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I. Wstęp 

 

 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest jedną z najstarszych instytucji kultury w 

Łodzi.  Ze względu na wielooddziałowy charakter, muzeum jako jedne w regionie umożliwia 

odwiedzającym niepowtarzalną podróż zarówno po historii Polski jak i historii Łodzi. 

Eksploracja dawnych dziejów odbywa się na czterech płaszczyznach: historycznej, 

martyrologicznej, kulturowej, a nawet etnograficznej. O bogactwie placówki świadczy ponad 

48 tysięcy eksponatów związanych z dziejami Polski, regionu i Łodzi a także pamiątki 

upamiętniające narodowych bohaterów takich jak Tadeusz Kościuszko, książę Józef 

Poniatowski czy Józef Piłsudski. Muzeum Tradycji Niepodległościowych  to muzeum o 

charakterze martyrologicznym. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem oraz 

udostępnianiem zabytków o tematyce niepodległościowej, martyrologicznej, wojskowej i społecznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Łodzi i regionu. Muzeum prowadzi także bogatą 
działalność wydawniczą i wystawienniczą zabytków, obrazujących walkę Polaków o wolną, 

niepodległą i sprawiedliwą Ojczyznę. Swoimi zainteresowaniami obejmuje okres od powstania 

kościuszkowskiego po czasy współczesne. 
 Rok 2016 będzie czasem, w którym prowadzone będą prace i działania mające na celu 

realizowanie uaktualnionej w roku 2015 Misji Muzeum. Będzie to także czas w którym będziemy 

działać tak jak by osiągnąć cele wynikające z Wizji MTN – „Wizją Muzeum jest nowoczesna 

placówka kultury, która stanie się miejscem wdrażania innowacyjnych rozwiązań obcowania z 
historią, celem budowania tożsamości narodowej”.  

 Muzeum swoją działalność w roku 2016 oprze zarówno na dotychczasowym doświadczeniu 

ale i wykorzysta w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych rozwiązana typowe dla 
współczesnego muzealnictwa. Kierunek działalności muzeum zostanie doprecyzowany na podstawie 

przeprowadzonych badań mających na celu określenie potrzeb zwiedzających oraz stopień społecznej 

akceptacji działalności placówki. Kluczowe miejsce w naszych przedsięwzięciach będą zajmować te 
formy działalności, które sprawdzają się co do swojej efektywności, ale głównie zapewniają wysoki 

poziom merytoryczny oraz atrakcyjność i wzbudzają zainteresowanie u odbiorców. Szczególna uwaga 

będzie zwrócona na trzy, naszym zdaniem najważniejsze płaszczyzny działania, tj. przedsięwzięcia 

odnoszące się w szerokim rozumieniu do zbiorów muzealnych, jak powiększenie zasobów, tworzenie 
nowych kolekcji, opracowywanie, konserwacja i bezpieczeństwo. Druga płaszczyzna obejmie te 

formy pracy, które zapewniają możliwości upowszechniania tych treści, a jednocześnie stanowią o 

istocie merytorycznej Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Trzecia płaszczyzna dotyczyć będzie 
prowadzenia   szeroko rozumianej edukacji historycznej i patriotycznej społeczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz seniorów, gdzie głównym elementem poznawczym są 

dzieje.   
 Działania obejmujące zakres form i metod stosowanych w odniesieniu do eksponatów 

określamy pojęciem tzw. polityki zbiorów muzealnych. Polityka ta dotyczy tego wszystkiego co 

obejmuje w tym zakresie działalność zwiększania zbiorów muzealnych i ich upowszechniania. 

Pozyskiwanie nowych eksponatów, zakupy, opracowywanie, konserwacja i przechowywanie ma 
również bardzo istotne znaczenie w podnoszeniu rangi muzeum w środowisku, zagwarantowania 

wysokiego poziomu działań merytorycznych oraz właściwej realizacji programu edukacyjnego. 

Posiadane muzealia, dokumenty archiwalne i fotografie o tematyce niepodległościowej, 
martyrologicznej, wojskowej i społecznej tworzą warunki umożliwiające również zainteresowanym 

spoza Muzeum ich wykorzystanie do celów naukowych, wystawienniczych i wydawniczych. W 

warunkach muzealnych dążyć będziemy m.in. do uzupełniania kolekcji już istniejących, a także w 

miarę możliwości do tworzenia nowych. Prowadzić będziemy działania dla powiększenia posiadanych 
zbiorów muzealnych poprzez pozyskiwanie nowych zabytków w formie otrzymywanych darowizn 

oraz prowadzonych zakupów. Zakres tych przedsięwzięć będzie zależał przede wszystkim od 

posiadanych na ten cel środków finansowych.  
 Kolejną płaszczyzną aktywności merytorycznej Muzeum w 2016 roku będą działania 

upowszechniające treści historyczne związane z tradycjami walk niepodległościowych, martyrologią 

oraz walkę o wolność i suwerenność narodu i państwa polskiego. W tej działalności wypracowaliśmy 
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już szereg form, które sprawdziły cię w codziennym działaniu. Należą do nich między innymi 

wystawy, konferencje naukowe, debaty, referaty, wystąpienia związane z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi, czy z osobami uczestniczącymi w tych wydarzeniach, a także ich znaczenie dla 

mieszkańców Łodzi i regionu Łódzkiego. Ważną problematyką, którą będziemy kontynuować w 

działaniach 2016 r. będzie tradycja niepodległościowa i martyrologia z okresu II wojny światowej. 
Uzyskane efekty naukowe w wyniku prowadzonych badań oraz działań muzealnych będziemy 

publikować w wydawnictwach muzealnych. Główną płaszczyzną na tym polu będzie „Muzealny 

Rocznik Historyczny”. 

 W działalności Muzeum szczególną uwagę zwrócimy na te zadania merytoryczne i formy 
działalności, które są związane z realizacją prowadzonego przez Muzeum programu edukacji 

historycznej społeczeństwa Łodzi, a w tym młodzieży szkolnej i seniorów. Chcemy również w tym  

programie, uwzględnić w jeszcze większym zakresie historię naszego miasta Łodzi i regionu 
łódzkiego. Ważnym zagadnieniem będzie także zwrócenie uwagi na udział mieszkańców Łodzi i 

Ziemi Łódzkiej w tradycji walk niepodległościowych narodu i państwa polskiego. W palecie 

proponowanych form znajdą się różnego rodzaju wystawy zawierające w swojej treści duży ładunek 
poznawczy i emocjonalny. Ich rozszerzeniem i uzupełnieniem będą działania mieszczące się w 

zakresie edukacji formalnej jak i pozaformalnej to są: lekcje muzealne, spotkania ze świadkami 

historii, spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej, odczyty, prelekcje i imprezy, promocje 

książek historycznych i popularyzacje badan historycznych, spotkania kolekcjonerów i amatorów 
historii realizowane w ramach powołanego w 2015 roku Salonu Historycznego. Planujemy także 

zastosować nowoczesne narzędzie edukacyjne jakim jest Questing. Proponowane tematy, trasy, 

miejsca historyczne stworzą możliwości poszerzania wiedzy historycznej w tym na temat udziału i 
miejsca mieszkańców Łodzi i regionu w ważnych wydarzeniach w historii narodu i państwa 

polskiego. 

 W 2016 roku będą miały miejsce rocznice o znaczeniu szczególnym dla historii narodu  i 

państwa polskiego. Dlatego też Muzeum będzie realizować różne przedsięwzięcia związane z tymi 
wydarzeniami, nie zabraknie także imprez organizowanych tradycyjnie w każdym roku, a związanych 

z rocznicami historycznymi o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym, a także dotyczącymi Łodzi i jej 

mieszkańców. Wśród tych rocznic wymienić należy: 
- 74. rocznica likwidacji Obozu Romskiego w Litzmannstadt-Getto (w tym m in.:12 stycznia 

2016 r. uroczystości przed „Kuźnią Romów”),   

- 71. rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi (w 
tym m. in.:19 stycznia 2016 r. uroczystości w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przed 

Mauzoleum), 

- 76. rocznica zamordowania oficerów Polskich w Katyniu, Charkowie i Twerze (w tym m. in. : 

13 kwietnia 2016 r. uroczystości pod pomnikiem katyńskim w Łodzi oraz prelekcja w 
Oddziale Martyrologii Radogoszcz o badaniach w Charkowie i Kijowie-Bykowni), 

- 71. rocznica zakończenia II wojny światowej  (święto państwowe, 8 maja 2016 r. w Oddziale 

Martyrologii Radogoszcz - piknik „ZWYCIĘSTWA NAD NIEMIECKIM  FASZYZMEM”), 
- 90. rocznica przewrotu majowego (w tym m. in.: maj 2016 r. - „SPOTKANIE PLUS CZY 

MINUS – KONFRONTACJE  HISTORYCZNE”  w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13),  

- 72. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto (w tym m. in.: 29 sierpnia 2016 r.  uroczystości w 
Oddziale Stacja Radegast oraz w miesiącu sierpniu 2016 r. piknik archeologiczny – badania 

sondażowe  nieznanego toru tramwajowego tuż obok „Kuźni Romów”), 

- 77. rocznica wybuchu II wojny światowej (w tym m. in.: prelekcje i spotkania ze 

„ŚWIADKAMI  HISTORII”- żołnierzami Września 1939 r.), 
- 60. rocznica Poznańskiego Czerwca, Radomia 1976, rocznica  Października 1956 (w tym m. 

in.: czerwiec 2016 r. - „SPOTKANIE PLUS CZY MINUS – KONFRONTACJE  

HISTORYCZNE”  w siedzibie głównej muzeum przy ul. Gdańskiej 13 oraz sesja popularno-
naukowa,  

- 102. rocznica wybuchu  I wojny światowej (czerwiec,  w tym m. in.: czerwiec 2016 prelekcja 

prof. Jolanty Daszyńskiej i spotkanie z grupą rekonstrukcyjną „ŻELAZNY  ORZEŁ”),   

- 111. rocznica Rewolucji 1905-1907 (w tym m. in.: dalsza  ekspozycja wystawy czasowej pt. 

„Rewolucja 1905-1907. W 110. rocznicę wybuchu.” w siedzibie głównej muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13 oraz prelekcje pracowników merytorycznych w Muzeum i w łódzkich szkołach), 
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- 75. rocznica deportacji do Litzmannstadt-Getto Żydów z Europy Zachodniej  i Protektoratu 

Czech i Moraw (w tym m. in.: marzec – listopad 2016 r. wystawy zagraniczne  oraz lekcje i 
prelekcje pracowników merytorycznych w Muzeum i w łódzkich szkołach), 

- 75. rocznica deportacji do Litzmannstadt-Getto Romów i Sinti (w tym: marzec – listopad 2016 

r. wystawy zagraniczne  oraz lekcje i prelekcje pracowników merytorycznych w Muzeum i w 
łódzkich szkołach),   

- 100. lecie wielkiej bitwy Legionów Polskich pod Kostiuchnówką (w tym m. in.: udział  w 

sierpniu 2016 r. w polsko-ukraińskich pracach archeologiczno-ekshumacyjnych masowych 
grobów żołnierzy z okresu I wojny światowej w Kostiuchniówce i Maniewiczach  – 

kontynuacja badań rozpoczętych w 2015 r.), 

- 185. rocznica Powstania Listopadowego (w tym m. in.: otwarcie wystawy czasowej pt. „Piotr 
Wysocki - zapomniany bohater. Rzecz o powstaniu listopadowym 1831 roku” w siedzibie 

głównej muzeum przy ul. Gdańskiej 13),   

- „Dzień Dziecka” (w tym m. in.:: 1 czerwca 2016 r. oferta Działu Edukacyjnego Muzeum z 

udziałem wojskowych grup rekonstrukcyjnych), 
- Konstytucja 3 Maja 1791  (święto państwowe, w tym m. in.: 3 maja 2016 r. oferta Działu 

Edukacyjnego Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 z udziałem wojskowej  grupy rekonstrukcyjnej), 

- Obchody Święta Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie NMP. (święto państwowe i religijne, 
w tym m. in.: 15 sierpnia 2016 r. oferta wystawiennicza Działu Edukacyjnego Muzeum w sali 

audiowizualnej nr 39 w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13), 

- Narodowe Święto Niepodległości - 11 Listopada (święto państwowe, w tym m. in.: 11 
listopada 2016 r. oferta Działu Edukacyjnego Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 z udziałem 

wojskowych grup rekonstrukcyjnych „STRZELCÓW”  i  „POLSKIEJ ORGANIZACJI  

WOJSKOWEJ”). 

 
 Planowane na 2016 rok zadania realizowane będą w oparciu o posiadane środki finansowe 

oraz możliwości organizacyjne i merytoryczne. Stanowią je posiadane zbiory, kadra pracownicza oraz 

baza lokalowa. Biorąc to pod uwagę zakładamy naszą działalność wzmocnić szeroko rozumianą 
współpracą z samorządami województwa łódzkiego wszystkich szczebli oraz łódzkimi i  

wojewódzkimi instytucjami oświatowymi. Ważnym elementem w tej pracy będzie również 

kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w tym szczególnie z 

organizacjami kombatanckimi i niepodległościowymi. Planujemy także dalsze rozwijanie współpracy 
z innymi muzeami w regionie łódzkim oraz w kraju. Na bazie dotychczasowych doświadczeń 

zakładamy współpracę z instytucjami kultury (domy kultury, biblioteki) oraz Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie prowadzenia edukacji historycznej i 
patriotycznej. W większym zakresie będziemy rozwijać współpracę z mediami. Dla popularyzacji 

problematyki historycznej oraz działalności Muzeum i jego dorobku merytorycznego, zakładamy 

wykorzystywać stronę internetową Muzeum portale społecznościowe oraz platformę MIASTOGRAF.  
Rok 2016 będzie kolejnym okresem reorganizacji Oddziału Muzeum Lotnictwa w Łodzi. 

W związku z tym głównym zadaniem będzie zmiana statutu Muzeum. 

Planujemy także w 2016 roku pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z programów 

wdrażanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i 
inne podmioty. 

 

 

II. Zbiory Muzeum  

 

 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zajmuje się gromadzeniem 
przechowywaniem, konserwowaniem oraz udostępnianiem zabytków ukazujących dzieje Polski od 

połowy XVIII stulecia po czasy współczesne. Szczególny nacisk jest położony na tematykę walk o 

niepodległość Rzeczypospolitej oraz dzieje martyrologii narodu polskiego w XX wieku. W swej 

działalności kolekcjonerskiej Muzeum kładzie nacisk również na tradycje niepodległościowe 
mające miejsce w naszym mieście i regionu. Jako instytucja muzealna swoje podstawowe funkcje 

spełnia w oparciu o posiadane zbiory. Zasoby muzealne stanowią zatem bazę wyjściową do 



6 

 

planowania i realizacji zadań statutowych oraz nakreślają podstawy wyjściowe do opracowywania 

działalności instytucji.  
  Prace związane z gromadzeniem eksponatów, ich opracowywaniem i wykorzystaniem dla prac 

merytorycznych, należy uznać za zadanie priorytetowe. Posiadane kolekcje określają rangę 

Muzeum i wyznaczają mu miejsce na mapie instytucji kulturalnych Łodzi. Uwzględniając w 
działalności Muzeum wagę znaczenia zbiorów, również i w 2016 roku będziemy powyższą 

płaszczyznę aktywności traktować szczególnie. Najważniejsza więc będzie działalność związana z 

pozyskiwaniem nowych nabytków poprzez poszukiwanie ofiarodawców i przejmowanie ich w 

formie darów, a także w miarę posiadanych środków finansowych poprzez zakupy. Będziemy 
chcieli, by eksponaty szczególnie cenne z historycznego punktu widzenia znalazły się w Muzeum i 

służyły obecnym i następnym pokoleniom. Poświęcimy również uwagę na gromadzenie 

eksponatów dotyczących historii naszego miasta i regionu łódzkiego zarówno tych z przeszłości, 
jak i z czasów współczesnych.  

 Plany i kierunki prac w odniesieniu do zbiorów muzealnych dotyczyć będą działań w zakresie 

obowiązków inwentaryzacyjnych, nadzoru, kształtowania polityki zakupów, prowadzenia 
dokumentacji i komputeryzacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Codzienne wykonywanie 

obowiązków wynikających z tych kierunków dotyczyć będzie m.in. opracowywania już 

posiadanych i pozyskiwania kolejnych eksponatów oraz przygotowywania ich w celu 

wykorzystania w zadaniach edukacyjnych i udostępniania wszystkim zainteresowanym. Podkreślić 
należy również fakt, że w odniesieniu do posiadanych zbiorów te rutynowe obowiązki są tożsame 

od wielu lat. Podejmowane działania są zadaniami stałymi i na bieżąco się powtarzającymi. 

Wynikają one z określonych przepisów inwentaryzacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz zarządzeń Dyrektora Muzeum. 

  Nasze działania merytoryczne w roku 2016 wynikającą m.in. z wielu rocznic przypadających 

w tym, ważnych z historycznego punktu widzenia dla tożsamości narodowej Polaków i 

suwerenności państwa oraz oczekiwań społecznych i potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Dla 
właściwego wywiązania się z tych zadań, jako Muzeum będziemy w pierwszej kolejności 

uzupełniać opracowania zbiorów odnoszących się do tych rocznic, ale podejmiemy również 

zadania ukierunkowane na pozyskanie nowych eksponatów poprzez dary lub zakupy, które nie 
tylko wzbogacą posiadane kolekcje, ale wpłyną na uatrakcyjnienie proponowanych form oraz 

podniosą ich poziom naukowy i edukacyjny.  

 Jako nową formę upowszechniania zbiorów ikonograficznych planujemy wykorzystanie 
nowoczesnej platformy internetowej MIASTOGRAF, prowadzonej przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Miejskich Topografie. Celem platformy jest przedstawianie zdjęć historycznych 

ukazujących Łódź w minionych okresach wraz z opisem w przestrzeni wirtualnego planu miasta 

Łodzi.   

 

 

1. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych. 

 

 Zakres przedsięwzięć w tym przedmiocie wynika z przepisów prawnych i jest realizowany na 

bieżąco. Do głównych zadań należy prowadzenie właściwej ewidencji oraz sporządzanie wymaganej 
dokumentacji. Czynności te obejmują między innymi: wpisy do księgi wpływów, ksiąg 

inwentarzowych, opracowywanie kart ewidencyjnych i naukowych, a także oznakowanie cechami 

Muzeum pozyskanych eksponatów i przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem eksponatów. 

Następujące działania są zadaniami stałymi, realizowanymi na bieżąco w okresie całego roku.  
 Zakres czynności dotyczący prowadzenia właściwej ewidencji oraz sporządzania określonej 

dokumentacji. Należą do nich między innymi wpisy do księgi wpływów nowo nabytych eksponatów 

oraz do ksiąg inwentarzowych, a także opracowywania kart ewidencyjnych i naukowych. Duże 
znaczenie ma także praca oznakowania cechami Muzeum pozyskiwanych eksponatów oraz 

przygotowywania i prowadzenia dokumentacji związanej z ruchem eksponatów. Należy również z 

całą mocą podkreślić fakt, że określone w planie pracy kierunki na 2016 rok, są dla Muzeum 

zadaniami stałymi i stanowią kontynuację zadań z lat poprzednich. Zasada pracy pozostaje ta sama, a 
zmieniają się tylko priorytety, uwarunkowane potrzebami wewnętrznymi Muzeum lub 

zapotrzebowaniem zewnętrznym.  
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- W przedmiocie obowiązków inwentaryzacyjnych pierwszym zadaniem będzie opracowywanie 
naukowe eksponatów. Praca ta obejmuje m.in. opracowywanie kart naukowych, sporządzanie 

kart ewidencyjnych nowych nabytków, a także kart katalogów przedmiotowych i kart 

magazynowych. Kolejne czynności wynikające z tego zadania to znakowanie nowych 
nabytków, sporządzanie dokumentacji dla eksponatów zastępczych oraz prace nad 

dokumentacją wizualną, rejestracja obiektów niezakwalifikowanych do zbiorów zasadniczych 

i prowadzenie ewidencji wypożyczanych eksponatów, itp. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 
Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

- Kolejne zadanie to udostępnianie zbiorów osobom i instytucjom zewnętrznym do celów 
naukowych, badawczych, wystawienniczych i wydawniczych. Działania w tym zakresie 

obejmować będą przygotowanie umów użyczenia muzealiów, protokołów zdawczo-

odbiorczych wraz z załącznikami zawierającymi wykazy wypożyczonych eksponatów, 
nadawanie numerów ewidencyjnych wypożyczonym muzealiom oraz zapisywanie numerów 

w Rejestrze Karta Ewidencyjna, itp.  

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

- Ewidencjonowanie nabytków, ich rejestracja w zakresie naukowego opracowania eksponatów 

(ustalanie miejsca i czasu powstania, identyfikacja osób i zdarzeń, ustalanie materiału i 
technik stosowanych przy wytwarzaniu obiektów), wpisywanie nabytków do Księgi Wpływu 

– Rejestru Kart Ewidencyjnych, nadawanie numerów i wpisywanie nowych nabytków do 

ksiąg inwentarzowych (Muzealiów, Archiwaliów, Ikonografii, Depozytów), odnotowywanie 

nabytków w komputerowej bazie danych, sporządzanie kart ewidencyjnych, wpisywanie do 
Rejestru Varia (rejestracja obiektów niezakwalifikowanych do zbiorów zasadniczych)  

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

- Nadzór nad przestrzeganiem zasad sporządzania przepustek dla wypożyczanych muzealiów 

oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów - użyczania muzealiów dla 
potrzeb wewnątrz muzealnych oraz zewnętrznych. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 
- Przejmowanie i rejestracja protokołów zdawczo-odbiorczych wypożyczanych eksponatów z 

innych placówek muzealnych dla potrzeb wystaw organizowanych w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi oraz przestrzegania terminów i nadzorowanie procesu zwrotu 
użyczanych eksponatów. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zarządzeń 

dotyczących zbiorów muzealnych, śledzenie na bieżąco i stosowanie w praktyce nowych 

przepisów prawnych oraz aktualizacja starych zarządzeń i przygotowywanie nowych 
dotyczących zbiorów muzealnych, a także informowanie dyrektora w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 
Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

- Bieżące zapoznawanie się z literaturą fachową, nowościami wydawniczymi, katalogami w 

związku z obowiązkiem opracowywania eksponatów muzealnych (także martyrologicznych) 
oraz kart naukowych. 

Odpowiedzialny:  Dział Zbiorów 
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Termin realizacji: Zadanie stałe 

 
- Przygotowanie rocznego sprawozdania statystycznego (GUS), sprawozdania finansowego o 

stanie ilościowych, wartości zbiorów muzealnych oraz nowych nabytkach. Sumowanie 

wartości muzealiów w poszczególnych księgach inwentarzowych dla potrzeb sprawozdania 
finansowego z uwzględnieniem podziału na dary i zakupy, a także pochodzenia eksponatów 

od osób fizycznych i instytucji. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: grudzień 2016 r. 
 

- Prowadzenie prac organizacyjno-porządkowych dotyczących przygotowania niezbędnej 

korespondencji dotyczącej zbiorów: podziękowania za przekazane eksponaty, informacje o 
zasobach muzealnych, weryfikacja, uzupełnianie i aktualizacja opisów na starych kartach 

katalogu naukowego - zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i nowo pozyskanymi 

informacjami, w tym także obiektów martyrologicznych, tworzenie nowych haseł w katalogu 
przedmiotowym. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 

Termin Realizacji: Zadanie stałe 

 
- Kontynuowanie prac nad sporządzaniem dokumentacji fotograficznej eksponatów muzealnych 

w formie elektronicznej i jej właściwe opracowywanie, a także stworzenie bezpiecznych 

warunków przechowywania bazy danych. 
Odpowiedzialny: Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

 

2. W zakresie nadzoru. 

 

  Niezwykle istotna w odniesieniu do bezpieczeństwa zbiorów jest funkcja nadzoru, której 
podstawą jest wiedza o eksponatach, wymogach związanych z przechowywaniem, formach 

eksponowania, transportem, a także wiedza na temat obowiązujących przepisów  i procedur w zakresie  

udostępniania i wykorzystywania obiektów muzealnych. W związku z tym zakładamy pełne 
przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Ta sfera działań obejmuje bezpieczeństwo 

w magazynach, na wystawach, w trakcie transportu oraz opracowywania i wykorzystywania zbiorów 

do prac naukowo – badawczych i edukacyjnych. Obowiązują tu odpowiednie instrukcje postępowania, 

systemy ostrzegawcze i funkcjonowanie ochrony. 
  Bezpieczeństwo zbiorów uzależnione jest od właściwego przestrzegania obowiązujących w 

Muzeum regulacji prawnych i organizacyjnych. Sposób przechowywania, zasady udostępniania oraz 

upowszechniania są tylko pochodną tych regulacji. Podstawą tego bezpieczeństwa jest prawidłowy 
nadzór na wszystkich odcinkach styku i pracy związanej z eksponatami. Takie postępowanie jest 

możliwe tylko w oparciu o wiedzę o eksponatach, wiedzę o wymogach związanych z 

przechowywaniem oraz stosowanych formach upowszechniania i eksponowania, a także 
obowiązujących zasad postępowania podczas transportu i pracy z eksponatami. Ważna jest również 

wiedza pracowników na temat obowiązujących w Muzeum przepisów i procedur w zakresie 

udostępniania i wykorzystywania obiektów muzealnych. W kontekście tych uwag zakładamy 

właściwe przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę będziemy 
zwracać na: 

 

- bieżący nadzór nad wszystkimi istniejącymi elementami bezpieczeństwa eksponatów, oraz ich 
usprawnienie bądź tworzenie nowych o wyższym standardzie w odniesieniu do wystaw 

Muzeum prezentowanych w salach siedziby głównej przy ul. Gdańskiej 13, w Oddziale  

Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 i Oddziale Stacja Radegast przy Alei 

Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, oraz wykorzystywanych do celów badawczych i 
wydawniczych zarówno przez pracowników MTN, jak i osoby z zewnątrz. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów, Kierownicy Działów 
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Termin realizacji: Zadanie stałe 

 
- kontrole przeprowadzane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zbiorów w zakresie 

przechowywania, udostępniania, transportu, eksponowania na wystawach lub kopiowania. 

Wyniki kontroli – propozycje, uwagi i wnioski będą przedkładane Dyrektorowi Muzeum. 
Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- aktualizowanie zarządzeń muzealnych, przygotowywanie odpowiednich regulaminów 
postępowania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa zbiorów. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator  

Termin realizacji: zadanie stałe 
 

- stały nadzór w zakresie właściwego obchodzenia się z eksponatami w ogóle, oraz zwracania 

uwagi na postępowanie z eksponatami, szczególnie podatnymi na uszkodzenia podczas 
korzystania z zasobów muzealnych przez pracowników. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator,  Dział Zbiorów 

Termin realizacji: zadania stałe 

 
 

 

3. W zakresie kształtowania polityki zbiorów Muzeum. 
 

 Pozyskiwanie nabytków ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na powiększanie 

kolekcji zbiorów muzealnych, ale przede wszystkim dla ich wartości historycznej, ale także z powodu 

walorów badawczych i edukacyjnych. W następnej kolejności zakładamy wzbogacenie kolekcji już 
istniejących oraz tworzenie nowych. Szczególną uwagę będziemy zwracać na poszerzanie zasobów 

muzeum związanych z naszym miastem Łodzią i regionem łódzkim. Zadanie to będziemy realizować 

na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich związana jest z pozyskiwaniem nowych nabytków droga 
zakupów. To z kolei wiąże się z posiadanymi środkami finansowymi na ten cel i uważnym, 

systematycznym śledzeniem rynku. Druga płaszczyzna wiąże się ze współpracą Muzeum z różnego 

rodzaju środowiskami zawodowymi, stowarzyszeniami, a przede wszystkim z ludźmi, którzy często w 
formie darów przekazują swoje lub rodzinne pamiątki do Muzeum. Zadanie pozyskiwania nowych 

eksponatów jest zadaniem stałym, obowiązującym wszystkich pracowników merytorycznych 

Muzeum. W 2016 roku będą kontynuowane wszystkie dotychczas sprawdzone formy i metody 

działania w tym zakresie: 
- systematyczna i stała współpraca z organizacjami niepodległościowymi, weteranami walk 

niepodległościowych, organizacjami kombatanckimi oraz uczestnikami wydarzeń 

historycznych, społecznych lub politycznych oraz ich rodzinami przechowującymi pamiątki 
po swoich najbliższych, 

 

- kontakty i współpraca z kolekcjonerami oraz obserwowanie rożnego rodzaju form rynku 
kolekcjonerskiego związanego ze sprzedażą przedmiotów, dokumentów i pamiątek 

historycznych, 

 

- utrzymywanie kontaktów z Wojewódzką Komendą Policji Państwowej w Łodzi (w zakresie 
pozyskiwania dla Muzeum realiów historycznych, w tym broni – w formie darowizny). 

 

- przygotowywanie i wystosowywanie apeli w środkach masowego przekazu skierowanych do 
wszystkich posiadających prywatne dokumenty i pamiątki rodzinne o ich udostępnienie dla 

potrzeb badawczych i wystawienniczych. 

Odpowiedzialni: Pracownicy Muzeum, Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
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a) Pozyskiwanie eksponatów drogą zakupu.  

 
 Ta forma pozyskiwania nowych nabytków, jeśli tylko są środki finansowe, jest najbardziej 

efektywna. Odnosi się to nie tylko do ilości zakupu, ale przede wszystkim wartości historycznej. Żeby 

pozyskać nowe eksponaty drogą zakupów będziemy działać m.in. poprzez: 

 
- systematyczny kontakt z antykwariatami w Łodzi i w kraju, 

- utrzymywanie stałych kontaktów i odwiedzanie łódzkich galerii i Desy, 

- systematyczne odwiedzanie kolekcjonerów i giełd kolekcjonerskich, 
- śledzenie na bieżąco i udział w aukcjach internetowych (Allegro, Ebay i innych), 

- opracowanie priorytetów zakupu muzealiów w 2016 roku, 

- bieżąca informacja i współpraca z pracownikami merytorycznymi na płaszczyźnie realizacji 
programu zakupów, 

- organizowanie i przygotowywanie posiedzeń Kolegium muzealnego, opiniującego propozycje 

zakupów, 

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium oraz przygotowywanie umów kupna – 
sprzedaży, 

- ustalanie wartości poszczególnych obiektów, zgodnej z aktualnie obowiązującymi cenami w 

antykwariatach i na giełdach, 
- organizowanie konsultacji ze specjalistami z danej dziedziny kolekcjonerskiej w zakresie 

oceny wartości historycznej i materialnej danego obiektu (m.in. kontakty z członkami Klubu 

Kolekcjonera, Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Stowarzyszenia 

Historyków Wojskowości, a także z działami zbiorów innych muzeów 
Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator  

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

b) Komisja ds. Kwalifikacji i Wyceny 

 

 Dla właściwej selekcji eksponatów, oceny ich wartości i przydatności dla potrzeb Muzeum 
funkcjonuje Komisja ds. Kwalifikacji i Wyceny. Komisja ta dokonuje również wyceny 

poszczególnych eksponatów. Do zadań Komisji organizowanej i merytorycznie przygotowanej, w 

zależności od potrzeb prowadzonych zakupów, bądź przejmowania ofiarowanych Muzeum 

eksponatów (darów) będzie należało: 
 

- selekcja i kwalifikacja ofiarowanych obiektów, 

- ustalanie wartości poszczególnych obiektów zgodnie z aktualnymi cenami antykwarycznymi i 
giełdowymi oraz konsultacje ze specjalistami z innych placówek muzealnych, antykwariatami, 

itp. 

- prace nad sporządzeniem wykazów obiektów do oszacowania, 
- przygotowywanie i sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, 

- wprowadzanie wymaganych danych do Ksiąg Inwentarzowych oraz Rejestru Kart 

Ewidencyjnych. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 
Termin realizacji: Zadanie stałe. 

 

 
 

 

c) Działania Muzeum w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów w  2016 roku  

 
Działania naszej placówki ukierunkowane będą m. in. na:  
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- prowadzeniu dotychczasowych działań na rzecz pozyskania do zbiorów dokumentów, 

fotografii, pamiątek oraz wspomnień byłych więźniów więzienia przy ul. Długiej (Gdańskiej 
13), poprzez poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z osobami więzionymi i ich rodzinami. 

Odpowiedzialny: Dział Historyczny 

Termin realizacji: Cały 2016 rok. 
 

- gromadzenie pamiątek z powstań narodowych, oznak i odznak polskich organizacji 

niepodległościowych z okresu zaborów, pocztówek patriotycznych, militariów oraz ikono-

grafii Wojska Polskiego. 
Odpowiedzialny: Dział Historyczny, Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 
- pozyskiwanie pamiątek legionowych: muzealiów, ikonografii i archiwaliów związanych z 

postacią Józefa Piłsudskiego i legionami poprzez współpracę ze Związkami Inwalidów  

Wojennych, Związek  Legionistów Polskich i ich rodzin w Łodzi oraz Społecznym 
Komitetem Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i poprzez kontakty z osobami 

prywatnymi. 

Odpowiedzialny: Dział Historyczny. 

Termin realizacji; Zadanie stałe. 
 

- ważny kierunek w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów to pozyskiwanie dla zbiorów 

Muzeum tzw. „judaików łódzkich”. Formy działania to dary, zakupy oraz depozyty 
pozyskiwane poprzez współpracę z osobami, które przeżyły Litzmannstadt Getto, ich 

rodzinami i instytucjami zajmującymi się tą problematyką. Będziemy tu uczestniczyć także w 

aukcjach oraz współpracować z antykwariatami. Muzeum jest zainteresowane wszystkimi 

propozycjami w tym zakresie. Szczególnie poszukiwać będziemy eksponatów związanych z: 
historią Żydów w Łodzi, religią mojżeszową, powstaniem i funkcjonowaniem Litzmannstadt 

Getto w latach 1940-1944. 

Odpowiedzialny: Oddział „Stacja Radegast” 
Termin realizacji: Zadanie stałe. 

 

- poszukiwanie i pozyskiwanie eksponatów, dokumentów ilustrujących życie społeczno-
polityczne Łodzi i regionu łódzkiego oraz kraju (np.: plakaty, afisze wyborcze, druki ulotne, 

dokumenty, pamiątki, fotografie, dzieła sztuki), a także związanych ze sposobem i formami 

obchodzenia ważnych świąt państwowych, rocznic narodowych i wydarzeń historycznych. 

Odpowiedzialni: Dział Zbiorów, Pracownicy merytoryczni Muzeum 
Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

 

d)  Pozyskiwanie eksponatów w formie darów  

  

 Pozyskiwanie darów poprzez: 
  

- kontakty z potencjalnymi ofiarodawcami, m.in. z byłymi więźniami przy ul. Gdańskiej i w 

Radogoszczu lub ich rodzinami, 

- współpracę ze stowarzyszeniami kombatanckimi, organizacjami społecznymi, instytucja-mi i 
partiami politycznymi, 

- apele do społeczeństwa w internecie, w środkach masowego przekazu oraz przez portale 

społecznościowe, itp. 
- współpracę z grupami rekonstrukcji historycznej, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i 

pozarządowymi oraz stowarzyszeniami Kulturalnymi i branżowymi.  

Odpowiedzialni: Pracownicy merytoryczni Muzeum 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
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- Gromadzenie i opracowywanie relacji (wywiadów) wspomnień byłych więźniów obozów 

koncentracyjnych, obozów pracy, Sybiraków, więźniów Radogoszcza i więzień Stali-
nowskich, żołnierzy AK, powstańców warszawskich, uczestników wydarzeń poznańskich w 

1956 roku, marca 1968 roku, działaczy „Solidarności”, a także ludzi ocalałych z łódzkie-go 

getta oraz łodzian – świadków tych wydarzeń, nie będących w getcie. 
Odpowiedzialny: Kierownicy Działów, Pracownicy merytoryczni 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

 

4. W zakresie prowadzenia dokumentacji 

 

 Planowane w tym obszarze prace, są zadaniami stałymi Muzeum i realizowane w każdym 
roku według zasad określonych przepisami. Podstawą do wykonywania czynności w tym zakresie są 

przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zarządzenia dyrektora Muzeum. 

W opracowywaniu zbiorów na 2016 rok przyjęto następujące priorytety: 
 

1. W pierwszej kolejności opracowywane będą i dokumentowane elektronicznie zbiory 

wypożyczane dla potrzeb przygotowywanych przez nasze Muzeum i inne placówki (tzw. 

wypożyczenia) wystaw. 
2. Opracowywanie nowo nabytych eksponatów. 

3. Kontynuowane będą prace nad opracowywaniem eksponatów od numerów najniższych 

kolekcji MTNŁ: archiwaliów, muzealiów i ikonografii. 
4. Kontynuowane będą działania związane z opracowywaniem tej części zbiorów, która dotyczy 

eksponatów dawnego Oddziału Muzeum Ruchu Młodzieżowego.  

 

Na szczegółowy zakres prac i zadań związanych z technicznym i naukowym opracowywaniem 
zbiorów złożą się następujące przedsięwzięcia:       

 

 

a) Podnoszenie kwalifikacji fachowych  

 

Poprzez: 
- inicjowanie i wspieranie samokształcenia pracowników. Zapewnianie im niezbędnej literatury 

fachowej, opracowań, katalogów, informacji, itp., 

- bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zbiorów 

muzealnych, 
- organizowanie spotkań metodycznych w zakresie postępowania wobec eksponatów, tj. ich 

przyjmowania, opracowywania oraz udostępniania i bezpieczeństwa, 

- przygotowywanie propozycji nowych zarządzeń Dyrektora Muzeum w zakresie gromadzenia 
zbiorów, ewidencjonowania, opracowywania oraz udostępniania i bezpieczeństwa, jeśli będzie 

taka potrzeba. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 
Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

 

b) Opracowywanie nowych eksponatów 

 

 Poprzez: 

- tworzenie nowych haseł w katalogu przedmiotowym,  
- weryfikacja, uzupełnianie i aktualizacja opisów na kartach katalogu naukowego – zgodnie z 

posiadanym aktualnie stanem wiedzy oraz nowo pozyskanymi informacjami na ten temat, 

- kontynuowanie prac dotyczących tworzenia elektronicznej dokumentacji eksponatów, 

- opracowywanie nowych eksponatów w Muzeum poprzez sporządzanie kart ewidencyjnych, 
kart katalogów, przedmiotowych, kart magazynowych oraz znakowania nowych nabytków. 

Odpowiedzialny: Dział Zbiorów 
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Termin realizacji: Zadanie stałe. 

 

c)  Zbiory zastępcze. 

