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Powstanie Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą 
łączy się z dniem 9 maja 1975 roku, kiedy to odsłonięty został pomnik ku 
czci bohaterów poległych na polach Mokrej 1 września 1939 roku. Podjęto 
wtedy działania zmierzające do utworzenia miejsca, w którym pamięć  
o zwycięstwie Wołyńskiej Brygady Kawalerii zostałaby godnie uczczona. 
Decyzją dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mokrej (od 1964 roku noszącej 
imię Bohaterów Bitwy pod Mokrą) utworzono Izbę Pamięci I Tradycji,  
w której zgromadzono oryginalne eksponaty z pola bitwy, zdjęcia, pamiątki 
oraz dary od rodzin poległych żołnierzy.

Izbą opiekowali się kolejni Dyrektorzy Szkoły: Stanisław Ćwik, Barbara 
Stępińska, Jadwiga Bronis – Kowalik, Olena Kęsy, a także nauczyciele 
pracujący w Szkole: m.in. Mirosława Kuplińska i Agnieszka Ciesielska. 
Zbiory wzbogacały się przy okazji kolejnych obchodów rocznicy bitwy. 
Stopniowo w ich skład wchodziły także eksponaty dotyczące całości szlaku 
bojowego żołnierzy WBK, kontynuujących walkę po klęsce wrześniowej 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, oddziałach wojskowych Polski 
Podziemnej czy Armii Polskiej w ZSRS. Po odkryciu w 1994 roku w Mokrej 
stanowisk archeologicznych z okresu kultury przeworskiej – Izba zaczęła 
gromadzić informacje dotyczące także tej, dotychczas nieznanej części 
dziedzictwa historycznego Mokrej.

Do roku 2005 Izba mieściła się w budynku „starej szkoły” w Mokrej. 
Wtedy też jego stan techniczny wymusił na władzach Gminy decyzję  
o jego rozebraniu. Izba tymczasowo została przeniesiona do budynku „nowej 
szkoły”. Dzieliła wtedy miejsce z jedną z sal lekcyjnych. Tymczasowość tego 
rozwiązania spowodowała, że wkrótce przystąpiono do prac koncepcyjnych. 



Pierwotnie planowano realizację budowy w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, jako części projektu 
„Historia i Kultura Gmin Dolnej Liswarty”. Ostatecznie zdecydowano 
na jego indywidualną realizację jako „Muzeum Kultury Przeworskiej 
i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą”. Projekt budowlany Muzeum został 
opracowany w 2008 roku przez Pracownię Architektoniczną – studio3 
s.c. z Częstochowy. Dzięki uzyskanemu w 2009 roku dofinansowaniu  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 
rozpoczęte zostały prace budowlane. Muzeum zostało otwarte  
11 listopada 2010 roku.

Muzeum jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji Izby Pamięci. Obecnie 
organizacyjnie podlega Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. 
Jego nowoczesna forma i wyposażenie dają dodatkowe możliwości  
w eksponowaniu zbiorów. Poza stałymi wystawami dotyczącymi 
Bitwy pod Mokrą i Kultury Przeworskiej udostępnia swoje przestrzenie 
innym instytucjom. Stale współpracuje z częstochowskim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej. W roku 2011 zorganizowane zostały 
m.in. wystawa modeli czołgów, okrętów wojennych oraz samolotów 
z okresu II Wojny Światowej autorstwa Stefana Gadziny, wystawa 
motocykla BMW R-71 oraz wystawa autorstwa Jacka Jaśkiewicza 
zatytułowana „Wolni i solidarni”. Dla dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz grup zorganizowanych przygotowane są lekcje muzealne  
pt.”Żywe oblicza historii”. Młodzież szkolna ma możliwość uczestniczenia 

w niecodziennych lekcjach muzealnych przygotowanych przez 
wykwalifikowanego opiekuna.
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Kultura przeworska to kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca 
się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski oraz 
Zakarpacia. Powstała na podwalinach prakultur pomorskiej oraz grobów 
kloszowych. Dawniej zwana była kulturą wenedzką lub grupą przeworską 
kultury grobów jamowych. Chociaż geneza powstania nie została zupełnie 
wyjaśniona, to nazwa pochodzi od miasta Przeworsk, leżącego niedaleko 
miejscowości Gać (Podkarpacie), gdzie zostało odnalezione cmentarzysko. 
Na terenach Polski przechodziła przez dwie fazy rozwoju: początkowa  
to okres przedrzymski (tereny Śląska, Wielkopolski, Mazowsza, Podlasia, 
część Małopolski), kolejna to czas zwiększonych wpływów prowincji.

