznej przy
każdej akcji porządkowej, udało się pozyskać środki na jej przeprowadzenie.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Członkowie grupy twierdzą ,że wystarczy dużo chęci do pracy, determinacja w działaniu
oraz pasja i wiara w słuszność swojej inicjatywy.
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