 

Prace prowadzone w tym zakresie będą dotyczyć m.in.: 
- kwalifikowania eksponatów i tworzenie zasobów zastępczych, 

- prowadzenie rejestracji obiektów niezakwalifikowanych do 

- zbiorów zasadniczych, 

- sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dla eksponatów zastępczych (kopie, mikrofilmy, 
negatywy, fotokopie i faksymile). 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

 

d)  Przedsięwzięcia organizacyjno techniczne 
 

- przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej zbiorów, korespondencja bieżąca, 

podziękowania za przekazane eksponaty, informacje o zasobach muzealnych, 

- przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pozyskiwania eksponatów, protokoły zakupu, 
protokoły przejęcia, itp., 

- sporządzanie i drukowanie kart ewidencyjnych dla nowych nabytków, 

- znakowanie nowych nabytków cechami Muzeum wraz z naniesieniem numerów 
inwentarzowych, 

- prowadzenie ewidencji wypożyczanych eksponatów, wprowadzanie do komputerowej bazy 

danych oraz sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych, 

- odnotowywanie wypożyczeń eksponatów w kartotece magazynowej wraz z opisem 
aktualnego stanu technicznego. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

 

e)  Ewidencjonowanie nabytków 
 

- naukowe opracowywanie eksponatów obejmujące m.in. czas i miejsce powstania, 

identyfikację osób i zdarzeń, ustalenie materiału i rodzaju technik, stosowanych przy 

powstawaniu danego obiektu, 
- bieżące prowadzenie i wpisywanie nowych nabytków do Księgi Wpływu – Rejestru Kart 

Ewidencyjnych, 

- nadawanie numerów i wpis nowych nabytków do właściwych ksiąg inwentarzowych, 
- rejestrowanie nowych nabytków w komputerowej bazie danych, oraz sporządzanie dla nich 

kart ewidencyjnych – wydruki komputerowe, 

- znakowanie nabytków symbolami Muzeum, 
- prowadzenie rejestru obiektów niezakwalifikowanych do zbiorów zasadniczych – rejestry 

Varia. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

 

f)  Prowadzenie dokumentacji użyczenia eksponatów. 

 

Zakres działania na tej płaszczyźnie obejmuje m.in.: 

- przygotowywanie umów użyczenia muzealiów (ustalenie warunków wypożyczenia, 

sporządzenie umów), 
- sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych wraz z załącznikami zawierającymi wykazy 

wypożyczanych eksponatów, 
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- bieżące prowadzenie ewidencji użyczania i nadawanie numerów ewidencyjnych 

wypożyczanym muzealiom, 
- dokonywanie zapisu numerów w Rejestrze Kart Ewidencyjnych, 

- wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych, 

- sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem sporządzania przepustek dla wy-
pożyczanych muzealiów. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 
 

g)  Nadzór nad całościowym prowadzeniem dokumentacji związanej z ruchem muzealiów 

 
 Zadanie to dotyczy ruchu muzealiów zarówno wewnątrz magazynów jak i wypożyczanych na 

zewnątrz, tj. wystawy w obiektach własnych bądź eksponaty użyczane innym, realizatorom, oraz 

wypożyczanych przez MTN od placówek zewnętrznych celem eksponowania ich w MTN. W tym 
zakresie realizowane będą zadania wynikające z bieżących potrzeb naszego Muzeum, jak i innych 

instytucji oraz osób korzystających z naszych zbiorów w celach wystawienniczych i naukowo-

badawczych. 

Działalność w tym zakresie dotyczyć będzie: 
- przejmowania i rejestrowania protokołów zdawczo - odbiorczych wypożyczanych 

eksponatów, 

- sprawowanie nadzoru nad zbiorami oraz nad pracownikami odpowiedzialnymi za 
udostępnianie i wypożyczenia odnośnie terminu zwrotu użyczanych eksponatów, sprawdzanie 

dokumentacji oraz wprowadzanie adnotacji w komputerowej bazie danych. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin: Zadanie stałe 
 

 

5.  Informacja o zbiorach. 

 

  Wiedza o zasobach muzealnych, pozwala na właściwe planowanie i kształtowanie bieżącej 

polityki gromadzenia eksponatów poprzez ich pozyskiwanie w formie darów, poprzez zakupy oraz 
depozyty. Ma on także istotne znaczenie dla organizowania pracy merytorycznej Muzeum, a w tym 

przedsięwzięć wystawienniczych, pracy naukowo - badawczej i działalności edukacyjnej. Informacja 

pozwala w działalności Muzeum określić najbardziej trafne priorytety. Należy także zwrócić uwagę na 

fakt, iż obowiązujące przepisy wręcz wymuszają przygotowanie i składanie odpowiednich informacji 
w tym zakresie. Również poprzez informację można upowszechniać wiedzę o własnym stanie 

posiadania, oraz możliwościach podejmowanych przedsięwzięć i ich realizacji w praktycznym 

działaniu. Zakładane do realizacji w 2016 roku zadania będą dalszą kontynuacją prac dotychczas w 
Muzeum prowadzonych. Do najbardziej istotnych spośród nich będą należały: 

- Przygotowywanie informacji o zasobach muzealnych, ich stanie ilościowym, tematycznym 

oraz rodzajowym, również informacje roczne w tym zakresie, 
- Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego odnośnie zbiorów, we współpracy z 

Działem Finansowo-Księgowym, 

- Sumowanie wartości muzealiów w poszczególnych księgach inwentarzowych dla potrzeb 

wewnętrznych jak i sprawozdania finansowego z uwzględnieniem podziału na dary i zakupy 
oraz podziału z uwagi na pochodzenie eksponatów od osób fizycznych i instytucji, 

- Przygotowanie sprawozdania o nabytkach Muzeum za rok 2016 dla potrzeb GUS oraz 

wewnętrznych potrzeb sprawozdawczych Muzeum, 
- Przygotowywanie informacji o nowych nabytkach muzealnych dla umieszczenia jej na stronie 

internetowej Muzeum. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator 

Termin realizacji: Zadanie stale 
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6.  Bezpieczeństwo i nadzór nad zbiorami Muzeum 

 
 Bezpieczeństwo zbiorów w działalności Muzeum jest traktowane jako zadanie priorytetowe i 

dotyczy oraz obowiązuje wszystkich pracowników. Każdy pracownik Muzeum zobowiązany jest do 

przestrzegania obowiązujących w tym względzie przepisów i regulaminów postępowania oraz 
nadzorowania zachowań osób postronnych spoza Muzeum, które zwiedzają wystawy bądź korzystają 

z zasobów w celach naukowo-badawczych. 

 Dotyczy ono również warunków przechowywania eksponatów (magazyny), ich udostępniania 

w ramach prowadzonych kwerend do prac naukowych, prezentacji na wystawach, a także 
zabezpieczeń przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Często czynnikiem determinującym 

działania w tym zakresie jest posiadana baza lokalowa. Niektóre z mankamentów daje się jednak 

zniwelować wiedzą pracowników, właściwym obchodzeniem się z eksponatami oraz przestrzeganiem 
i egzekwowaniem obowiązujących przepisów. Stan bezpieczeństwa zbiorów muzealnych zwiększają 

istotnie działania w wyniku, których budowane są nowoczesne systemy antywłamaniowe czy 

przeciwpożarowe, a także zabezpieczenie stosownej ochrony przez ludzi oraz utrzymanie w 
sprawności istniejących urządzeń i sprzętu. Planowane na 2016 rok zadania stanowić będą 

kontynuację przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Muzeum w tym zakresie. Szczególnie 

będziemy się koncentrować na: 

 
- Zapewnieniu bieżącego nadzoru nad stworzeniem odpowiednich warunków pracy w 

pomieszczeniach przeznaczonych do opracowywania naukowego eksponatów oraz właściwe 

przechowywanie eksponatów w magazynach, 
- Przeprowadzanie bieżących przeglądów eksponatów pod katem potrzeby ich konserwacji i 

wytypowanie kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie, 

- Nadzorowanie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa eksponatów w trakcie ich 

skanowania, kserowania i fotografowania w celach dokumentacyjnych, wystawienniczych, 
wydawniczych, naukowych oraz podczas realizacji filmowych, 

- Stałe kontrolowanie warunków prezentowania muzealiów na wystawach stałych i czasowych 

oraz poza siedzibą Muzeum, 
- Dbanie o właściwe zabezpieczenie zbiorów przed ewentualną kradzieżą lub zniszczeniem 

(systematyczne plombowanie pomieszczeń magazynowych i biurowych, włączanie alarmu, 

sprawdzanie ewidencji pobierania i zdawania kluczy, itp.) 
- Przejmowanie eksponatów (w tym martyrologicznych) po likwidacji wystaw organizowanych 

na terenie Muzeum i jego Oddziałach oraz zwracanych przez inne placówki muzealne i 

instytucje, 

- Stały nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad właściwego obchodzenia się z 
eksponatami, a szczególnie tymi, które są podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, tak 

przez pracowników Muzeum, jak i osoby zewnątrz, 

- Wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z właściwym oznakowaniem eksponatów 
cechami Muzeum, 

- Prace porządkowe w magazynach Działu Zbiorów, 

- Kontrola pomieszczeń magazynowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
antywłamaniowego, 

- Bieżąca informacja oraz prezentacja na stronie internetowej najciekawszych eksponatów 

zakupionych bądź otrzymanych w darze przez Muzeum w 2016 roku. 

Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 
Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

W 2016 r. głównym zadaniem Działu Zbiorów będzie dalsza poprawa warunków przechowywania 
obiektów muzealnych. Zakres działań będzie zależny od pozyskania środków zewnętrznych na to 

zadanie. Planowane są m.in.: 

 zakup szafy na ubiory  do magazynu nr 72,  

 zakup komody z szufladami do przechowywania sztandarów do magazynu nr 72,  

 zakup gumoleum lub położenie terakoty w magazynie,  

 zakup osuszacza powietrza do magazynu nr 52,  
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 naprawa kanałów CO w magazynie nr 53,  

 pomalowanie betonowej posadzki w magazynach nr 52 i 53,  

 zaplanowanie na najbliższe lata kwestii odwilgocenia budynku magazynowego (w ostatnich 

latach występuje zbyt wysoki poziom wilgotności w magazynach nr 51, 52 i 53), 

 zakup dwóch szaf katalogowych (w ciągu najbliższego roku może zabraknąć miejsca na nowe 

karty katalogu przedmiotowego),  

 zakup szafy do magazynu nr 53 (w związku ze zwiększeniem stanu posiadania czasopism), 

 zakup szafy do magazynu nr 75 (konieczna jest szafa na Varia),  

 przeprowadzenie konserwacji suwnic w magazynie nr 51 (usunięcie rdzy, pomalowanie, 
zabezpieczenie prowadnic smarem, naprawa dwóch suwnic, które grożą ich wypadnięciem i 

uszkodzeniem dzieł sztuki, stanowią również zagrożenie dla osób wykonujących czynności 

służbowe w tym pomieszczeniu). 
Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

 

7.  W zakresie komputeryzacji zbiorów. 

 

  Zadanie związane z komputeryzacją zbiorów muzealnych prowadzone jest już od kilku lat. 
Muzeum dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz jest wyposażone w specjalny program 

muzealny „Musnet”. Aktualnie wszystkie czynności związane z opracowywaniem eksponatów, 

ruchem muzealiów, udostępnianiem obiektów zainteresowanym, wykonywane są już komputerowo. 
Od lat bieżące nabytki wprowadzane są do bazy danych. Systematycznie wprowadzane są dane 

eksponatów będące w posiadaniu od początku Muzeum. Prace w tym kierunku prowadzone są już od 

dawna, ale ich ostateczne zakończenie wymaga jeszcze dużo wysiłku i wiele pracy. Celem naszym jest 

jak najszybsze skomputeryzowanie całych zbiorów Muzeum, a następnie ich digitalizacja. 
Zasadniczymi kierunkami działań w tym zakresie w roku 2016 oraz latach następnych będzie: 

- Opracowywanie i wprowadzanie do komputerowej bazy danych kolejnych eksponatów od 

początku powstania Muzeum, 
- Wprowadzanie do bazy komputerowej pozyskanych nowych eksponatów, 

- Wprowadzenie do bazy danych eksponatów z byłego tzw. Muzeum Ruchu Młodzieżowego, 

- Sporządzanie i uzupełnianie kart naukowych, ewidencyjnych i magazynowych, 
- Prowadzenie digitalizacji zbiorów poprzez zapis cyfrowy. Przygotowywanie dokumentacji 

fotograficznej obiektów muzealnych oraz ich skanowanie. 

Odpowiedzialny: Dział Zbiorów 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
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III.  Działalność merytoryczna. 

 
 Pojęcie – działalność merytoryczna obejmuje w swoim rozumieniu całokształt przedsięwzięć 

Muzeum w zakresie upowszechniania szeroko rozumianej wiedzy historycznej, patriotycznej, 

regionalnej i obywatelskiej oraz realizacji programu edukacyjnego i inicjatyw wydawniczych. Na tej 
płaszczyźnie aktywności przypominamy o ważnych dla narodu i państwa polskiego wydarzeniach 

historycznych i rocznicowych oraz o osobach, które na przestrzeni dziejów wpisały się na karty 

historii Polski. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2016 roku będą przede wszystkim 

kontynuacją kierunków i form realizacyjnych i wprowadzonych w 2015 roku. Planujemy uatrakcyjnić 
nasze przedsięwzięcia oraz rozszerzyć je nową problematykę. Wypływa to z faktu szczególnych 

rocznic, przypadających w planowanym okresie. Zadania te będą realizowane poprzez ekspozycje, 

organizację wystaw czasowych i oświatowych oraz towarzyszące im wydawnictwa okolicznościowe, 
foldery i katalogi. Ważną rolę do spełnienia przewidujemy dla różnorodnych inicjatyw z zakresu 

edukacji historycznej wśród których podstawową funkcję spełniać będą lekcje muzealne, prelekcje i 

odczyty z wykorzystaniem platformy internetowej oraz filmy dokumentalne. 
 Ważną i atrakcyjną formą upowszechniania wiedzy historycznej będą spotkania z tzw. Ze 

świadkami historii. Wśród nich wymienić należy spotkania z byłymi więźniami Radogoszcza, obozu 

dla dzieci i młodzieży przy. ul. Przemysłowej, uczestnikami walk o Wolną Polskę w latach II wojny 

światowej i po jej zakończeniu, a także z uczestnikami współczesnych wydarzeń społecznych i 
politycznych. Przewidujemy także rozwijanie współpracy z grupami rekonstrukcji historycznej, 

których zaangażowanie w procesie edukacji pozaformalnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

młodzieży. Niezwykle ważne jest kontynuowanie idei Salonu Historycznego powołanego w 2015 roku 
a więc miejsca spotkań ludzi (ekspertów, kolekcjonerów, badaczy, amatorów historii), którzy promują 

swoje osiągnięcia badawcze, dzielą się wiedzą, wymieniają doświadczenia ale i także przedstawiają 

swoją działalność szerokiej publiczności. 

  Podejmując różnego rodzaju działania, zgodnie z celami statutowymi Muzeum, będziemy 
chcieli z informacją o nich dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców Łodzi i regionu. 

Planujemy w tym zakresie, w miarę możliwości wykorzystać maksymalnie wszystkie dostępne formy 

informacyjne jak prasa, radio i telewizja, portale społecznościowe oraz rożnego rodzaju wydawnictwa. 
W jeszcze większym niż dotychczas zakresie będziemy wykorzystywać stronę internetową Muzeum. 

Znajdują się w niej informacje o bieżących działaniach oraz zaproszenia na nowe wydarzenia, których 

organizatorem lub partnerem jest MTN. W miarę możliwości finansowych planujemy zbudowanie 
nowoczesnej strony internetowej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami wzrokową i 

słuchową. Naszym zdaniem nowa strona spowoduje zwiększenie zainteresowania działalnością 

Muzeum, a przede wszystkim historią i tradycją narodową i niepodległościową. Mamy przekonanie, 

że spowoduje to również większe zainteresowanie historią Łodzi i regionu łódzkiego. 
 Ważnym kierunkiem działania będzie też kontynuowanie i rozwijanie dalszej współpracy z 

partnerami zewnętrznymi, do których na pierwszym miejscu zaliczyć należy szkoły, instytucje 

kultury, organizacje i stowarzyszenia. Natomiast w zakresie upamiętniania i upowszechniania wiedzy 
o Miejscach Pamięci Narodowej nadal Muzeum będzie kontynuować współpracę z Wojewódzkim 

Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi. 

 
 

1.  Działalność wystawiennicza. 

 

 Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców we wszystkich grupach wiekowych. 
Dlatego też zakładamy, że ten kierunek aktywności merytorycznej Muzeum, będzie wciąż główną 

płaszczyzną naszej działalności w tym zakresie w 2016 roku. Prezentowane na wystawach dokumenty 

historyczne, eksponaty muzealne, archiwalia, fotografie i pamiątki, związane są z konkretnymi 
wydarzeniami i osobami w naszych dziejach, dlatego ich udostępnienie i sposób prezentacji poprzez 

atrakcyjną aranżację plastyczną, oddziaływają na emocje odbiorcy i na trwałe zapisują się w jego 

pamięci. Dlatego też w 2016 roku będziemy traktować wystawy, jako jeden z ważniejszych kierunków 

działania Muzeum. Planujemy, że odwiedzającym nasze Muzeum zaproponujemy wystawy już 
funkcjonujące. Będą to wystawy stałe i czasowe. Przewidujemy również realizację nowych wystaw, 

na których zaprezentujemy bardzo ważne, a często mało znane wydarzenia z historii Polski i Polaków. 
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W sposób szczególny będziemy chcieli uwzględnić w naszych działaniach rocznice przypadające w 

2016 roku. 
 

a) Wystawy stałe funkcjonujące w Muzeum 

 

-  „Drogi do Niepodległej 1791-1923”.  
- Ukazuje walkę Polaków o niepodległość w dobie powstań narodowych i wysiłek militarny 

prowadzący w konsekwencji do odzyskania suwerenności państwowej w latach 1914-1921. 

Istotnym elementem ekspozycji jest pokazanie udziału mieszkańców Łodzi i regionu 
łódzkiego w walce o niepodległość. 

Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13 

Czas trwania: cały 2016 rok. 
 

- „Dzieje więzienia politycznego przy ul. Długiej (Gdańskiej) w latach 1885-1953”. 

Wystawa ukazuje historię więzienia i losy więźniów od czasów carskich, poprzez I wojnę 
światową, dwudziestolecie międzywojenne, lata okupacji niemieckiej 1939-1945 oraz 

więzienie polityczne w PRL – do 1953 roku. Jednym z głównych celów ekspozycji jest 

przybliżenie zwiedzającym sylwetek ludzi walczących o wolność i niepodległość w różnych 

okresach dziejów Polski oraz ich losów. 
Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13 

Czas trwania: cały 2016 rok 

 

- „Radogoszcz 1939-1945” 
- Wystawa ukazuje historię Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu w latach 

1939-1945. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza ukazuje martyrologię i warunki 

życia więźniów Radogoszcza. Druga poświęcona jest ostatniej zbrodni popełnionej na 
więźniach w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku oraz procesowi byłego komendanta 

więzienia – Waltera Pelzhausena. 

Komentarz do wystawy i opisy prezentowanych dokumentów, fotografii, narzędzi tortur oraz 
pamiątek po więźniach, opracowany jest w języku  polskim, niemieckim i angielskim. 

Uzupełnieniem tej części ekspozycji   jest wystawa w klatce schodowej byłego więzienia, na 

której prezentowane są wszystkie, znajdujące się w zbiorach Muzeum fotografie odnalezione 
przy ciałach ofiar w styczniu 1945 roku. 

Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 

Czas trwania: cały 2016 rok 

 

- „Łódź i Ziemia Łódzka w latach wojny i okupacji 1939-1945”.  
- Wystawa stała w nowej aranżacji plastycznej i uzupełniona o nowe dokumenty i eksponaty. 

Celem wystawy jest ukazanie losów i postaw społeczeństwa Łodzi i Ziemi Łódzkiej w okresie 
najtragiczniejszego dla Polski konfliktu zbrojnego, jakim była II wojna światowa. Dotyczyło 

to naszego miasta i regionu we wszystkich aspektach okupacji wojennej, narzucanej przez 

państwo niemieckie – poniżenie, terror i eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej. 
Wystawa w swojej treści prezentuje następujące zagadnienia: 1. W obliczu zagrożenia, 2. 

Kampania wrześniowa 1939 r., 3. Okupacja, 4. W niewoli, 5. W obozach koncentracyjnych, 6. 

Wojna polsko-niemiecka trwa nadal…, 7. Łodzianie na frontach II wojny światowej. 

Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 
Czas trwania: cały 2016 rok. 

 

- „I skrzypce przestały grać…”  
- Wystawa przypominająca o tragedii społeczności romskiej, prezentowana w budynku dawnej 

kuźni, miejscu upamiętniającym austriackich Romów i Sinti, którzy w okresie od 5 XI 1941 r. 

do 12 I 1942 r. przebywali na terenie Litzmannstadt Getto. Część z nich w wyniku epidemii 

tyfusu zmarła, pozostali zostali zamordowani w obozie zagłady Kulmhof am Ner (Chełmno 
nad Nerem). Na terenie Kuźni organizowane są obchody i uroczystości w rocznicę likwidacji 

obozu cygańskiego (12 I 1942 r.). 
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Miejsce ekspozycji: MTN, Kuźnia Romów, ul. Wojska Polskiego 84 

Czas trwania: cały rok 2016  
 

-  „Listy transportowe”.  

- Wystawa prezentowana jest w byłym budynku stacyjnym, gdzie na długim drewnianym stole 
wystawione są zachowane kopie list transportowych, ułożone w chronologicznym porządku.  

Ponadto prezentowane są tam zabytki z badań archeologicznych w Chełmnie nad Nerem 

(dawny obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem). 

Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 
12 

Czas trwania: cały rok 2016  

 
- „Litzmannstadt Getto 1940-1944”.  

- Wystawa ukazuje tragiczne losy społeczności żydowskiej zamkniętej w obrębie 

zorganizowanego przez Niemców getta w Łodzi. W tej wyodrębnionej i zamkniętej części 
miasta umieszczono Żydów mieszkających w Łodzi oraz z okolicznych miast i miasteczek z 

tzw. „Kraju Warty”, tj. części ziem polskich włączonych w granice III Rzeszy. Ponadto w 

1942 roku deportowano tu ok. 20 tysięcy Żydów z Zachodniej Europy. Los mieszkańców 

getta był tragiczny, dziesiątki tysięcy zmarło w wyniku głodu, chorób i wyczerpującej ponad 
siły pracy. Blisko 80 tys. wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Pozostałych 

do Auschwitz – Birkenau. Ocalało około 800 osób. Wystawa, poprzedzona gruntownym 

przeglądem literatury fachowej, kwerendami archiwalnymi w sposób naukowy, ale przystępny 
ukazuje najważniejsze zagadnienia związane z dziejami byłego getta. Zwiedzający poprzez 

zgromadzone na wystawie fotografie, dokumenty archiwalne, relacje świadków, świadectwa 

oraz sprawozdania z osiąganych wyników przez poszczególne resorty getta, mają okazję do 

zapoznania się z tragizmem życia Żydów mieszkających w ówczesnym Kraju Warty oraz 
przetransportowanych z Niemiec, Austrii, Czech, Luksemburga. Zgromadzony na wystawie 

materiał dokumentalny oraz stosowna aranżacja plastyczna zwraca uwagę zwiedzających i 

spowoduje zadumę nad okrucieństwem, któremu został poddany przez Niemców cały naród 
Żydowski w okresie II wojny światowej.   

W swojej zawartości merytorycznej wystawa zawiera między innymi następujące 

zagadnienia: 1. Żydzi w Łodzi przed II wojną światową na tle innych narodowości. 
Pokazujemy w tej części miejsce i rolę społeczności żydowskiej w rozwoju miasta, jego życia 

gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego do 1939 r. 2. Czas wybuchu II 

wojny światowej oraz Łódź na tle kampanii wrześniowej oraz wydarzeń z tym związanych na 

terenie państwa polskiego. Rozwijają to zagadnienie przykłady niemieckiej polityki 
okupacyjnej wobec obywateli polskich w latach 1939-1945, a także postawy polskiego 

społeczeństwa wobec okupanta, którego ucieleśnieniem było utworzenie Podziemnego 

Państwa Polskiego. Ten fragment wystawy nazwany  „Żydowska dzielnica mieszkaniowa”, 
ma za zadanie ukazanie polityki Rzeszy Niemieckiej wobec Żydów, a na jej tle utworzenie 

getta i przesiedlenie do niego wszystkich Żydów, a następnie odizolowanie getta od pozostałej 

części miasta. 4. Organizacja administracji getta, przedstawienie struktur zarządzania oraz 
najważniejsze postacie związane z utworzeniem i funkcjonowaniem getta. 5.Część wystawy 

obrazująca nadzór administracyjny i policyjny nad mieszkańcami getta wraz z ukazaniem 

terroru okupacyjnego i roli gestapo oraz policji żydowskiej. 6. Fragment ukazujący życie 

codzienne mieszkańców, wyżywienie, sytuację dzieci i młodzieży, nauka, życie społeczne, 
kulturalne, religijne i polityczne, a także choroby i śmierć. 7. Getto obozem pracy na rzecz 

potrzeb III Rzeszy; organizacja i warunki pracy. 8. Wystawę kończy fragment przedstawiający 

likwidację Litzmannstadt Getto oraz losy jego mieszkańców. 
Wystawa poza charakterem poznawczym spełnia również podstawowe wymogi edukacyjne. 

Dla wszystkich odwiedzających jest znakomitą lekcją historii z okresu II wojny światowej. 

Wystawie towarzyszy folder w języku polskim.  

-   Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast 
Czas ekspozycji: cały 2016 rok 
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- „Kufer rodziny Schwarz”. Kufer eksponowany na Stacji Radegast, był własnością 

austriackich Żydów - Anni i Ericha Schwarz (prawdopodobnie byli małżeństwem). Według 
danych na listach transportowych Anni była krawcową, a Erich był technikiem maszyn. W 

Wiedniu mieszkali przy ul. Porzellangasse. W październiku i listopadzie 1941 r. w pięciu 

transportach przywieziono do Litzmannstadt Getto prawie 5 tysięcy Żydów z Wiednia. 
W jednym z nich, 29 października (transport nr 14 – Wien IV), przyjechali Ani i Erich 

Schwarz. Zostali zameldowani pod adresem Sulzferderstrasse 35 m. 11 (dawniej ul. 

Brzezińska, obecnie ul. Wojska Polskiego). W okresie 4 - 15 V 1942 r. z getta deportowano 

do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem prawie 11 tys. Żydów. Wśród nich, 14 V 1942 r., 
znaleźli się również Anni i Erich. Kufer został znaleziony w 2004 r. na strychu jednej z 

łódzkich kamienic przy ul. Organizacji WiN i przekazany do zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 
Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast,  

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

   

- „Tunel  Deportowanych”   
Wystawa w  tzw. Tunelu Deportowanych, ukazuje dzieje łódzkiego getta od jego 

utworzenia aż do likwidacji. Zachowane fotografie Żydów getta, zabytki z badań 

archeologicznych w Chełmnie nad Nerem oraz listy transportowe ilustrują 

zwiedzającym obraz Litzmannstadt Getto. 
Ponadto prezentowane są tam zabytki z badań archeologicznych w Chełmnie nad Nerem 

(dawny obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem) 
Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 

12 

Czas trwania: cały rok 2016  

 
 

b)    Wystawy czasowe 
 

  W Muzeum wystawy czasowe przygotowywane są z różnych okazji. Wśród nich należy 

wymienić rocznice, które w danym roku przypadają, ale również potrzeby edukacyjne, oczekiwania 

związków i stowarzyszeń, czy lokalnych środowisk mieszkańców. Aktualnie trwają prace 
planistyczno-organizacyjne nad nowymi wystawami czasowymi zaplanowanymi na 2016 roku. Ich 

ilość jest jednak uzależniona od środków finansowych. W 2016 roku planujemy prezentację 

następujących wystaw czasowych: 

  

c) Wystawy czasowe w 2016 roku (wystawy już istniejące) 

 

-  „Rewolucja 1905-1907. W 110. rocznicę wybuchu.”  
Działania rewolucyjne w latach 1905 - 1907 to ważny element w historii Polski w XX wieku. 

Szczególną częścią wystawy są wydarzenia w Łodzi, mające niezwykle krwawy i brutalny 

przebieg. Miejsce, w którym wystawa jest zorganizowana, dawne więzienie carskie, a dziś 
siedziba Muzeum również jest w szczególny sposób związane z porewolucyjnymi represjami. 

To tu trafiali robotnicy aresztowani za udział w strajkach i w walkach, tu również wykonano 

na nich 104 wyroki śmierci na postawionej na dziedzińcu zewnętrznym szubienicy.  Na 
wystawie prezentowane są dokumenty, fotografie, broń, medale, obwieszczenia, mapy, 

pamiątki z tego okresu (np. zeszyty szkolne, pamiętniki). Wystawa czasowa adresowana jest 

do mieszkańców Łodzi. Towarzyszy jej folder "REWOLUCJA 1905-1907. W 110. 

ROCZNICĘ WYBUCHU”, o objętości 60 stron, zawierający teksty historyczne,  ilustracje 
oraz plakat. 

Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13 

Czas ekspozycji: I kwartał 2016 r. 
Odpowiedzialny:  Dział Edukacyjny MTN 
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- „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie”  

Wystawa czasowa monograficzna o charakterze edukacyjnym skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców Łodzi, w szczególności do młodzieży. Na wystawie zaś nazizm został ukazany 

jako zbrodnicza ideologia rasistowska, głosząca wyższość rasy germańskiej i pogardę dla 

innych narodów, w tym głównie Żydów i społeczeństw słowiańskich. III Rzesza była 
państwem, w którym rasizm stał się doktryną przewodnią uzasadniającą wojnę i podboje 

innych państw w celu zdobycia przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego jako „narodu 

panów”. Na ekspozycji autorzy wystawy przedstawili zbrodniczy charakter Rzeszy 

Niemieckiej, jej totalitarny system prześladujący zarówno opozycję wewnętrzną, jak i 
wszelkie przejawy oporu w podbitych krajach. Osobne miejsce zajmuje ukazanie sylwetki 

kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera. Zamierzeniem Hitlera, twórcy III Rzeszy, było 

podporządkowanie Niemcom całej Europy i zdobycie dominującej pozycji na świecie. 
Autorzy wystawy przedstawili podboje III Rzeszy, zbrodniczy charakter prowadzonych wojen 

– bombardowania bezbronnych miast i masowe rozstrzeliwania oraz bezwzględny terror 

okupacyjny zastosowany w pokonanych krajach. Ukazany został na ekspozycji niemiecki 
system obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, w których zamordowano miliony ludzi z 

podbitych narodów w imię panowania „wyższej rasy”. Duża część wystawy poświęcona 

została walce aliantów w celu pokonania III Rzeszy i wyzwolenia krajów okupowanych.  

Folder towarzyszący wystawie „Zwycięstwo nad III Rzeszą. Wojna w Europie”, autorstwa  
Magdaleny Helman i Andrzeja Rukowieckiego, zawiera historię zbrodniczego charakteru 

Rzeszy Niemieckiej, opisuje  jej totalitarny system i prześladowania różnych narodów w 

podbitych przez Niemców obszarach Europy. 
Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: I kwartał (do końca stycznia) 2016 r. 

Odpowiedzialny: Oddział  Martyrologii Radogoszcz 

-   „Dokąd nas wiozą. Co nas czeka..." 

Komisarzem wystawy jest Grzegorz Wróbel. Wystawa upamiętniania przymusowo 

deportowanych Żydów do Litzmannstadt Getto w latach 1941-1942. Po raz pierwszy 

zaprezentowane zostały, oryginalne pamiątki i eksponaty, odnalezione podczas prac 
archeologicznych na terenie byłego Ośrodka Zagłady Kulmhof. 

Pamiątki zostały wypożyczone z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w 

Chełmnie nad Nerem – Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.  
Czas ekspozycji: I kwartał 2016 r. 

Odpowiedzialny: Oddział Stacja Radegast 

 

 

d) Wystawy czasowe planowane w 2016 roku (wystawy nowe). Realizacja tych wystaw (ich 

ilość) uzależniona jest w zależności od pozyskania dodatkowych środków finansowych.  

 
   W 2016 roku będziemy również prezentować wystawy czasowe i oświatowe w muzeach i  

placówkach oświatowych zarówno w Łodzi, na terenie kraju oraz zagranicą. 

 
-   „Post 41. Berichte aus dem Getto Litzmannstadt”  

Wystawa czasowa przygotowana w Austrii, we współpracy z Archiwum Państwowym w 

Łodzi. Tematyka wystawy oparta jest na historiach indywidualnych osób deportowanych  z 

Wiednia do getta utworzonego w Łodzi przez Niemców w czasie II wojny światowej. Źródłem 
na podstawie których odtworzono losy wiedeńczyków są pocztówki, które były wysłane z 

getta, a większości nie opuściły go. Oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w 

Łodzi. Twórcy wystawy podjęli się trudnego zadania odczytania ich, dotarcia do miejsc 
pochodzenia adresatów, oraz odtworzenia życia osób, które trafiły do getta. Wystawa jest 

związana z 75. Rocznicą Deportacji Żydów z Europy Zachodniej i Protektoratu Czech i 

Moraw do Litzmannstadt Getto. 

Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast 
Czas ekspozycji: kwiecień - listopad 2016 r. 
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Odpowiedzialni: Oddział Stacja Radegast 

 

– I część projektu – “Makieta Litzmannstadt-Getto” (Visualisation of the part of the 

Ghetto area in Lodz as an extendible educational tool. New technologies for supporting 

Holocaust remembrance…) 
Realizacja  programu  grantowego International Holocaust Remembrance Alliance. W dniu 20 

kwietnia 2016 r. zaprezentujemy część makiety historycznej Litzmannstadt Getto. Fragment 

będzie zawierał m.in. ulicę Wojska polskiego – numery 1-88, Plac Kościelny oraz teren 

byłego obozu cygańskiego. Elementem towarzyszącym będzie prezentacja strony internetowej 
z narzędziami edukacyjnymi, stworzonymi w oparciu o materiały zgromadzone do budowy 

makiety statycznej.  

Miejsce prezentacji: Oddział Stacja Radegast 
Czas prezentacji: kwiecień – grudzień 2016 r. 

Odpowiedzialni: Oddział Stacja Radegast 

 

- „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945”   
Okres II wojny światowej był najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości, który 

dotknął z całym swoim okrucieństwem również najmłodszych, dzieci i młodzież z różnych 

zakątków świata. 
Na wystawie czasowej pt. „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945” prezentowanej na Stacji 

Radegast będą dokumenty, teksty, fotografie ukazujące losy dzieci polskich, żydowskich, 

romskich oraz czeskich osadzonych w obozach na terenie Litzmannstadt oraz okolicznych 
miejscowościach. 

Planowana wystawa ma na celu przedstawienie widzowi tragicznej sytuacji dzieci 

umieszczonych w owych obozach, którym tak naprawdę zabrano dzieciństwo. Zmuszone do 

ciężkiej pracy, dotknięte głodem, zmagające się ze śmiertelnymi infekcjami i ostatecznie 
deportowane na pewną śmierć do obozów zagłady. Tylko nielicznym z nich udało się przeżyć 

koszmar wojny. Są to ocaleni, którzy mogą dać świadectwo o tych tragicznych wydarzeniach. 

Aranżacja wystawy będzie wykorzystywała architektoniczny układ przestrzeni Sali. 
Eksponaty, dokumenty będą eksponowane w przestrzennych gablotach. 

Informacja wirtualna zostanie opracowana jako prezentacja multimedialna i w formie 

graficznej w postaci drukowanych graficznych plansz. 
Młodzież stanowi specyficzną grupę odbiorców, dla nich dostosowana zostanie treść 

merytoryczna w dwóch boksach multimedialnych wprowadzająca tych młodych odbiorców w 

tematy eksponowane na wystawie. W urządzeniach multimedialnych będzie można zobaczyć 

zdjęcia, nie eksponowane na planszach, odsłuchać krótkich relacji ocalonych z obozów – 
prawdopodobnie, zostanie opracowany quiz – pytania na temat losów dzieci oraz krótkie 

kalendarium. Infoboksy będą komponentem uzupełniającym klasyczne przedstawienie 

wystawy. 
Zwiedzający z zagranicy posłużą się informatorami zawierającymi teksty tłumaczone na język 

angielski oraz będą mogli korzystać z treści zamieszczonych  w boksach multimedialnych 

również w obcym języku (angielskim). 
Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast  

Czas ekspozycji: listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

Odpowiedzialni: Oddział Stacja Radegast 

 

-   „Lotnik skrzydlaty władca świata…  Sławni polscy lotnicy  bohaterowie walk  

    o    Niepodległą (1914-1945).” 

 Ekspozycja ukazywała by sylwetki słynnych polskich lotników bohaterów I wojny 

światowej, wojny z Rosją bolszewicką oraz II wojny światowej, m.in. takich postaci, jak: Stec, 

Skalski, Zumbach, Horbaczewski, Urbanowicz i inni. Pokazane będą także sylwetki lotników 
związanych z ziemią łódzką: Skarżyńskiego, Żwirki, Wigury, Barskiego czy Jeziorowskiego. 

 Na wystawę złożą się pamiątki po lotnikach (medale, fotografie a nawet fragmenty 

szczątków samolotów, dokumenty osobiste) oraz (w dużej ilości) modele ich samolotów. Będą 
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także zaprezentowane dioramy modelarskie, m.in. ukazujące zestrzelenie Henschla-126 przez 

Stanisława Skalskiego we wrześniu 1939 roku. 
 Prezentowane eksponaty i modele będą pochodzić ze zbiorów prywatnych p. Piotra 

Matwieja (znanego łódzkiego kolekcjonera, prezentującego swe zbiory w kościele Matki 

Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej), Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz 
łódzkiego środowiska modelarskiego. Wystawa powstanie dzięki aktywnemu wsparciu Sklepu 

Modelarskiego „DA-TA” w Łodzi. 

Cele główne wystawy: 

Ukazanie widzom interesujących pamiątek i modeli sprzętu lotniczego. 
Zaprezentowanie zwiedzającym poprzez umiejętne wykorzystanie artefaktów i ich dokładnych 

opisów najważniejszych faktów z dziejów polskiego lotnictwa wojskowego lat 1914-1945. 

Przybliżenie postaci zapomnianych lotników - bohaterów bojów o Niepodległość Ojczyzny. 
Wystawa stanowić będzie doskonałe narzędzie edukacyjne z najnowszej historii Polski i 

regionu (m.in. w okresie ferii zimowych). 

Miejsce ekspozycji: sala wystawiennicza MTN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13  
Czas ekspozycji: styczeń 2016 r. – kwiecień/maj 2016 r. 

Odpowiedzialni: Dział Edukacyjny MTN  

 

-  „II Rzeczpospolita w karykaturze”.  
Ekspozycja zostanie przygotowana w maju 2016 r. z okazji 90. rocznicy przewrotu majowego 

1926 r. Jej celem będzie przybliżenie historii Drugiej Rzeczypospolitej poprzez karykaturę. 

Na ekspozycji będą zaprezentowane karykatury obrazujące życie polityczne, społeczne, 
gospodarcze, kulturalne, czy obyczajowe. Pokażemy między innymi karykatury Józefa 

Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Hallera, Wincentego Witosa, Władysława 

Grabskiego, Wojciecha Korfantego, Macieja Rataja i Wojciecha Trąmpczyńskiego, Walerego 

Sławka, Kazimierza Bartla, Józefa Becka, Edwarda Rydza-Śmigłego, Felicjana Sławoja-
Składkowskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz 

Ignacego Mościckiego.  Zaprezentujemy między innymi karykatury obrazujące odrodzenie 

państwa polskiego po 123 latach niewoli, walki                    o granice państwa polskiego, aż 
do wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.  Pokażemy między innymi prace nawiązujące do 

Konstytucji Marcowej 1921 r., czy do przewrotu majowego 1926 r.  