Kultura przeworska znana jest głównie z cmentarzysk, na których obowią-
zywał ciałopalny obrządek pogrzebowy. Spalone szczątki zmarłego trafiały 
do grobów popielnicowych, gdzie zamknięte w ceramicznym naczyniu 
otaczane były mobiliami (przedmiotami codziennego użytku) lub też do 
grobów jamowych, do których wsypywano popioły bezpośrednio do mogiły. 

W 1994 roku, po przypadkowym odkryciu przez poszukiwaczy militariów 
dobrze zachowanych eksponatów kultury przeworskiej, w Mokrej rozpoczęły 
się badania archeologiczne. Kierował nimi dr Marcin Biborski - archeolog  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania zmieniły spojrzenie na 
kulturę przeworską. Odkrycia z Mokrej dowiodły, że ludność przeworska 
przetrwała do V wieku, a nie jak dotychczas sądzono, że zanikła  
z końcem IV wieku.

Odkryte w Mokrej stare cmentarzysko stało się źródłem wiedzy na 
temat ludów germańskich zamieszkujących te tereny, na długo przed 
zasiedleniem ich przez  Słowian, a sama Mokra ważnym detalem na mapie 
archeologicznej zarówno Polski jak i świata, stając się punktem wyjścia 
dla dalszych publikacji naukowych poświęconych badaniom kultury 
przeworskiej. Podczas wykopalisk odnaleziono między innymi umba, 
zapinki, sprzączki do pasów, przęśliki, noże, igły, naczynia, paciorki, 
wisiorki, fragmenty grzebienia, groty strzał, miecz a nawet skalpel.

Przez dziesięć lat prac archeologicznych w Mokrej, które zakończone 
zostały w 2004 roku z ponad 470 grobów udało się wydobyć 3500 
zabytków. Sprawiło to, że przedsięwzięcie archeologiczne w Mokrej 
stało się największym wykopaliskiem kultury przeworskiej w Polsce. 
W zdecydowanej większości eksponaty są w posiadaniu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Wykopaliska archeologiczne
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Znaki tożsamości polskich żołnierzy

Pod pojęciem „Bitwy pod Mokrą” przeszły do historii zwycięskie walki 
stoczone 1 września 1939 roku przez Wołyńską Brygadę Kawalerii (WBK) 
pod dowództwem płk. dypl. Juliana Filipowicza z Niemiecką IV Dywizją 
Pancerną dowodzoną przez gen. Hansa-Georga Reinhardta. Było to jedno 
z pierwszych starć II wojny światowej.

W skład przerzuconej, rozkazem dowódcy Armii „ŁÓDŹ” generała Juliusza 
Rómmla, w rejon Miedźna i Mokrej WBK wchodziły: 19 Pułk Ułanów 
Wołyńskich, 2 Pułk Strzelców Konnych, 2 Dywizjon Artylerii Konnej,  
11 Batalion Piechoty, 12 Pułk Ułanów Podolskich (przydzielony  
z Kresowej Brygady Kawalerii w sierpniu 1939 r.), 21 Pułk Ułanów Nadwi-

ślańskich, 53 Pociąg Pancerny „Śmiały”, 21 Dywizjon Pancerny. Jej 
zadaniem było domknięcie powstałej pomiędzy polskimi siłami luki 

i osłona południowego skrzydła Armii „ŁÓDŹ”. W bezpośrednim 
sąsiedztwie Brygady operowały: na północy (rejon Działoszyna) 

30 Dywizja Strzelców Poleskich (Armia „ŁÓDŹ”) na południu 
7 Dywizja Piechoty z Częstochowy (Armia „KRAKÓW”).  
Na wyposażeniu w dniu 1 września 1939 roku WBK miała 
zaledwie 16 dział lekkich i 22 armatek przeciwpancernych 
oraz 22 pancerne wozy bojowe. Główna siła ognia 
sprowadzała się do ręcznej broni przeciwpancernej 
(karabin przeciwpancerny wz. 35 - „Urugwaj”), 
broni maszynowej oraz ognia pociągu pancernego  
przydzielonego na czas bitwy.

