Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie
Park Wiosny Ludów
99-300 Kutno
Telefon: (24) 253-31-41
Email: mbb@muzeumkutno.com

MUZEUM CZYNNE
wtorek – niedziela: w godz. 10-16
Ostatni zwiedzający wchodzi 30 min. przed zamknięciem.

CENNIK
normalny - 5 zł
ulgowy - 2,50 zł
z kartą "Duża Rodzina 3+" - 1 zł
warsztaty - 5 zł
lekcja muzealna - 2,50 zł
w niedziele wstęp wolny

Muzeum Bitwy nad Bzurą mieści się w budynku klasycystycznego mauzoleum,
wzniesionego w roku 1840, jako kaplica grobowa dla ówczesnych właścicieli Kutna –
Walentyny z Gliszczyńskich i Feliksa Mniewskich. Po przeprowadzonym w latach 1967-1969
remoncie obiektu w 1969 otwarto tu Muzeum Bitwy nad Bzurą. Budynek jest częścią
założenia pałacowego, w którego skład wchodzi pobliski późnobarokowy pałac.
Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie
toczyły nad Bzurą oddziały polskie dowodzone przez generała dywizji
Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia,
umundurowania dokumentują największą bitwę Kampanii Wrześniowej
1939 roku. Do ciekawszych eksponatów
możemy zaliczyć: kurtkę mundurową
wz. 1936 pułkownika dyplomowanego
Mieczysława Mozdyniewicza, ciężki
karabin maszynowy systemu Browning
wz. 1930 oraz granatnik wz. 1936
kaliber 46 mm.
Większość prezentowanych na wystawie zbiorów przekazali sami uczestnicy bądź rodziny
uczestników Bitwy nad Bzurą. Duża część pamiątek pochodzi ze znalezisk na terenie walk.
W 2002 roku ekspozycja została wzbogacona o kopie umundurowania i elementy
wyposażenia
wojsk
niemieckich
z
września
1939
roku.
W styczniu 2008 roku w Muzeum dokonana została zmiana układu ekspozycyjnego,
wymieniono gabloty, uzupełniono eksponaty i zamontowano nowe oświetlenie.

W części dolnej kaplicy obok gablot z eksponatami i fotografiami
została umieszczona diorama przedstawiająca plastycznie położenie
wojsk jednostek polskich i niemieckich na dzień 9 września 1939
roku.

We wrześniu 1999 roku, po poświęceniu grobu i
tablicy ekspiacyjnej, urny z prochami Mniewskich
zostały umieszczone w niszach grobowych.

Na placu przed budynkiem Muzeum znajduje się „Mur
pamięci”, na którym umieszczone są tablice
upamiętniające zmagania polskich formacji w Bitwie nad
Bzurą.
Co roku podczas uroczystości obchodów rocznicy Bitwy
nad Bzurą, w tym miejscu składane są kwiaty.

Ponadto w strukturach organizacyjnych muzeum znajduje się Galeria we Dworku, działająca
w Dworku Modrzewiowym przy ul. Narutowicza 20. Obiekt pełni funkcję sal ekspozycyjnych
dla wystaw sztuki.