Na ekspozycji zaprezentujemy między innymi rysunki, grafiki, akwarele. Autorami prac są 
tacy artyści jak Zdzisław Czermański, Tadeusz Kleczyński, Antoni Wasilewski, Jerzy Zaruba, 

Jerzy Szwajcer i Andrzej Siemaszko. Obok karykatur zamieścimy również czasopisma 

satyryczne.   

Eksponaty zgromadzone na wystawie będą pochodzić między innymi z Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Niepodległości 

w Warszawie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Łodzi.  
Ekspozycja będzie wyjątkową i ciekawą lekcją historii szczególnie dla młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Znajdą się na niej bowiem nowoczesne 

rozwiązania interaktywne i multimedialne. W tzw. „kąciku interaktywnym” będzie między 
innymi gra edukacyjna „wirtualne puzzle”. Zwiedzający będzie mógł ułożyć na ekranie 

dotykowym wybrane karykatury.  W „kąciku interaktywnym” będą również dostępne kody 

QR. Za ich pomocą będzie można ściągnąć wybraną karykaturę na smartfon lub tablet. W 

„kąciku interaktywnym” będzie ponad to  możliwość narysowania na kartonie własnej 
karykatury. 

Na ekspozycji pokażemy również krótkie filmy ze zbiorów Filmoteki Narodowej ukazujące 

Jerzego Szwajcera ps. „Jotesa” podczas rysowania karykatur między innymi Ignacego 
Paderewskiego i Artura Rubinsteina.  

Wystawie będzie towarzyszyć folder o objętości około 10 stron. 

Miejsce ekspozycji: sala wystawiennicza MTN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13  

Czas ekspozycji: maj 2016 r. – wrzesień 2016 r. 
Odpowiedzialni: Dział Historyczny MTN  

 



24 

 

- „Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…” 1050.Rocznica Chrztu Polski na ziemiach 

Archidiecezji Łódzkiej” 
Wystawa realizowana będzie z myślą o okrągłej 1050 rocznicy przyjęcia Chrztu  przez Polskę. 

 Przyjęcie chrześcijaństwa stało się podstawą funkcjonowania społeczeństwa i państwa 

na ziemiach Polski. Mieszkowi, zręcznie wykorzystującemu rywalizację europejską, udało się 
doprowadzić do uznania Polski za misyjne terytorium podległe bezpośrednio Rzymowi. 

Wprowadziło nasz kraj do grona ówczesnych cywilizowanych społeczności, a organizacja 

struktur kościelnych ułatwiła w znaczący sposób organizowanie państwa. Poprzez wieki 

Kościół był swoistym zwornikiem państwowości oraz znaczącym fundamentem tworzącej się 
kultury narodowej. Szczególnie w czasach utraty suwerenności stał się ostoją polskości, 

umożliwiał przekazywanie narodowych i patriotycznych tradycji. 

Mając do dyspozycji praktycznie nie prezentowane zbiory Muzeum oraz Archiwum 
Archidiecezjalnego w Łodzi, obiecaną pomoc Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 

w Łodzi, można przynajmniej w sygnalny sposób przedstawić elementy owego dziedzictwa w 

Łodzi  i regionie łódzkim. Dysponujemy w naszych świątyniach szatami liturgicznymi od XIV 
wieku, paramentami takimi jak kielichy, krzyże, monstrancje od wieków średnich po 

nowożytne. Dysponujemy innymi ciekawymi eksponatami np. oryginalne bulle z pieczęciami, 

księgi Biblii, ewangeliarze, psałterze, kancjonały i inne. W kościołach Łodzi mamy zbiory 

chorągwi i sztandarów, często z patriotycznymi elementami. Wiek XVIII, XIX oraz XX jest 
bogato reprezentowany w zabytki sakralne.  

Postaramy się ukazać reprezentatywne sylwetki, związane z naszym regionem, dziejami 

społeczno-religijnymi na przestrzeni wieków, z akcentem na wiek XX.  Ekspozycja ma być 
udostępniona 11 czerwca 2016 w przededniu Diecezjalnego Święta Eucharystii z 

przewidywanym udziałem JE kardynała Pragi. Będzie prezentowana następnie podczas pobytu 

w Łodzi grup Światowych Dni Młodzieży. 

Aranżacja wystawy przewiduje stanowiska multimedialne oraz informację o wystawie 
w języku angielskim i hiszpańskim (co będzie zawartością infoboksów).  Folder zostanie 

opracowany w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, lub tylko w języku polskim z 

wkładkami informacyjnymi w językach: angielskim i hiszpańskim oraz będzie 
charakteryzował zawartość merytoryczną wystawy. 

Proponowane  sposoby prezentacji 

- Rezultaty badań archeologicznych z okolic Łodzi związane z reliktami wczesnego 
chrześcijaństwa. Wielkoformatowe fotografie badań z mapami i opisem, np.  [prezentacja w 

fotografii 360 stopni] 

- Początki chrześcijaństwa  na ziemiach polskich.                                                                                                         

Monety [oryginały z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi], fotografie 
budowli i ich detali, itp. 

Następnie zwięzła charakterystyka etapów chrześcijaństwa w dziejach państwowości polskiej  

do XVIII w.,  obrazowane poprzez: 
- Dokumenty: bulle, księgi, relikwiarze, testamenty, modlitewniki.  

- Prezentacja przedmiotów liturgicznych (np. kielichy, pateny, świeczniki, ornaty i inne szaty 

liturgiczne) z komentarzem historycznym, umieszczone w tubusach i witrynach. 
Przykłady cywilizacji chrześcijańskiej, przejawy tolerancji wyznaniowe, elementy kultury i 

oświaty katolickiej, charytatywna działalność kościoła na obszarze regionu łódzkiego od 

końca XVIII do czasów współczesnych.  

- Albumy, fotografie; prezentacje w tubusach. 
- Medale, różańce, pocztówki patriotyczno - religijne itp.; prezentacja w tubusach. 

- Sztandary; prezentacja w przestrzeni ekspozycyjnej.  

- Plakaty, afisze, ulotki; prezentacja  w antyramach. 
Miejsce ekspozycji: sala wystawiennicza MTN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13  

Czas ekspozycji: czerwiec – listopad 2016  

Odpowiedzialni: Odział Stacja Radegast 

 

- „POLSKIE VIKTORIE – BANDERIA PRUTENDORUM” 

Wystawa ta realizowana jest głównie z myślą o młodzieży gimnazjów i szkół 
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ponadgimnazjalnych 

przypominałaby o chwale Rzeczypospolitej, której victorie rozsławiły nasze państwo w całej 
Europie. Zwycięstwa odnoszone aż do końca XVII w. uczyniły Rzeczpospolitą Obojga 

Narodów jednym z największych i najpotężniejszych państw europejskich. Polska godnie 

spełniała swą - skądinąd narzuconą jej przez jej położenie terytorialne i konfiguracje 
polityczne, rolę „przedmurza chrześcijaństwa”, sięgając od stepów krymskich po brzegi 

Bałtyku. Pamięć o dawnej świetności, jakże żywa w pamięci pokoleń porozbiorowych 

sprawiła, iż Polacy nigdy nie zrezygnowali z walki o odzyskanie wolności. W XVIII wieku w 

imię ratowania Ojczyzny i odzyskania niepodległości w czasie zaborów ruszali na 
przeważające siły wroga odnosząc świetne zwycięstwa pod Zieleńcami, Dubienką, 

Racławicami. Rozgromili siły hiszpańskie zdobywając wąwóz pod Somosierrą. Legiony 

Polskie zapisały piękną kartę w czasie I wojny światowej, a po odzyskaniu niepodległości 
Polacy raz jeszcze ocalili Europę stawiając tamę fali bolszewickiej w 1920 roku. Liczne bitwy, 

które stoczyli polscy żołnierze po 1939 roku także godne są wspomnienia.  - bitwa pod  Monte 

Cassino czy ostatnia w Europie szarża ułańska pod Borujskiem, nie bez przyczyny znalazły się 
na kartach historii współczesnej. Wystawa ta poprzez odejście od „Historii martyrologii”, 

unaoczniałaby a jednocześnie w formie zwartej informacji, wzbudzałaby wśród młodego 

pokolenia dumę z czasów świetności naszego oręża. Czasów, w których odnosiliśmy nie tylko 

„moralne zwycięstwa”, ale i zwycięstwa realne - często zmieniające losy Europy - a to byłoby, 
jak się wydaje, właściwą realizacją funkcji poznawczej i edukacyjnej Muzeum. Na poziomych 

i pionowych planszach o wymiarach 150x100 cm ustawionych na specjalnych stelażach, 

znalazłyby się ilustracje i opis zwycięskich przez Polskę bitew, wśród nich znajdą się m.in.:  
Bitwa pod Cedynią - 972 r. 

 Bitwa pod Grunwaldem - 1410 r. 

 Bitwa pod Orszą - 1514 r. 

 Bitwa pod Kircholmem - 1605 r. 
 Bitwa pod Kłuszynem - 1610 r. 

 Bitwa pod Cecorą - 1620 r. 

 Bitwa pod Chocimiem - 1621 r. 
 Bitwa pod Oliwą - 1627 r. 

 Bitwa pod Beresteczkiem - 1651 r. 

 Obrona Częstochowy - 1655 r. 
 Bitwa pod Chocimiem - 1673 r. 

 Odsiecz Wiedeńska - 1683 r. 

 Bitwy pod Dubienką i Zieleńcami - 1792 r. 

 Racławice - 1794 r. 
 Somosierra - 1808 r. 

 Bitwa pod Raszynem - 1908 r. 

 Bitwa pod Grochowem - 1831 r. 
 Bitwa pod Rokitną - 1915 r. 

 Obrona Lwowa - 1918 r. 

 Bitwa Warszawska 1920 r. 
 Bitwa pod Lenino - 1943 r. 

 Monte Cassino - 1944 r. 

 Berlin - 1945 r. 

Miejsce ekspozycji: dziedziniec wewnętrzny MTN przy ul. Gdańskiej 13 
Czas ekspozycji: czerwiec - grudzień 2016 r. 

Odpowiedzialni:  Dział Edukacyjny  MTN  

 

-  „RZECZ O POWSTANIU LISTOPADOWYM”.  

Nieuchronność dążeń Polaków do odzyskania utraconej na skutek rozbiorów Ojczyzny jest 

stosunkowo prosta do wyjaśnienia. Nadużycia, tyrania obcej zaborczej władzy, łamanie ustaw, 

gorycz upokorzenia, urażona godność narodowa i własna, w polskich realiach, wywodzących 
się z tradycji Rzeczypospolitej szlacheckiej, nieuchronnie prowadziły do wybuchu. Kolejna 

rocznica Nocy Listopadowej 1830 roku jest okazją do przypomnienia powstania, które jako 
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jedyne z całego ciągu XVIII i XIX wiecznych zrywów narodowościowych miało realne szanse 

powodzenia, dzięki istnieniu zmotywowanej, doskonale wyszkolonej i dobrze uzbrojonej 
armii narodowej. Dziś o tym powstaniu rzadko się wspomina, a podręczniki szkolne temat 

zdaja się traktować zbyt skrótowo i powierzchownie. Planujemy ukazać pełny obraz tej 

insurekcji, jej genezę, przyczyny upadku i jej skutków dla dalszych losów kraju. Warto też 
przypomnieć i literaturę, która owiała to powstanie legendą - „Dziady” i „Reduta Ordona” 

Mickiewicza, „Kordian: i „Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego, „Warszawianka”, 

„Lelewel”, Noc Listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego - to tylko nieliczne z dzieł polskiej 

literatury. Warto też przypomnieć postaci tych, którzy brali w nim udział, a z których wielu 
zapłaciło śmiercią, latami samotności i wygnania.  

Ekspozycja ukazywałaby epokę, która „łamała słabych, a silnych czyniła wielkimi”, ale 

ukazywałaby także błędy jakie wówczas popełniono, a które sprawiły, że upadek tego właśnie 
powstania był „początkiem końca” dawnego świata Polaków. Składałaby się ta ekspozycja z 

szeregu „części”, ułożonych chronologicznie i zachodzących na siebie tematycznie, a 

połączonych jednym motywem - postacią Piotra Wysockiego, jednego z inicjatorów wybuchu 
powstania  w dniu 30 listopada 1931 roku: 

KRÓLESTWO  POLSKIE W PRZEDDZIEŃ POWSTANIA 

PIOTR WYSOCKI - DZIECIŃSTWO  

NOC LISTOPADOWA - WYBUCH POWSTANIA 
WOJNA POLSKO - ROSYJSKA, ARMIA KRÓLESTWA POLSKIEGO. BITWY 

POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

SZANSE POWSTANIA LISTOPADOWEGO I CENA UPADKU 
„SALVE WYSOCKI” - WIĘZIEŃ STANU, OSTATNIE LATA, SALVE WYSOCKI 

Wspomniana postać Piotra Wysockiego byłaby wiodącą osią tej wystawy, ale chcielibyśmy 

zaprezentować i inne postacie, które miały wpływ na wybuch, przebieg i upadek powstania. 

Ekspozycja wzbogacona i urozmaicona będzie muzyką i fragmentami filmów o Powstaniu 
oraz prezentacją audio – wizualną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych w urządzeniach takich jak tablet, infobox. 

Wystawie towarzyszyłoby wydawnictwo zatytułowane „ZAPOMNIANY BOHATER - 
PIOTR WYSOCKI. RZECZ O POWSTANIU LISTOPADOWYM. Planujemy też 

zorganizować w Muzeum sesję popularno- naukową poświęcona tematyce lat 1830-1831.  

 
Miejsce: sala wystawiennicza MTN, przy ul. Gdańskiej 13 

Czas ekspozycji - listopad - grudzień 2016 roku 

Odpowiedzialni:  Dział Edukacyjny MTN 

 

- "Auschwitz, fabryka śmierci" 

Wystawa czasowa przygotowana przez Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia oraz 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. „Auschwitz” to słowo którego dziś często używa 
się jako metafory najokrutniejszych zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy. 

„Auschwitz” to przede wszystkim symbol Holocaustu – celowo realizowanej zagłady 

europejskich Żydów. Auschwitz był największym obozem zagłady w ramach tak zwanego 
„Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej). Jednocześnie 

„Auschwitz” to symbol wyjątkowego cierpienia Narodu Polskiego pod okupacją niemiecką. 

„Auschwitz” to wreszcie ważne miejsce pamięci o ludobójstwie Sinti i Romów, jak również 

symbol cierpienia radzieckich jeńców wojennych. 
Swoista uniwersalizacja pojęcia „Auschwitz” oznacza jednak, że wydarzenia historyczne 

schodzą często na dalszy plan. Przestają mieć związek z konkretną przestrzenią geograficzną, 

a pamięć o ofiarach i sprawcach się zaciera. Niniejsza wystawa pokazuje, że 
„Auschwitz” było i jest konkretnym punktem na mapie. „Auschwitz, fabryka śmierci” to 

pierwsza tak szczegółowa rekonstrukcja miejsca kaźni w jego wymiarze planistycznym i 

budowlanym. Trzonem naszej wystawy są rysunki techniczne i plany architektoniczne, które 

stanowią pełną dokumentację tak zwanego obozu macierzystego. Pokazujemy również 
rekonstrukcje obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz podobozu w Monowicach. Taka forma 

prezentacji jest wyjątkowa. Ponadto rysunki techniczne zestawiamy z rysunkami wykonanymi 
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przez więźniów oraz ich biografiami. W ten sposób technokracja terroru i zagłady staje 

naprzeciw pełnej cierpienia codzienności więźniów. Dzięki stanowiskom multimedialnym 
prezentowane są także świadectwa ocalałych. Wystawa „Auschwitz, fabryka śmierci” 

pokazywana była po raz pierwszy w Centrum Dokumentacji Nazizmu między 21 listopada 

2014 roku a 3 maja 2015 roku. Liczba około 28500 odwiedzających świadczy o ogromnym 
zainteresowaniu. Wystawę, a także towarzyszący jej program edukacyjny, wsparło 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, jak 

również kasa oszczędnościowa Sparkasse KölnBonn i kolońskie przedsiębiorstwo 

komunikacji publicznej Kölner Verkehrsbetriebe AG. 
Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz  

Czas ekspozycji:  luty - maj 2016 r. 

Odpowiedzialni: Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz 
 

        - „Twarz getta. Zdjęcia żydowskich fotografów z getta Litzmannstadt” 

 Wystawa Twarz getta. Zdjęcia żydowskich fotografów z getta Litzmannstadt, 1940–1944 
prezentuje fotografie wykonane w getcie w Łodzi. Zdjęcia prezentowane na wystawie Twarz 

getta mają unikatowy charakter. Większość fotografii powstałych na terenie nazistowskich 

gett w Europie Środkowo-Wschodniej wykonali hitlerowcy. Często ukazywały one 

tradycyjnych, ortodoksyjnych Żydów z Europy Wschodniej – motyw wielokrotnie 
wykorzystywany w antysemickiej propagandzie nazistowskiej. Tymczasem przeważająca 

część zdjęć z łódzkiego getta została zrobiona przez żydowskich fotografów, m.in. Mendela 

Grossmana i Henryka Rossa. Działali oni z oficjalnego polecenia Przełożonego Starszeństwa 
Żydów Mordechaja Chaima Rumkowskiego, który chciał przekonać nazistów o pożytkach 

płynących z istnienia łódzkiego getta. Dlatego głównym zadaniem żydowskich fotografów 

miało być dokumentowanie ekonomicznego potencjału getta. Często wychodzili oni jednak 

poza narzucone im ramy i w swoich pracach ukazywali świat getta w całej jego złożoności. 
Ryzykując życiem fotografowali egzekucje, przypadki śmierci głodowej na ulicach, akcje 

deportacyjne. Utrwalali też sceny z wydarzeń artystycznych oraz migawkowe ujęcia 

roześmianych ludzi, ukazując krótkie chwile radości. Zdjęcia te przedstawiają godną podziwu 
wolę zachowania człowieczeństwa w rzeczywistości, w której pogardzano ludźmi. Wystawa 

została przygotowana przez Fundację „Topografia Terroru” z Berlina we współpracy z 

Archiwum Państwowym w Łodzi, z którego zbiorów pochodzą fotografie. 
 Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz  

             Czas ekspozycji: czerwiec - wrzesień 2016 r.  

            Odpowiedzialni:  Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz 

 

- „Bez munduru i broni w walce z okupantem. Tajne komplety 1939 – 1945”  

W najtragiczniejszym dla narodu polskiego okresie, latach okupacji niemieckiej, ogromną rolę 
w zachowaniu tożsamości narodowej odegrała walka o zachowanie kultury i oświaty polskiej, 

a szczególnie szeroko rozbudowane i prowadzone na wszystkich szczeblach szkolnictwa, tajne 

nauczanie. Było to tym istotniejsze, że zgodnie z tezą Adolfa Hitlera iż: „żaden naród nie żyje 

dłużej niż dokument jego kultury”, aparat niemieckiej administracji okupacyjnej natychmiast 
przystąpił do realizacji programu niszczenia kultury polskiej. Pozbawione niepodległości i 

umysłowego bytu społeczeństwo miało z biegiem czasu stać się bezwolną masą dowolnie 

kształtowaną według potrzeb okupanta.  
Już w 1939 r. z inicjatywy ocalałego nauczycielstwa, niedawnych studentów i harcerzy 

organizuje się tajne szkolnictwo polskie. Aresztowania, represje i wysiedlenia wymogły 

zachowanie tej działalności w głębokiej konspiracji.  Najpopularniejszą, z tego powodu, formą 
działalności kulturalnej i kształcenia stało się indywidualne nauczanie lub w niewielkich 

grupach. Ryzykowna akcja organizacji tajnego nauczania była formą walki, prowadzonej  bez 

użycia przemocy i broni, a jedynie poprzez codzienną pracę i edukację. Działania te są 

przykładem postawy patriotycznej.  
 Organizowana wystawa, oraz towarzyszące jej wydawnictwo będzie przybliżało tą tematykę 

mieszkańcom Łodzi a szczególnie młodzieży. Ekspozycja będzie miała wymiar nie tylko 
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edukacyjny ale także wychowawczy. Przez bogato rozwinięty aspekt regionalny, zapozna 

widza z funkcjonowaniem tajnych kompletów w Łodzi.  
Oddział Martyrologii Radogoszcz, w którym w latach 1939- 1945 Niemcy utworzyli więzienie 

dla Polaków, będzie właściwym miejscem by podjąć  próbę wyjaśnienia różnic pomiędzy 

postawą patriotyczną a postawą nietolerancji, ksenofobii i szowinizmu oraz chęci górowania 
nad innymi narodami.   

Temat zostanie przedstawiony za pomocą nowoczesnych środków wystawienniczych z 

wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

Muzealium jako oryginał będzie na wystawie odgrywało najważniejszą rolę, będzie w centrum 
zainteresowania widza. Multimedia będą narzędziami, z których zwiedzając, będzie mógł 

skorzystać, by w sposób efektywny uzupełnić wiedzę. Przewidziane są dwa boksy 

multimedialne wraz ze stanowiskiem odsłuchowym. Po dotknięciu zdjęcia na monitorze 
można będzie odsłuchać wspomnienia nauczycieli i uczniów. Muzealia umieszone będą w 

gablotach z krótkimi opisami. Informacje o wszystkich zabytkach znajdą się w infoboksach, z 

możliwością oglądania ich na dotykowych ekranach. Dzięki odpowiedniej aplikacji i kodowi 
QR wszystkie informacje można będzie odtworzyć na smartfonie.  

Folder będzie zawierał wstępny tekst informacyjny oraz fotografie najciekawszych muzealiów 

z opisem merytorycznym. 

Wystawa zorganizowana zostanie w sali wystaw czasowych Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Radogoszcz, ul. Zgierska 147. 

Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz ul. Zgierska 147.  

Czas ekspozycji: wrzesień 2016 - styczeń 2017 r. 
Odpowiedzialni:  Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz  

 

 

 

e) Wystawy edukacyjne 

 

 Dla popularyzacji ważnych wydarzeń i postaci historycznych planujemy przygotowanie 
wystaw oświatowych, które posłużą do wzbogacenia i uatrakcyjnienia działalności edukacyjnej w 

Muzeum. Wystawy te są ważne i z tego powodu, że przypominają ważne rocznice i wpisują się w 

tradycję pamięci i hołdu oddawanego bohaterom przez współczesnych. Dają one również stosunkowo 
dużą mobilność wykorzystania, gdyż mogą być prezentowane zarówno w Muzeum, jak i poza 

siedzibą, m. in. w szkołach, domach kultury, w bibliotekach itp. W sposób znaczący wpływa to na 

rozszerzenie procesu edukacji historycznej tak w Łodzi, jak i na terenie województwa. 

 W okresie poprzednich lat Muzeum zrealizowało wiele wystaw odpowiadających na 
zapotrzebowania społeczne i edukacyjne. W zdecydowanej większości są one nadal wykorzystywane 

w praktyce. Systematycznie tworzymy nowe, które paletę propozycji poszerzają i zwiększają jej 

atrakcyjność. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale warto wskazać kilka z nich: 
- „Najkrótszą Drogą”. 1SBS gen. Sosabowskiego w operacji „Market – Garden” 

- „Droga do Polski 1914 - 1918” 

- „Legenda Powstania Styczniowego 1863” 
- „Pomiędzy życiem a śmiercią. Litzmannstadt Getto 1940 – 1944” 

- „Sybiracy – Patrioci – Tułacze. Deportacje Polaków w latach 1940 – 1956” 

- „Kobiety w Polskich Siłach Zbrojnych 1941 – 1948” 

- „Stan wojenny w 1981 roku” 
- „Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980 – 1989” 

- „Konstytucja 3 Maja w tradycji polskiej” 

-  „Żołnierze Generała Maczka” 
- „Armia Generała Andersa” 

- „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” 

-  „Zagłada Żydowskich Miasteczek na terenie województwa Łódzkiego” 

- „Proces Norymberski. Zbrodniarze i ich ofiary” 
- „Polacy w walce o Monte Cassino” 

- „ŁÓDŹ W  CZASIE I  WOJNY  ŚWIATOWEJ  
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- „Łódzkie skrzydła” 

- Zbrodnia i Pamięć. Bykownia – czwarty cmentarz katyński” 
-  „Tam rodziła się Niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu”. 

- „Z kart łowiectwa polskiego. 90 lat Polskiego Związku Łowieckiego 1923 – 2013” 

- „Z dziejów lotniska Lublinek w Łodzi”.  
                  Miejsca ekspozycji: muzea, placówki kultury w Łodzi i województwie oraz w kraju 

                  Odpowiedzialni: Dział Edukacyjny MTN 

                  Termin realizacji: zadanie stałe 

 
 

2.  Działalność naukowo – badawcza 

 
 Działalność naukowo – badawcza stanowi podstawę intelektualną wszystkich przedsięwzięć 

merytorycznych Muzeum. Do realizacji wystaw, programu edukacyjnego i wydawania publikacji 

potrzebna jest wiedza umieszczona w wydanych publikacjach, zasobach archiwalnych, bądź w 
magazynach muzealnych. Wskazane w tej części planu kierunki działalności i ich treści obejmują 

praktycznie całą podstawową pracę Muzeum. Wyniki prowadzonych badań naukowych są bowiem 

kwintesencją osiągniętego dorobku, ale stanowią także bazę dla kontynuowania dotychczasowych 

form pracy oraz podejmowania i rozwijania nowych kierunków. Z tej pracy wywodzi się wiedza 
służąca do opracowywania zbiorów muzealnych, przygotowywania scenariuszy wystaw, pisania 

referatów i artykułów, a także prowadzenia szeroko rozumianej edukacji historycznej. Dlatego też 

każdy pracownik zobligowany jest w swojej pracy do uzupełniania swojej wiedzy na bieżąco, poprzez 
m.in. studiowanie literatury przedmiotu oraz prowadzenie własnych badań naukowych. Plany tych 

badań wynikają z potrzeb przyjętego planu pracy na dany rok, tj. wystaw, wydawnictw i programu 

edukacyjnego. W związku z tym w 2016 roku planujemy w zakresie pracy naukowo – badawcze 

zrealizować następujące zadania. 
 

 

a) Kwerendy naukowe. 

 

 W celu realizacji zaplanowanych na 2016 rok i 2017 rok przedsięwzięć 

wystawienniczych i edytorskich przeprowadzone zostaną następujące kwerendy archiwalne, 
muzealne i biblioteczne: 

 

- Kwerendy do wystawy  czasowej „PIEŚŃ  KAMIENIOŁOMU. Obóz zagłady Mauthausen-

Gusen” na 2017 rok w zbiorach: 
- Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie 

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

- Muzeum Niepodległości w Warszawie 
- Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

- Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 
- Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

- kolekcjach prywatnych 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki  
Termin realizacji: IV kwartał 2016 r.  

 

- Kwerendy do scenariusza mającego służyć zmodernizowaniu wystawy stałej w 2017 roku 
„Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz  1939 – 1945” (w skali całego roku 2016) w: 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

- Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 

- Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
- Bibliotece Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

- W zbiorach i kolekcjach prywatnych 
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Odpowiedzialni: W. Źródlak, M. Młynarska, J. Pinkowska 

Termin realizacji: I- II kwartał 2016 r.  
 

- Kwerendy w ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. 

Kontynuacja weryfikacji bazy informacyjnej kartoteki byłych więźniów Radogoszcza oraz 
wprowadzania danych. Celem programu jest stworzenie imiennej listy wszystkich obywateli II 

RP, którzy w latach 1939-1945 zostali zamordowani lub byli represjonowani pod okupacją 

niemiecką oraz ustalenie rzeczywistej listy osób represjonowanych. Utworzenie bazy danych 

pozwoli ustalić losy wielu osób wywiezionych z Radogoszcza „w różnych kierunkach” lub 
„transportach specjalnych”.  

     Odpowiedzialny: W. Źródlak  

     Termin realizacji: zadanie stałe  
 

-   Kwerendy i kontynuowanie prac związanych z opracowaniem list imiennych ofiar z masakry 

więźniów Radogoszcza z 17/18 stycznia 1945 r które będą podstawą upamiętnienia na terenie 
Mauzoleum przy ul. Zgierskiej 147 zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi. 

     Odpowiedzialny: W. Źródlak  

     Termin realizacji: zadanie stałe 
 

-   Kontynuowanie kwerend w dostępnych materiałach źródłowych, wydawnictwach, prasie na 

temat martyrologii społeczeństwa łódzkiego, a zwłaszcza więzienia na Radogoszczu. 
Uzyskane informacje umożliwiają uzupełnienie bądź weryfikację danych zawartych w 

kartotece byłych więźniów Radogoszcza. 

     Odpowiedzialny: W. Źródlak 

     Termin realizacji: zadanie stałe 
 

-  Kwerendy i kontynuowanie prac i realizacja projektu naukowo – badawczego dotyczącego 

historii więzienia przy ul. Gdańskiej 13 w latach 1885 – 1953. Projekt ten zakończy się 
stworzeniem na wystawie stałej stanowiska multimedialnego, które umożliwi zwiedzającym 

zapoznanie się nie tylko z dziejami budynku więziennego, ale także z biogramami więźniów i 

więźniarek. Powstanie baza danych o więźniach politycznych osadzonych w więzieniach w 
latach od 1885 do 1953 roku. W ramach tego przedsięwzięcia kontynuowane będą 

poszukiwania dokumentów, fotografii, pamiątek oraz wspomnień byłych  więźniów. 

Realizacja tego projektu wymaga prowadzenia dalszych kwerend w Archiwum Państwowym 

w Łodzi i Instytucie Pamięci Narodowej. 
     Odpowiedzialny: Sylwia Wielichowska 

     Termin realizacji: zadanie stałe 

 
-  Kwerendy dotyczące materiałów źródłowych i literatury przedmiotu z okresu II wojny 

światowej i martyrologii obywateli polskich ze strony Niemców i ze strony sowieckiej. 

Szczególny kierunek tych kwerend to poszukiwanie i gromadzenie materiałów dotyczących 
Łodzi i regionu łódzkiego w latach 1939 – 1945. Jej celem będzie uzupełnianie wiedzy w tym 

zakresie dla realizacji programu edukacji historycznej społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży 

szkolnej.  

     Odpowiedzialni: pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii Radogoszcz 
      Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- Kwerendy naukowe prowadzone w ramach  projektu „Makieta Litzmannstadt-Getto.” 
Kontynuacja kwerendy z poprzedniego roku, prowadzona w instytucjach polskich i 

zagranicznych dotycząca gromadzenia danych budynków znajdujących się na terenie byłego 

getta oraz historii osób zamkniętych na jego obszarze.  

Odpowiedzialna: I. Terela 
Termin realizacji: cały rok 2016 
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- Kwerenda w celu zgromadzenia materiałów dotyczący historii Stacji Radegast oraz 

deportacji osób do i z getta. 
Kontynuacja kwerendy z lat poprzednich w archiwach i instytucjach polskich oraz 

zagranicznych. Celem jest opracowanie monografii dotyczącej historii Stacji Radegast (1936-

2004). 
Odpowiedzialna: I. Terela 

Termin realizacji: cały rok 2016 

 

- Kwerendy do wystawy „II Rzeczpospolita w karykaturze.” W celu napisania scenariusza i 
przygotowania materiału do folderu, zostanie przeprowadzona kwerenda w: 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 

- Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
- Muzeum Narodowe w Kielcach, 

- Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, 

- Archiwum Państwowe w Łodzi, 
- Miejska i Wojewódzka Biblioteka im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi, 

- Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, 

- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 

- Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
- Muzeum Narodowe w Krakowie, 

- Muzeum Historii Miasta Łodzi, 

- Muzeum Sztuki w Łodzi, 
- Muzeum Regionalne w Opocznie, 

- Muzeum Miasta Pabianic, 

- Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 

- Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
- Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 

- Muzeum Okręgowe w Toruniu, 

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 
- Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 

- Muzeum Oświaty w Łodzi. 

Przeprowadzone zostanie także rozpoznanie w zbiorach prywatnych kolekcjonerów.  
      Odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal 

      Termin realizacji: do maja 2016 

 

-    Realizacja bieżących kwerend dla rodzin osób przebywających w czasie II wojny światowej w 
Litzmannstadt Getto. Kwerendy realizowane są na bieżąco poprzez poszukiwania prowadzone 

w listach transportowych, udostępnionych na sali ekspozycyjnej. Ich wynik przekazywany jest 

rodzinie, w zależności od wielkości kwerendy, natychmiast lub w późniejszym okresie w 
postaci e-maila. Bardzo często kwerendy z list uzupełniane są kontaktami oraz linkami 

pomocnymi w dalszych poszukiwaniach, w zasobach m. in. Archiwum Państwowego w Łodzi 

oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Przy realizacji kwerend pomocne są 
bazy internetowe Yad Vashem, YIVO oraz straty.pl.  

     Odpowiedzialny: Pracownicy merytoryczni Oddziału Stacja Radegast   

      Termin realizacji: zadanie stałe  

 
-    Kwerendy naukowe w literaturze przedmiotu, w bibliotekach, archiwach, muzeach oraz u 

kolekcjonerów w celu zebrania materiału na potrzeby realizacji wystawy czasowej pt. 

„Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945” oraz w celu pozyskania materiału źródłowego do 
artykułu popularno-naukowego pt. „Młodzi świadkowie Holokaustu z Litzmannstadt-Getto”. 

Tematy inicjatyw, których realizacje są ważkie ze względu na szerokie spektrum tematyki 

Holokaustu i funkcjonowania getta w Łodzi. Jedynie sygnalizacyjnie omawiano te tematy i 

warto podjąć te zagadnienia, przybliżyć je odbiorcy. 
     Odpowiedzialny: S. Gawlik 

      Termin realizacji: do września 2016 roku 



32 

 

 

-  Kwerendy głównie w celu uzyskania informacji potrzebnych dla naukowego opracowywania 
zbiorów Muzeum oraz do prac naukowych w Dziale Zbiorów MTN w Łodzi. W 2016 roku 

prowadzone będą kwerendy w następujących instytucjach: 

- Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  
- Archiwum Państwowym w Łodzi 

- Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi  

- Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  
Celem tych kwerend w Dziale Zbiorów będzie: wydanie drukiem pracy zbiorowej „Rok 1989 

w perspektywie ćwierćwiecza” pod redakcją Sylwii Hadrysiak.  

Odpowiedzialni: Dział Zbiorów  
      Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- Opracowanie koncepcji i gromadzenie materiałów do publikacji poświęconej rodzinie 
Jezierskich, Jędrzejewskich i Żyźniewskich.  

 Odpowiedzialna: A. Jędrzejewska   

      Termin realizacji: do końca 2016 roku 

 
- Opracowanie koncepcji i kwerenda do artykułu poświęconego postawie naczelników partii 

partyzanckich w okresie powstania styczniowego. Tekst przygotowywany na XIII Forum 

Historyków Wojskowości w Gdyni.  
 Odpowiedzialny: K. Jadczyk   

      Termin realizacji: do końca 2016 roku 

 

- Opracowanie koncepcji i kwerenda do artykułu „Antyniemiecka i antykościelna propaganda 
PZPR w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 1960-1966”.  

 Odpowiedzialna: M. Hankiewicz   

      Termin realizacji: do końca 2016 roku 
 

- Kwerendy do prac specjalistycznych, artykułów naukowych i popularnych:  

 -  Archiwum Państwowe w Łodzi 
- Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Łodzi 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

- Biblioteka Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

- Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

- Archiwum Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
- oraz inne instytucje naukowe. 

Odpowiedzialne: Pracownicy merytoryczni MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

Termin realizacji: zadanie stałe  
 

     - Prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych, zbieranie materiałów potrzebnych do 

zajęć lekcyjnych, warsztatów, prezentacji materiałów edukacyjnych dla potrzeb Działu 

Edukacyjnego Muzeum przy ul. Gdańskiej 13.  
Pozyskanie materiałów (skany, odbitki, wykonanie kopii).  

Odpowiedzialni: Dział Edukacyjny MTN 

Termin realizacji: zadanie stałe 
 

-    Kwerenda polegająca na uzupełnianiu bazy biogramów osób przetrzymywanych za 

działalność niepodległościową w więzieniu przy Gdańskiej 13. Na rok 2016 planuje się 

podjęcia akcji, której celem będzie upowszechnienie informacji o więzieniu i poszukiwaniu 
osób osadzonych bądź ich rodzin. Kontynuacja programu naukowo-badawczego związanego z 

historią budynku (więzienia), siedziby głównej MTN. 
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Odpowiedzialni: zespół merytoryczny Działu Historycznego MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 

13 
Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- Kwerenda w związku z planowaną przebudową na 2018 rok wystawy stałej Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (prace nad scenariuszem, przeprowadzenie kwerend 

itd.).  

Termin realizacji: cały rok 2016 r.  

Odpowiedzialni: zespół merytoryczny Działu Historycznego MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 
13 

Termin realizacji: cały rok 2016 

 
 -Kwerendy i badania naukowe nad historią wojskowości 

W 2016 roku prowadzone będą kwerendy głównie w następujących instytucjach: 

 Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (głównie w celu uzyskania informacji potrzebnych dla 

naukowego opracowywania zbiorów Muzeum) 

 Centralnej Bibliotece Wojskowej oraz Centralnym Archiwum Wojskowym  

 Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 
Ich celem będzie: 

1. Poszerzenie wiedzy o dziejach Wojska Polskiego, polskich formacji paramilitarnych oraz 

organizacji niepodległościowych ze szczególnym uwzględnieniem historii Łodzi oraz regionu. 

2. Opracowywanie naukowe pozyskanych eksponatów dzięki współpracy z: 

 kolekcjonerami (m.in. zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy) 

 kombatantami i ich rodzinami 

 Ministerstwem Obrony Narodowej (Departamentem Wychowania) 

 Czerwonymi Beretami – byłymi żołnierzami 6 DP-D oraz pułków specjalnych. 
3. Prace wstępne nad przygotowywaniem wydawnictw: katalogów wystaw, informatorów, 

artykułów do „Muzealnego Rocznika Historycznego”. 

4. Prace wstępne nad opracowaniem „łódzkiego słownika biograficznego ludzi lotnictwa”. 
5. Inna tematyka badawcza: 

 Dzieje Armii Polskiej we Francji (w 1918 roku będziemy obchodzić stulecie jej powstania) 

 Działalność organizacji paramilitarnych w Łodzi w latach 1914-1918 (POW, „Sokół”, 

bojówki PPS, NZR, „Dowborczycy” itp.). 

 Legiony Polskie w Łodzi (1914 r.; 1916/1917) 

 kwerendy do tematyki prelekcji wymienionych w części IV (Działalność edukacyjna).  

     Odpowiedzialny: K. A.  Czernielewski 
Termin realizacji: cały 2016 r. 

 

 

 

b) Wydawnictwa 

 

Artykuły naukowe, referaty, publikacje, inne opracowania 

 

   Muzeum w swojej codziennej działalności merytorycznej, poprzez podejmowanie 

różnych form upowszechnia wiedzę na temat historii narodu i państwa polskiego oraz tradycji 
niepodległościowych na przestrzeni wieków. Ma to ogromne znaczenie na kształtowanie po-staw 

obywatelskich, a przede wszystkim w kształtowaniu i utrwalaniu poczucia tożsamości narodowej 

Polaków. 

        Jedną z najbardziej wartościowych i popularnych form upowszechniania wiedzy 
historycznej są opracowania naukowe i popularnonaukowe, które dla użytku społecznego 

wydawane są drukiem. Z jednej strony wydawnictwa mają walor nieprzemijający, zawsze można 

do nich sięgnąć i wykorzystać do celów badawczych i edukacyjnych. Z drugiej strony wymagają 
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pogłębionych badań źródłowych by w sposób jak najbardziej pełny przekazać informacje na dany 

temat związany z historią narodu i państwa polskiego, w tym Łodzi i regionu łódzkiego. Mając to 
na względzie będziemy chcieli w 2016 roku, tą formę upowszechnia stosować jak najczęściej. 