53 Pociąg Pancerny „Śmiały” 2 Dywizjon Artylerii Konnej 2 Pułk Strzelców Konnych

21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 12 Pułk Ułanów Podolskich



IV niemiecka Dywizja Pancerna nacierała w dwóch kierunkach: na 
Opatów, Wilkowiecko, Mokrą, gdzie w pierwszej linii rozlokowany był  
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, 4 Batalion 84 Pułku Piechoty a następnie 
2 Dywizjon Artylerii Konnej, oraz na Zawady - Leszczyny, którego terenu 
bronić miał 19 Pułk Ułanów Wołyńskich. Bitwa trwała ok 10 godzin. 
Pierwsze natarcie miało miejsce ok. godz. 7 rano od strony Wilkowiecka. 
Czołgi niemieckie kilkakrotnie atakowały pierwszą linię obrony. Około 
godz. 10.00 kilkadziesiąt z nich przedarło się na polanę Mokrej. Wtedy 
do walki włączył się pociąg pancerny „Śmiały”, który patrolował linię 
kolejową Miedźno-Kłobuck. W sumie trzykrotnie wspierał on WBK  
w krytycznych momentach walki. 

Przewaga sił niemieckich była bardzo wyraźna, szcze- 
gólnie w broni pancernej. Niemcy dysponowali ponad 300 

czołgami, kilkudziesięcioma samochodami pancernymi. Dodatkowo 
wspierało ich lotnictwo. Mimo to Polakom udało się utrzymać 

wiadukt i nasyp kolejowy, które stanowiły główną linię obrony, przez 
cały dzień. Jednak ze względu na pokaźne straty, Wołyńskiej Brygadzie 

Kawalerii nie udało się zająć ponownie całego terenu bitwy. Co więcej, 
aby uniknąć okrążenia, którym groziło załamanie się obrony 7 DP  
w rejonie Kłobucka, płk Filipowicz rozkazał wycofanie do Ostrów,  
w których kontynuowano walkę do 2 września.

W wyniku walk pod Mokrą Niemcy stracili około 1000 żołnierzy. Straty 
w sprzęcie szacuje się na ponad 100 czołgów i samochodów pancernych 
oraz innych pojazdów mechanicznych. Po stronie polskiej poległo lub 
odniosło rany 27 oficerów oraz około 500 podoficerów i żołnierzy  
a z szyku wypadło około 300 koni. Zniszczeniu uległa połowa sprzętu 
artyleryjskiego oraz kilka samochodów pancernych.

Bitwa pod Mokrą pokazała „walory bojowe” kawalerii. Czarny mit 
hitlerowskiej propagandy, o ułańskiej szarży z obnażoną szablą na 
czołgi, oparty był o całkowicie fałszywe założenia. Walory te widoczne 
były szczególnie w prowadzeniu manewrowych walk opóźniających.  

Kawalerzyści wyposażeni w broń 
przeciwpancerną potrafili blokować 
natarcia wrogich czołgów zadając 
dotkliwe straty. Oficerowie i żołnierze 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii za bitwę 
pod Mokrą, a następnie pod Ostrowami, 
Kamińskiem, Cyrusową Wolą, Mińskiem 
Mazowieckim i Krasnobrodem zostali 
odznaczeni orderami Virtuti Militari 
oraz Krzyżami Walecznych- najwięcej 
spośród wszystkich jednostek biorących 
udział w działaniach wojennych  
w 1939 roku. Po wojnie sztandary  
19 pułku Ułanów Wołyńskich, 12 pułku 
Ułanów Podolskich, 21 pułku Ułanów 

Nadwiślańskich, 2 pułku strzelców konnych oraz sztandar 2 Dywizjonu 
Artylerii Konnej zostały udekorowane orderami Virtuti Militari. Sama bitwa 
jest przedmiotem wielu analiz i studiów z zakresu taktyki. Przedstawiana 
jako wzorcowy model walki z silniejszym i lepiej uzbrojonym przeciwnikiem.
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Pamięć o bohaterstwie żołnierzy była kultywowana przez mieszkańców 
Gminy Miedźno przez cały okres okupacji. Po zakończeniu wojny,  
w 1945 roku odbył się pogrzeb ekshumowanych żołnierzy WBK, których ciała 
pochowane zostały w zbiorowej mogile na cmentarzu w Wapienniku. Była 
to wielka manifestacja patriotyzmu. Mogiła była pod opieką mieszkańców 
- szczególnie młodzieży szkolnej, a w Święto Wszystkich Świętych zawsze 
uroczyście przystrojona. 

