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I. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ
Rok 2015 był przede wszystkim okresem propagowania wiedzy o historii Ziemi
Mszczonowskiej oraz akcji promocyjnych. W ramach podstawowej działalności Izby
organizowane były lekcje muzealne dla grup zorganizowanych z pobliskich oraz ościennych
szkół. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziły 34 wycieczki z placówek oświatowych z terenu
Mszczonowa, Radziejowic, Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej
niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w ciągu roku wzięło udział 612 osób,
łączna liczba zwiedzających wyniosła 961 osób, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku.
Izbę odwiedzali uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, a także licealiści z
dwóch szkół średnich. Przez cały rok Izba udostępniała swoje zbiory także osobom
indywidualnym. Ze zgromadzonych materiałów korzystali uczniowie, studenci i nauczyciele
podczas przygotowywania apeli, konkursów, prac zaliczeniowych, dyplomowych, a nawet
doktoranckich oraz uczestnicy konkursów fotograficznych. IPZM pomagało także w
przygotowaniach do szkolnych obchodów rocznic lokalnych i narodowych, a także świąt
dotyczących patronów lokalnych placówek. Pozostająca na wyposażeniu Izby siatka
maskująca, podobnie jak w roku ubiegłym, została wypożyczona w celu udekorowania sali, w
której odbyło się pasowanie uczniów pierwszych klas mszczonowskiej szkoły podstawowej.
Zbiory muzealne oglądali przede wszystkim uczniowie lokalnych przedszkoli oraz
szkół podstawowych, a także turyści pragnący poznać miasto i jego historię. Coraz częściej w
IPZM pojawiają się także potomkowie dawnych mieszkańców, którzy poszukują swoich
korzeni, a także osoby, które opuściły miasto, by po latach powrócić do niego poszukując
wspomnień, rodziny i dawnych znajomych. Szczególnie często prośby o informacje
wpływają od osób, których rodzice lub dziadkowie zaginęli lub zostali zamordowani podczas
II wojny światowej.
Dzięki aktualizowaniu strony Izby Pamięci oraz udostępnieniu dedykowanego adresu
mailowego, coraz częściej nawiązywane są także kontakty drogą elektroniczną. W roku 2014
wpłynęło ok. 31 próśb mailowych od osób poszukujących swoich przodków, bądź
posiadających materiały, nawiązujące do artykułów zamieszczonych na stronie IPZM. Dzięki
temu udało się uzupełnić zbiory, w szczególności o teksty i zdjęcia, a także udostępnić już
zgromadzone publikacje zainteresowanym.
Izba Pamięci nieodpłatnie wypożyczyła swoje eksponaty dla statystów filmowych a
także Arturowi Chmielewskiemu organizującemu profesjonalną sesję fotograficzną o
tematyce II wojny światowej. Ponadto, pracownik IPZM pomagał przy zbieraniu materiałów
Sławie Wiśniewskiej, zajmującej się pisaniem doktoratu o przeżyciach i kondycji psychfizycznej osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć wojennych.
W roku 2015 prowadzona była działalność administracyjna Izby Pamięci.
Kontynuowano proces katalogowania i opisywania eksponatów w programie muzealnym
MONA. IPZM przyjmowała także do swoich zbiorów nowe zabytki, pochodzące od osób
prywatnych. Wielu mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej bądź osób się z niej wywodzących,
zdecydowało się także na przekazanie Izbie Pamięci rodzinnych pamiątek, przedmiotów
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codziennego użytku, dokumentów etc. Wśród najciekawszych znalazł się bezmian czyli waga
składająca się z ramienia posiadającego na jednym końcu haczyk do zawieszenia ważonego
przedmiotu, a na drugim stały obciążnik.
W 2015 r. trwały także prace nad przebudową strony internetowej Izby Pamięci
Ziemi Mszczonowskiej o adresie www.izba.mszczonow.pl, która obejmuje także działalność
MSH i GRH oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Na stronie na bieżąco
umieszczane są materiały oraz informacje o planowanych akcjach historycznych, a także
fotoreportaże z już przeprowadzonych, materiały na kolejne Zebrania Członków MSH itp.
Dzięki zmianom strona Izby zyskała oprócz nowych zdjęć i informacji także nowe,
funkcjonalne menu.
Do wydarzeń mających miejsce na terenie Gminy Mszczonów, w których aktywnie
uczestniczyło GCI poprzez patronat nad MSH i GRH oraz działania IPZM należały m.in.:
- kwiecień 2015 r. – lekcje historii dla najmłodszych harcerzy – zuchów – 42 uczestników
- maj 2015 r. - Noc Muzeów w Mszczonowie
- maj/czerwiec 2015 r. - współorganizacja gier terenowych – questów we współpracy z LGD
„Ziemia Chełmońskiego” w ramach „Partnerstwa Questingu”- lipiec 2015 r. - pozyskanie
dotacji w wysokośći 4 000 zł z Fundacji BZ WBK na realizację projektu „Komiksowy
wehikuł czasu Ziemi Mszczonowskiej”
- 14 czerwca 2015 r. - udostępnienie Izby dla zwiedzających w ramach obchodów 25-lecia
samorządności – 74 osoby
- lipiec – sierpień 2015 r.– wakacyjna pracownia modelarstwa pojazdów militarnych – 18
osób
- sierpień – październik 2015 r. - „Zagrajmy w historię” - turniej gier terenowych
zorganizowany przez grupę nieformalnych działaczy o nazwie „Amshinow” z
dofinansowaniem w wysokości 4 000 zł z FIO „Mazowsze Lokalnie”
- wrzesień 2015 r. - przygotowanie obchodów 76. rocznicy Bitwy Mszczonowskiej`39 roku
- wrzesień 2015 r. - wystawa modeli pojazdów militarnych - 69 zwiedzających
- 1 listopada 2015 r. - wsparcie podczas organizacji zbiórki pieniędzy na renowację
zabytkowych nagrobków prowadzonej przez Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne
W 2015 r. Izba Pamięci podtrzymywała także kontakt z Muzeum Dulag 121 w
Piasecznie, która owocuje współpracą w zakresie wzajemnej promocji działań oraz
poszukiwania materiałów i ludzi związanych z mieszkańcami Warszawy opuszczającymi
stolicę w trakcie i po upadku powstania.
Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej wspierała także lokalne organizacje
pozarządowe, instytucje oraz grupy mieszkańców podczas tworzenia wniosków o zewnętrzne
dofinansowanie dla projektów związanych z historią. Z pomocy takiej skorzystały:
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, Klub Sportowy „Mszczonowianka” oraz Zespół
Szkół w Mszczonowie.
Oprócz powyżej wymienionych, Izba Pamięci oraz GCI wspierały Grupę
Rekonstrukcji Historycznej oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne w wielu
innych działaniach, które promowały tradycję i historię Ziemi Mszczonowskiej oraz Gminę
Mszczonów. Działania wraz z lokalnymi pasjonatami historii owocowały składaniem
wniosków o pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na projekty związane z historią Ziemi
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Mszczonowskiej. Oprócz tego, IPZM oraz GCI nadal prowadzą patronat nad MSH i GRH
wspomagając je w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych.
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