Planujemy opracować i w zależności od posiadania środków finansowych wydać drukiem cześć 

następujących materiałów: 
 

- „Muzealny Rocznik Historyczny”. Jest to periodyk wydawniczy drukowany w cyklu 

rocznym. Stanowi on znakomitą płaszczyznę do publikowania dorobku naukowego 

pracowników Muzeum, ale także osób z zewnątrz specjalizującymi się w danej problematyce, 
bądź okresie historycznym. W roku 2016 planujemy wydanie 3 tomu rocznika, który będzie 

zawierał artykuły, materiały historyczne, recenzje oraz sprawozdania naukowe. Należy 

podkreślić, że każdy materiał zamieszczony w roczniku przedstawiony jest również w formie 
skrótowej, w języku angielskim. Szczegółowa zawartość merytoryczna każdego Rocznika 

określona zostanie przez jego Radę Naukową. 

     Odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Muzeum 
     Termin realizacji: do końca 2016 roku 

 

 

 
- „Rok 1989 w perspektywie ćwierćwiecza”  

Wydanie drukiem pracy zbiorowej pod redakcją Sylwii Hadrysiak. Praca ta będzie składała się 

z 11 tekstów przygotowanych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytutu Pamięci 

Narodowej Oddział w Łodzi, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum 

Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Archiwum 

Państwowe w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  
 Odpowiedzialna: S. Hadrysiak  

     Termin realizacji: do końca 2016 roku 

 
- Opracowanie publikacji poświęconej rodzinie Jezierskich, Jędrzejewskich i Żyźniewskich.  

  Odpowiedzialna: A. Jędrzejewska   

      Termin realizacji: do końca 2016 roku 
 

- Opracowanie artykułu poświęconego postawie naczelników partii partyzanckich w okresie 

powstania styczniowego. Tekst przygotowywany na XIII Forum Historyków Wojskowości w 

Gdyni.  
 Odpowiedzialny: K. Jadczyk   

      Termin realizacji: do końca 2016 roku 

 
- Opracowanie artykułu „Antyniemiecka i antykościelna propaganda PZPR w ramach 

obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 1960-1966”.  

 Odpowiedzialny: M. Hankiewicz   
     Termin realizacji: do końca 2016 roku 

 

- Pocztówki okolicznościowe związane z ważnymi  rocznicami. 
Wydanie pocztówek o tematyce rocznicowej, które służyłyby do celów promocyjnych 
muzeum, oraz pocztówek ilustrujących wszystkie trzy oddziały muzeum, z możliwością 

wykorzystania ich podczas trwania „Nocy Muzeów” w maju 2016 r.   

Termin realizacji: styczeń – marzec 2016 r. 
Odpowiedzialna: D. Jagodzińska 

 

- „Radogoszcz Rozszerzone Więzienie Policyjne 1939 – 1945”  

To monografia więzienia radogoskiego, podsumowująca badania nad jego dziejami. 
Publikacja składać się będzie z dwóch części. Pierwsza z nich obejmować będzie następujące 

zagadnienia: wstęp przedstawi zarys dziejów okupacji niemieckiej w Łodzi w latach 1939 – 
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1945; utworzenie obozu w fabryce  Michała Glazera, losy więźniów; okoliczności powstania i 

funkcjonowania więzienia radogoskiego – zasadnicza część publikacji; więźniowie – 
przyczyny aresztowania, skąd przywożeni i dokąd wywożeni, warunki życia; załoga więzienia 

i ich zbrodnie w więzieniu radogoskim; podobóz na Widzewie w końcu 1939 r. i obóz pracy 

karnej na Sikowie; masakra więźniów z 17 na 18 stycznia 1945 roku. 
W drugiej części publikacji omówione zostaną następujące zagadnienia: zbrodnie i kary załogi 

Radogoszcz, ze szczególnym uwzględnieniem procesu komendanta więzienia – Waltera 

Pelzhausena w 1947 r.; dzieje byłego więzienia po II wojnie światowej – Miejsce Pamięci 

Narodowej, utworzenie Mauzoleum i Muzeum. 
W publikacji wykorzystana zostanie ikonografia przedwojenna, z okresu okupacji i po jej 

zakończeniu oraz archiwalia ze zbiorów Muzeum. Ponadto przewidujemy zamieszczenie 

aneksów m.in. z tekstem pierwszego protokołu Komisji Nadzwyczajnej ds. zbrodni 
radogoskich ze stycznia 1945 roku oraz fragmenty wspomnień więźniów Radogoszcza nigdzie 

nie publikowanych.  

Odpowiedzialni: W. Żródlak, współpraca R. Iwanicki, M. Młynarska    
Termin realizacji: do końca IV kwartału 2016 r.    

 

Przygotowanie artykułu „Ślady przeszłości 1939-1945”, charakteryzującego tak pod 

względem merytorycznym, jak i architektoniczno-plastycznym miejsca pamięci narodowej na 
obszarze dzielnicy Łódź Bałuty, związane z martyrologią i walką podczas okupacji 

niemieckiej w latach II wojny światowej. 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki  
Termin realizacji:  druga połowa 2016 r.  

 

- „Lista ofiar niemieckiej zbrodni wojennej, dokonanej w więzieniu radgoskim w Łodzi z 17 

na 18 stycznia 1945 roku”  
Po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Komitet Ochrony Walk i Męczeństwa w Łodzi 

ostatecznej listy nazwisk (co powinno nastąpić do maja 2016 r.), można ująć ją w katalog 

biogramów, gdzie oprócz imienia i nazwiska zamieszczone zostaną, tam gdzie jest to możliwe 
wszystkie dane osobowe znajdujące się w „Kartotece byłych więźniów Radogoszcza”. 

Wstępem do tak opracowanej listy powinna być zwięzła charakterystyka ogólnych strat 

osobowych w więzieniu radogoskim w latach 1939 – 1945. 
Odpowiedzialni: W. Źródlak, współpraca R. Iwanicki  

Termin realizacji:  II połowa  2016 r.  

 

- Ulotka - „Radogoszcz Rozszerzone Więzienie Policyjne 1939 – 1945”.   
Przygotowanie krótkiego  informatora - ulotki, charakteryzującego Radogoszcz jako miejsce 

martyrologii i zawierającego podstawowe informacje dotyczące  powstania i funkcjonowania 

więzienia w Radogoszczu w latach 1939 – 1945. Dla wielu odbiorców byłby istotnym 
uzupełnieniem zwiedzenia tej części wystawy stałej. 

     Odpowiedzialny: Dział Historyczny Oddziału  Martyrologii Radogoszcz (M. Młynarska) 

     Termin realizacji:  III-IV  kwartał 2016 rok 
 

- „Kronika Mauthausen-Gusen”  

Opracowanie publikacji towarzyszącej wystawie w 2017 roku „PIEŚŃ KAMIENIOŁOMU. 

Obóz zagłady Mauthausen-Gusen 1940 – 1945”. Kronika zawierać będzie najważniejsze 
wydarzenia z historii obozu ułożone chronologicznie. Przypomniane zostaną liczne przykłady 

martyrologii więźniów, w szczególności zaś Polaków. Publikacja ukaże też różnorodne formy 

samoobrony więźniów, od konspiracji politycznej, poprzez dożywianie chorych do działalność 
kulturalno-oświatowej i sportowej.  

Odpowiedzialny: R. Iwanicki    

Termin realizacji: do końca 2016 r. 
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- Przygotowanie artykułu, będącego skorowidzem osobowym ikonografii łódzkiej, 

publikowanej w „Łódź w Ilustracji”, dodatku do „Dziennika Łódzkiego”, wydawanego w 
latach 1924-1939. Obejmuje wstępnie około 4 tysięcy nazwisk.  

Termin realizacji: do końca 2016 r. 

Odpowiedzialny: W. Źródlak 
 

- Publikacja. Przygotowanie do druku wspomnień p. Barbary Cygańskiej, aresztowanej za 

działalność patriotyczną, przebywającej w więzieniu przy ul. Gdańskiej od początku roku 

1944, aż do ewakuacji w styczniu 1945 r. Wspomnienia zawierają opis warunków panujących 
w więzieniu, a także relacji między więźniarkami. Opublikowanie wspomnień przyczyniłoby 

się do poszerzenia wiedzy zarówno o sytuacji kobiet więzionych przy Gdańskiej, jak i na 

temat II wojny światowej w Łodzi. 
Termin realizacji: IV kwartał 2016 (oddanie do druku) 

Odpowiedzialni: zespół merytoryczny Działu Historycznego MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 

13 
 

- Przygotowanie artykułów związanych szczególnie z historią sztuki, dziejami architektury 

oraz problematyką historii regionalnej.  

Odpowiedzialny: R. Pakuła 
Termin realizacji:  w skali całego roku 2016. 

 

 
- Przygotowanie publikacji „Młodzi świadkowie Holokaustu z Litzmannstadt-Getto” 

towarzyszącej wystawie czasowej.  

Odpowiedzialny: S. Gawlik 

Termin realizacji:  I połowa  2016 roku  
 

- Wydanie ulotki lub folderu,  zawierających program działalności edukacyjnej Muzeum w 

2016 roku. Wydawnictwo zawierałoby informację o wystawach, lekcjach muzealnych, 
warsztatach historycznych dla szkół oraz innych placówek wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży. Informacja w szerokim zakresie obejmowałaby działalność edukacyjną Muzeum 

przy ul. Gdańskiej 13.  
Termin realizacji: styczeń 2016 r. 

W innym wariancie: 

- Wydanie „Informatora muzealnego”.  

Zawierałby ogólne informacje o historii muzeum, o wystawach stałych i czasowych  o 
działalności muzeum (stałych pozycjach działalności merytorycznej).Informator służyłby jako 

wydawnictwo promocyjne podczas różnych imprez organizowanych poza Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13. 
Termin realizacji: styczeń 2016 r. 

Odpowiedzialna: D. Jagodzińska 

 
- „ZAPOMNIANY BOHATER - PIOTR WYSOCKI. RZECZ O POWSTANIU 

LISTOPADOWYM.” 

Opracowanie folderu towarzyszącego wystawie czasowej w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych: „RZECZ O POWSTANIU LISTOPADOWYM”. W 2016 r. 
przypada 185 rocznica Powstania Listopadowego.   

Folder zawierać będzie pełny obraz powstania, jego genezę, przyczyny upadku i jego skutki 

dla dalszych losów Polski.  
Wydawnictwo  ukazywałaby epokę powstaniową, która „łamała słabych, a silnych czyniła 

wielkimi”, ale ukazywałaby także błędy jakie wówczas popełniono, a które sprawiły, że 

upadek tego właśnie powstania był „początkiem końca” dawnego świata Polaków. Składałaby 

się ta publikacja z szeregu „części”, ułożonych chronologicznie i zachodzących na siebie 
tematycznie, a połączonych jednym motywem - postacią Piotra Wysockiego.  
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Planujemy też zorganizować w Muzeum sesję naukową poświęcona tematyce powstania. Sesji 

towarzyszyłaby wystawa edukacyjna - okolicznościowa  w sali 39, przy ul. Gdańskiej 13. 
Odpowiedzialny: A. Kacperski  

Termin realizacji:  styczeń- październik 2016. 

 
 

3. Działalność promocyjna Muzeum  

 

 Informowanie społeczeństwa o realizowanych przedsięwzięciach, zaciekawienie, 
zainteresowanie i przyciągnięcie do Muzeum jak najszerszej rzeczy odwiedzających to jedno z 

najważniejszych zadań Muzeum w programie promocyjnym. Celem działalności promocyjnej jest 

upowszechnianie informacji o Muzeum i najważniejszych rocznicach związanych z historią narodu i 
państwa polskiego w tym dotyczących naszego miasta Łodzi i regionu łódzkiego. Dostępne w tym 

zakresie formy obejmują środki masowego przekazu (radio, prasa, telewizja) wydawnictwa i ulotki, a 

przede wszystkim stronę internetową Muzeum oraz portale społecznościowe i strony innych instytucji 
zajmujących się informowaniem różnych środowisk społecznych w tym nauczycieli i uczniów o tym 

co ciekawego dzieje się w kulturze i w życiu społecznym kraju, ale także w małych ojczyznach, w 

których żyjemy i pracujemy. Ważnym partnerem w tych działaniach będzie Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego. Odpowiednio przygotowana i przeprowadzona promocja wzbudza zainteresowanie 

działalnością Muzeum, a tym samym zwiększa szanse na dotarcie do potencjalnego odbiorcy.  

        Realizując zadania statutowe poprzez różne formy prowadzimy szeroko rozumianą edukację 
historyczną. Upowszechniamy wiedzę o walkach o wolność o martyrologii obywateli oraz tradycji 

niepodległościowych kształtowanych i kultywowanych przez Polaków. Dużą uwagę zwracamy na 

ukazywanie historii i tradycji regionalnej. W 2016 roku będziemy kontynuować sprawdzone 

dotychczas metody działania, ale także wprowadzać nowe propozycje. Główne kierunki działania w 
tym zakresie to: 

 

- Muzealna strona internetowa, na której zamieszczane będą informacje o aktualnych 
wystawach, wydarzeniach muzealnych oraz o wydawnictwach. Na stronie muzealnej 

zamieszczane będą również inne materiały dotyczące Muzeum. Baza informacyjna będzie 

uzupełnieniem o sprawozdania z wystaw, reportaże, wywiady oraz dokumentację medialną. 
Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 

- Podobnie jak w minionym roku, również w 2016 roku zamieszczane będą na portalach 
społecznościowych jak i na stronie Muzeum informacje, materiały promocyjne i zdjęcia, 

dotyczące prezentowanych wystaw czasowych, propozycji tematów lekcji muzealnych, 

prelekcji, spotkań, programów edukacyjnych oraz bieżących wydarzeń i uroczystości 
rocznicowych. 

Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami 

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

- Ponadto prowadzony będzie stały nadzór i aktualizacja haseł w Wikipedii dotyczących 

Radogoszcza (więzienia, obozu przejściowego i przesiedleńczego), okupacji niemieckiej w 

Łodzi i regionie łódzkim w latach 1939 – 1945 oraz Mauzoleum i Muzeum w Radogoszczu. 
Ponieważ Wikipedia dla internautów jest szybkim kanałem informacyjnym, jednocześnie 

umożliwiającym zmianę zapisów, stąd konieczność nadzoru, korygowania błędów i dbałość o 

poziom merytoryczny haseł związanych z Radogoszczem. 
Odpowiedzialny: Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

- Przygotowywanie informacji o działalności muzeum dla mediów (prasy, radia i telewizji). 
Organizowanie konferencji prasowych, pozyskiwanie czasu antenowego w radio i telewizji 

(Radio Łódź, Radio Zet, Studenckie Radio Żak, Radio Studio, TVP, TV TOYA, itp. 
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Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz M. Mirowski  

Termin realizacji: zadanie stałe. 
 

- Prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz video odnośnie bieżącej działalności 

Muzeum oraz współpraca z instytucjami promującymi nasze miasto na terenie całego kraju. 
Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Dział 

Edukacyjny 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
-  Przygotowywanie na stronę internetową kalendarium ważnych wydarzeń historycznych, 

biografii wybitnych postaci z historii Łodzi i regionu łódzkiego oraz z historii Polski, a także 

materiałów archiwalnych i ikonograficznych prezentowanych wystaw (galeria zdjęć wystaw w 
Muzeum) i wydawnictw. 

Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Mikołaj 

Mirowski 
Termin realizacji: zadanie stałe. 

 

- Bieżące aktualizowanie wszystkich informacji muzealnych na stronie internetowej oraz 

wprowadzanie najnowszych materiałów dotyczących innych wydarzeń, w których 
uczestniczyło Muzeum wraz ze zdjęciami. 

Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami 

Termin realizacji: zadanie stałe. 
 

- Przygotowanie biuletynu informacyjnego zawierającego ofertę prelekcji, spotkań oraz lekcji 

muzealnych dla innych instytucji kultury i oświaty, a także przygotowanie filmów 

dokumentalnych do tych przedsięwzięć. 
Odpowiedzialni: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami, Dział Edukacyjny,  

Działy Merytoryczne Muzeum. 

Termin realizacji: styczeń – luty 2016 r. 
 

- Przygotowanie informacji do mediów o wydarzeniach muzealnych w formach ulotek, 

plakatów, informacji o wystawach, proponowanych tematach lekcji muzealnych, prelekcji, 
odczytów, spotkań. 

Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami, Dział Edukacyjny,  

Działy Merytoryczne Muzeum. 

Termin realizacji: zadanie stałe. 
 

- Rozsyłanie zaproszeń i informacji o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w Muzeum i 

w jego oddziałach drogą mailową.  
Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Dział 

Edukacyjny 

Termin realizacji: zadanie stałe. 
 

- Wprowadzanie na stronę internetową Muzeum „Rocznika Muzealnego” oraz innych 

publikacji naukowych pracowników Muzeum, a także informowanie o możliwościach ich 

nabycia. 
Odpowiedzialny: P. Stępień specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Mikołaj 

Mirowski 

Termin realizacji: zadanie stałe. 
 

- Tworzenie opracowań graficznych poprzez: a) skanowanie artykułów prasowych o naszym 

Muzeum oraz przedstawianych w innych platformach informacyjnych, b) skanowanie 

dokumentów potrzebnych do realizacji przedsięwzięć muzealnych, a także skanowanie 
okładek wraz z informacją o zawartości wszystkich folderów i wydawnictw Muzeum, które są 
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umieszczane na stronie w zakładce „Wydawnictwa”, c) przygotowywanie projektów 

zaproszeń i banerów na wystawy. 
Odpowiedzialni: D. Jagodzińska oraz inni pracownicy merytoryczni Muzeum. 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
- Udzielanie wywiadów i informacji o zbiorach Muzeum, o realizowanych przedsięwzięciach, 

ciekawych inicjatywach dziennikarzom prasowym, radiowym i telewizyjnym, wytwórniom 

filmowym, pracownikom naukowym, studentom i osobom zainteresowanym, a także 

przygotowywanie informacji o najciekawszych obiektach muzealnych. 
Odpowiedzialny: Dyrektor i osoby przez niego upoważnione. 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
- Opracowywanie i wdrażania tematycznych tras wycieczkowych związanych z historią Łodzi 

(również w ramach lekcji muzealnych o regionie) dla uczniów, studentów oraz turystów 

przyjeżdżających do Łodzi zarówno z Polski jak i z zagranicy. 
Odpowiedzialny: Dyrektor oraz pracownicy Działu Edukacyjnego, pracownicy merytoryczni 

Muzeum. 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
- Kontynuowanie współpracy i współdziałanie z instytucjami promocyjnymi, ośrodkami 

kultury, biurami turystycznymi itp., celem przekazania informacji o propozycjach Muzeum w 

formie ulotek, informatorów, linków do stron internetowych, itp. 
Odpowiedzialny: Dyrektor oraz P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami,  

Dział Edukacyjny 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
- Współdziałanie z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi w 

zakresie uporządkowania wiedzy o miejscach pamięci narodowej na terenie Łodzi oraz 

województwa łódzkiego. 
Odpowiedzialny: Ryszard Iwanicki. 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
- Przygotowywanie merytoryczne serwisu informacyjnego dla potrzeb promocyjnych, który  

będzie dotyczył  prezentowanych przez Muzeum wystaw stałych, czasowych i oświatowych, a 

także innych przedsięwzięć merytorycznych. 

Odpowiedzialny:  P. Stępień specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami,  pracownicy 
merytoryczni Muzeum 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
-  Prezentacja na stronie internetowej Muzeum zbiorów muzealnych przy okazji ważnych 

rocznic historycznych lub zakupu ciekawych eksponatów wraz z opisem ich historii i 

znaczenia w dziejach narodu i państwa polskiego. 
Odpowiedzialny:  P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami,  pracownicy 

merytoryczni Muzeum 

Termin realizacji: zadanie stałe. 

 
- Prezentacja na platformie internetowej MIASTOGRAF prowadzonej przez Stowarzyszenie 

inicjatyw miejskich Topografie zbiorów ikonograficznych muzeum wraz z opisem 

przedstawionych motywów ich historii i znaczenia w dziejach narodu i państwa polskiego. 
Odpowiedzialny:  M. Hankiewicz oraz pracownicy Działu Zbiorów  

Termin realizacji: zadanie stałe. 
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4.  Współpraca Muzeum z innymi podmiotami 

 
 Nakreślone w statucie podstawowe kierunki działalności Muzeum realizowane są według 

rocznych planów pracy. Kontynuowane są zadania, których ciągłość jest niezbędna dla osiągnięcia 

wyznaczonych celów. Upływający czas przynosi nowe wyzwania i możliwości pracy. W miarę 
istniejących warunków organizacyjnych, kadrowych, lokalowych i finansowych są one podejmowane 

i przynoszą wymierne osiągnięcia merytoryczne. Dużą szansą jest w tej działalności współpraca z 

szeroko rozumianymi partnerami zewnętrznymi. Muzeum dla osiągnięcia swoich celów będzie 

kontynuowało i rozwijało wszelkie dostępne formy współpracy z tymi wszystkimi, którym  droga jest 
pamięć o naszej narodowej historii. O miejscach i ludziach, które kształtowały świadomość narodową 

Polaków, odegrały znaczącą rolę w budowaniu i tworzeniu nowej tradycji narodowo – wyzwoleńczej 

oraz jej kultywowaniu w wielu pokoleniach. Dlatego też prowadzić będziemy szeroko zakrojoną 
współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi. Wartości 

wynikające z takiej współpracy są nie do przecenienia. Z jednej strony upowszechniana jest 

informacja o Muzeum o podejmowanych działaniach co na pewno zwiększa zainteresowanie i udział 
społeczeństwa. Po drugie, dzięki współpracy upowszechniania wiedzy i informacji o różnego rodzaju 

przedsięwzięciach Muzeum, możemy pozyskiwać do zbiorów nowe eksponaty, zarówno w formie 

darów, jak i zwiększenia oferty do dokonania zakupów. Wreszcie nie bez znaczenia jest fakt, że 

Muzeum o tak zakrojonej współpracy ma większe możliwości docierania ze swoimi propozycjami do 
różnych środowisk, oraz poszerzaniu przygotowanej oferty do realizacji poza własną siedzibą.  

        Każdy element współpracy jest bardzo cenny. Dlatego też w 2016 roku będziemy kontynuować i 

rozwijać wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę, że czasy się zmieniają, 
zmieniają się ludzie, po/:wstają nowe możliwości techniczne pogłębiania współpracy i uatrakcyjniania 

podejmowanych do wykonania wspólnie wielu spraw. Poszukiwać będziemy nowych form i nowych 

możliwości w tym zakresie, zarówno na terenie miasta, województwa, kraju, a także za granicą. 

 
 

a) Współpraca krajowa 

 
   Dla realizacji zaplanowanych zadań współpracować będziemy z władzami miasta, 

organizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, placówkami kultury i oświaty 

zarówno w mieście, regionie i w kraju. Obejmować ona będzie m. in. współpracą w zakresie 
powiększania zbiorów muzealnych, organizacji wystaw, konferencji naukowych, 

podejmowanych prac badawczych, realizacji wydawniczych oraz wymianie informacji i 

doświadczeń. Szczególną uwagę zwracać będziemy na współdziałania z: 

 
- muzeami narodowymi, muzeami o profilu historycznym, martyrologicznym oraz muzeami na 

terenie miasta Łodzi i województwa. 

 
- archiwami państwowymi: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Łodzi, 

Piotrkowie Tryb. i innymi funkcjonującymi na terenie naszego województwa, a także 

Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie. 
 

- bibliotekami, a w tym z Biblioteką Narodową, Biblioteką im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łodzi oraz innymi bibliotekami posiadającymi w swoich zasobach wydawnictwa przydatne 

do realizacji zadań merytorycznych Muzeum. 
 

- instytucjami kultury, jak domy kultury, biblioteki w celu upowszechniania wiedzy 

historycznej i prowadzenia  w szerszym zakresie działalności edukacyjnej wśród 
społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 

 

- instytucjami oświatowymi jak Kuratorium w Łodzi, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego szkołami wszystkich 
szczebli oraz z uczelniami wyższymi, a także z organizacjami samorządowymi województwa, 

powiatów oraz gmin, a także organizacjami pozarządowymi. 
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- organizacjami i stowarzyszeniami niepodległościowymi i kombatanckimi jak: Stowarzyszenie 
„Rodzina Katyńska” w Łodzi, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Łódzki, Związek 

Więźniów okresu Stalinowskiego, Związek Legionistów Polskich i ich Rodzin Oddział 

Łódzki, Związek Inwalidów Wojennych, Wojewódzka Rada Kombatantów ZHP, Związek 
Sybiraków i wiele innych. 

 

- Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, 

Polskim Towarzystwem Historycznym w Łodzi oraz innymi instytucjami naukowymi w celu 
rozwijania działalności naukowo – badawczej i zapewnienia wysokiego poziomu 

merytorycznego w podejmowanych do  realizacji badaniach naukowych, w wydawnictwach i 

programie edukacyjnym. 
 

- kontynuować będziemy współpracę z lokalnymi i krajowymi instytucjami  zajmującymi się 

problematyką Żydów i Holokaustu, w celu wymiany informacji i doświadczeń oraz 
zapewnienie opieki merytorycznej nad turystami odwiedzającymi „Stację Radegast”. Będą to 

m. in. Fundacja Monumentum Judaicum Lodzeuse, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, 

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy PAN, 

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury w Polsce im. Mordechaja Anielewicza w 
Warszawie oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 

 

- będziemy również kontynuować współpracę z Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z 
Zagranicą UMŁ oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana w Łodzi przy organizacji obchodów  rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto oraz 

likwidacji podobozu Cyganów w 1941 r.  

 
- kontynuowanie współpracy z Fundacją Polsko – Niemiecką  Pojednanie w ramach realizacji 

programu „straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką ”, w którym Muzeum 

opracowuje i przekazuje do bazy danych informacje dotyczące więźniów Radogoszcza.  
 

- współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewódzkim Komitetem 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi (WKOPWiM) w zakresie upamiętniania 
martyrologii i walki społeczeństwa Łodzi i Ziemi Łódzkiej oraz upowszechniania wiedzy o 

miejscach pamięci narodowej. 

 

- Udział w pracach merytorycznych WKOPWiM dotyczy różnorodnych form upamiętniania na 
wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń pamięci i instytucji, których działalność 

wiąże się z martyrologią i walką niepodległościową społeczeństwa Łodzi i województwa 

łódzkiego w XIX  i XX wieku. 
 

- współpraca z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi  w zakresie organizacji 

obchodów rocznicowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, a także zabieganie o 
upamiętnianie martyrologii na-rodu żydowskiego i innych narodowości w okresie II wojny 

światowej. 

Za realizację zadań są odpowiedzialni: pracownicy merytoryczni Muzeum  

Termin realizacji: Zadanie stałe. 
 

- w ramach  działań związanych z upowszechnianiem inicjatyw Muzeum w różnych 

środowiskach, a także wzbogacanie zbiorów i form współpracy oraz uatrakcyjnianiu wystaw 
będziemy zwracać szczególną uwagę na współpracę m.in. z: 

muzeami narodowymi 

muzeami martyrologicznymi 

muzeami regionalnymi 
Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz WKOPWiM w Łodzi 

Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska”  
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Łódzkim Oddziałem Związku Sybiraków 

Oświatowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź „Barka” 
Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” w Łodzi 

Instytutem Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi 

Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Łodzi 
Związkiem Harcerstwa Polskiego 

Wydziałem Edukacji UMŁ 

Łódzkim Kuratorium Oświaty i Wychowania  

Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego 
Organizacjami kombatanckimi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi 

Za realizację zadań są odpowiedzialni: pracownicy merytoryczni Muzeum  

Termin realizacji: Zadanie stałe 
 

 

b)  Współpraca zagraniczna 

 

 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi współpracę z partnerami zagranicznymi 

traktuje jako ważne i zobowiązujące wyzwanie. Podstawowy cel jaki nam tu przyświeca to 

docieranie do innych narodów i ukazywanie wiedzy historycznej o tradycjach niepodległościowych 
narodu i państwa polskiego oraz w walce za wolność waszą i naszą. Przypominać także chcemy 

wkład Polaków  na wszystkich frontach II wojny światowej, a także martyrologii obywateli polskich 

doświadczanej ze strony okupanta niemieckiego i sowieckiego. Poznawanie wzajemnej historii i 
doświadczeń dziejowych zbliża narody i wpływa na współpracę we wszystkich dziedzinach na 

płaszczyźnie wzajemnego szacunku i przeżytku doświadczeń.  

  Realizacja tej współpracy wymaga równoważnych decyzji, przemyślanych i właściwych 

wyborów tematycznych a także form ich przekazu. Zakres tej współpracy zależy też w dużym 
stopniu od posiadanych warunków organizacyjnych i możliwości merytorycznych. Właściwym 

kierunkiem jest tu na pierwszym planie współpraca  przedstawicielstwami polskimi za granicą 

(ambasady, konsulaty, Polskie Domy Kultury, itp.) Muzeum od kilku już lat nawiązuje współpracę 
zagraniczną i w coraz szerszym zakresie upowszechnia historię narodu polskiego, a w tym także 

Łodzi i regionu łódzkiego. Współpraca ta objęła dotychczas Memoriał Katyński (Rosja), Litwę 

(Smoleńsk, Wilno), Ukrainę (Charków), Kazachstan (Rosja), Litwę (Smoleńsk, Wilno), Ukrainę 
(Charków), Kazachstan i Kirgizję. W roku 2016 współpracę tę będziemy prowadzić nadal oraz 

będziemy poszukiwać możliwości jej dalszego rozszerzania. Dlatego też zamierzamy: 

 

- Kontynuować współpracę z polskimi instytucjami zagranicznymi w zakresie wymiany i 
organizacji wystaw czy też innych przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem polskiej 

historii i tradycji niepodległościowej. 

 
- Przygotowywać wystawy do prezentacji poza granicami Polski, z właściwym wyborem te-

matu, oraz doborem materiału wystawienniczego w odpowiednich wersjach językowych. I tak 

np. „Prawda i pamięć. Zbrodnia Katyńska”; „Żołnierze Generała Andersa”; „Żołnierze 
generała Maczka”; „Polacy na frontach II wojny światowej”; „Bitwa o Monte Cassino”; itp. 

 

- Kontynuować współpracę z Ukrainą oraz z polską ambasadą w Kijowie i konsulatami 

prezentować wystawę pt. „Prawda i pamięć. Zbrodnia Katyńska” (wersja językowa polska i 
rosyjska) oraz zorganizować wystawę pt. „Bykownia – Czwarty Cmentarz Katyński” w 

Kijowie i Charkowie. 

Miejsce ekspozycji: Ukraina - uzgodnione ze współorganizatorem  
Odpowiedzialny: Dyrektor Muzeum 

Termin realizacji: 2016 rok  

 

- Kontynuować współpracę z Republiką Niemiec oraz  z polską ambasadą w Berlinie i 
konsulatami i zaprezentować w MTN w Łodzi wystawę pt.  "Auschwitz, fabryka śmierci". 
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Wystawa czasowa przygotowana została  przez Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta 

Kolonia.  
Realizacja: pracownicy merytoryczni Oddziału Stacja Radegast  

Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz  

Czas ekspozycji: marzec- czerwiec  2016 r.) 
Odpowiedzialni: Dyrektor Muzeum i Pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz 

 

-    Kontynuować  współpracę z Austrią  oraz  z polską ambasadą w Wiedniu  i konsulatami i    

    zaprezentować w MTN w Łodzi wystawę pt. „Żydzi deportowani z Wiednia”   
Wystawa czasowa przygotowana w Austrii, we współpracy z Archiwum Państwowym w 

Łodzi. Realizacja wystawy planowana jest w maju / czerwcu 2016 r. 

Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast 
Czas ekspozycji: II –III kwartał 2016 r. 

Odpowiedzialni:  Dyrektor Muzeum oraz pracownicy Oddziału Stacja Radegast 

 
-  „Projekt Makieta Litzmannstadt Getto” 

Współpraca w zakresie realizacji projektu oraz promocji działalności z partnerami: z dużym 

wsparciem instytucji międzynarodowych oraz polskich. Należą do nich: Związek Byłych 

Łodzian w Izraelu, South African Holocaust&Genocide Foundation , ARGE grenzen erzählen, 
Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands, NS-

Dokumentationscezentrum, Gedenken-Gestelten, Stiftung Topographie des Terrors. 

Współpraca polega na przekazywaniu informacji, fotografii oraz dokumentów archiwalnych 
dotyczących prowadzonych działań edukacyjnych, naukowych poświęconych historii 

Litzmannstadt-Getto oraz upamiętniania jego ofiar. 

Osoba odpowiedzialna: I. Terela 

Czas realizacji: cały rok 
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IV.  Działalność edukacyjna 

 
 Szeroko rozumiana działalność edukacyjna jest jedną z najważniejszych funkcji muzeum. 

Należy ją rozpatrywać w dwóch aspektach: edukacja dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych 

oraz edukacja pozaformalna mająca za zadanie rozszerzenie wiedzy odbiorców w każdym przedziale 
wiekowym poprzez atrakcyjne eksponowanie zbiorów oraz żywe przedstawienie historii i tradycji 

niepodległościowych przy współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi i innymi partnerami branżowymi. 

Na podstawie bazy muzealnej, zbiorów, różnorodnych form upowszechnieniowych oraz wydawnictw 

przypominamy odbiorcom konkretne zdarzenia historyczne, postacie ludzi, którzy mieli wpływ na 
losy innych i zapisali swój udział na kartach historii. Zbiory muzealne stanowią w tej działalności 

namacalny dowód realiów historycznych. Wszystkie zaś elementy zebrane w jeden program mają na 

celu edukację, a tym samym pamięć o faktach, oraz na ich podstawie kultywowanie tradycji i 
umacnianie więzi budujących tożsamość narodową Polaków. Szeroko zakrojony w swej pojemności 

merytorycznej, różnorodny w formach realizacyjnych program edukacyjny społeczeństwa. a 

szczególności młodzieży, uczy i wychowuje w duchu szacunku do własnej przeszłości. 
 Naszą wspólną przeszłość, którą tworzyły poprzednie pokolenia, powinniśmy zachować i 

przekazać pokoleniom przyszłym jako nasz narodowy testament. Tylko w ten sposób przekażemy 

dziedzictwo o tym kim jesteśmy, jaka jest nasza tradycja i wyznaczymy nasze miejsce wśród narodów 

świata w poczuciu dumy, ze jesteśmy Polakami. Dlatego też edukację historyczną rozumiemy jako 
przedsięwzięcie związane z misją społeczną, realizowaną poprzez działalność muzealną. Głównymi 

kierunkami aktywności muzeum na tej płaszczyźnie będą zadania określone w programie 

edukacyjnym. Są to m.in. formy pracy dotyczące: 
 

- Udostępniania zwiedzającym wystaw stałych i czasowych, poprzez które chcemy oddziaływać 

na emocje zwiedzających dostarczając im konkretnych faktów historycznych oraz rozbudzać 

chęć poszerzenia swoich wiadomości na dany temat, który szczególnie utkwi w pamięci 
odbiorcy. 

- Przygotowania stałej oferty lekcji muzealnych, prelekcji, spacerów historycznych, odczytów, 

debat i spotkań dla młodzieży szkolnej, bywalców instytucji kultury, członków organizacji 
oraz pracowników instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką 

edukacyjną. 

- Przygotowania materiałów informacyjnych na temat aktualnych rocznic, biografii postaci 
historycznych związanych z Łodzią, uroczystości i wydarzeń okazjonalnych, konkursów, 

spotkań z grupami rekonstrukcji historycznych, itp. Materiały te będą zamieszczane w 

środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), różnego rodzaju wydawnictw oraz na 

stronie internetowej Muzeum. 
 

 

1.  Program edukacyjny 

 

 Jako główny cel programu edukacyjnego realizowanego przez Muzeum jest upowszechnianie 

wśród społeczeństwa chlubnych tradycji oręża polskiego, walki o niepodległość, martyrologii 
obywateli państwa polskiego w okresie II wojny światowej oraz tradycji niepodległościowych 

kształtowanych i kultywowanych przez Polaków. Szczególną uwagę przy realizacji programu 

zwracamy na ukazanie historii i tradycji regionalnej. Prowadzona przez Muzeum działalność 

edukacyjna będzie realizować następujące cele: 
 

a)  Cele poznawcze 

 
- Zapoznawanie z dziejami walk o niepodległość narodu polskiego, oraz z sylwetkami  wy-

bitnych przedstawicieli społeczeństwa. 

- Zaznajomienie z historią Łodzi i regionu łódzkiego. 

- Wykraczanie poza treści prezentowane w podręcznikach o kulturze, sztuce, obyczajach. 
- Zwracanie uwagi na indywidualne losy ludzi na tzw. „małe ojczyzny”, jako elementy 

wspólnej historii i tradycji. 
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b) Cele dydaktyczne i wychowawcze: 

 

- Łączenie procesu edukacyjnego z wychowaniem estetycznym i patriotycznym. 

- Wskazywanie na uwarunkowania  między dziejami Polski i Łodzi 
- Kształtowanie poczucia szacunku wobec drugiego człowieka, prezentowanych przez  niego 

idei, poglądów i postaw. 

- Ukazywanie przykładów wspaniałych postaw patriotycznych w dziejach państwa i narodu 

polskiego. 

 

c) Formy realizacyjne: 

 
- lekcje muzealne, 

- prelekcje i pogadanki, 

- spotkania ze świadkami historii, 
- spotkania z grupami rekonstrukcji historycznych, 

- lekcje historii w terenie, 

- konkursy, 

- imprezy. 
 W ramach realizacji programu będziemy przypominać również o najważniejszych 

wydarzeniach historycznych dotyczących walk narodowo – wyzwoleńczych ze szczególnym 

uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. W roku 2016 będziemy uwzględniać w 
działalności edukacyjnej wszystkie ważne wydarzenia w historii Łodzi, narodu i państwa polskiego. 

Jednak ze szczególną uwagą odniesiemy się do kilku rocznic, które miały ogromne znaczenie dla 

Polaków i Polski. Są wśród nich rocznice: 

- W 2016 roku przygotujemy nowe tematycznie lekcje muzealne, odczyty, prelekcje, 
prezentacje multimedialne z okazji ważnych rocznic: 

- 222. rocznica Powstania Kościuszkowskiego 

- 102-lecie wybuchu I wojny światowej 
- 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

- 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 

- 72. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto. 
- 75.Rocznica deportacji Żydów z Zachodniej Europy, Protektoratu Czech i Moraw 

oraz Romów i Sinti do Litzmannstadt-Getto. 

Czas trwania lekcji: 45-50 min. 

Termin realizacji: cały rok 
Odpowiedzialny : Dział Edukacyjny 

 Wśród planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach programu znajdują się m. in. 

wystawy stałe funkcjonujące w Muzeum i jego oddziałach, wystawy czasowe i edukacyjne 
wymienione i omówione w części planu na 2016 r., dotyczącego wystaw, oraz cykle spotkań z 

„ożywiona historią” w ramach imprez organizowanych z udziałem grup rekonstrukcji historycznych, a 

także cykl spotkań ze „świadkami historii” tj. więźniami obozów koncentracyjnych, więźniami na 
Radogoszczu, Sybirakami, żołnierzami Polski Podziemnej z okresu II wojny światowej, więźniami 

okresu stalinowskiego, działaczami „Solidarności”, itd.  