Wzrost zainteresowania bitwą ze strony władz państwowych następować zaczął 
dopiero w latach 60 tych XX wieku. W 1964 r. w 25 rocznicę bitwy w uroczystościach 
wziął udział gen. dyw. Juliusz Rómmel. Jego wizyta zapoczątkowała coroczne 
uroczystości organizowane w Mokrej, których uczestnikami, obok mieszkańców 
gminy i kombatantów, byli także znaczący politycy: m. in. Jan Dobraczyński (pisarz 
i polityk - sam uczestnik bitwy jako żołnierz 2 Pułku Strzelców Konnych w 1979  
i w 1989 r.), Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski (2000 r.), premier 
Leszek Miller (2002 r.), Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński 
(2002, 2004), Szef Biura bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło 
(2009), Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek (2009), 
Deputowana do Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. Genowefa Grabowska  
(2007, 2008) oraz Attache Wojskowy Ambasady Turcji płk Hasan Hosoglu 
(2011, 2012). 

Wizyta Aleksandra KwaśniewskiegoGen. Rómmel na mogile 
żołnierskiej WBK w Miedźnie 1964r

Rekonstrukcja bitwy pod Mokrą

Wizyta 
szefa Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego - Aleksandra Szczygło

Mokra 05.09.1976 
Gen. brygady Boruta Spiechowicz 
i płk. Kamiński- dowódca 2 DAK 
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W jedenaście lat po wizycie gen. Rómmla, w 1975 roku odsłonięto pomnik 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który umiejscowiony został w sąsiedztwie 
niemego świadka Bitwy - Kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza. W tym samym roku Szkole Podstawowej w Mokrej nadano 
imię Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Wołyńska Brygada Kawalerii jest 
także patronem Szkoły Podstawowej w Miedźnie (od 1982 roku) i Szkoły 
Podstawowej w Starym Kocinie (od 2009 r.)

Szczególne miejsce wśród rocznic bitwy zajmują obchody z 1 września 
1999 roku. W ich trakcie doszło do symbolicznego aktu pojednania 
pomiędzy żołnierzami polskimi i niemieckimi, którzy po sześćdziesięciu 
latach spotkali się ponownie w Mokrej. Na pamiątkę tego wydarzenia, 
wymienione zostały proporce „Pojednania, Pokoju, Przyjaźni, Postępu”. 
W imieniu strony niemieckiej proporczyk przekazał kpl. Walter Kominek, 
a w imieniu kombatantów polskich por. Wacław Zawada. Pan Walter 
Kominek jest także fundatorem Dzwonu Pokoju, który znajduje się  
w kościele parafialnym w Mokrej.

Bitwa pod Mokrą stanowiła także inspirację dla wielu twórców. Szczególnie 
mocno wpłynęła na twórczość Edwarda Mesjasza, który pozostawił po 
sobie serię obrazów batalistycznych przedstawiających sceny z bitwy 
(jeden z nich znajduje się w zbiorach Muzeum). W literaturze szczególne 
miejsce zajmują dwie pozycje. Pierwsza z nich to wspomnienia Stanisława 
Piotrowskiego żołnierza 2 Pułku Strzelców Konnych zatytułowana  
„W żołnierskim siodle”. Druga - to pomnikowa monografia bitwy - „Anatomia 
boju” napisana przez Andrzeja Wilczkowskiego.

Wartym podkreślenia jest także to, że tradycje pułków wchodzących 
w skład WBK w wolnej Polsce przejęły stowarzyszenia kawaleryjskie 
z: Opola (od ponad 20 lat przyjeżdżający we wrześniu na koniach do 
Mokrej – kultywujące tradycje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich), Szczecina 
(12 Pułk Ułanów Podolskich), Krakowa i Częstochowy (21 Pułk Ułanów 
Nadwiślańskich). Uczestniczą one corocznie w obchodach, a w 2009 roku 
wzięły udział w organizowanym przez Gminę Miedźno i Częstochowską 
Organizację Turystyczną widowisku rekonstruującym przebieg bitwy.
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