 

 

2.  Lekcje muzealne, warsztaty historyczne 

 

 W 2016 w swoich planach przewidujemy kontynuowanie dotychczasowych propozycji, które 
zostaną rozszerzone i uzupełnione nowymi tematami w związku z ważnymi rocznicami historycznymi 

oraz wnioskami wynikającymi z badania oczekiwania społecznego. Dotychczasowe propozycje 

również te wprowadzone w 2015 roku przedstawiane są w kilku blokach tematycznych i realizowane 

są według zgłaszanych zapotrzebowań. Z uwagi na ich znaczenie w ciągłości realizowanego programu 
edukacji historycznej umieszczamy je konsekwentnie w naszym rocznym planie pracy. Są to m. in. 

następujące zagadnienia:  
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a)  Historia obiektów muzealnych 

 

- Więzienie polityczne przy ul. Długiej (Gdańskiej 13) w latach 1885 – 1953. 
- Radogoszcz 1939 – 1945 – historia więzienia i losy ludzi. 

- Litzmannstadt - Getto w Łodzi 1940 – 1944. 

- Historia Stacji Radegast 1941 – 1944. 

- Transporty z getta łódzkiego 1940 – 1944. 
 

b)  W walce o niepodległość. Powstanie narodowe 

 
- Utrata niepodległości przez Polskę 

- Konstytucja 3 Maja 1791 – jej znaczenie w tradycji i kulturze polskiej. 

- Powstanie kościuszkowskie 1794 r., jego przebieg i znaczenie. 
- „Z ziemi włoskiej… znaczenie i legenda legionów”. 

- Księstwo Warszawskie 1807 – 1815. 

- Mazurek Dąbrowskiego. Od pieśni legionów do hymnu narodowego. 

- Przyczyny, przebieg, dowódcy Powstania Listopadowego 1830-1831. 
- Konsekwencje Nocy Listopadowej dla polskiej sztuki i literatury. 

- Tworzenie się Łodzi przemysłowej. 

- Wybuch i przebieg Powstania Styczniowego 1863-1864. 
- Udział mieszkańców Łodzi w Powstaniu Styczniowym. 

- Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich i terenie Łodzi, jej znaczenie społeczne. 

-  Bitwy, kampanie, dowódcy powstania styczniowego 1863-1864 r. w regionie 

łódzkim.  
- Zarys uzbrojenia oddziałów powstańczych 1863-1864 r. - typy wojsk, rodzaje broni, 

przykłady jednostek elitarnych.  

-  Łódź w czasie I wojny światowej.  
- Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej w regionie łódzkim.  

- Zaangażowanie kobiet w działalność patriotyczną w czasie II wojny światowej na 

przykładzie regionu łódzkiego (prezentacja sylwetek kobiet więzionych za działalność 
konspiracyjną w więzieniu przy Gdańskiej. 

 

 

c)  Idee niepodległościowe Polaków w dyplomacji europejskiej 

 

- Polskie powstania narodowe XIX wieku, a sytuacja polityczna Europy. 

- Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów. 
- Kwestia niepodległości polskiej na tle dziejów Europy XIX i XX wieku. 

- Konferencja Wersalska a sprawa Polski. 

 
 

d) Walka o wolność i granice 

 

- Ziemie polskie i Polacy w czasie I wojny światowej. 
- Legiony Polskie 1941-1917. 

- Organizacje niepodległościowe (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Polska 

Organizacja Wojskowa i inne) działające na ziemiach polskich i na terenie Łodzi i 
regionu 1914-1918. 

- Łódź i region łódzki podczas I wojny światowej, w tym uroczyste obchody 125 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

- Listopad 1918 roku w Łodzi. 
- Walka o utrwalenie granic II Rzeczypospolitej 1918-1921. 

- Powstanie Wielkopolskie 1918-1919,  
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- Powstania Śląskie 1919-1920. 

- Wojna polsko – bolszewicka 1919-1920. 
- Polska i sowiecka propaganda 1919-1920. 

- Ukształtowanie się granic Polski w 1921 r. 

- Aktywność społeczna i polityczna łodzian w II Rzeczypospolitej. 
 

 

e) Udział Polaków w II wojnie światowej 

 
- Kampania wrześniowa – bitwy, dowódcy. 

- Armia „Łódź” – szlak bojowy we wrześniu 1939 r. 

- Agresja sowiecka na Polskę – 17 września 1939 r. 
- Polacy na frontach II wojny światowej – pancerny szlak żołnierzy generała Maczka. 

- Wkład Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem w 65 rocznicę pokonania II Rzeszy i 

zakończenia wojny w Europie. 
 

 

f) Martyrologia obywateli polskich i innych narodów  podczas II wojny światowej 

 
- Niemiecka polityka eksterminacyjna wobec mieszkańców Łodzi. 

- Radogoszcz – Rozszerzone Więzienie Policyjne 1939-1945 symbol niemieckiego 

ludobójstwa. 
- Eksterminacja narodu żydowskiego i cygańskiego na przykładzie Litzmannstadt Getto 

i obozu cygańskiego. 

- Historia Stacji Radegast 1941-1944. 

- Transporty z Litzmannstadt Getto 1942-1944. 
- Litzmannstadt Getto 1940-1944. 

- Deportacje Żydów z Luksemburga i Trewiru do Litzmannstadt Getto. 

- Martyrologia dzieci polskich – obóz przy ul. Przemysłowej w Łodzi i Dzieżąznej. 
- Sylwetki kobiet więzionych przy ul. Gdańskiej 13 w Łodzi za działalność 

konspiracyjną w latach II wojny światowej i w okresie stalinowskim (wybrane 

przykłady). 
- Zbrodnia katyńska jako przejaw totalitaryzmu sowieckiego, 

- Losy obywateli polskich deportowanych na Wschód w latach 1940-1941 i 1944-1956. 

- Życie codzienne mieszkańców Łodzi w latach okupacji 1939-1945, 

- Obóz Koncentracyjny Mauthausen – Gusen, losy inteligencji polskiej i Łódzkiej, 
- SB ks. Tadeusz Burzyński – Kapelan Wojska Polskiego.   

 

 

g) Walka o wolność narodu i suwerenność państwa polskiego 

 

- Organizacje niepodległościowe na terenie Łodzi. 
- Represje stalinowskie wobec polskiej opozycji politycznej. 

- Sierpień 1980 – powstanie „Solidarności” i jej znaczenie dla wolności w suwerenności. 

- NSZZ „Solidarność” Ziemi łódzkiej 1980-1989. 

 
 

h) Łódź i region łódzki w dziejach Polski i narodu polskiego 

 
- Łódź i Ziemia Łódzka w powstaniach narodowych. 

- Józef Piłsudski w Łodzi. 

- Rewolucja 1905-1907 w Łodzi i regionie łódzkim. 

- Listopad 1918 roku w Łodzi. 
- Aleksy Rżewski, Leopold Skulski, Alfred Biłyk, i ich udział w tworzeniu administracji 

państwowej w Łodzi po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
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- Łodzianie w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r. 

- Dzieje Pomnika T. Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi. 
- Łódź podczas I wojny Światowej. 

- Łódź miasto czterech kultur. 

 

i)   Inne 

 

- Historia łowiectwa w Polsce. 

- Obyczaje i ceremoniał myśliwski. 
- Rola łowiectwa w ochronie przyrody – fauny i flory. 

- Patriotyczne zaangażowanie kobiet polskich w latach I wojny światowej. 

- Wizje Polski niepodległej w programach politycznych Wielkiej Emigracji oraz partii 
politycznych XIX wieku i na początku XX w. 

- Dni chwały oręża polskiego. 

- Prymas Stefan Wyszyński (1900-1981) Mąż stanu, Prymas Tysiąclecia, 
- Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984) „Zło dobrem zwyciężaj.” 

- Organizacje niepodległościowe w Łodzi i regionie 1945-1956. Działalność i represje wobec 

działaczy. 

- Stan rycerski a ziemiaństwo. 
- Historia szlacheckich formacji królewskich i szlacheckiego pospolitego ruszenia do 1806 r. 

- Trylogia Henryka Sienkiewicza a rzeczywistość Historyczna. 

- Sejm a sejmiki szlacheckie – parlamentaryzm Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
- Walka polska w powstaniach narodowych. 

- Powstanie styczniowe – rys historyczny. Udział kobiet w powstaniu i jego ostatni dyktator 

Romuald Traugutt. 

- Życie codzienne mieszkańców Łodzi w okresie I wojny światowej i miejsce kobiet w 
zmaganiach wojennych. 

- Cmentarze legionowe na Wołyniu. 

- Walka o utrwalenie granic II RP w latach 1919-1921. 
- Łódzkie skrzydła. 

- Dzieje łódzkich Żydów do czasów wybuchu II wojny światowej. 

- Litzmannstadt Getto – obozem niewolniczej pracy na rzecz okupanta. 
- „Listy transportowe. Dokumenty zbrodni”. 

-  „Rewolucja 1905 r. w 111 rocznicę wybuchu”:  

- „O polską szkołę”,  

- „Kto ty jesteś… Historia polskich symboli narodowych”, 
- „O co walczymy? Życie codzienne robotników w okresie wczesnego kapitalizmu”,  

- „Strajk i lokaut. Sposoby i metody walki w czasie Rewolucji 1905”. 

 
W 2016 r. program lekcji muzealnych będzie poszerzany o nowe tematy i sposób realizacji.  

Prowadzone są w oparciu o wystawy stałe, czasowe, wybrane materiały ikonograficzne, 

archiwalne i realia historyczne. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kreatywno – 
edukacyjne,  gry historyczne, łączone formy historyczno – plastyczne,  puzzle historyczne czy 

pokazy i prezentacja zbiorów muzealnych. Planujemy również opracować i wdrożyć trasę 

questingową po Polesiu o motywie patriotycznym. Zainteresowanie szkół tymi formami 

edukacji wskazuje dalszy kierunek tworzenia i kreowania zajęć edukacyjnych.  
 

W 2016 roku w Muzeum zaproponowane zostaną dla młodzieży szkolnej następujące 

najciekawsze  tematy lekcji i innych form edukacji : 
 

 - „Kto ty jesteś… Historia polskich symboli narodowych” 

Nową lekcja muzealna poświęconą tematyce polskich symboli narodowych (jakie mamy 

symbole narodowe, skąd się one wzięły, jak się one ukształtowały i jaka była ich historia na 
drodze do oficjalnego uznania ich za polskie symbole narodowe), która moim zdaniem 

powinna wejść do stałej oferty edukacyjnej Muzeum, ponieważ taki temat jest mocno 
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związany z tradycjami niepodległościowymi. Dodatkowo, w praktyce będą to przydatne 

zajęcia, ponieważ     wbrew pozorom dzisiejsza polska młodzież niewiele wie o polskich 
symbolach narodowych. Oczywiście wiedzą kiedy powstał Mazurek Dąbrowskiego,  że orzeł 

biały jest związany ze znaną legendą o Lechu, Czechu i Rusie, a nasza flaga jest biało-

czerwona, ale nie wiedzą jaka była historia i droga tych trzech polskich symboli, zanim 
oficjalnie uznano je za symbole państwowe, ponieważ brak na to miejsca w podstawie 

programowej nauczania. Oprócz tego takie zajęcia można odpowiednio dopasować zarówno 

dla dzieci ze Szkół Podstawowych wprowadzając do nich elementy zabaw i konkursów oraz 

dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej robiąc z nich typową prelekcję.  
Proponowany tytuł „Kto ty jesteś… Historia polskich symboli narodowych”.  

Termin realizacji: cały rok 2015 

Odpowiedzialna: Kamila Lutek 
 

 

- „Józef Piłsudski w Łodzi” 
Wprowadzenie nowego tematu lekcji muzealnej dla dzieci szkoły podstawowej, który 

nawiązywałby do historii budynku Muzeum przy Gdańskiej 13. Lekcję można wzbogacić 

spacerem do kamienicy przy ulicy Wschodniej 19, w której to przebywał przez pół roku Józef 

Piłsudski. Lekcje przeznaczone byłyby od klasy I-VI szkoły podstawowej. 
Termin: cały rok 2016 

Odpowiedzialna: Kamila Lutek 

Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 
 

W Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 planujemy również dotychczasową tematykę lekcji 

muzealnych dla młodzieży szkół, w autorskim projekcie ich realizacji. Lekcje tematycznie 

związane będą z wystawami stałymi Muzeum oraz innymi ważnymi wydarzeniami 
historycznymi. W roku 2016 proponujemy następujące tematy nowych lekcji muzealnych dla 

dzieci i młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 

 
1. Więzienie polityczne w latach 1855-1953 przy Długiej 

2. Tradycje obchodów Święta Niepodległości 

3. Konstytucja 3 Maja 1791, jej znaczenie w tradycji i kulturze polskiej 
4. Powstanie Kościuszkowskie 1794, przebieg i znaczenie 

5. Księstwo Warszawskie 1807-1815 

6. Powstanie listopadowe 1830-1831; przyczyny , przebieg , dowódcy 

7. Wybuch i przebieg Powstania Styczniowego 1863-1864 
8. Tworzenie się Łodzi przemysłowej 

9. Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich i na terenie Łodzi 

10. Legiony Polskie 1914-1917 
11. Operacja Łódzka 

Termin realizacji: cały rok 2016 

Odpowiedzialna: A. Kulazińska 
Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

Kontynuacja warsztatów historycznych dla dzieci szkół podstawowych, oraz gimnazjów, które 

w roku 2015 cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. 
- Warsztaty historyczno-modelarskie 

- Puzzle historyczne” 

- Odszukaj artefakt” 
- Warsztaty historyczno- plastyczne 

- Dzień z Panem Matejką 

- Dzień z Księciem Józefem 

Czas trwania warsztatów: 45-60 min. 
Odpowiedzialny : Dział Edukacyjny 

Termin realizacji: cały rok 2016 
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Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 
- Warsztaty dla młodzieży i dorosłych „Historia technik drukarskich” – wykorzystanie 

materiałów edukacyjnych towarzyszących wystawie „Rewolucja 1905-1907. W 111. rocznicę 

wybuchu” 
Odpowiedzialna: A. Kulazińska 

Termin: styczeń-czerwiec 2016 r. 

Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 
- Realizacja warsztatów artystycznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych z elementami 

edukacji patriotycznej, dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, połączonych z 

konkursami. 
Odpowiedzialna: A. Kulazińska 

Termin: styczeń-grudzień 2016 r. 

Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Przygotowanie merytoryczne autorskich projektów materiałów edukacyjnych dla młodzieży 

z tematyki wychowania patriotycznego (tradycje niepodległościowe), edukacji regionalnej 

(historia Łodzi) oraz tolerancji (religijnej: relacje chrześcijańsko-żydowskie, 
narodowościowej: relacje Polacy-narody świata). 

Odpowiedzialna : A. Kulazińska 

Termin: cały rok 2016 r. 
Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Udział w projekcie  edukacji patriotycznej „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie 

patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość 
Polski” – przygotowywanie warsztatów i prelekcji dla młodzieży. Projekt realizowany będzie 

w latach 2015-2019, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Odpowiedzialna: A. Kulazińska 
Termin: cały rok 2016 

Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 
 

 W 2016 roku w Oddziale Martyrologii Radogoszcz proponujemy następujące tematy lekcji 

muzealnych: 

 
- „Radogoszcz 1939 – 1945 – historia więzienia” 

Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z  powstaniem i funkcjonowaniem Rozszerzonego 

Więzienia Policyjnego w oparciu o materiały archiwalne, ikonograficzne oraz muzealia 
zgromadzone na wystawie stałej. Elementem uzupełniającym program lekcji jest film 

dokumentalny „Radogoszcz – więzienie policyjne 1939 – 1945”, który przedstawia dzieje 

więzienia i losy więźniów. 
Lekcja przewidziana jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Odpowiedzialne: J. Pinkowska, M. Młynarska  

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
 

- „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 – 1945. Życie codzienne w 

okupowanej Łodzi, miejsca pamięci”.  
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o bogate zbiory archiwaliów, ikonografii i realia 

historyczne, zgromadzone na wystawie stałej, uzupełnione prezentacją multimedialną.  

Proponujemy w tym zakresie następujące  formy zajęć edukacyjnych: 

- Edukacyjna gra historyczna – „Miasto Szyfrów” 
- Quiz „Puzzle Historyczne” związane z ważnymi dla Łodzi miejscami pamięci i obiektami 

- Quiz z eksponatami wystawienniczymi 
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Lekcja przewidziana jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Odpowiedzialni: J. Pinkowska, R. Pakuła, M. Młynarska 
Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 
- „Robotnicy przymusowi III Rzeszy” 

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o bogate zbiory archiwaliów, ikonografii i realia 

historyczne, zgromadzone na wystawie stałej, uzupełnione prezentacją multimedialną.  

Proponujemy w tym zakresie następujące  formy zajęć edukacyjnych: 
Lekcja przewidziana jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
 

- „Eksterminacja narodu żydowskiego i cygańskiego na przykładzie Litzmannstadt Getto i 

obozu cygańskiego.” 
Zajęcia prowadzone w oparciu o wystawę stałą „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i 

okupacji 1939 –1945”, na której prezentowane są dokumenty, fotografie oraz pamiątki 

dotyczące tej problematyki.  

Lekcja przewidziana jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Odpowiedzialne: J. Pinkowska, M. Młynarska 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
 

- „Tajne nauczanie jako jedna z form walki  z okupantem hitlerowskim.” 

Lekcja muzealna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty, fotografie i muzealia 

prezentowane na ekspozycji „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 –1945”, 
uzupełnione komentarzem prowadzącego, oraz dokumentami i fotografiami pozyskanymi od 

osób prywatnych i z Muzeum Literatury w Łodzi. 

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Odpowiedzialne: J. Pinkowska, M. Młynarska 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
 

- „Martyrologia dzieci polskich w latach 1939 – 1945, na przykładzie obozu dla dzieci i 

młodzieży przy ul. Przemysłowej i w Dzierżąznej.”  

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z losami dzieci podczas II wojny światowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, w oparciu o zachowane 

dokumenty i zdjęcia, uzupełnione komentarzem prowadzącego. 

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Odpowiedzialni: J. Pinkowska, M. Młynarska, R. Iwanicki  

Termin realizacji:  zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
 

- „Polacy w bitwie o Monte Cassino”  

Lekcja muzealna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty, fotografie i muzealia 

prezentowane na ekspozycji „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 –1945”, 
uzupełnione komentarzem prowadzącego, oraz dokumentami i fotografiami pozyskanymi od 

osób prywatnych i z Muzeum Literatury w Łodzi. 

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Odpowiedzialni: J. Pinkowska, M. Młynarska, R. Iwanicki, R. Pakuła 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 
- „Sowieckie obozy jenieckie (Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków)” 
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Lekcja muzealna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty, fotografie i muzealia 

prezentowane na ekspozycji „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 –1945”, 
uzupełnione komentarzem prowadzącego, oraz dokumentami i fotografiami pozyskanymi od 

osób prywatnych i z Muzeum Literatury w Łodzi. 

Lekcja przewidziana jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Odpowiedzialni: J. Pinkowska, M. Młynarska, R. Iwanicki 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 
- „Żołnierski czyn. Słowo o mundurze i uzbrojeniu 1. Samodzielnej Brygady 

Spadochronowej” 

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat operacji „Market – Garden” 
i udziału w niej 1.SBS. Kolejnym  punktem zająć jest prezentacja umundurowania, 

wyposażenia i uzbrojenia 1. SBS ze zbiorów Muzeum. Towarzyszy tej prezentacji pokaz 

multimedialny i quiz, związany z umundurowaniem i wyposażeniem żołnierzy i oficerów 1. 
SBS. 

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 

Odpowiedzialni: R. Pakuła, R. Iwanicki 

Termin realizacji: zadanie stałe 
Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- „ Alegorie i symbole w ikonografii patriotycznej.” 
Celem zajęć jest przybliżenie problematyki symboli i alegorii skrywających dążenia 

niepodległościowe Polaków. Lekcja prowadzona będzie w formie pokazu multimedialnego, 

odpowiednio dobranych kart pocztowych i grafik.  

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Odpowiedzialny: R. Pakuła 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, 
 

- „W nich historia zamknięta. Gmachy użyteczności publicznej, fabryki, place, parki w czasie 

okupacji niemieckiej w Łodzi.” 
Celem lekcji jest przedstawienie historii miasta w okresie poprzedzającym wybuch II wojny 

światowej i podczas okupacji poprzez prezentację multimedialną znanych miejsc i budynków 

oraz komentarz prowadzącego na temat historii wybranych  miejsc i zmian jakie nastąpiły w 

okresie okupacji 1939 – 1945. Podsumowaniem zajęć jest gra dydaktyczna, polegająca na 
usytuowaniu na  okupacyjnym planie Łodzi obiektami, o których była mowa podczas zajęć, 

zgodnie z obecnym ich usytuowaniem. 

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Odpowiedzialny: R. Pakuła 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
 

- „Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie”.  

Przy pomocy pokazu multimedialnego i eksponatów muzealnych prezentowane i omawiane są 

wybrane odznaczenia i ich historia. Zajęcia kończy quiz: polega na uporządkowaniu 
odznaczenia od najwcześniejszego (6 pozycji) oraz prawidłowe nazwanie orderów i 

odznaczeń.  

Lekcja dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Odpowiedzialny: R. Pakuła 

Termin realizacji: zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
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3.  Odczyty, spotkania, wykłady, prelekcje, spacery, historyczne wycieczki edukacyjne, 

 
 Wymienione w tej części planu pracy formy działalności Muzeum stanowią najczęściej 

stosowaną metodę w realizacji programu edukacyjnego. Ich różnorodność w odniesieniu do treści jak i 

uatrakcyjnienia przekazu powodują, że cieszą się one szczególnym zainteresowaniem i uznaniem 
odbiorców praktycznie wszystkich grup wiekowych. 

 W roku 2016 Muzeum będzie kontynuować zadania realizowane w tych formach pracy. 

Obejmować one będą zagadnienia z zakresu historii Polski, walk narodowo – wyzwoleńczych, tradycji 

kultywowanych w polskim społeczeństwie a odnoszących się do kształtowania postaw i wychowania 
patriotycznego. W większym stopniu będziemy upowszechniać problematykę martyrologii i walki w 

latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i Ziemi Łódzkiej. Organizować je 

będziemy na terenie Muzeum, a także w szkołach i innych instytucjach kultury. Wykładowcami będą 
specjaliści z danych tematów, pracownicy naukowi, świadkowie wydarzeń historycznych 

(współczesnych), pracownicy muzeum. Będą to m.in. następujące przedsięwzięcia: 

 
Projekty wydarzeń kulturalnych w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13: 

-  Organizowanie stałych spotkań „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Spotkania 

będą dotyczyły rocznic, bądź bieżących i ważnych tematów historycznych. 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum przy ul. Gdańskiej 13. 
Termin realizacji: cały rok (orientacyjny częstotliwość – jedno spotkanie na miesiąc) 

Odpowiedzialny: M. Mirowski 

 
- W związku z przypadającą 60. rocznicą wydarzeń 1956 r. Dział Historyczny planuje 

przygotować panel dyskusyjny poświęcony temu wydarzeniu, w którym udział wezmą 

najbardziej uznani historycy polscy zajmujący się tym okresem.  

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum przy Gdańskiej 13 
Termin realizacji: październik 2016 r. 

Odpowiedzialny:   Dział Historyczny Muzeum przy Gdańskiej 13 

 
- Spotkania i pokazy rocznicowe, organizowane z okazji obchodów: Konstytucji 3 Maja; 

Rocznicy wybuchu II wojny światowej; 11 listopada Święto Niepodległości. W imprezach 

tych będzie uczestniczyła młodzież i dzieci, a w ich trakcie przewidujemy pokazy sprzętu 
wojskowego, umundurowania i broni, o których opowiedzą i zaprezentują członkowie grup 

rekonstrukcji historycznej. Spotkania uwzględniają w swoich programach również zwiedzanie 

wystaw stałych i czasowych funkcjonujących w Muzeum. 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 
Odpowiedzialni: Dział Edukacyjny  

Termin realizacji: w czasie przypadających rocznic  

- Spotkanie z grupą rekonstrukcji historycznej „Strzelcy Kaniowscy”. Wydarzenie będzie 
przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Tego dnia dla każdej 

przybywającej grupy uczniów „Strzelcy Kaniowscy” wykonają pokaz umundurowania oraz 

broni (ok. 25 min.), a następnie młodzież będzie zwiedzała część z wystawy „Drogi do 
niepodległej 1791-1921” (ok. 25 minut.) Ewentualnie zajęciom odbywającym się tego dnia, 

będzie towarzyszył quiz historyczny ułożony specjalnie na tą okazje (ok. 20 minut), w którym 

dla najlepszych przewidziana byłaby nagroda w postaci wydawnictwa muzealnego. 

Termin realizacji: listopad 2016 r. 
Odpowiedzialna: K. Lutek 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 

 
- Spotkanie dzieci i młodzieży z członkami łódzkiego koła Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ. Będzie to pokaz pamiątek z różnych zakątków świata, zdjęcia, 

opowieści oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia (oryginalny wykrywacz min, umundurowanie, 

kamizelka kuloodporna, repliki broni).  
Termin realizacji: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2016 r. 

Odpowiedzialna: K. Lutek 
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Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 

 
- Przygotowywanie spotkań tematycznych na bazie wystawy „Rewolucja 1905-1907. W 111. 

rocznicę wybuchu” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Odpowiedzialna: A. Kulazińska 
Termin: styczeń - kwiecień 2016 r. 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 

 

- Spotkania i pokazy rocznicowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w Muzeum przy Gdańskiej 
13: 

- Obchody Konstytucji 3 Maja  

-  Zakończenie wybuchu II wojny światowej 
- 11 listopada Święto Niepodległości 

Na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą planujemy pokazy sprzętu wojskowego , 

umundurowania i broni, które zaprezentują członkowie grup rekonstrukcji historycznej. 
Spotkaniom będzie towarzyszyć zwiedzanie wystaw stałych i czasowych muzeum. 

Termin realizacji będzie związany z przypadającymi rocznicami 

Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańskiej 13 
 

- Spotkanie z Nauczycielami  

W miesiącu wrześniu 2016 r. planujemy zorganizować w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 
spotkanie z nauczycielami szkół Podstawowych, Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Przedstawimy ofertę edukacyjną naszego muzeum na rok 2017. W trakcie spotkania będziemy 

dyskutować na temat przedstawionej przez nas oferty edukacyjnej. Przeprowadzimy ankietę 

dotyczącą oczekiwań ze strony nauczycieli szkół, co pozwoli na dostosowanie naszego 
programu muzealnego. 

Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańskiej 13 
Termin realizacji: wrzesień 2016 r. 

 

Cykle planowanych prelekcji i innych wydarzeń kulturalnych w Oddziale Martyrologii 
Radogoszcz: 

 

- „Badania archeologiczno-ekshumacyjne grobów masowych z okresu I wojny  światowej 

prowadzonych na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Kostiuchnówka (Ukraina)” 
W dniach 3-8 sierpnia 2015 roku przeprowadzono prace archeologiczne i ekshumacyjne 

grobów żołnierzy poległych w trakcie działań I wojny światowej w rejonie miejscowości 

Kostiuchnówka na Ukrainie. Badania prowadzone były z inicjatywy Jarosława Góreckiego, 
komendanta Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego w Kostiuchnówce, pod patronatem Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przez polsko-ukraińską ekspedycję. W pracach zespołu 

uczestniczyli pracownicy ДП „Волинські старожитності” ДП НДЦ ОАСУ ІА НАНУ (DP 
OASU „Volyn”) – archeolodzy-Aleksiej Zlotohorsky, Serhij Shablovsky, Taras Verba oraz 

ukraiński historyk Andrzej Amons. Ze strony polskiej w pracach uczestniczyli dr Dominika 

Siemińska–archeolog, kierownik prac (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), mgr 

Mieczysław Góra-archeolog (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), mgr Adam 
Kuczyński-historyk (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), mgr Michał Siemiński -archeolog 

(Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), mgr Paweł Bezak (Muzeum Niepodległości w 

Warszawie), mgr Katarzyna Rogalska oraz mgr Łukasz Suska (Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku) oraz grupa harcerzy z Chorągwi Łódzkiej ZHP. 

Głównym założeniem prac było przebadanie i ekshumacja mogił legionistów polskich 

znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym oraz przeniesienie wydobytych 

szczątków na legionową nekropolię znajdującą się w Polskim Lasku koło Kostiuchnówki. 
Według zebranych informacji znajdowała się tam jedna duża mogiła, zawierająca szczątki 

około 40 legionistów oraz rząd kilku mogił pojedynczych (ich dokładna ilość nie była znana). 
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Istnienie mogiły zbiorowej potwierdzone zostało w 2007 roku, kiedy, dzięki staraniom pana 

Jarosława Góreckiego, odsłonięto jej fragment.  
Tegoroczne prace archeologiczne i ekshumacyjne wykazały, że w badanych sześciu grobach 

znalazły się szczątki żołnierzy z okresu I wojny światowej obu walczących ze sobą armii  

austro-węgierskiej i rosyjskiej. W grobie nr 1 znaleziono pagon żołnierza 307 pułku piechoty 
XLVI grupy armijnej. Pułk ten brał udział w walkach pod Kostiuchnówką prowadzonych w 

lipcu 1916. W związku z tym, że zawartość wszystkich grobów jest zbliżona do siebie i 

powstały one w jednym czasie można uznać, że odnalezione szczątki należą do żołnierzy 

biorących udział w lipcowej bitwie. Na jednoczasowość grobów wskazywać może 
odnalezienie w grobie nr 4 prawej, a w grobie nr 6 lewej kości piszczelowej, które należą do 

jednego osobnika. 

Potwierdzenie tożsamości poległych żołnierzy, przy obecnym stanie wiedzy oraz badań, jest 
niestety niemożliwe. Szczegółowe opracowanie wyników badań wymaga prowadzenia 

dalszych analiz, studiów i poszukiwań archiwalnych. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, 

czy ekshumowane groby były tymi, o których w swoich wspomnieniach mówi ksiądz Józef 
Panaś.  

Ponieważ podczas tegorocznych prac w Kostiuchnówce ekipa archeologiczno-ekshumacyjna 

otrzymała nowe informacje źródłowe o występowaniu w tej miejscowości następnych 

masowych grobów żołnierzy z okresu I wojny światowej, konieczne są ich dalsze naukowe 
poszukiwania w latach następnych. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

Odpowiedzialna: M. Góra   
Termin realizacji: cały rok 2016 

 

- „Bykownia – czwarty cmentarz katyński.” 

Prelekcja prezentująca wyniki polsko – ukraińskich badań archeologiczno - ekshumacyjnych 
przeprowadzonych na cmentarzysku w Bykowni w latach 2001 – 2012. Prelekcja oraz 

prezentacja multimedialna przeprowadzona zostanie przez uczestnika polskiej ekipy 

badawczej, archeologa – Mieczysława Górę. Prelekcja skierowana jest do młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Czas trwania – 1-1,5 godziny. 

 Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 Odpowiedzialny: M. Góra,   
Termin realizacji: cały rok 2016.  

     

- „Rola kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w latach 1941 -1945” 

 Celem prelekcji będzie przybliżenie udziału i roli kobiet w Polskich Siłach    Zbrojnych od 
utworzenia przy Armii gen. W. Andersa Pomocniczej Służby Kobiet w 1941 r., działalność na 

Bliskim i Środkowym Wschodzie, froncie włoskim  przy 2. Korpusie, a po zakończeniu 

działań wojennych  w Wielkiej Brytanii aż do rozwiązania PSK w 1948 r. Prelekcji 
towarzyszyć będzie pokaz archiwalnych fotografii i dokumentów. Zajęcia skierowane są do 

młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. czas trwania 

ok. 40 minut. 
Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

Odpowiedzialna: M. Młynarska  

Termin realizacji: II kwartał 2016 r. 

 
 -  „Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Łódź miastem secesji.”  

Celem zajęć jest prezentacja i próba oceny secesji łódzkiej. Podczas pokazu multimedialnego 

zaprezentowane zostaną przykłady kamienic, a uczestnicy będą rozważać mit miasta 
secesyjnego, którego architektura dla jednych jest sentymentalna i przywołuje wspomnienia 

wielkoprzemysłowego miasta, dla innych jest przedmiotem badań,  które podkreślają jej 

niepowtarzalność i ponad lokalny charakter. Temat lekcji przewidziany jest dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Czas trwania zajęć – 1,5 godziny. 
Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 

Odpowiedzialny: R. Pakuła 
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Termin realizacji: cały rok 2016  

 
- „Martyrologia dzieci polskich na przykładzie obozu przy ul. Przemysłowej i w Dzierżąznej.” 

Proponowane dwa ostanie tematy lekcji muzealnej przeprowadzone będą głównie w oparciu o 

materiały zgromadzone na ekspozycji stałej: „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i 
okupacji 1939 –1945”. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

Odpowiedzialne: M. Młynarska, J. Pinkowska 

Termin realizacji: cały rok 2016   
 

- Prelekcja „Powstanie i funkcjonowanie więzienia  radogoskiego w Łodzi 1939 - 1945” 

 Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 
 Odpowiedzialni: J. Pinkowska, M. Młynarska, R.Iwanicki, W. Źródlak 

 Termin realizacji: I -IV kwartał 2016 r. 

 
- Prelekcja „Kampania wrześniowa – szlak bojowy Armii  Łódź” 

 Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 

 Odpowiedzialni: J. Pinkowska,  M. Młynarska, R. Iwanicki  

 Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. 
 

- Prelekcja „Armia generała Andersa – bitwa pod Monte Cassino” 

 Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 
 Odpowiedzialni: R. Iwanicki, R. Pakuła, R. Iwanicki 

 Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. 

 

- Prelekcja „Germanizacja dzieci łódzkich na przykładzie obozu przy ul Spornej” 
 Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 

 Odpowiedzialna: J. Pinkowska 

 Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. 
 

- Prelekcja „Życie codzienne  łodzian w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945” 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 
 Odpowiedzialne: J. Pinkowska, M. Młynarska  

 Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. 

 

- Prelekcja „Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków  - jako jedna z form  eksterminacji narodu 
polskiego” 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły 

 Odpowiedzialni: J. Pinkowska, R. Iwanicki, M. Młynarska 
 Termin realizacji: I -IV kwartał 2016 r. 

   

- Piąta edycja rajdu rowerowego - gry miejskiej „Szlakiem tradycji niepodległościowych”. 
Uczestnicy otrzymują konkretne zadania określone w arkuszach dla poszczególnych kategorii 

wiekowych i odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami historycznymi na terenie naszego 

miasta. Efekt to konkretna wiedza wyniesiona z bezpośredniego kontaktu z miejscami tradycji 

i historii Łodzi. Rozpoczęcie gry i jej zakończenie będzie miało miejsce w Oddziale 
Martyrologii Radogoszcz. Szczegółowy program gry zostanie opracowany w I kwartale 2016 

roku. 

Miejsce realizacji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz 
Odpowiedzialni: Dział Historyczny  Oddziału Martyrologii Radogoszcz   

Termin realizacji: maj – czerwiec 2016 r. 

- „Realizacja wycieczki historycznej po terenie byłego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi 

przy ul. Przemysłowej”. 
Dla młodzieży gimnazjalnej z Łodzi i województwa, podczas corocznych obchodów pod 

Pomnikiem Martyrologii Dzieci w Parku im. Szarych Szeregów. 



57 

 

Miejsce realizacji: Park Szarych Szeregów 

Odpowiedzialni: pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii Radogoszcz 
Termin Realizacji: 1 czerwca 2016  r. 

 

- Przygotowanie merytoryczne (opracowanie komentarza, realizacja) wycieczki edukacyjnej 
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych podczas corocznych obchodów pod Pomnikiem 

Martyrologii Dzieci w parku im. Szarych Szeregów. Planowany jest quiz wiedzy historycznej 

związanej z historią obozu dla dzieci i młodocianych przy ul. Przemysłowej w Łodzi. 

 Miejsce realizacji: park im. Szarych Szeregów 
 Odpowiedzialni: R. Iwanicki, M. Młynarska, W. Źródlak   

 Termin realizacji: 1 czerwca 2016 

   
- Cykl wykładów, praktyk i konsultacji dla młodzieży akademickiej i licealnej. 

Przedsięwzięcie skierowane jest również do studentów kierunków humanistycznych, którzy 

będą zainteresowani danymi zagadnieniami wykraczającymi poza ich akademickie 
specjalizacje, chcącymi poszerzyć swą wiedzę historyczną. Wielowymiarowa znajomość II 

wojny światowej z pogranicza literatury, polityki, socjologii a nade wszystko historii może 

być dobrym dodatkiem i uzupełnieniem dla ich światopoglądu i poczucia tożsamości 

obywatelskiej.  
Odpowiedzialny: R. Iwanicki, W. Źródlak   

Termin realizacji:  w skali całego roku 2016, zadanie stałe  

 
- Spotkania z cyklu „Świadkowie historii mówią…” , m.in.  z byłym więźniem Radogoszcza – 

Donatem Doliwą, z Władysławem Pawełkiem i Haliną Kabacińską, którzy podczas II wojny 

światowej udzielały pomocy ludności żydowskiej. 

Odpowiedzialny: J. Pinkowska 
Termin realizacji: 2016 rok zadanie stałe 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 
- Spotkania z cyklu „Dzieje się w Muzeum…” , których celem jest promocja działalności 

naukowej, wydawniczej oraz projektów edukacyjnych  Muzeum. 

Odpowiedzialny: R. Pakuła 
Termin realizacji: w skali roku 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

 
Propozycje tematyczne prelekcji dla klas maturalnych  

w siedzibie głównej muzeum przy ul. Gdańskiej 13:  

 
- „Powstanie styczniowe 1863”  - prelekcje (z nową prezentacją  multimedialną, która składa 

się z wielu slajdów, ilustracji, schematów i ciekawostek). 

Odpowiedzialny: Pracownicy Działu Edukacyjnego MTN 
 Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. 

  Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- „Kobiety w Powstaniu Styczniowym” 
W przypadku młodszych uczestników istnieje możliwość połączenia prelekcji warsztatami: 

puzzle historyczne, dzieci będą układać puzzle, które powstały w oparciu o pocztówki 

przedstawiające symbole i sceny związane z powstaniem styczniowym, a w przypadku 
starszych uczestników zajęcia można połączyć   ze specjalnie ułożonym na tą okazje quizem 

historycznym. 

Ewentualnie w tym okresie do oferty edukacyjnej Muzeum można również włączyć prelekcje 

o życiu i twórczości malarza Artura Grottgera, który na obrazach uwiecznił wydarzenia 
związane z manifestacjami patriotycznymi z lat 1860-1862 oraz  z powstaniem styczniowym. 

Odpowiedzialna: K. Lutek 
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Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 

 
- W maju 2016 roku,  z okazji święta 3 maja planujemy wprowadzić prelekcje w cyklu 

„Miesiąc   z Konstytucją 3 maja”. Zajęcia w naszym Muzeum poświęcone Konstytucji 3 będą 

występować w trzech wersjach przystosowanych do wieku uczestników. We wszystkich 
wersjach lekcja muzealna składać się będzie z części prelekcyjnej opartej na prezentacji 

multimedialnej, mówiącą o sytuacji Rzeczpospolitej w latach 1772 - 1793, jej problemach 

zewnętrznych i wewnętrznych, procesie tworzenia samego dokumentu, a także dalszych 

losach jego i jego twórców, ale w zależności od wieku słuchaczy będzie ona dłuższa bądź 
krótsza oraz towarzyszyć jej będą, albo puzzle historyczne, albo quiz historyczny. W czasie 

tych zajęć będzie również możliwa projekcja 12 minutowego filmiku edukacyjnego będącego 

żywą interpretacją obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. Ewentualny quiz 
historyczny zostanie połączony z konkursem. 

Odpowiedzialna: K. Lutek  

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 
 

- „Miesiąc z Powstaniem Listopadowym”. 

W czasie „Miesiąca z Powstaniem Listopadowym” uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać 

jedną z dwóch wybranych prelekcji. 
Powstanie listopadowe - rys historyczny z nową prezentacją  

multimedialną, która składa się z wielu slajdów, ilustracji i ciekawostek. Zapomniani 

bohaterowie – będą to zajęcie poświęcone mniej znanym uczestnikom powstania, którzy 
przeszli  w zapomnienie.             

W przypadku młodszych uczestników istnieje możliwość połączenia prelekcji z warsztatami: 

puzzle historyczne, dzieci będą układać puzzle, które będą przedstawiać sceny związane z 

powstaniem listopadowym, a w przypadku starszych uczestników zajęcia można połączyć z 
specjalnie ułożonym na tą okazje quizem historycznym. 

Odpowiedzialna: K. Lutek 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 
 

- „Miesiąc z Powstaniem Styczniowym”. 

W styczniu oraz w okresie ferii zimowych z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego 
planuje wprowadzić prelekcje w cyklu „Miesiąc z Powstaniem Styczniowym”. W czasie 

„Miesiąca z powstaniem styczniowym” uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać jedną z 

dwóch wybranych prelekcji, przeprowadzanych przez pracowników Muzeum: 

- Powstanie styczniowe 1863  - rys historyczny (z nową prezentacją   multimedialną, która 
składa się z wielu slajdów, ilustracji, schematów i ciekawostek) 

Odpowiedzialna: K. Lutek 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 
 

- „Święto 11 Listopada” 

Podobnie jak w 2015 r. na okres 15.10.2016 r. – 15.12.2016 r. będzie wprowadzona specjalna 
prelekcja (z elementami lekcji muzealnej) „Święto 11 listopada”. Celem tych zajęć będzie 

uświadomienie młodzieży tego, jak ważne było dla Polski odzyskanie niepodległości w 1918 

r. i dlaczego akurat dzień 11 listopada stał się polskim świętem narodowym. Lekcja ta składać 

się będzie z dwóch części. Pierwsza część przybierze formę prelekcji opartej o prezentacje 
multimedialną, w czasie której uczestnicy poznają pochodzenie polskich symboli narodowych 

oraz okoliczności, które doprowadziły do odbudowy państwa polskiego. Druga część 

przybiera formę typowej lekcji muzealnej, gdzie w oparciu o wystawę „Drogi do Niepodległej 
1791-1921” uczestnicy zajęć zapoznają się z eksponatami związanymi z wydarzeniami, które 

miały miejsce na drodze Polski do niepodległości. 

Odpowiedzialna: K. Lutek 

Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 
 

- Propozycja edukacyjna prelekcji na temat II wojny światowej 
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W roku 2016 główne zamierzenia skupią się na przygotowaniu z następującej tematyki:  

 Stanisław Skalski - as polskiego lotnictwa myśliwskiego II wojny światowej 

 Jan Zumbach - lotnik niepokorny 

 Z dziejów polskiej szachownicy lotniczej 

 7 eskadra myśliwska im. T. Kościuszki - dzieje, sprzęt i wyposażenie 

 Z kart chwały Dywizjonu 303 

 Polacy w Bitwie o Anglię 

 Z dziejów Armii Polskiej we Francji 

 W stuleciu Aktu 5 Listopada 

 W setną rocznicę bitwy jutlandzkiej - ostatniego wielkiego starcia okrętów liniowych 

 Pistolet VIS wz. 1935 - legendarna konstrukcja Józefa Wilniewczyca i Jana   

           Skrzypińskiego 

 W 95. rocznicę podpisania traktatu ryskiego 

 W 90. rocznicę maja 1926 roku. Udział jednostek wojskowych Okręgu Korpusu nr IV 
           w Łodzi 

 Japoński „blitzkrieg”. 75. rocznica ataku na Pearl Harbour 

Odpowiedzialny: K.A.  Czernielewski 

Termin realizacji: cały 2016 r. 
Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 

 

- Organizacja III Spotkania i Forum Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi Statkami i 
Okrętami.   

Celem spotkania  jest  prezentacja kolekcji, a także wymiana pocztówek i doświadczeń.  

Znaczącym elementem będzie udział w spotkaniu fotografów specjalizujących się w tej 

tematyce. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pocztówek ze zbiorów zainteresowanych 
kolekcjonerów. Konferencja odbędzie się pod koniec maja 2016 r. 

Odpowiedzialny: W. Źródlak 

Termin realizacji: kwiecień - maj 2016 r. 
Miejsce realizacji: siedziba główna muzeum, ul. Gdańska 13 

 

- Organizacja w miesiącu sierpniu 2016 r. „Pikniku archeologicznego”  
Byłyby to archeologiczne badania sondażowe  nieznanego historycznie  toru tramwajowego, 

tuż obok „Kuźni Romów”.  

Informacja dotycząca szyn na posesji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 84 („Kuźnia 

Romów”): 
Odnalezienie nieznanych fragmentów szyn na posesji przy ul. Wojska Polskiego 84 wzbudziło  

duże zainteresowanie w gronie znawców dziejów łódzkiego getta, komunikacji tramwajowej 

w nim Elektrische Strassenbahn-Getto  (ES–G) oraz historycznej ikonografii łódzkiej.  
Kwestia została wstępnie zbadana poprzez historyczną  kwerendę  i przedyskutowana. 

Osobiście przejrzałem teczkę „Strassenbahn” w aktach Gettoverwaltung,  znajdującej się w 

łódzkim Archiwum, bo tylko tam mogły być jakiekolwiek informacje na ten temat. Akta ES-G 

- żydowskiej administracji getta są w stanie szczątkowym i zawierają tylko listy pracowników. 
Ponadto dotarłem do teczek posesji Wojska Polskiego 84 i 86 w Wydziale Architektury UMŁ. 

Przejrzałem również znaną do tej pory ikonografię do tego miejsca (kilka zdjęć), plany sieci 

torowej, zarówno tramwajów miejskich oraz tramwaju w getcie z tego okresu oraz wszystkie 
materiały do przygotowywanej przeze mnie, wspólnie z inż. Jerzy Wojtowiczem (niegdyś 

pracownikiem MPK-Łódź), monografii historycznej o ES-G. 

Jedno jest pewne: nigdzie nie ma informacji o tym torze tramwajowym i coraz bardziej grono 
osób dyskutujących nad tą kwestią skłania się do stwierdzenia, że chyba jednak te szyny nie są 

związane z gettem i funkcjonującym tam, po likwidacji obozu cygańskiego, dużym resortem 

„obuwia słomianego”. 

Pewność można uzyskać tylko po dokonaniu odkrywki archeologicznej fragmentu tego toru, 
ażeby dostać się do podkładów i zobaczyć jak były do nich mocowane. Być może uda się 

odkryć na nich cechy producenta, co jednoznacznie ustawiłoby chronologicznie tę kwestię. 
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Charakterystyczną i zgodną z opinią wspomnianego wyżej grona informacja znawców spraw 

kolejowych w Łodzi – Michała i Tomasza Jerczyńskich z Łodzi.  
Propozycje dotyczące tej kwestii: 

Sprawa idealnie nadaje się do dużego medialnego eventu, ale w odpowiednim czasie, najlepiej 

na kolejne obchody rocznicy likwidacji getta, czyli w sierpniu 2016 r. 
Proponowana odkrywka, byłaby uporządkowaniem tego fragmentu podwórka (czyli nie 

wymaga specjalnych pozwoleń budowlanych), ponieważ ograniczyłby się do usunięcia 

niewielkiego nadkładu ziemi tylko w górnej krawędzi szyny i usunięcie pozostałości 

zrujnowanej komórki. Nieco głębsza odkrywka archeologiczna fragmentu toru wzdłuż jego 
przebiegu, o wymiarach mniej więcej 2,0 x 1,0 m,  wymagałaby wykopu badawczego, który 

potem mógłby być zasypany. 

Sondażowo zasięgnąłem informacji w tej sprawie w administracji tego budynku, znajdującej 
się przy ul. Przemysłowej 7: 

- budynek jest „Wspólnotą”, z przeważającym udziałem miasta (ponad 90%) i posiada tylko 

jednego współwłaściciela, który mieszka prawdopodobnie na Śląsku i mało interesuje się 
swoją „posiadłością”. Jest z nim kontakt, ale kluczowe decyzje podejmuje miasto; 

- w generaliach, administracja budynku nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy wykonali swoją 

archeologiczną odkrywkę. Będą też skłonni na swój koszt dostarczyć i przekazać niewielki 

kontener na śmieci i nadmiar  ziemi. Łączy się to z kolei planem  dalszego uporządkowania 
otoczenia „Kuźni Romów”, co jest bardzo ważne w interesie Muzeum oraz Miasta.   

nasze działania powinniśmy zorganizować w formie „pikniku archeologicznego” pod hasłem 

„Odkrywamy nieznany fragment dziejów łódzkiego getta”. 
 Istotą tego pikniku byłaby prezentacja „na żywo” sposobu i form pracy archeologów. 

Prace te zostałyby wykonane pod merytorycznym i organizacyjnym kierownictwem dyr. M. 

Góry, który jest doświadczonym  badaczem  terenowym w Polsce  i zagranicą. W planie 

dalszym,  na zakończenie prac,  napisanie artykułu – sprawozdania z przeprowadzonych prac 
badawczych pod „Kuźnią Romów”.  

 Ażeby osiągnąć lepszy efekt edukacyjny, można by ogłosić nabór do prac dla ekipy 

archeologicznej, pracowników wśród miejscowej młodzieży, zamieszkałej w okolicznych 
domach lub z którejś z pobliskich szkół licealnych (potrzeba jest pięć osób, które ukończyły 

18 lat). 

 Podjęcie tego zadania winno być poprzedzone informacyjną akcją prasową, 
skierowaną do mieszkańców Łodzi, a przede wszystkim Bałut, w celu wywołania wspomnień, 

co do tego miejsca w okresie wojennym i powojennym, które być może wyjaśnią sprawę szyn 

tramwajowych obok . 

 Osiągamy przez to również dodatkowo kolejny efekt edukacyjny, w odniesieniu do 
mieszkańców tej kamienicy i tego rejonu miasta, co z kolei na pewno przełoży się na 

bezpieczeństwo „Kuźni Romów”. 

 Jako entourage dla prowadzonych prac winna, być otwarta nasza wystawa czasowa w 
„Kuźni Romów”. Można ją okresowo  wzbogacić o niewielką wystawę o komunikacji 

tramwajowej w łódzkim getcie, którą wyeksponować można na posiadanych przez nas 

sztalugach.  
 Zaprosić do odwiedzenia wykopalisk  byłych więźniów getta i ich rodziny w celu 

podzielenia się z nimi najnowszymi informacjami o tym miejscu, gdzie odkrywamy nieznany 

fragment dziejów Litzmannstadt Getto.  

 Na bieżąco o całym wydarzeniu pikniku archeologicznego należy informować łódzkie 
media,  w tym  „Dziennik Łódzki” (red. Annę Gronkiewicz).  

Odpowiedzialni: W. Źródlak, M. Góra,  R. Iwanicki   

Termin realizacji: sierpień 2016 r. 
Miejsce realizacji: Kuźnia Romów MTN w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 84  
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4. Upowszechnianie tradycji patriotycznych naszego miasta     

         
Celem działalności Muzeum w tym zakresie jest przekazanie wiedzy historycznej na temat 

ważnych miejsc, wydarzeń i postaci, które powinien znać każdy mieszkaniec Łodzi. Chcemy 

również, poprzez wybraną tematykę, wzbudzić wśród łodzian poczucie dumy z tradycji 
naszego miasta i udziału jego mieszkańców w walkach narodowo – wyzwoleńczych. W 2016 

roku będziemy kontynuować zgodnie z doświadczeniem lat poprzednich prelekcje, odczyty i 

spotkania związane z problematyką martyrologii i walki społeczeństwa polskiego w latach II 

wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i Ziemi Łódzkiej. Odbywać się one 
będą w Muzeum, ale także w szkołach. Jedną z form działalności edukacyjnej są: 

 

- W 2016 roku będziemy organizować „spotkania z żywą historią”, poświecone historii Łodzi, 
rozwojowi miasta i przemysłu w XIX wieku, urozmaicone wycieczką terenową dotyczącą 

poszczególnych zabytków (np. Ratusz  i budynek najstarszej łódzkiej apteki na Placu 

Wolności, kościół św. Józefa, Pałac Poznańskiego, Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej). 
Czas trwania zajęć około 60 –90 minut. 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 

Termin realizacji: zadanie stałe 
 

- Prelekcje, odczyty i lekcje na temat historii więzienia politycznego, funkcjonującego w latach 

1885 - 1953 przy ul. Długiej (Gdańska 13), połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej i 
dziedzińca więziennego. 

Czas trwania zajęć około 60 minut 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 
Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- Prelekcje, odczyty i lekcje poświęcone dziejom Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na 
Radogoszczu w latach 1939 – 1945, połączone ze zwiedzaniem ekspozycji stałej, Mauzoleum 

i kwater ofiar masakry radogoskiej na cmentarzu św. Rocha przy ul. Zgierskiej. Ponadto 

uczestnicy zajęć zapoznają się również z filmem „Radogoszcz – hitlerowskie więzienie 
policyjne”. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjum i liceum. 

Czas trwania zajęć około 90 minut. 

Odpowiedzialny: Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz        

Termin realizacji: zadanie stałe 
 

- Prelekcje, odczyty i lekcje dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej poświęcone 

dziejom Wojska Polskiego w Łodzi, a zwłaszcza 28 i 31 pułku Strzelców Kaniowskich, w 
oparciu o ekspozycję „Drogi do Niepodległej...”.  Zajęcia połączone zostaną ze zwiedzeniem 

kościoła św. Jerzego, w którym znajdują się liczne tablice pamięci poświęcone jednostkom 

WP garnizonu Łódź oraz związane z  martyrologią i walką Polaków w latach 1939 – 1945. 
Następnie młodzież obejrzy budynki pozostałe po koszarach garnizonu Łódź przy ul. 

Legionów i Żeligowskiego. 

Czas trwania zajęć około 120 minut 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 
Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny,   

Termin realizacji: zadanie stałe 

 
- Prelekcja, odczyt i lekcja:  „Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Łódź miastem secesji?”  

Celem zajęć jest prezentacja i próba oceny secesji łódzkiej. Podczas pokazu multimedialnego 

zaprezentowane zostaną przykłady kamienic, a uczestnicy będą rozważać mit miasta 

secesyjnego, którego architektura dla jednych jest sentymentalna i przywołuje wspomnienia 
wielkoprzemysłowego miasta, dla innych jest przedmiotem badań,  które podkreślają jej 
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niepowtarzalność i ponad lokalny charakter. Temat lekcji przewidziany jest dla uczniów szkół 

licealnych. Czas trwania zajęć – 1,5 godziny. 
Miejsce realizacji: Oddział martyrologii Radogoszcz, szkoły 

Odpowiedzialny: R. Pakuła 

Termin realizacji: w skali roku   
 

Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 proponuje z okazji  ważnych świąt państwowych 

następujące zajęcia patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

- 3 Maja (święto państwowe, 3 maja 2016 r. oferta Działu Edukacyjnego Muzeum z udziałem 
grupy rekonstrukcyjnej), 

- 15 sierpnia (święto państwowe, 15 sierpnia 2016 r. oferta Działu Edukacyjnego Muzeum), 

- 11 Listopada (święto państwowe, 11 listopada 2016 r. oferta Działu Edukacyjnego Muzeum z 
udziałem wojskowych grup rekonstrukcyjnych „STRZELCÓW”  i  „POLSKIEJ 

ORGANIZACJI  WOJSKOWEJ”), 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13  
Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 

Termin realizacji: zadanie stałe 

 

 

Propozycje  spacerów patriotycznych  Muzeum na terenie Łodzi (trasa, obiekty):  

 

- Bazylika św. St. Kostki, Grób Nieznanego Żołnierza, kościół św. Mateusza, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa wraz ze skansenem 

Zapoznajemy z dziejami obiektów w tym np. w bazylice z niektórymi tablicami 

pamiątkowymi, grobem SB T. Burzyńskiego, poznajemy dzieje  pomnika ks. S. Skorupki, 

symbolicznego Grobu Nieznanego Żołnierza,  następnie z sakralnym obiektem ewangelickim, 
zwiedzamy CMW wraz z obiektami skansenu.  

Planowany czas ok. 120 -145 minut. 

Odpowiedzialny – G. Wróbel.  
Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- ul. Piotrkowska – Pl. Wolności do ul Rewolucji  
Zwiedzanie Placu Wolności, gawęda o pomniku Tadeusza Kościuszki, Muzeum „Beczka”, - 

gawęda o architekturze  łódzkiego budownictwa.  

Czas ok. 60 - 80  minut. 

Odpowiedzialny – G. Wróbel.  
Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- Muzeum Miasta Łodzi, kościół św. Józefa,  Manufaktura 
Zwiedzanie Muzeum  Miasta Łodzi i zwrócenie uwagi na gabinety Jana Karskiego, Artura 

Rubinsteina, dzieje kościoła św. Józefa tam np. prezentacja pięknych chorągwi parafialnych, 

spacer po Manufakturze.   
Czas: 120-145 minut. 

Odpowiedzialny – G. Wróbel.  

Termin realizacji: zadanie stałe 

 
- Obóz Cygański – Park Ocalałych – Anstadta 7 

Zapoznanie się z dziejami Obozu Romów i Sinti – 5007 uwięzionych Romów z Austrii w tym 

2600 dzieci z obozu funkcjonującego od 5 XI. 1941 do 12.I 1942 na terenie Litzmannstad-
Getto. Ok. 600 osób zmarło w getcie  na tyfus, pozostali zostali zamordowani przez Niemców 

w Kulmhof (Chełmno nad Nerem).  

Następnie zwiedzanie Parku Ocalałych wraz z Pomnikiem Polaków ratujących Żydów. Ponad 

6500 Polaków otrzymało medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.  
Kolejny gmach na trasie zwiedzania to były budynek niemieckiego „Gestapo” oraz po wojnie 

polskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Tam również odwiedzenie Pomnika Ofiar Komunizmu.   
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Czas: ok.180 minut. 

Odpowiedzialny – G. Wróbel. 
Termin realizacji: zadanie stałe 

 

– Pomnik Pękniętego Serca – Stacja Radegast. 

Zapoznanie z dziejami Obozu dla Dzieci w Łodzi,  zwanego Obozem przy ulicy Przemysłowej 

i losami Litzmannstadt-Getto.   

Czas: ok.120 minut. 

Odpowiedzialny – G. Wróbel. 
Termin realizacji: zadanie stałe 

 

- Więzienie Policyjne Radegoszcz – Cmentarz św. Rocha - Klasztor Sióstr Karmelitanek. 

Zapoznanie się z historią okupowanej przez Niemców Łodzi w latach 1939-1945, w oparciu  o 

wystawę w Oddziale Martyrologii Radogoszcz MTN, przy ul. Zgierskiej 147.  Odwiedziny 

zbiorowej mogiły ofiar zbrodni na dziedzińcu radgoskim oraz obok mogiły polskich ofiar 
bombardowania Sztabu Armii „Łódź” z września 1939 r.    

Na zakończenie spaceru proponujemy jeszcze zwiedzanie klasztoru Sióstr Karmelitanek oraz 

rekreacyjne przejście po parku na Radogoszczu.  

Czas: ok.145 minut. 
Odpowiedzialny – G. Wróbel. 

Termin realizacji: zadanie stałe 

  
 

5. Konkursy, Quizy,  Uroczystości, Obchody,  Imprezy 
 

 W procesie edukacji historycznej jest wiele form i ciekawych przedsięwzięć intensyfikujących 
osiągane efekty w tym zakresie. Jedną z nich jest niewątpliwie forma obejmująca różnego rodzaju 

konkursy i inne wydarzenia kulturalne. Przedsięwzięcia tego typu cieszą się dużą popularnością nie 

tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych. W związku z tym w 2016 roku 
planujemy następujące działania: 

   

  Konkursy 

 

- „Konkurs wiedzy o Litzmannstadt-Getto” – IV edycja. Jest to już stały element działalności 

edukacyjnej, skierowanej do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym 

roku planujemy zmodyfikować nieco regulamin Konkursu, by przeprowadzić I oraz II etap 
Konkursu oddzielnie dla młodzieży szkół gimnazjalnych i uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Chcielibyśmy uwrażliwić młode pokolenie Polaków na przerażające 

konsekwencje procesu likwidacji przedstawicieli narodu żydowskiego oraz Romów i Sinti z 
Burgenlandu, który był skrupulatnie realizowany przez hitlerowców.  Również zjawisko 

wynaturzenia osób, które wykonywały polecenia swoich dowódców, przełożonych i z 

premedytacją pozbawiały życia niewinne osoby przybrało ogromne rozmiary i należałoby 
zwrócić na to uwagę. Naszym zadaniem jest zachowanie pamięci o tych tragicznych 

wydarzeniach i przekazywanie wiedzy o Holokauście, by uświadomić ludziom potrzebę 

pokojowej koegzystencji i tolerancji wobec innych narodów. Poprzez edukację możemy 

kształtować prawidłową postawę moralną młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli 
wpajać te wartości przedstawicielom następnych pokoleń. 

Odpowiedzialny: Oddział „Stacja Radegast” S. Gawlik 

Termin realizacji: styczeń – marzec 2016 r. 
 

- Zorganizowanie na terenie Łodzi: Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 

Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” – II edycja. Konkurs plastyczny adresowany będzie 

do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem 
Konkursu będzie pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych, ich 

rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych. 
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Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź, na zajęciach w placówkach 

wychowawczych lub artystycznych.  
Odpowiedzialny: S. Gawlik 

Termin realizacji: marzec 2016 r. 

Miejsce realizacji: Oddziałał Oddział Stacja Radegast 
 

- Konkurs fotograficzny, poetycki i plastyczny, związany z miejscami pamięci w Łodzi i w 

województwie łódzkim. 

Uczestnicy będą musieli wykazać się podstawową wiedzą historyczną dotyczącą danego 
obiektu martyrologicznego. 

Przewidziane są trzy nagrody i jedno wyróżnienie (pozycje książkowe, albumy i dyplomy). 

Projekt skierowany jest do młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
Odpowiedzialni: J. Pinkowska, M. Młynarska 

Termin realizacji: w skali całego roku 

Miejsce realizacji: Oddziałał Martyrologii Radogoszcz 
 

- Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Test konkursowy zostanie 

zredagowany w dwóch poziomach dla odpowiedniej grupy wiekowej. Nagrody zostaną 
przyznane w dwóch kategoriach, trzy pierwsze miejsca. 

Odpowiedzialna: K. Lutek 

Termin realizacji: styczeń 2016 r. 
Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Konkurs plastyczny „Drogi do Niepodległej 1791-1921” 

Konkurs plastyczny ma na celu przybliżenie wiedzy historycznej o tradycjach 
niepodległościowych oraz wykazaniem się zdolnościami i pomysłowością plastyczną 

młodzieży szkolnej. 

Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie wiekowe: gimnazjalną i licealną, przyznane 
zostaną nagrody w dwóch kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca. 

Odpowiedzialna : K.  Lutek 

Termin realizacji: listopad 2016 r. 
Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

 

Quizy 

 

W roku 2016 będzie kontynuowana idea Quizu Historycznego, ale odnowiona i odświeżona. 

Quiz zawiera 160 pytań z 2 epok historycznych – XIX i XX wiek. Każdy z zestawów ma 2 
poziomy trudności i podzielony jest na historię Polski   i historię powszechną. Quiz ma formę 

testu wyboru (a,b,c,d), na poziomie zaawansowanym są możliwe 2 poprawne odpowiedzi. 

Istnieje możliwość rozwiązania całego quizu 160 pytań (w tym przypadku quiz trwa 75 minut) 
lub wybranych części quizu (każda część ma 20 pytań):  

Drogi do niepodległej 

Historia Polski XIX wieku poziom podstawowy 

Historia powszechna XIX wieku poziom podstawowy 
Historia powszechna XIX wieku poziom zaawansowany 

Historia Polski XX wieku poziom podstawowy 

Historia Polski XX wieku poziom zaawansowany 
Historia powszechna XX wieku poziom podstawowy 

Historia powszechna XX wieku poziom zaawansowany 

Odpowiedzialna : Kamila Lutek 

Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 
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Obchody, Uroczystości,  Imprezy 

 
- „74 rocznica likwidacji obozu cygańskiego w Litzmannstadt Getto” – uroczystość 

zorganizowana przez Centrum Dialogu w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych i 

Urząd Miasta Łodzi na terenie Kuźni przy ul. Wojska Polskiego 84, gdzie znajduje się 
ekspozycja „I skrzypce przestały grać”. 

Odpowiedzialny: Zespół merytoryczny Oddziału Stacji Radegast 

Termin realizacji: styczeń 2016 r 

  
 

-     „Dzień Pamięci o Zagładzie Romów”.  

 W dniu  02.08.2016 r. na terenie Kuźni przy ul. Wojska Polskiego 84, odbędą się 
uroczystości związane  z   zagładą Romów  w Auschwitz-Birkenau. Rokrocznie 2 sierpnia na 

terenie byłego familijnego obozu cygańskiego (Familienzigeunerlager) w Auschwitz II - 

Birkenau Romowie spotykają się, by uczcić ofiary holokaustu. 
Odpowiedzialny: Zespół merytoryczny Oddziału Stacja Radegast 

Miejsce: na terenie Kuźni w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 84 

Termin realizacji: 02.08.2016 r.   

 
 

- „71 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi.” 

Uroczystość organizowana corocznie na terenie Mauzoleum na Radogoszczu. Organizatorami 
są: Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, 

Prezydent Miasta Łodzi. W uroczystości uczestniczą mieszkańcy miasta, kompania honorowa 

Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, instytucji i szkół. Przebieg 

uroczystości to wystąpienia oficjalne, apel poległych oraz składanie kwiatów. 
Miejsce uroczystości: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN 

Termin realizacji: 19 stycznia 2016 r. 
 

- „Dzień Pamięci Holokaustu”. Uroczystość organizowana od roku 2010. Jej celem jest 

przypomnienie tego okrutnego mordu dokonanego na narodzie żydowskim. W uroczystości 
biorą udział władze wojewódzkie i miejskie, a także przedstawiciele stowarzyszeń, Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej oraz młodzieży. Jej miejscem jest „Stacja Radegast”, gdzie po 

oficjalnych wystąpieniach władz i gości składane są kwiaty i znicze jako dowód pamięci o 

ofiarach i wyraz hołdu. 
Miejsce realizacji: MTN, Oddział „Stacja Radegast” 

Odpowiedzialny: Oddział Muzeum „Stacja Radegast” 

Termin realizacji: 27 stycznia 2016 r. 
 

- „Noc Muzeów”, impreza której celem jest udostępnienie mieszkańcom Łodzi zbiorów 

Muzeum, wystaw oraz przygotowanie na te okazję imprez towarzyszących. Szczegółowy 
program „Nocy Muzeów” opracowany zostanie w I kwartale 2016 r. 

Miejsce realizacji: Siedziba Główna Muzeum przy Gdańskiej 13,                                Oddział 

Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 oraz Oddział Stacja Radegast. 

Odpowiedzialne:    Działy merytoryczne Muzeum  
Termin realizacji:  maj 2016 r.  

 

- „72. Rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto.”  W ramach tej rocznicy odbywać się będą 
uroczystości z udziałem rodzin byłych mieszkańców getta.  

Miejsce uroczystości: Oddział Muzeum Stacja Radegast 

Odpowiedzialny: Zespół pracowników Oddziału Stacja Radegast 

Termin realizacji: 29 sierpnia 2016 r. 
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- „Ferie zimowe.” W czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w 

mieście, przygotujemy program łączący wiedzę historyczną z zabawą. Planujemy warsztaty 
modelarskie, konkursy plastyczne, układanki ze znanych obrazów przedstawiających 

wydarzenia historyczne, gry znanych obrazów przedstawiających wydarzenia historyczne, gry 

historyczne planszowe. Udostępnimy również dla dzieci i młodzieży wystawy stałe i czasowe. 
Zorganizujemy spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej oraz Bractwa Rycerskiego, 

które za-demonstrują stroje z epoki, broń oraz opowiedzą o obyczajach danej epoki. 

Miejsce realizacji: MTN, ul. Gdańska 13 oraz Zgierska 147 

Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 
Termin realizacji: styczeń-luty 2016 r.  

 

- Ferie letnie „Lato w Muzeum”. Impreza przygotowana według odrębnego programu 
opracowanego przez Muzeum na okres wakacji. Dla dzieci i młodzieży pozostającej w 

mieście podczas ferii letnich zaproponujemy pobyt w Muzeum pomyślany jako edukacja 

historyczna, połączony z grami, konkursami i zabawami. Planujemy przygotować konkursy 
plastyczne, warsztaty modelarskie oraz gry historyczne.  Przewidujemy także organizację 

spotkań z Bractwem rycerskim oraz innymi grupami  rekonstrukcji historycznej. 

Miejsce realizacji: MTN, ul. Gdańska 13 oraz Zgierska 147 

Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny 
Termin realizacji: lipiec – sierpień 2016  

- Realizacja  i organizacja III Spotkania i Forum Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi 

Statkami i Okrętami.   
Celem spotkania  jest  prezentacja kolekcji, a także wymiana pocztówek i doświadczeń 

kolekcjonerskich.  Znaczącym elementem będzie udział w spotkaniu fotografów 

specjalizujących się w tej tematyce. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pocztówek ze 

zbiorów zainteresowanych kolekcjonerów.  
Miejsce realizacji: MTN, ul. Gdańska 13 

Odpowiedzialny: W. Źródlak  

Termin realizacji: koniec maja 2016 r.  
 

- Piknik Niepodległościowy, zorganizowany z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, który odbędzie się na rynku Manufaktury. Przygotowany zostanie program, 
który obejmować będzie prezentację wystawy i pokaz multimedialny ukazujący m.in. Łódź w 

latach 1914-1918.  

Miejsce realizacji: Rynek Manufaktury w Łodzi 

Odpowiedzialni: Dział  Edukacyjny 
Termin realizacji: 11 listopada 2016 r. 

 

- Udział w pracach merytorycznych Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i  
  Męczeństwa. Dotyczą one różnorodnych form upamiętnienia na wniosek organizacji  

  kombatanckich, stowarzyszeń pamięci i instytucji, których działalność wiąże się z  

  martyrologią i walką niepodległościową społeczeństwa Łodzi i woj. Łódzkiego w XIX i XX   
  wieku. 

  Jednym z zadań szczególnych będzie zatwierdzenie przez Komisje Problemowe Komitetu  

  listy imiennej więźniów Rozszerzonego Więzienia Policyjnego w Radogoszczu, którzy od  

  listopada 1944 roku przebywali w tym miejscu i w zdecydowanej większości stali się  
  ofiarami masakry w więzieniu radogoskim, zamordowani przez Niemców z 17 na 18 

  stycznia 1945 roku. Ich liczba to 1500 – 1600 osób. 

  Po przygotowaniu ostatecznego materiału merytorycznego tego upamiętnienia, jako tablic  
  imiennych, przewidzianego w kwaterze masowego pochówku więźniów na cmentarzu  

  rzymskokatolickim p.w. św. Rocha przy ul. Zgierskiej 141, uruchomione zostaną procedury         

  do jego realizacji w kształcie architektoniczno – plastycznym,  planowanej w latach 2016 –      

  2017. 
  W 2016 r. wśród wielu zadań będą prowadzone m.in. prace renowacyjne Obiektów  

  Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym (kontynuacja), kwaterami  
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żołnierzy Września 1939 r. i nekropoliami żołnierzy niemieckich i rosyjskich z 1914 r. 

Zadania będą realizowane poprzez posiedzenia Komisji Problemowych, posiedzenia  plenarne 
Komitetu, konsultacje o opinie dodatkowe oraz wizje lokalne w skali całego roku. 

  Odpowiedzialny: R. Iwanicki 

  Termin realizacji: w skali roku 
 

-. „Tramwajem przez getto” 

 Współrealizacja filmu dokumentalnego dotycząca  dziejów łódzkiego getta.  Film poświęcony 

będzie wewnętrznej komunikacji tramwajowej w Litzmannstadt Getto,  utworzonej przez 
przedsiębiorstwo „Elektrische Strassenbahn-Getto”. 

Wykonanie  tego projektu zostało już zgłoszone do obchodów 71. rocznicy łódzkiego getta. 

Realizacja ta byłaby głównym elementem kolejnych obchodów w 2016 roku. 
W 2014 r.  dla potrzeb realizacji filmu powstał już jego scenariusz. Została wykonana 

fotograficzna dokumentacja realizacyjna.  Została również wykonana część nagrań 

terenowych. 
Odpowiedzialny: W. Źródlak  

Termin realizacji:  w skali całego roku 2016 r.  
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V. Biblioteka fachowa MTN w Łodzi 

 
1) Przygotowanie materiałów do skontrum całości zbiorów biblioteki Muzeum.  

2) Opracowanie wykazu braków bezwzględnych na kartach inwentarzowych od 1968 r. do 

2016 roku. 
3) Przeprowadzenie związane zmian w strukturze biblioteki naukowej MTN w Łodzi. 

Wydzielenie nowych działów - "Miasta Polski", "Józef Piłsudski i jego czasy", 

"Historiografia". Zmiana układu działowego miałaby na celu lepsze przystosowanie 

zawartości księgozbioru biblioteki dla potrzeb  merytorycznych placówki. 
4) Rozpoczęcie prac nad komputeryzacją katalogów bibliotecznych. 

5) Wybór i zakup nowości wydawniczych.  

6) Pozyskiwanie i opracowywanie darów bibliotecznych. 
7) Prowadzenie wymiany międzybibliotecznej. 

Termin realizacji: w skali całego 2016 roku  

Odpowiedzialny: A. Kacperski 
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VI.  Działalność administracyjno – gospodarcza. 

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum  jest tą częścią instytucji, która jest niezbędna dla 

prawidłowego funkcjonowania i właściwego realizowania wszystkich zadań statutowych. Ta 

płaszczyzna aktywności Muzeum, żmudnej, codziennej i często drobiazgowej zabezpiecza i tworzy 
warunki lokalowe a także bezpieczne użytkowanie obiektów. Dotyczy to m. in. bezpieczeństwa 

budowlanego, p. poż., bhp, a także czyni wygląd instytucji bardziej estetycznym. Należy również 

podkreślić, że to ta część Muzeum, tworzy warunki a także realizuje wystawy, imprezy, przygotowuje 

pomieszczenia muzealne dla osób zwiedzających lub korzystających ze zbiorów.  
Planowane na 2016 rok zadania w zakresie administracyjno – gospodarczym są przedsięwzięciami 

wynikającymi z warunków technicznych „historycznych” obiektów muzealnych oraz wymogów 

bezpieczeństwa obowiązujących w takich instytucjach publicznych jak Muzeum, a także  z potrzeb 
niezbędnych dla realizacji planu merytorycznego. Uwzględniając powyższe założenia na 2016 rok 

opracowany został następujący plan działalności w zakresie administracyjno – gospodarczej. 

 
 

1.  Zadania administracyjno gospodarcze. 

 

a) Planowane najważniejsze prace stałe i inwestycyjne realizowane w miarę możliwości 
finansowych muzeum. 

 

- remont częściowy elewacji budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii 
Radogoszcz, przy ul. Zgierskiej 147 w Łodzi, 

- realizacja zaplanowanych wystaw i innych zadań administracyjnych związanych z bieżącą 

działalnością Muzeum, w tym zabezpieczenie technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie 

(uporządkowanie terenu, wywieszenie flag i inne działania) podczas dużych  uroczystości 
rocznicowych na terenie Muzeum, 

- modernizacja sali audiowizualnej (przy. ul. Zgierskiej 147),  poprowadzenie okablowania 

internetowego w obiekcie, 
- wykonanie przyłącza „CO” i węzłów ciepłowniczych do budynku stacyjnego w Oddziale 

Stacja Radegast. 

- wykonanie przyłącza „CO” i węzłów ciepłowniczych do budynku Muzeum przy ul. 
Gdańskiej 13.  

- wykonanie prac konserwatorskich drewnianego budynku stacyjnego w Oddziale Stacja 

Radegast, 

- przeprowadzenie dalszej modernizacji instalacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej 
i monitoringu zgodnie z przygotowanymi i zatwierdzonymi projektami, po uaktualnieniu 

projektów, 

- osuszenie magazynów w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. 
Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy 

Termin realizacji: cały rok 

 
b)  Prowadzenie bieżącego zaopatrzenia Muzeum w materiały i środki niezbędne dla prawidłowego  

funkcjonowania instytucji oraz realizacji zadań administracyjnych związanych z działalnością 

Muzeum: 

 
- dbałość o czystość i estetykę w obiektach przy ul. Gdańskiej 13, Zgierskiej 147 i Al. 

Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, 

- stały nadzór nad całościowym zabezpieczeniem i ochroną obiektów muzealnych zbiorów w 
magazynach i na salach wystawowych oraz majątku Muzeum w pomieszczeniach do pracy dla 

pracowników Muzeum oraz osób z zewnątrz korzystających z naszego dorobku, 

- zakup i rozdział środków czystości niezbędnych do utrzymywania i podnoszenia na  

wyższy poziom estetyki Muzeum w części do pracy i części do zwiedzania, 
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- zakup i rozdział niezbędnych materiałów biurowych do pracy dla pracowników, a także 

innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego wykonywania przyjętych do realizacji 
zadań, 

- realizowanie bieżących zadań zaopatrzeniowych w materiały biurowe i czystości, oraz 

wykonywanie niezbędnych prac w działalności wystawienniczej, 
- nadzorowanie terminów opłat za RTV, telefony, internet, gaz, energię elektryczną, zużycie 

wody, wywóz śmieci itp., 

- aktualizowanie i wprowadzanie nowych zarządzeń usprawniających pracę Muzeum w 

tym zakresie, 
- prowadzenie i aktualizowanie księgi inwentarzowej sprzętu muzealnego oraz prowadzenie, 

kasacji sprzętu i urządzeń wycofywanych z używania, przygotowanie w tym zakresie 

stosowanych protokołów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 
 c) Inne przedsięwzięcia: 

 

- przygotowanie i złożenie do Urzędu Miasta Łodzi w Wydziale Finansowym deklaracji na 

podatek od nieruchomości, 
- przygotowanie i złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zbiorczego zestawienia 

informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za każde 

półrocze. 
- przygotowanie i złożenie odpowiedniej dokumentacji do muzealnego projektu ubiegającego 

się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT. 

- przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta Łodzi o pozyskanie dla potrzeb MTN 

zabytkowego budynku dawnej Nastawni Stacyjnej, będącej elementem historycznego 
kompleksu Stacji Radegast. Obiekt obecnie jest własnością ZAKŁADU LINII 

KOLEJOWYCH w ŁODZI, 90-002 przy Łódź ul. Tuwima 28, e-mail: sekretariat.lodz@plk-

sa.pl; PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 03-34 Warszawa przy ul. Targowej 74,   
PKP PLK. 

Oddział Stacja Radegast, zlokalizowaną przy Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.  

Miejsce to jest Pomnikiem Pamięci Zagłady Żydów Litzmannstadt Getto. Od chwili powstania 
tego nowego Oddziału, nasze Muzeum pełni nad nim nadzór merytoryczny i administracyjny. 

Przez cały rok obiekt jest  udostępniany zwiedzającym. Rocznie, Stację Radegast i 

towarzyszące jej wystawy odwiedza około pięćdziesiąt tysięcy osób, wśród których, obok 

mieszkańców naszego miasta i kraju, znaleźli się przede wszystkim obywatele Izraela, a także 
USA, Niemiec i innych krajów. Uważamy, że liczby te potwierdzają celowość 

dotychczasowych inwestycji w tym miejscu. Planujemy dalsze działania informacyjne 

związane z popularyzacją wiedzy o Stacji Radegast. 
Stacja Radegast jest ważnym historycznym miejscem na mapie Łodzi, w którym czczona jest 

pamięć ofiar, która służy budowaniu świadomości historycznej kolejnych pokoleń. Miejscu 

temu brakuje jednak wystarczającej powierzchni i odpowiedniego zaplecza, które 
usprawniłoby obsługę zwiedzających i uczyniłoby miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym.  

 Pozyskanie nieruchomości umożliwi Oddziałowi Stacja Radegast dalszy prawidłowy rozwój. 

Pozyskany budynek  planujemy wykorzystać następująco: 

1. Udostępnić dodatkową powierzchnię wystawienniczą Oddziału Stacja Radegast dla 
wystaw czasowych, w tym m.in. utworzyć salę audiowizualną. 

2. Stworzyć odpowiednie pomieszczenia biurowe dla pracowników Oddziału Stacja 

Radegast oraz zaplecze magazynowo-techniczne, 
3. Stworzyć odpowiednie zaplecze do obsługi zwiedzających, w tym przede wszystkim, 

udostępnić pomieszczenia sanitarne (obecnie w budynku stacyjnym jest tylko jedna toaleta dla 

dużych grup wycieczkowych).  

Obecnie niestety nieruchomość ta jest niezabezpieczona i popada w ruinę. Historyczny 
budynek jest niszczony i plądrowany.   
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- przygotowanie i złożenie wniosku do Urząd Miasta Łodzi  o przekazanie MTN jednego z 

lokali w budynkach dawnego obozu Romskiego przy ul. Wojska Polskiego 84 w sąsiedztwie 
Kuźni Romów. 

Kuźnia Romów  to niewielki budynek parterowy dawnego obozu cygańskiego w 

Litzmannstadt  Getto. Pod koniec 1941 r. przywieziono tu prawie 5 tys. Romów i Sinti z 
Austrii, głównie z regionu Burgenlandu, z pogranicza austriacko-węgierskiego.  Obóz 

Cygański w styczniu 1942 roku został zlikwidowany. Wszyscy jego mieszkańcy trafili do 

obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem.  Kuźnia Romów  jest ważnym historycznym 

miejscem na mapie Łodzi. Jest Miejscem Pamięci Zagłady Romów i Sinti przez okupanta 
niemieckiego w 1942 r.,  Każdego roku uroczyście czczona jest  tu pamięć o tych ofiarach, 

która służy budowaniu świadomości historycznej kolejnych pokoleń.  

Miejscu temu brakuje jednak wystarczającej stałej opieki i odpowiedniego zaplecza, które 
usprawniłoby na co dzień obsługę zwiedzających i uczyniłoby miejsce jeszcze bardziej 

atrakcyjnym.  Zwracamy również uwagę na potrzeby wynikające z obsługi gości  z 

zagranicy. Niezbędnym jest stworzenie większego i odpowiedniego zaplecza technicznego. 
Taką możliwość, stwarza przekazanie MTN jednego z lokali przy ul. Wojska Polskiego 84 w 

Łodzi. Działanie to umożliwi dalszy prawidłowy rozwój muzeum i odpowiednie podstawowe 

zaplecze do obsługi zwiedzających (obecnie w budynku muzealnym brak jest  toalety, wody i 

kanalizacji). Bezpośrednie sąsiedztwo z istniejącym tam  Pomnikiem tworzyłoby całość 
pozwalającą na utworzenie i funkcjonowanie małego zaplecza muzealnego.  

 

 

2.  Zadania gospodarcze. 

 

Zakres spraw przewidzianych do realizacji w tej części zadań obejmuje codzienne czynności typu 

nadzorowanie stanu technicznego obiektów i urządzeń, prowadzenie bieżących napraw, usuwanie 
powstałych usterek oraz uzupełnianie potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

Muzeum i będą dotyczyły: 

- bieżących prac konserwatorskich wszystkich urządzeń technicznych, 
- na bieżąco dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń kanalizacyjnych i elektrycznych oraz 

gazowych w obiektach Muzeum, 

- bieżący nadzór nad zabezpieczeniem sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania samochodu 
służbowego (przeglądy, ubezpieczenie, itp.). 

Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

3. Zadania w zakresie szkoleń i bhp 

 

a. Zapoznanie się z nowymi lub zaktualizowanymi przepisami prawnymi  dotyczącymi 
zamówień publicznych. 

b. Aktualizowanie starych zarządzeń i wprowadzanie nowych usprawniających bieżące 

funkcjonowanie Muzeum. 
c. Prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących w Muzeum instrukcji i regulaminów. 

d. Prowadzenie kartoteki ewidencyjnej przydzielanych środków ochrony indywidualnej, zgodnie 

z przepisami BHP.  

e. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa technicznego w 2016 r. zostaną przeprowadzone 
następujące przeglądy okresowe: 

- przeprowadzenie corocznego przeglądu stanu technicznego obiektów Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13, ul. Zgierskiej 147 oraz na Stacji Radegast, zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym, zlecenie zewnętrzne, do wykonania w II kwartale 2016 r.,  

- przegląd instalacji gazowej, zlecenie zewnętrzne, II kwartał 2016 r.,  

- przegląd kotłów olejowych centralnego ogrzewania przy ul. Gdańskiej 13 i Al.             

Pamięci ofiar Litzmannstadt Getto 12, zlecenie zewnętrzne, III kwartał 2016 r., 
- przegląd kotłów gazowych co. w Oddziale Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147, zlecenie 

zewnętrzne, III kwartał 2016 r.,  
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- przegląd wentylacji kominowej w budynkach Muzeum, zlecenie zewnętrzne, II kwartał 2016 

r.,  
- przegląd hydrantów i gaśnic przeciwpożarowych w budynkach MTN, zlecenie zewnętrzne, II 

kwartał 2016 r., 

- przygotowywanie umów z odpowiedzialnymi firmami na prowadzenie i konserwację 
monitoringu p. poż. i instalacji sygnalizacyjnej p. poż. oraz antywłamaniowej. 

- przeprowadzenie rozmów z Wydziałem Majątku Miasta UMŁ w   sprawie rozważenia zmiany 

umowy użyczenia gruntu, dotyczącego działek o numerach 1/24 w obrębie B-51 oraz 386/2 w 

obrębie B-23, położonych w Łodzi przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto nr 12.  
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest obecnie administratorem (zarządza) 

powyższymi nieruchomościami na podstawie UMOWY UŻYCZENIA nr GM.VI.32/09 z dnia 

2 listopada 2009 r. podpisanej  z  Wydziałem Gospodarowania Majątkiem UMŁ. 
       Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy 

       Termin realizacji: Zadanie stałe, realizowane na bieżąco.  

 

4.  Planowane działania w zakresie postępowań przetargowych w 2016 roku: 

 

- przetarg na ochronę fizyczną obiektów Muzeum, 

- przetarg na dostawę oleju opałowego,  
- przetarg na przeprowadzenie przyłączy  CO w obiektach Gdańska 13 i „Stacja Radegast” 

- inne postepowania przetargowe w zależności od bieżących działań inwestycyjnych i   

  administracyjnych.  
 

Do przeprowadzenia przetargów przygotowane będą projekty i kosztorysy zgodnie z 

przepisami  Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP). 

 
Ponadto przez cały rok będzie sporządzana i archiwizowana dokumentacja z przetargów i 

przeglądów. 

              
Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy 

            Termin realizacji: 2016 r.  

 
 Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w 2016 roku, ich zakres, uzależnione będą od 

posiadanych przez Muzeum środków finansowych. Prowadzić będziemy takie działania, aby to, co 

niezbędne było zrealizowane dla właściwego funkcjonowania instytucji oraz zapewnienia jej 

bezpieczeństwa.  
 

 

Łódź, grudzień 2015 r.                                                           
 


	Rok 2016 będzie kolejnym okresem reorganizacji Oddziału Muzeum Lotnictwa w Łodzi.
	W związku z tym głównym zadaniem będzie zmiana statutu Muzeum.
	Planujemy także w 2016 roku pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z programów
	wdrażanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i inne podmioty.
	Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zajmuje się gromadzeniem przechowywaniem, konserwowaniem oraz udostępnianiem zabytków ukazujących dzieje Polski od połowy XVIII stulecia po czasy współczesne. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wal...
	Prace związane z gromadzeniem eksponatów, ich opracowywaniem i wykorzystaniem dla prac merytorycznych, należy uznać za zadanie priorytetowe. Posiadane kolekcje określają rangę Muzeum i wyznaczają mu miejsce na mapie instytucji kulturalnych Łodzi. Uw...
	Plany i kierunki prac w odniesieniu do zbiorów muzealnych dotyczyć będą działań w zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych, nadzoru, kształtowania polityki zakupów, prowadzenia dokumentacji i komputeryzacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Codzienne wy...
	Nasze działania merytoryczne w roku 2016 wynikającą m.in. z wielu rocznic przypadających w tym, ważnych z historycznego punktu widzenia dla tożsamości narodowej Polaków i suwerenności państwa oraz oczekiwań społecznych i potrzeb edukacyjnych w tym z...
	Jako nową formę upowszechniania zbiorów ikonograficznych planujemy wykorzystanie nowoczesnej platformy internetowej MIASTOGRAF, prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie. Celem platformy jest przedstawianie zdjęć historycznych u...
	1. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych.
	Zakres przedsięwzięć w tym przedmiocie wynika z przepisów prawnych i jest realizowany na bieżąco. Do głównych zadań należy prowadzenie właściwej ewidencji oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji. Czynności te obejmują między innymi: wpisy do księgi ...
	Zakres czynności dotyczący prowadzenia właściwej ewidencji oraz sporządzania określonej dokumentacji. Należą do nich między innymi wpisy do księgi wpływów nowo nabytych eksponatów oraz do ksiąg inwentarzowych, a także opracowywania kart ewidencyjnych...
	- W przedmiocie obowiązków inwentaryzacyjnych pierwszym zadaniem będzie opracowywanie naukowe eksponatów. Praca ta obejmuje m.in. opracowywanie kart naukowych, sporządzanie kart ewidencyjnych nowych nabytków, a także kart katalogów przedmiotowych i ka...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
	Termin realizacji: Zadanie stałe
	- Kolejne zadanie to udostępnianie zbiorów osobom i instytucjom zewnętrznym do celów naukowych, badawczych, wystawienniczych i wydawniczych. Działania w tym zakresie obejmować będą przygotowanie umów użyczenia muzealiów, protokołów zdawczo-odbiorczych...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator
	Termin realizacji: Zadanie stałe (1)
	- Ewidencjonowanie nabytków, ich rejestracja w zakresie naukowego opracowania eksponatów (ustalanie miejsca i czasu powstania, identyfikacja osób i zdarzeń, ustalanie materiału i technik stosowanych przy wytwarzaniu obiektów), wpisywanie nabytków do K...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (1)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (2)
	- Nadzór nad przestrzeganiem zasad sporządzania przepustek dla wypożyczanych muzealiów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów - użyczania muzealiów dla potrzeb wewnątrz muzealnych oraz zewnętrznych.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (2)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (3)
	- Przejmowanie i rejestracja protokołów zdawczo-odbiorczych wypożyczanych eksponatów z innych placówek muzealnych dla potrzeb wystaw organizowanych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz przestrzegania terminów i nadzorowanie procesu zwrot...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (3)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (4)
	- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zarządzeń dotyczących zbiorów muzealnych, śledzenie na bieżąco i stosowanie w praktyce nowych przepisów prawnych oraz aktualizacja starych zarządzeń i przygotowywanie nowych dotycząc...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (1)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (5)
	- Bieżące zapoznawanie się z literaturą fachową, nowościami wydawniczymi, katalogami w związku z obowiązkiem opracowywania eksponatów muzealnych (także martyrologicznych) oraz kart naukowych.
	Odpowiedzialny:  Dział Zbiorów
	Termin realizacji: Zadanie stałe (6)
	- Przygotowanie rocznego sprawozdania statystycznego (GUS), sprawozdania finansowego o stanie ilościowych, wartości zbiorów muzealnych oraz nowych nabytkach. Sumowanie wartości muzealiów w poszczególnych księgach inwentarzowych dla potrzeb sprawozdani...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (4)
	Termin realizacji: grudzień 2016 r.
	- Prowadzenie prac organizacyjno-porządkowych dotyczących przygotowania niezbędnej korespondencji dotyczącej zbiorów: podziękowania za przekazane eksponaty, informacje o zasobach muzealnych, weryfikacja, uzupełnianie i aktualizacja opisów na starych k...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (2)
	Termin Realizacji: Zadanie stałe
	- Kontynuowanie prac nad sporządzaniem dokumentacji fotograficznej eksponatów muzealnych w formie elektronicznej i jej właściwe opracowywanie, a także stworzenie bezpiecznych warunków przechowywania bazy danych.
	Odpowiedzialny: Dział Zbiorów
	Termin realizacji: Zadanie stałe (7)
	2. W zakresie nadzoru.
	Niezwykle istotna w odniesieniu do bezpieczeństwa zbiorów jest funkcja nadzoru, której podstawą jest wiedza o eksponatach, wymogach związanych z przechowywaniem, formach eksponowania, transportem, a także wiedza na temat obowiązujących przepisów  i ...
	Bezpieczeństwo zbiorów uzależnione jest od właściwego przestrzegania obowiązujących w Muzeum regulacji prawnych i organizacyjnych. Sposób przechowywania, zasady udostępniania oraz upowszechniania są tylko pochodną tych regulacji. Podstawą tego bezpi...
	- bieżący nadzór nad wszystkimi istniejącymi elementami bezpieczeństwa eksponatów, oraz ich usprawnienie bądź tworzenie nowych o wyższym standardzie w odniesieniu do wystaw Muzeum prezentowanych w salach siedziby głównej przy ul. Gdańskiej 13, w Oddzi...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów, Kierownicy Działów
	Termin realizacji: Zadanie stałe (8)
	- kontrole przeprowadzane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zbiorów w zakresie przechowywania, udostępniania, transportu, eksponowania na wystawach lub kopiowania. Wyniki kontroli – propozycje, uwagi i wnioski będą przedkładane Dyrektorowi ...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (5)
	Termin realizacji: zadanie stałe
	- aktualizowanie zarządzeń muzealnych, przygotowywanie odpowiednich regulaminów postępowania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa zbiorów.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (6)
	Termin realizacji: zadanie stałe (1)
	- stały nadzór w zakresie właściwego obchodzenia się z eksponatami w ogóle, oraz zwracania uwagi na postępowanie z eksponatami, szczególnie podatnymi na uszkodzenia podczas korzystania z zasobów muzealnych przez pracowników.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator,  Dział Zbiorów
	Termin realizacji: zadania stałe
	3. W zakresie kształtowania polityki zbiorów Muzeum.
	Pozyskiwanie nabytków ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na powiększanie kolekcji zbiorów muzealnych, ale przede wszystkim dla ich wartości historycznej, ale także z powodu walorów badawczych i edukacyjnych. W następnej kolejności zakładamy wz...
	- systematyczna i stała współpraca z organizacjami niepodległościowymi, weteranami walk niepodległościowych, organizacjami kombatanckimi oraz uczestnikami wydarzeń historycznych, społecznych lub politycznych oraz ich rodzinami przechowującymi pamiątki...
	- kontakty i współpraca z kolekcjonerami oraz obserwowanie rożnego rodzaju form rynku kolekcjonerskiego związanego ze sprzedażą przedmiotów, dokumentów i pamiątek historycznych,
	- utrzymywanie kontaktów z Wojewódzką Komendą Policji Państwowej w Łodzi (w zakresie pozyskiwania dla Muzeum realiów historycznych, w tym broni – w formie darowizny).
	- przygotowywanie i wystosowywanie apeli w środkach masowego przekazu skierowanych do wszystkich posiadających prywatne dokumenty i pamiątki rodzinne o ich udostępnienie dla potrzeb badawczych i wystawienniczych.
	Odpowiedzialni: Pracownicy Muzeum, Dział Zbiorów
	Termin realizacji: Zadanie stałe (9)
	a) Pozyskiwanie eksponatów drogą zakupu.
	Ta forma pozyskiwania nowych nabytków, jeśli tylko są środki finansowe, jest najbardziej efektywna. Odnosi się to nie tylko do ilości zakupu, ale przede wszystkim wartości historycznej. Żeby pozyskać nowe eksponaty drogą zakupów będziemy działać m.in...
	- systematyczny kontakt z antykwariatami w Łodzi i w kraju,
	- utrzymywanie stałych kontaktów i odwiedzanie łódzkich galerii i Desy,
	- systematyczne odwiedzanie kolekcjonerów i giełd kolekcjonerskich,
	- śledzenie na bieżąco i udział w aukcjach internetowych (Allegro, Ebay i innych),
	- opracowanie priorytetów zakupu muzealiów w 2016 roku,
	- bieżąca informacja i współpraca z pracownikami merytorycznymi na płaszczyźnie realizacji programu zakupów,
	- organizowanie i przygotowywanie posiedzeń Kolegium muzealnego, opiniującego propozycje zakupów,
	- sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium oraz przygotowywanie umów kupna – sprzedaży,
	- ustalanie wartości poszczególnych obiektów, zgodnej z aktualnie obowiązującymi cenami w antykwariatach i na giełdach,
	- organizowanie konsultacji ze specjalistami z danej dziedziny kolekcjonerskiej w zakresie oceny wartości historycznej i materialnej danego obiektu (m.in. kontakty z członkami Klubu Kolekcjonera, Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Stowarz...
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (7)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (10)
	b) Komisja ds. Kwalifikacji i Wyceny
	Dla właściwej selekcji eksponatów, oceny ich wartości i przydatności dla potrzeb Muzeum funkcjonuje Komisja ds. Kwalifikacji i Wyceny. Komisja ta dokonuje również wyceny poszczególnych eksponatów. Do zadań Komisji organizowanej i merytorycznie przygo...
	- selekcja i kwalifikacja ofiarowanych obiektów,
	- ustalanie wartości poszczególnych obiektów zgodnie z aktualnymi cenami antykwarycznymi i giełdowymi oraz konsultacje ze specjalistami z innych placówek muzealnych, antykwariatami, itp.
	- prace nad sporządzeniem wykazów obiektów do oszacowania,
	- przygotowywanie i sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
	- wprowadzanie wymaganych danych do Ksiąg Inwentarzowych oraz Rejestru Kart Ewidencyjnych.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (8)
	Termin realizacji: Zadanie stałe.
	c) Działania Muzeum w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów w  2016 roku
	Działania naszej placówki ukierunkowane będą m. in. na:
	- prowadzeniu dotychczasowych działań na rzecz pozyskania do zbiorów dokumentów, fotografii, pamiątek oraz wspomnień byłych więźniów więzienia przy ul. Długiej (Gdańskiej 13), poprzez poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z osobami więzionymi i ich ro...
	Odpowiedzialny: Dział Historyczny
	Termin realizacji: Cały 2016 rok.
	- gromadzenie pamiątek z powstań narodowych, oznak i odznak polskich organizacji niepodległościowych z okresu zaborów, pocztówek patriotycznych, militariów oraz ikono-grafii Wojska Polskiego.
	Odpowiedzialny: Dział Historyczny, Dział Zbiorów
	Termin realizacji: Zadanie stałe (11)
	- pozyskiwanie pamiątek legionowych: muzealiów, ikonografii i archiwaliów związanych z postacią Józefa Piłsudskiego i legionami poprzez współpracę ze Związkami Inwalidów
	Wojennych, Związek  Legionistów Polskich i ich rodzin w Łodzi oraz Społecznym Komitetem Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i poprzez kontakty z osobami prywatnymi.
	Odpowiedzialny: Dział Historyczny.
	Termin realizacji; Zadanie stałe.
	- ważny kierunek w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów to pozyskiwanie dla zbiorów Muzeum tzw. „judaików łódzkich”. Formy działania to dary, zakupy oraz depozyty pozyskiwane poprzez współpracę z osobami, które przeżyły Litzmannstadt Getto, ich rod...
	Odpowiedzialny: Oddział „Stacja Radegast”
	Termin realizacji: Zadanie stałe. (1)
	- poszukiwanie i pozyskiwanie eksponatów, dokumentów ilustrujących życie społeczno-polityczne Łodzi i regionu łódzkiego oraz kraju (np.: plakaty, afisze wyborcze, druki ulotne, dokumenty, pamiątki, fotografie, dzieła sztuki), a także związanych ze spo...
	Odpowiedzialni: Dział Zbiorów, Pracownicy merytoryczni Muzeum
	Termin realizacji: Zadanie stałe (12)
	d)  Pozyskiwanie eksponatów w formie darów
	Pozyskiwanie darów poprzez:
	- kontakty z potencjalnymi ofiarodawcami, m.in. z byłymi więźniami przy ul. Gdańskiej i w Radogoszczu lub ich rodzinami,
	- współpracę ze stowarzyszeniami kombatanckimi, organizacjami społecznymi, instytucja-mi i partiami politycznymi,
	- apele do społeczeństwa w internecie, w środkach masowego przekazu oraz przez portale społecznościowe, itp.
	- współpracę z grupami rekonstrukcji historycznej, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi oraz stowarzyszeniami Kulturalnymi i branżowymi.
	Odpowiedzialni: Pracownicy merytoryczni Muzeum
	Termin realizacji: Zadanie stałe (13)
	- Gromadzenie i opracowywanie relacji (wywiadów) wspomnień byłych więźniów obozów koncentracyjnych, obozów pracy, Sybiraków, więźniów Radogoszcza i więzień Stali-nowskich, żołnierzy AK, powstańców warszawskich, uczestników wydarzeń poznańskich w 1956 ...
	Odpowiedzialny: Kierownicy Działów, Pracownicy merytoryczni
	Termin realizacji: Zadanie stałe (14)
	4. W zakresie prowadzenia dokumentacji
	Planowane w tym obszarze prace, są zadaniami stałymi Muzeum i realizowane w każdym roku według zasad określonych przepisami. Podstawą do wykonywania czynności w tym zakresie są przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zarządzenia dyrek...
	W opracowywaniu zbiorów na 2016 rok przyjęto następujące priorytety:
	Na szczegółowy zakres prac i zadań związanych z technicznym i naukowym opracowywaniem zbiorów złożą się następujące przedsięwzięcia:
	a) Podnoszenie kwalifikacji fachowych
	Poprzez:
	- inicjowanie i wspieranie samokształcenia pracowników. Zapewnianie im niezbędnej literatury fachowej, opracowań, katalogów, informacji, itp.,
	- bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zbiorów muzealnych,
	- organizowanie spotkań metodycznych w zakresie postępowania wobec eksponatów, tj. ich przyjmowania, opracowywania oraz udostępniania i bezpieczeństwa,
	- przygotowywanie propozycji nowych zarządzeń Dyrektora Muzeum w zakresie gromadzenia zbiorów, ewidencjonowania, opracowywania oraz udostępniania i bezpieczeństwa, jeśli będzie taka potrzeba.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (3)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (15)
	b) Opracowywanie nowych eksponatów
	Poprzez: (1)
	- tworzenie nowych haseł w katalogu przedmiotowym,
	- weryfikacja, uzupełnianie i aktualizacja opisów na kartach katalogu naukowego – zgodnie z posiadanym aktualnie stanem wiedzy oraz nowo pozyskanymi informacjami na ten temat,
	- kontynuowanie prac dotyczących tworzenia elektronicznej dokumentacji eksponatów,
	- opracowywanie nowych eksponatów w Muzeum poprzez sporządzanie kart ewidencyjnych, kart katalogów, przedmiotowych, kart magazynowych oraz znakowania nowych nabytków.
	Odpowiedzialny: Dział Zbiorów (1)
	Termin realizacji: Zadanie stałe. (2)
	c)  Zbiory zastępcze.
	Prace prowadzone w tym zakresie będą dotyczyć m.in.:
	- kwalifikowania eksponatów i tworzenie zasobów zastępczych,
	- prowadzenie rejestracji obiektów niezakwalifikowanych do
	- zbiorów zasadniczych,
	- sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dla eksponatów zastępczych (kopie, mikrofilmy, negatywy, fotokopie i faksymile).
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (4)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (16)
	d)  Przedsięwzięcia organizacyjno techniczne
	- przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej zbiorów, korespondencja bieżąca, podziękowania za przekazane eksponaty, informacje o zasobach muzealnych,
	- przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pozyskiwania eksponatów, protokoły zakupu, protokoły przejęcia, itp.,
	- sporządzanie i drukowanie kart ewidencyjnych dla nowych nabytków,
	- znakowanie nowych nabytków cechami Muzeum wraz z naniesieniem numerów inwentarzowych,
	- prowadzenie ewidencji wypożyczanych eksponatów, wprowadzanie do komputerowej bazy danych oraz sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych,
	- odnotowywanie wypożyczeń eksponatów w kartotece magazynowej wraz z opisem aktualnego stanu technicznego.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (5)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (17)
	e)  Ewidencjonowanie nabytków
	- naukowe opracowywanie eksponatów obejmujące m.in. czas i miejsce powstania, identyfikację osób i zdarzeń, ustalenie materiału i rodzaju technik, stosowanych przy powstawaniu danego obiektu,
	- bieżące prowadzenie i wpisywanie nowych nabytków do Księgi Wpływu – Rejestru Kart Ewidencyjnych,
	- nadawanie numerów i wpis nowych nabytków do właściwych ksiąg inwentarzowych,
	- rejestrowanie nowych nabytków w komputerowej bazie danych, oraz sporządzanie dla nich kart ewidencyjnych – wydruki komputerowe,
	- znakowanie nabytków symbolami Muzeum,
	- prowadzenie rejestru obiektów niezakwalifikowanych do zbiorów zasadniczych – rejestry Varia.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (6)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (18)
	f)  Prowadzenie dokumentacji użyczenia eksponatów.
	Zakres działania na tej płaszczyźnie obejmuje m.in.:
	- przygotowywanie umów użyczenia muzealiów (ustalenie warunków wypożyczenia, sporządzenie umów),
	- sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych wraz z załącznikami zawierającymi wykazy wypożyczanych eksponatów,
	- bieżące prowadzenie ewidencji użyczania i nadawanie numerów ewidencyjnych wypożyczanym muzealiom,
	- dokonywanie zapisu numerów w Rejestrze Kart Ewidencyjnych,
	- wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych,
	- sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem sporządzania przepustek dla wy-pożyczanych muzealiów.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (9)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (19)
	g)  Nadzór nad całościowym prowadzeniem dokumentacji związanej z ruchem muzealiów
	Zadanie to dotyczy ruchu muzealiów zarówno wewnątrz magazynów jak i wypożyczanych na zewnątrz, tj. wystawy w obiektach własnych bądź eksponaty użyczane innym, realizatorom, oraz wypożyczanych przez MTN od placówek zewnętrznych celem eksponowania ich ...
	Działalność w tym zakresie dotyczyć będzie:
	- przejmowania i rejestrowania protokołów zdawczo - odbiorczych wypożyczanych eksponatów,
	- sprawowanie nadzoru nad zbiorami oraz nad pracownikami odpowiedzialnymi za udostępnianie i wypożyczenia odnośnie terminu zwrotu użyczanych eksponatów, sprawdzanie dokumentacji oraz wprowadzanie adnotacji w komputerowej bazie danych.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (10)
	Termin: Zadanie stałe
	5.  Informacja o zbiorach.
	Wiedza o zasobach muzealnych, pozwala na właściwe planowanie i kształtowanie bieżącej polityki gromadzenia eksponatów poprzez ich pozyskiwanie w formie darów, poprzez zakupy oraz depozyty. Ma on także istotne znaczenie dla organizowania pracy meryto...
	- Przygotowywanie informacji o zasobach muzealnych, ich stanie ilościowym, tematycznym oraz rodzajowym, również informacje roczne w tym zakresie,
	- Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego odnośnie zbiorów, we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym,
	- Sumowanie wartości muzealiów w poszczególnych księgach inwentarzowych dla potrzeb wewnętrznych jak i sprawozdania finansowego z uwzględnieniem podziału na dary i zakupy oraz podziału z uwagi na pochodzenie eksponatów od osób fizycznych i instytucji,
	- Przygotowanie sprawozdania o nabytkach Muzeum za rok 2016 dla potrzeb GUS oraz wewnętrznych potrzeb sprawozdawczych Muzeum,
	- Przygotowywanie informacji o nowych nabytkach muzealnych dla umieszczenia jej na stronie internetowej Muzeum.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator (11)
	Termin realizacji: Zadanie stale
	6.  Bezpieczeństwo i nadzór nad zbiorami Muzeum
	Bezpieczeństwo zbiorów w działalności Muzeum jest traktowane jako zadanie priorytetowe i dotyczy oraz obowiązuje wszystkich pracowników. Każdy pracownik Muzeum zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tym względzie przepisów i regulaminów ...
	Dotyczy ono również warunków przechowywania eksponatów (magazyny), ich udostępniania w ramach prowadzonych kwerend do prac naukowych, prezentacji na wystawach, a także zabezpieczeń przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Często czynnikiem det...
	- Zapewnieniu bieżącego nadzoru nad stworzeniem odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach przeznaczonych do opracowywania naukowego eksponatów oraz właściwe przechowywanie eksponatów w magazynach,
	- Przeprowadzanie bieżących przeglądów eksponatów pod katem potrzeby ich konserwacji i wytypowanie kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie,
	- Nadzorowanie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa eksponatów w trakcie ich skanowania, kserowania i fotografowania w celach dokumentacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych, naukowych oraz podczas realizacji filmowych,
	- Stałe kontrolowanie warunków prezentowania muzealiów na wystawach stałych i czasowych oraz poza siedzibą Muzeum,
	- Dbanie o właściwe zabezpieczenie zbiorów przed ewentualną kradzieżą lub zniszczeniem (systematyczne plombowanie pomieszczeń magazynowych i biurowych, włączanie alarmu, sprawdzanie ewidencji pobierania i zdawania kluczy, itp.)
	- Przejmowanie eksponatów (w tym martyrologicznych) po likwidacji wystaw organizowanych na terenie Muzeum i jego Oddziałach oraz zwracanych przez inne placówki muzealne i instytucje,
	- Stały nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad właściwego obchodzenia się z eksponatami, a szczególnie tymi, które są podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, tak przez pracowników Muzeum, jak i osoby zewnątrz,
	- Wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z właściwym oznakowaniem eksponatów cechami Muzeum,
	- Prace porządkowe w magazynach Działu Zbiorów,
	- Kontrola pomieszczeń magazynowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego,
	- Bieżąca informacja oraz prezentacja na stronie internetowej najciekawszych eksponatów zakupionych bądź otrzymanych w darze przez Muzeum w 2016 roku.
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (7)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (20)
	Odpowiedzialny: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów (8)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (21)
	7.  W zakresie komputeryzacji zbiorów.
	Zadanie związane z komputeryzacją zbiorów muzealnych prowadzone jest już od kilku lat. Muzeum dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz jest wyposażone w specjalny program muzealny „Musnet”. Aktualnie wszystkie czynności związane z opracowywan...
	- Opracowywanie i wprowadzanie do komputerowej bazy danych kolejnych eksponatów od początku powstania Muzeum,
	- Wprowadzanie do bazy komputerowej pozyskanych nowych eksponatów,
	- Wprowadzenie do bazy danych eksponatów z byłego tzw. Muzeum Ruchu Młodzieżowego,
	- Sporządzanie i uzupełnianie kart naukowych, ewidencyjnych i magazynowych,
	- Prowadzenie digitalizacji zbiorów poprzez zapis cyfrowy. Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej obiektów muzealnych oraz ich skanowanie.
	Odpowiedzialny: Dział Zbiorów (2)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (22)
	III.  Działalność merytoryczna.
	Ważną i atrakcyjną formą upowszechniania wiedzy historycznej będą spotkania z tzw. Ze świadkami historii. Wśród nich wymienić należy spotkania z byłymi więźniami Radogoszcza, obozu dla dzieci i młodzieży przy. ul. Przemysłowej, uczestnikami walk o Wo...
	Podejmując różnego rodzaju działania, zgodnie z celami statutowymi Muzeum, będziemy chcieli z informacją o nich dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców Łodzi i regionu. Planujemy w tym zakresie, w miarę możliwości wykorzystać maksymalnie wszys...
	Ważnym kierunkiem działania będzie też kontynuowanie i rozwijanie dalszej współpracy z partnerami zewnętrznymi, do których na pierwszym miejscu zaliczyć należy szkoły, instytucje kultury, organizacje i stowarzyszenia. Natomiast w zakresie upamiętnian...
	1.  Działalność wystawiennicza.
	Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców we wszystkich grupach wiekowych. Dlatego też zakładamy, że ten kierunek aktywności merytorycznej Muzeum, będzie wciąż główną płaszczyzną naszej działalności w tym zakresie w 2016 roku. Prezentowane ...
	a) Wystawy stałe funkcjonujące w Muzeum
	-  „Drogi do Niepodległej 1791-1923”.
	- Ukazuje walkę Polaków o niepodległość w dobie powstań narodowych i wysiłek militarny prowadzący w konsekwencji do odzyskania suwerenności państwowej w latach 1914-1921. Istotnym elementem ekspozycji jest pokazanie udziału mieszkańców Łodzi i regionu...
	Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13
	Czas trwania: cały 2016 rok.
	- „Dzieje więzienia politycznego przy ul. Długiej (Gdańskiej) w latach 1885-1953”. Wystawa ukazuje historię więzienia i losy więźniów od czasów carskich, poprzez I wojnę światową, dwudziestolecie międzywojenne, lata okupacji niemieckiej 1939-1945 oraz...
	Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13 (1)
	Czas trwania: cały 2016 rok
	- „Radogoszcz 1939-1945”
	- Wystawa ukazuje historię Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu w latach 1939-1945. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza ukazuje martyrologię i warunki życia więźniów Radogoszcza. Druga poświęcona jest ostatniej zbrodni popełni...
	Komentarz do wystawy i opisy prezentowanych dokumentów, fotografii, narzędzi tortur oraz pamiątek po więźniach, opracowany jest w języku  polskim, niemieckim i angielskim. Uzupełnieniem tej części ekspozycji   jest wystawa w klatce schodowej byłego wi...
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
	Czas trwania: cały 2016 rok (1)
	- „Łódź i Ziemia Łódzka w latach wojny i okupacji 1939-1945”.
	- Wystawa stała w nowej aranżacji plastycznej i uzupełniona o nowe dokumenty i eksponaty. Celem wystawy jest ukazanie losów i postaw społeczeństwa Łodzi i Ziemi Łódzkiej w okresie najtragiczniejszego dla Polski konfliktu zbrojnego, jakim była II wojna...
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 (1)
	Czas trwania: cały 2016 rok. (1)
	- „I skrzypce przestały grać…”
	- Wystawa przypominająca o tragedii społeczności romskiej, prezentowana w budynku dawnej kuźni, miejscu upamiętniającym austriackich Romów i Sinti, którzy w okresie od 5 XI 1941 r. do 12 I 1942 r. przebywali na terenie Litzmannstadt Getto. Część z nic...
	Miejsce ekspozycji: MTN, Kuźnia Romów, ul. Wojska Polskiego 84
	Czas trwania: cały rok 2016
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
	Czas trwania: cały rok 2016 (1)
	-   Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast
	Czas ekspozycji: cały 2016 rok
	- „Kufer rodziny Schwarz”. Kufer eksponowany na Stacji Radegast, był własnością austriackich Żydów - Anni i Ericha Schwarz (prawdopodobnie byli małżeństwem). Według danych na listach transportowych Anni była krawcową, a Erich był technikiem maszyn. W ...
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast,
	Czas ekspozycji: cały rok 2016
	- „Tunel  Deportowanych”
	Wystawa w  tzw. Tunelu Deportowanych, ukazuje dzieje łódzkiego getta od jego utworzenia aż do likwidacji. Zachowane fotografie Żydów getta, zabytki z badań archeologicznych w Chełmnie nad Nerem oraz listy transportowe ilustrują zwiedzającym obraz Litz...
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 (1)
	Czas trwania: cały rok 2016 (2)
	W Muzeum wystawy czasowe przygotowywane są z różnych okazji. Wśród nich należy wymienić rocznice, które w danym roku przypadają, ale również potrzeby edukacyjne, oczekiwania związków i stowarzyszeń, czy lokalnych środowisk mieszkańców. Aktualnie trw...
	c) Wystawy czasowe w 2016 roku (wystawy już istniejące)
	Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13 (2)
	Czas ekspozycji: I kwartał 2016 r.
	Odpowiedzialny:  Dział Edukacyjny MTN
	- „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie”
	Wystawa czasowa monograficzna o charakterze edukacyjnym skierowana jest do wszystkich mieszkańców Łodzi, w szczególności do młodzieży. Na wystawie zaś nazizm został ukazany jako zbrodnicza ideologia rasistowska, głosząca wyższość rasy germańskiej i po...
	Folder towarzyszący wystawie „Zwycięstwo nad III Rzeszą. Wojna w Europie”, autorstwa  Magdaleny Helman i Andrzeja Rukowieckiego, zawiera historię zbrodniczego charakteru Rzeszy Niemieckiej, opisuje  jej totalitarny system i prześladowania różnych naro...
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 (2)
	Czas ekspozycji: I kwartał (do końca stycznia) 2016 r.
	Odpowiedzialny: Oddział  Martyrologii Radogoszcz
	-   „Dokąd nas wiozą. Co nas czeka..."

	Czas ekspozycji: I kwartał 2016 r. (1)
	d) Wystawy czasowe planowane w 2016 roku (wystawy nowe). Realizacja tych wystaw (ich ilość) uzależniona jest w zależności od pozyskania dodatkowych środków finansowych.
	W 2016 roku będziemy również prezentować wystawy czasowe i oświatowe w muzeach i  placówkach oświatowych zarówno w Łodzi, na terenie kraju oraz zagranicą.
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast
	Czas ekspozycji: kwiecień - listopad 2016 r.
	- „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945”
	Zwiedzający z zagranicy posłużą się informatorami zawierającymi teksty tłumaczone na język angielski oraz będą mogli korzystać z treści zamieszczonych  w boksach multimedialnych również w obcym języku (angielskim).
	Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast
	Czas ekspozycji: listopad 2016 r. – marzec 2017 r.
	Miejsce ekspozycji: sala wystawiennicza MTN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13
	Czas ekspozycji: styczeń 2016 r. – kwiecień/maj 2016 r.
	Miejsce ekspozycji: sala wystawiennicza MTN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13 (1)
	Czas ekspozycji: maj 2016 r. – wrzesień 2016 r.
	Miejsce ekspozycji: sala wystawiennicza MTN w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13 (2)
	Miejsce ekspozycji: dziedziniec wewnętrzny MTN przy ul. Gdańskiej 13
	Czas ekspozycji: czerwiec - grudzień 2016 r.
	Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz
	Czas ekspozycji:  luty - maj 2016 r.
	Odpowiedzialni: Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz
	Czas ekspozycji: wrzesień 2016 - styczeń 2017 r.
	Odpowiedzialni:  Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz
	e) Wystawy edukacyjne
	Dla popularyzacji ważnych wydarzeń i postaci historycznych planujemy przygotowanie wystaw oświatowych, które posłużą do wzbogacenia i uatrakcyjnienia działalności edukacyjnej w Muzeum. Wystawy te są ważne i z tego powodu, że przypominają ważne roczni...
	W okresie poprzednich lat Muzeum zrealizowało wiele wystaw odpowiadających na zapotrzebowania społeczne i edukacyjne. W zdecydowanej większości są one nadal wykorzystywane w praktyce. Systematycznie tworzymy nowe, które paletę propozycji poszerzają i...
	- „Najkrótszą Drogą”. 1SBS gen. Sosabowskiego w operacji „Market – Garden”
	- „Droga do Polski 1914 - 1918”
	- „Legenda Powstania Styczniowego 1863”
	- „Pomiędzy życiem a śmiercią. Litzmannstadt Getto 1940 – 1944”
	- „Sybiracy – Patrioci – Tułacze. Deportacje Polaków w latach 1940 – 1956”
	- „Kobiety w Polskich Siłach Zbrojnych 1941 – 1948”
	- „Stan wojenny w 1981 roku”
	- „Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980 – 1989”
	- „Konstytucja 3 Maja w tradycji polskiej”
	-  „Żołnierze Generała Maczka”
	- „Armia Generała Andersa”
	- „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska”
	-  „Zagłada Żydowskich Miasteczek na terenie województwa Łódzkiego”
	- „Proces Norymberski. Zbrodniarze i ich ofiary”
	- „Polacy w walce o Monte Cassino”
	- „ŁÓDŹ W  CZASIE I  WOJNY  ŚWIATOWEJ
	- „Łódzkie skrzydła”
	- Zbrodnia i Pamięć. Bykownia – czwarty cmentarz katyński”
	-  „Tam rodziła się Niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu”.
	- „Z kart łowiectwa polskiego. 90 lat Polskiego Związku Łowieckiego 1923 – 2013”
	- „Z dziejów lotniska Lublinek w Łodzi”.
	Miejsca ekspozycji: muzea, placówki kultury w Łodzi i województwie oraz w kraju
	Odpowiedzialni: Dział Edukacyjny MTN
	Termin realizacji: zadanie stałe (2)
	- Kwerendy w ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Kontynuacja weryfikacji bazy informacyjnej kartoteki byłych więźniów Radogoszcza oraz wprowadzania danych. Celem programu jest stworzenie imiennej listy wszystkich...
	Odpowiedzialny: W. Źródlak
	Termin realizacji: zadanie stałe (3)
	-   Kwerendy i kontynuowanie prac związanych z opracowaniem list imiennych ofiar z masakry więźniów Radogoszcza z 17/18 stycznia 1945 r które będą podstawą upamiętnienia na terenie Mauzoleum przy ul. Zgierskiej 147 zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Ko...
	Odpowiedzialny: W. Źródlak (1)
	Termin realizacji: zadanie stałe (4)
	-   Kontynuowanie kwerend w dostępnych materiałach źródłowych, wydawnictwach, prasie na temat martyrologii społeczeństwa łódzkiego, a zwłaszcza więzienia na Radogoszczu. Uzyskane informacje umożliwiają uzupełnienie bądź weryfikację danych zawartych w ...
	Odpowiedzialny: W. Źródlak (2)
	Termin realizacji: zadanie stałe (5)
	-  Kwerendy i kontynuowanie prac i realizacja projektu naukowo – badawczego dotyczącego historii więzienia przy ul. Gdańskiej 13 w latach 1885 – 1953. Projekt ten zakończy się stworzeniem na wystawie stałej stanowiska multimedialnego, które umożliwi z...
	Odpowiedzialny: Sylwia Wielichowska
	Termin realizacji: zadanie stałe (6)
	-  Kwerendy dotyczące materiałów źródłowych i literatury przedmiotu z okresu II wojny światowej i martyrologii obywateli polskich ze strony Niemców i ze strony sowieckiej. Szczególny kierunek tych kwerend to poszukiwanie i gromadzenie materiałów dotyc...
	Odpowiedzialni: pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii Radogoszcz
	Termin realizacji: zadanie stałe (7)
	- Kwerendy naukowe prowadzone w ramach  projektu „Makieta Litzmannstadt-Getto.”
	Kontynuacja kwerendy z poprzedniego roku, prowadzona w instytucjach polskich i zagranicznych dotycząca gromadzenia danych budynków znajdujących się na terenie byłego getta oraz historii osób zamkniętych na jego obszarze.
	Odpowiedzialna: I. Terela
	Termin realizacji: cały rok 2016
	- Kwerenda w celu zgromadzenia materiałów dotyczący historii Stacji Radegast oraz deportacji osób do i z getta.
	Kontynuacja kwerendy z lat poprzednich w archiwach i instytucjach polskich oraz zagranicznych. Celem jest opracowanie monografii dotyczącej historii Stacji Radegast (1936-2004).
	Odpowiedzialna: I. Terela (1)
	Termin realizacji: cały rok 2016 (1)
	- Kwerendy do wystawy „II Rzeczpospolita w karykaturze.” W celu napisania scenariusza i przygotowania materiału do folderu, zostanie przeprowadzona kwerenda w:
	Przeprowadzone zostanie także rozpoznanie w zbiorach prywatnych kolekcjonerów.
	Odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal
	Termin realizacji: do maja 2016
	-    Realizacja bieżących kwerend dla rodzin osób przebywających w czasie II wojny światowej w Litzmannstadt Getto. Kwerendy realizowane są na bieżąco poprzez poszukiwania prowadzone w listach transportowych, udostępnionych na sali ekspozycyjnej. Ich ...
	Odpowiedzialny: Pracownicy merytoryczni Oddziału Stacja Radegast
	Termin realizacji: zadanie stałe (8)
	-    Kwerendy naukowe w literaturze przedmiotu, w bibliotekach, archiwach, muzeach oraz u kolekcjonerów w celu zebrania materiału na potrzeby realizacji wystawy czasowej pt. „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945” oraz w celu pozyskania materiału źródłowe...
	Odpowiedzialny: S. Gawlik
	Termin realizacji: do września 2016 roku
	-  Kwerendy głównie w celu uzyskania informacji potrzebnych dla naukowego opracowywania zbiorów Muzeum oraz do prac naukowych w Dziale Zbiorów MTN w Łodzi. W 2016 roku prowadzone będą kwerendy w następujących instytucjach:
	Termin realizacji: zadanie stałe (9)
	Odpowiedzialna: A. Jędrzejewska
	Termin realizacji: do końca 2016 roku
	Odpowiedzialny: K. Jadczyk
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (1)
	Odpowiedzialna: M. Hankiewicz
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (2)
	- Prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych, zbieranie materiałów potrzebnych do zajęć lekcyjnych, warsztatów, prezentacji materiałów edukacyjnych dla potrzeb Działu Edukacyjnego Muzeum przy ul. Gdańskiej 13.
	b) Wydawnictwa
	Artykuły naukowe, referaty, publikacje, inne opracowania
	Muzeum w swojej codziennej działalności merytorycznej, poprzez podejmowanie różnych form upowszechnia wiedzę na temat historii narodu i państwa polskiego oraz tradycji niepodległościowych na przestrzeni wieków. Ma to ogromne znaczenie na kształtowa...
	Jedną z najbardziej wartościowych i popularnych form upowszechniania wiedzy historycznej są opracowania naukowe i popularnonaukowe, które dla użytku społecznego wydawane są drukiem. Z jednej strony wydawnictwa mają walor nieprzemijający, zawsz...
	- „Muzealny Rocznik Historyczny”. Jest to periodyk wydawniczy drukowany w cyklu rocznym. Stanowi on znakomitą płaszczyznę do publikowania dorobku naukowego pracowników Muzeum, ale także osób z zewnątrz specjalizującymi się w danej problematyce, bądź o...
	Odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Muzeum
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (3)
	Odpowiedzialna: S. Hadrysiak
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (4)
	Odpowiedzialna: A. Jędrzejewska (1)
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (5)
	Odpowiedzialny: K. Jadczyk (1)
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (6)
	Odpowiedzialny: M. Hankiewicz
	Termin realizacji: do końca 2016 roku (7)
	- Pocztówki okolicznościowe związane z ważnymi  rocznicami.
	Wydanie pocztówek o tematyce rocznicowej, które służyłyby do celów promocyjnych muzeum, oraz pocztówek ilustrujących wszystkie trzy oddziały muzeum, z możliwością wykorzystania ich podczas trwania „Nocy Muzeów” w maju 2016 r.
	Termin realizacji: styczeń – marzec 2016 r.
	Odpowiedzialna: D. Jagodzińska
	- Ulotka - „Radogoszcz Rozszerzone Więzienie Policyjne 1939 – 1945”.
	Przygotowanie krótkiego  informatora - ulotki, charakteryzującego Radogoszcz jako miejsce martyrologii i zawierającego podstawowe informacje dotyczące  powstania i funkcjonowania więzienia w Radogoszczu w latach 1939 – 1945. Dla wielu odbiorców byłby ...
	Odpowiedzialny: Dział Historyczny Oddziału  Martyrologii Radogoszcz (M. Młynarska)
	Termin realizacji:  III-IV  kwartał 2016 rok
	- „Kronika Mauthausen-Gusen”
	Opracowanie publikacji towarzyszącej wystawie w 2017 roku „PIEŚŃ KAMIENIOŁOMU. Obóz zagłady Mauthausen-Gusen 1940 – 1945”. Kronika zawierać będzie najważniejsze wydarzenia z historii obozu ułożone chronologicznie. Przypomniane zostaną liczne przykłady...
	Odpowiedzialny: R. Iwanicki
	Termin realizacji: do końca 2016 r.
	Odpowiedzialni: zespół merytoryczny Działu Historycznego MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13
	Folder zawierać będzie pełny obraz powstania, jego genezę, przyczyny upadku i jego skutki dla dalszych losów Polski.
	Planujemy też zorganizować w Muzeum sesję naukową poświęcona tematyce powstania. Sesji towarzyszyłaby wystawa edukacyjna - okolicznościowa  w sali 39, przy ul. Gdańskiej 13.
	Termin realizacji:  styczeń- październik 2016.
	Informowanie społeczeństwa o realizowanych przedsięwzięciach, zaciekawienie, zainteresowanie i przyciągnięcie do Muzeum jak najszerszej rzeczy odwiedzających to jedno z najważniejszych zadań Muzeum w programie promocyjnym. Celem działalności promocyj...
	Realizując zadania statutowe poprzez różne formy prowadzimy szeroko rozumianą edukację historyczną. Upowszechniamy wiedzę o walkach o wolność o martyrologii obywateli oraz tradycji niepodległościowych kształtowanych i kultywowanych przez Polak...
	- Muzealna strona internetowa, na której zamieszczane będą informacje o aktualnych wystawach, wydarzeniach muzealnych oraz o wydawnictwach. Na stronie muzealnej zamieszczane będą również inne materiały dotyczące Muzeum. Baza informacyjna będzie uzupeł...
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami
	Termin realizacji: zadanie stałe.
	- Podobnie jak w minionym roku, również w 2016 roku zamieszczane będą na portalach społecznościowych jak i na stronie Muzeum informacje, materiały promocyjne i zdjęcia, dotyczące prezentowanych wystaw czasowych, propozycji tematów lekcji muzealnych, p...
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami (1)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (23)
	- Ponadto prowadzony będzie stały nadzór i aktualizacja haseł w Wikipedii dotyczących Radogoszcza (więzienia, obozu przejściowego i przesiedleńczego), okupacji niemieckiej w Łodzi i regionie łódzkim w latach 1939 – 1945 oraz Mauzoleum i Muzeum w Radog...
	Odpowiedzialny: Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz
	Termin realizacji: Zadanie stałe (24)
	- Przygotowywanie informacji o działalności muzeum dla mediów (prasy, radia i telewizji). Organizowanie konferencji prasowych, pozyskiwanie czasu antenowego w radio i telewizji (Radio Łódź, Radio Zet, Studenckie Radio Żak, Radio Studio, TVP, TV TOYA, ...
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz M. Mirowski
	Termin realizacji: zadanie stałe. (1)
	- Prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz video odnośnie bieżącej działalności Muzeum oraz współpraca z instytucjami promującymi nasze miasto na terenie całego kraju.
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Dział Edukacyjny
	Termin realizacji: zadanie stałe. (2)
	-  Przygotowywanie na stronę internetową kalendarium ważnych wydarzeń historycznych, biografii wybitnych postaci z historii Łodzi i regionu łódzkiego oraz z historii Polski, a także materiałów archiwalnych i ikonograficznych prezentowanych wystaw (gal...
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Mikołaj Mirowski
	Termin realizacji: zadanie stałe. (3)
	- Bieżące aktualizowanie wszystkich informacji muzealnych na stronie internetowej oraz wprowadzanie najnowszych materiałów dotyczących innych wydarzeń, w których uczestniczyło Muzeum wraz ze zdjęciami.
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami (2)
	Termin realizacji: zadanie stałe. (4)
	- Przygotowanie biuletynu informacyjnego zawierającego ofertę prelekcji, spotkań oraz lekcji muzealnych dla innych instytucji kultury i oświaty, a także przygotowanie filmów dokumentalnych do tych przedsięwzięć.
	Odpowiedzialni: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami, Dział Edukacyjny,  Działy Merytoryczne Muzeum.
	Termin realizacji: styczeń – luty 2016 r.
	- Przygotowanie informacji do mediów o wydarzeniach muzealnych w formach ulotek, plakatów, informacji o wystawach, proponowanych tematach lekcji muzealnych, prelekcji, odczytów, spotkań.
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami, Dział Edukacyjny,  Działy Merytoryczne Muzeum.
	Termin realizacji: zadanie stałe. (5)
	- Rozsyłanie zaproszeń i informacji o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w Muzeum i w jego oddziałach drogą mailową.
	Odpowiedzialny: P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Dział Edukacyjny (1)
	Termin realizacji: zadanie stałe. (6)
	- Wprowadzanie na stronę internetową Muzeum „Rocznika Muzealnego” oraz innych publikacji naukowych pracowników Muzeum, a także informowanie o możliwościach ich nabycia.
	Odpowiedzialny: P. Stępień specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami oraz Mikołaj Mirowski
	Termin realizacji: zadanie stałe. (7)
	- Tworzenie opracowań graficznych poprzez: a) skanowanie artykułów prasowych o naszym Muzeum oraz przedstawianych w innych platformach informacyjnych, b) skanowanie dokumentów potrzebnych do realizacji przedsięwzięć muzealnych, a także skanowanie okła...
	Odpowiedzialni: D. Jagodzińska oraz inni pracownicy merytoryczni Muzeum.
	Termin realizacji: zadanie stałe. (8)
	- Udzielanie wywiadów i informacji o zbiorach Muzeum, o realizowanych przedsięwzięciach, ciekawych inicjatywach dziennikarzom prasowym, radiowym i telewizyjnym, wytwórniom filmowym, pracownikom naukowym, studentom i osobom zainteresowanym, a także prz...
	Odpowiedzialny: Dyrektor i osoby przez niego upoważnione.
	Termin realizacji: zadanie stałe. (9)
	- Opracowywanie i wdrażania tematycznych tras wycieczkowych związanych z historią Łodzi (również w ramach lekcji muzealnych o regionie) dla uczniów, studentów oraz turystów przyjeżdżających do Łodzi zarówno z Polski jak i z zagranicy.
	Odpowiedzialny: Dyrektor oraz pracownicy Działu Edukacyjnego, pracownicy merytoryczni Muzeum.
	Termin realizacji: zadanie stałe. (10)
	- Kontynuowanie współpracy i współdziałanie z instytucjami promocyjnymi, ośrodkami kultury, biurami turystycznymi itp., celem przekazania informacji o propozycjach Muzeum w formie ulotek, informatorów, linków do stron internetowych, itp.
	Odpowiedzialny: Dyrektor oraz P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami,  Dział Edukacyjny
	Termin realizacji: zadanie stałe. (11)
	- Współdziałanie z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi w zakresie uporządkowania wiedzy o miejscach pamięci narodowej na terenie Łodzi oraz województwa łódzkiego.
	Odpowiedzialny: Ryszard Iwanicki.
	Termin realizacji: zadanie stałe. (12)
	- Przygotowywanie merytoryczne serwisu informacyjnego dla potrzeb promocyjnych, który  będzie dotyczył  prezentowanych przez Muzeum wystaw stałych, czasowych i oświatowych, a także innych przedsięwzięć merytorycznych.
	Odpowiedzialny:  P. Stępień specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami,  pracownicy merytoryczni Muzeum
	Termin realizacji: zadanie stałe. (13)
	-  Prezentacja na stronie internetowej Muzeum zbiorów muzealnych przy okazji ważnych rocznic historycznych lub zakupu ciekawych eksponatów wraz z opisem ich historii i znaczenia w dziejach narodu i państwa polskiego.
	Odpowiedzialny:  P. Stępień, specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami,  pracownicy merytoryczni Muzeum
	Termin realizacji: zadanie stałe. (14)
	- Prezentacja na platformie internetowej MIASTOGRAF prowadzonej przez Stowarzyszenie inicjatyw miejskich Topografie zbiorów ikonograficznych muzeum wraz z opisem przedstawionych motywów ich historii i znaczenia w dziejach narodu i państwa polskiego.
	Odpowiedzialny:  M. Hankiewicz oraz pracownicy Działu Zbiorów
	Termin realizacji: zadanie stałe. (15)
	4.  Współpraca Muzeum z innymi podmiotami
	Nakreślone w statucie podstawowe kierunki działalności Muzeum realizowane są według rocznych planów pracy. Kontynuowane są zadania, których ciągłość jest niezbędna dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Upływający czas przynosi nowe wyzwania i możliwośc...
	Każdy element współpracy jest bardzo cenny. Dlatego też w 2016 roku będziemy kontynuować i rozwijać wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę, że czasy się zmieniają, zmieniają się ludzie, po/:wstają nowe możliwości technic...
	a) Współpraca krajowa
	Dla realizacji zaplanowanych zadań współpracować będziemy z władzami miasta, organizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, placówkami kultury i oświaty zarówno w mieście, regionie i w kraju. Obejmować ona będzie m. in. współpracą w zakr...
	- muzeami narodowymi, muzeami o profilu historycznym, martyrologicznym oraz muzeami na terenie miasta Łodzi i województwa.
	- archiwami państwowymi: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Łodzi, Piotrkowie Tryb. i innymi funkcjonującymi na terenie naszego województwa, a także Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie.
	- bibliotekami, a w tym z Biblioteką Narodową, Biblioteką im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz innymi bibliotekami posiadającymi w swoich zasobach wydawnictwa przydatne do realizacji zadań merytorycznych Muzeum.
	- instytucjami kultury, jak domy kultury, biblioteki w celu upowszechniania wiedzy historycznej i prowadzenia  w szerszym zakresie działalności edukacyjnej wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
	- instytucjami oświatowymi jak Kuratorium w Łodzi, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego szkołami wszystkich szczebli oraz z uczelniami wyższymi, a także z organizacjami samorządowymi...
	- organizacjami i stowarzyszeniami niepodległościowymi i kombatanckimi jak: Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Łódzki, Związek Więźniów okresu Stalinowskiego, Związek Legionistów Polskich i ich Rodzin Oddzia...
	- Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Polskim Towarzystwem Historycznym w Łodzi oraz innymi instytucjami naukowymi w celu rozwijania działalności naukowo – badawczej i zapewnienia wysokiego poziomu...
	- kontynuować będziemy współpracę z lokalnymi i krajowymi instytucjami  zajmującymi się problematyką Żydów i Holokaustu, w celu wymiany informacji i doświadczeń oraz zapewnienie opieki merytorycznej nad turystami odwiedzającymi „Stację Radegast”. Będą...
	- będziemy również kontynuować współpracę z Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przy organizacji obchodów  rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto ...
	- kontynuowanie współpracy z Fundacją Polsko – Niemiecką  Pojednanie w ramach realizacji programu „straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką ”, w którym Muzeum opracowuje i przekazuje do bazy danych informacje dotyczące więźniów Radogosz...
	- współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi (WKOPWiM) w zakresie upamiętniania martyrologii i walki społeczeństwa Łodzi i Ziemi Łódzkiej oraz upowszechniania wiedzy o miejs...
	- Udział w pracach merytorycznych WKOPWiM dotyczy różnorodnych form upamiętniania na wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń pamięci i instytucji, których działalność wiąże się z martyrologią i walką niepodległościową społeczeństwa Łodzi i woj...
	- współpraca z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi  w zakresie organizacji obchodów rocznicowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, a także zabieganie o upamiętnianie martyrologii na-rodu żydowskiego i innych narodowości w okresie II wo...
	Za realizację zadań są odpowiedzialni: pracownicy merytoryczni Muzeum
	Termin realizacji: Zadanie stałe. (3)
	- w ramach  działań związanych z upowszechnianiem inicjatyw Muzeum w różnych środowiskach, a także wzbogacanie zbiorów i form współpracy oraz uatrakcyjnianiu wystaw będziemy zwracać szczególną uwagę na współpracę m.in. z:
	b)  Współpraca zagraniczna
	Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi współpracę z partnerami zagranicznymi traktuje jako ważne i zobowiązujące wyzwanie. Podstawowy cel jaki nam tu przyświeca to docieranie do innych narodów i ukazywanie wiedzy historycznej o tradycjach niepod...
	Realizacja tej współpracy wymaga równoważnych decyzji, przemyślanych i właściwych wyborów tematycznych a także form ich przekazu. Zakres tej współpracy zależy też w dużym stopniu od posiadanych warunków organizacyjnych i możliwości merytorycznych. W...
	- Kontynuować współpracę z polskimi instytucjami zagranicznymi w zakresie wymiany i organizacji wystaw czy też innych przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem polskiej historii i tradycji niepodległościowej.
	- Przygotowywać wystawy do prezentacji poza granicami Polski, z właściwym wyborem te-matu, oraz doborem materiału wystawienniczego w odpowiednich wersjach językowych. I tak np. „Prawda i pamięć. Zbrodnia Katyńska”; „Żołnierze Generała Andersa”; „Żołni...
	- Kontynuować współpracę z Ukrainą oraz z polską ambasadą w Kijowie i konsulatami prezentować wystawę pt. „Prawda i pamięć. Zbrodnia Katyńska” (wersja językowa polska i rosyjska) oraz zorganizować wystawę pt. „Bykownia – Czwarty Cmentarz Katyński” w K...
	Miejsce ekspozycji: Ukraina - uzgodnione ze współorganizatorem
	Odpowiedzialny: Dyrektor Muzeum
	Termin realizacji: 2016 rok
	- Kontynuować współpracę z Republiką Niemiec oraz  z polską ambasadą w Berlinie i konsulatami i zaprezentować w MTN w Łodzi wystawę pt.  "Auschwitz, fabryka śmierci".
	Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz (1)
	Czas ekspozycji: marzec- czerwiec  2016 r.)
	Odpowiedzialni: Dyrektor Muzeum i Pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz
	Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast (1)
	Czas ekspozycji: II –III kwartał 2016 r.
	Odpowiedzialni:  Dyrektor Muzeum oraz pracownicy Oddziału Stacja Radegast
	-  „Projekt Makieta Litzmannstadt Getto”
	Współpraca w zakresie realizacji projektu oraz promocji działalności z partnerami: z dużym wsparciem instytucji międzynarodowych oraz polskich. Należą do nich: Związek Byłych Łodzian w Izraelu, South African Holocaust&Genocide Foundation , ARGE grenze...
	Osoba odpowiedzialna: I. Terela
	Czas realizacji: cały rok
	-  Organizowanie stałych spotkań „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Spotkania będą dotyczyły rocznic, bądź bieżących i ważnych tematów historycznych.
	Odpowiedzialny: M. Mirowski
	- W związku z przypadającą 60. rocznicą wydarzeń 1956 r. Dział Historyczny planuje przygotować panel dyskusyjny poświęcony temu wydarzeniu, w którym udział wezmą najbardziej uznani historycy polscy zajmujący się tym okresem.
	- „Badania archeologiczno-ekshumacyjne grobów masowych z okresu I wojny  światowej prowadzonych na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Kostiuchnówka (Ukraina)”
	Głównym założeniem prac było przebadanie i ekshumacja mogił legionistów polskich znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym oraz przeniesienie wydobytych szczątków na legionową nekropolię znajdującą się w Polskim Lasku koło Kostiuchnówki. We...
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz
	Odpowiedzialna: M. Góra
	Termin realizacji: cały rok 2016 (2)
	- „Bykownia – czwarty cmentarz katyński.”
	Prelekcja prezentująca wyniki polsko – ukraińskich badań archeologiczno - ekshumacyjnych przeprowadzonych na cmentarzysku w Bykowni w latach 2001 – 2012. Prelekcja oraz prezentacja multimedialna przeprowadzona zostanie przez uczestnika polskiej ekipy ...
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz (1)
	Odpowiedzialny: M. Góra,
	Termin realizacji: cały rok 2016.
	- „Rola kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w latach 1941 -1945”
	Celem prelekcji będzie przybliżenie udziału i roli kobiet w Polskich Siłach    Zbrojnych od utworzenia przy Armii gen. W. Andersa Pomocniczej Służby Kobiet w 1941 r., działalność na Bliskim i Środkowym Wschodzie, froncie włoskim  przy 2. Korpusie, a ...
	ok. 40 minut.
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz (2)
	Odpowiedzialna: M. Młynarska
	Termin realizacji: II kwartał 2016 r.
	-  „Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Łódź miastem secesji.”
	Celem zajęć jest prezentacja i próba oceny secesji łódzkiej. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane zostaną przykłady kamienic, a uczestnicy będą rozważać mit miasta secesyjnego, którego architektura dla jednych jest sentymentalna i przywołuje ...
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły
	Odpowiedzialny: R. Pakuła
	Termin realizacji: cały rok 2016 (3)
	- „Martyrologia dzieci polskich na przykładzie obozu przy ul. Przemysłowej i w Dzierżąznej.”
	Proponowane dwa ostanie tematy lekcji muzealnej przeprowadzone będą głównie w oparciu o materiały zgromadzone na ekspozycji stałej: „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 –1945”.
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz (3)
	Odpowiedzialne: M. Młynarska, J. Pinkowska
	Termin realizacji: cały rok 2016 (4)
	- Prelekcja „Powstanie i funkcjonowanie więzienia  radogoskiego w Łodzi 1939 - 1945”
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły (1)
	Odpowiedzialni: J. Pinkowska, M. Młynarska, R.Iwanicki, W. Źródlak
	Termin realizacji: I -IV kwartał 2016 r.
	- Prelekcja „Kampania wrześniowa – szlak bojowy Armii  Łódź”
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły (2)
	Odpowiedzialni: J. Pinkowska,  M. Młynarska, R. Iwanicki
	Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r.
	- Prelekcja „Armia generała Andersa – bitwa pod Monte Cassino”
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły (3)
	Odpowiedzialni: R. Iwanicki, R. Pakuła, R. Iwanicki
	Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. (1)
	- Prelekcja „Germanizacja dzieci łódzkich na przykładzie obozu przy ul Spornej”
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły (4)
	Odpowiedzialna: J. Pinkowska
	Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. (2)
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły (5)
	Odpowiedzialne: J. Pinkowska, M. Młynarska
	Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. (3)
	Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, szkoły (6)
	Odpowiedzialni: J. Pinkowska, R. Iwanicki, M. Młynarska
	Termin realizacji: I -IV kwartał 2016 r. (1)
	- Przygotowanie merytoryczne (opracowanie komentarza, realizacja) wycieczki edukacyjnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych podczas corocznych obchodów pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci w parku im. Szarych Szeregów. Planowany jest quiz wiedzy histor...
	Miejsce realizacji: park im. Szarych Szeregów
	Odpowiedzialni: R. Iwanicki, M. Młynarska, W. Źródlak
	Termin realizacji: 1 czerwca 2016
	Odpowiedzialny: Pracownicy Działu Edukacyjnego MTN
	Termin realizacji: I - IV kwartał 2016 r. (4)
	4. Upowszechnianie tradycji patriotycznych naszego miasta
	Celem działalności Muzeum w tym zakresie jest przekazanie wiedzy historycznej na temat ważnych miejsc, wydarzeń i postaci, które powinien znać każdy mieszkaniec Łodzi. Chcemy również, poprzez wybraną tematykę, wzbudzić wśród łodzian poczucie dumy z tr...
	- W 2016 roku będziemy organizować „spotkania z żywą historią”, poświecone historii Łodzi, rozwojowi miasta i przemysłu w XIX wieku, urozmaicone wycieczką terenową dotyczącą poszczególnych zabytków (np. Ratusz  i budynek najstarszej łódzkiej apteki na...
	Czas trwania zajęć około 60 –90 minut.
	Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13
	Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny
	Termin realizacji: zadanie stałe (10)
	- Prelekcje, odczyty i lekcje na temat historii więzienia politycznego, funkcjonującego w latach 1885 - 1953 przy ul. Długiej (Gdańska 13), połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej i dziedzińca więziennego.
	Czas trwania zajęć około 60 minut
	Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 (1)
	Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny (1)
	Termin realizacji: zadanie stałe (11)
	- Prelekcje, odczyty i lekcje poświęcone dziejom Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu w latach 1939 – 1945, połączone ze zwiedzaniem ekspozycji stałej, Mauzoleum i kwater ofiar masakry radogoskiej na cmentarzu św. Rocha przy ul. Zgierski...
	Czas trwania zajęć około 90 minut.
	Odpowiedzialny: Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz (1)
	Termin realizacji: zadanie stałe (12)
	- Prelekcje, odczyty i lekcje dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej poświęcone dziejom Wojska Polskiego w Łodzi, a zwłaszcza 28 i 31 pułku Strzelców Kaniowskich, w oparciu o ekspozycję „Drogi do Niepodległej...”.  Zajęcia połączone zostaną ze...
	Czas trwania zajęć około 120 minut
	Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 (2)
	Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny,
	Termin realizacji: zadanie stałe (13)
	- Prelekcja, odczyt i lekcja:  „Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Łódź miastem secesji?”
	Celem zajęć jest prezentacja i próba oceny secesji łódzkiej. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane zostaną przykłady kamienic, a uczestnicy będą rozważać mit miasta secesyjnego, którego architektura dla jednych jest sentymentalna i przywołuje ... (1)
	Miejsce realizacji: Oddział martyrologii Radogoszcz, szkoły
	Odpowiedzialny: R. Pakuła (1)
	Termin realizacji: w skali roku
	Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 proponuje z okazji  ważnych świąt państwowych następujące zajęcia patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
	Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 (3)
	Odpowiedzialny: Dział Edukacyjny (2)
	Termin realizacji: zadanie stałe (14)
	Propozycje  spacerów patriotycznych  Muzeum na terenie Łodzi (trasa, obiekty):
	Odpowiedzialny – G. Wróbel.
	Termin realizacji: zadanie stałe (15)
	Odpowiedzialny – G. Wróbel. (1)
	Termin realizacji: zadanie stałe (16)
	Odpowiedzialny – G. Wróbel. (2)
	Termin realizacji: zadanie stałe (17)
	Odpowiedzialny – G. Wróbel. (3)
	Termin realizacji: zadanie stałe (18)
	Odpowiedzialny – G. Wróbel. (4)
	Termin realizacji: zadanie stałe (19)
	Odpowiedzialny – G. Wróbel. (5)
	Termin realizacji: zadanie stałe (20)
	5. Konkursy, Quizy,  Uroczystości, Obchody,  Imprezy
	W procesie edukacji historycznej jest wiele form i ciekawych przedsięwzięć intensyfikujących osiągane efekty w tym zakresie. Jedną z nich jest niewątpliwie forma obejmująca różnego rodzaju konkursy i inne wydarzenia kulturalne. Przedsięwzięcia tego t...
	Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum  jest tą częścią instytucji, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania i właściwego realizowania wszystkich zadań statutowych. Ta płaszczyzna aktywności Muzeum, żmudnej, codziennej i często drobiazgo...
	Planowane na 2016 rok zadania w zakresie administracyjno – gospodarczym są przedsięwzięciami wynikającymi z warunków technicznych „historycznych” obiektów muzealnych oraz wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w takich instytucjach publicznych jak Muze...
	1.  Zadania administracyjno gospodarcze.
	a) Planowane najważniejsze prace stałe i inwestycyjne realizowane w miarę możliwości finansowych muzeum.
	- remont częściowy elewacji budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, przy ul. Zgierskiej 147 w Łodzi,
	- realizacja zaplanowanych wystaw i innych zadań administracyjnych związanych z bieżącą działalnością Muzeum, w tym zabezpieczenie technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie (uporządkowanie terenu, wywieszenie flag i inne działania) podczas dużych  u...
	- modernizacja sali audiowizualnej (przy. ul. Zgierskiej 147),  poprowadzenie okablowania internetowego w obiekcie,
	- wykonanie przyłącza „CO” i węzłów ciepłowniczych do budynku stacyjnego w Oddziale Stacja Radegast.
	- wykonanie przyłącza „CO” i węzłów ciepłowniczych do budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 13.
	- wykonanie prac konserwatorskich drewnianego budynku stacyjnego w Oddziale Stacja Radegast,
	- przeprowadzenie dalszej modernizacji instalacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej i monitoringu zgodnie z przygotowanymi i zatwierdzonymi projektami, po uaktualnieniu projektów,
	- osuszenie magazynów w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.
	Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy
	Termin realizacji: cały rok
	b)  Prowadzenie bieżącego zaopatrzenia Muzeum w materiały i środki niezbędne dla prawidłowego  funkcjonowania instytucji oraz realizacji zadań administracyjnych związanych z działalnością Muzeum:
	- dbałość o czystość i estetykę w obiektach przy ul. Gdańskiej 13, Zgierskiej 147 i Al.
	Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12,
	- stały nadzór nad całościowym zabezpieczeniem i ochroną obiektów muzealnych zbiorów w magazynach i na salach wystawowych oraz majątku Muzeum w pomieszczeniach do pracy dla pracowników Muzeum oraz osób z zewnątrz korzystających z naszego dorobku,
	- zakup i rozdział środków czystości niezbędnych do utrzymywania i podnoszenia na
	wyższy poziom estetyki Muzeum w części do pracy i części do zwiedzania,
	- zakup i rozdział niezbędnych materiałów biurowych do pracy dla pracowników, a także innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego wykonywania przyjętych do realizacji zadań,
	- realizowanie bieżących zadań zaopatrzeniowych w materiały biurowe i czystości, oraz wykonywanie niezbędnych prac w działalności wystawienniczej,
	- nadzorowanie terminów opłat za RTV, telefony, internet, gaz, energię elektryczną, zużycie wody, wywóz śmieci itp.,
	- aktualizowanie i wprowadzanie nowych zarządzeń usprawniających pracę Muzeum w
	tym zakresie,
	- prowadzenie i aktualizowanie księgi inwentarzowej sprzętu muzealnego oraz prowadzenie, kasacji sprzętu i urządzeń wycofywanych z używania, przygotowanie w tym zakresie stosowanych protokołów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy (1)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (25)
	c) Inne przedsięwzięcia:
	- przygotowanie i złożenie do Urzędu Miasta Łodzi w Wydziale Finansowym deklaracji na podatek od nieruchomości,
	- przygotowanie i złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za każde półrocze.
	- przygotowanie i złożenie odpowiedniej dokumentacji do muzealnego projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT.
	- przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta Łodzi o pozyskanie dla potrzeb MTN zabytkowego budynku dawnej Nastawni Stacyjnej, będącej elementem historycznego kompleksu Stacji Radegast. Obiekt obecnie jest własnością ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH w ...
	Obecnie niestety nieruchomość ta jest niezabezpieczona i popada w ruinę. Historyczny budynek jest niszczony i plądrowany.
	2.  Zadania gospodarcze.
	Zakres spraw przewidzianych do realizacji w tej części zadań obejmuje codzienne czynności typu nadzorowanie stanu technicznego obiektów i urządzeń, prowadzenie bieżących napraw, usuwanie powstałych usterek oraz uzupełnianie potrzeb niezbędnych dla pra...
	- bieżących prac konserwatorskich wszystkich urządzeń technicznych,
	- na bieżąco dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń kanalizacyjnych i elektrycznych oraz gazowych w obiektach Muzeum,
	- bieżący nadzór nad zabezpieczeniem sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania samochodu służbowego (przeglądy, ubezpieczenie, itp.).
	Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy (2)
	Termin realizacji: Zadanie stałe (26)
	3. Zadania w zakresie szkoleń i bhp
	a. Zapoznanie się z nowymi lub zaktualizowanymi przepisami prawnymi  dotyczącymi zamówień publicznych.
	b. Aktualizowanie starych zarządzeń i wprowadzanie nowych usprawniających bieżące funkcjonowanie Muzeum.
	c. Prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących w Muzeum instrukcji i regulaminów.
	d. Prowadzenie kartoteki ewidencyjnej przydzielanych środków ochrony indywidualnej, zgodnie z przepisami BHP.
	e. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa technicznego w 2016 r. zostaną przeprowadzone następujące przeglądy okresowe:
	- przeprowadzenie corocznego przeglądu stanu technicznego obiektów Muzeum przy ul. Gdańskiej 13, ul. Zgierskiej 147 oraz na Stacji Radegast, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, zlecenie zewnętrzne, do wykonania w II kwartale 2016 r.,
	- przegląd instalacji gazowej, zlecenie zewnętrzne, II kwartał 2016 r.,
	- przegląd kotłów olejowych centralnego ogrzewania przy ul. Gdańskiej 13 i Al.             Pamięci ofiar Litzmannstadt Getto 12, zlecenie zewnętrzne, III kwartał 2016 r.,
	- przegląd kotłów gazowych co. w Oddziale Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147, zlecenie zewnętrzne, III kwartał 2016 r.,
	- przegląd wentylacji kominowej w budynkach Muzeum, zlecenie zewnętrzne, II kwartał 2016 r.,
	- przegląd hydrantów i gaśnic przeciwpożarowych w budynkach MTN, zlecenie zewnętrzne, II kwartał 2016 r.,
	- przygotowywanie umów z odpowiedzialnymi firmami na prowadzenie i konserwację monitoringu p. poż. i instalacji sygnalizacyjnej p. poż. oraz antywłamaniowej.
	- przeprowadzenie rozmów z Wydziałem Majątku Miasta UMŁ w   sprawie rozważenia zmiany umowy użyczenia gruntu, dotyczącego działek o numerach 1/24 w obrębie B-51 oraz 386/2 w obrębie B-23, położonych w Łodzi przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto n...
	Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy (3)
	Termin realizacji: Zadanie stałe, realizowane na bieżąco.
	4.  Planowane działania w zakresie postępowań przetargowych w 2016 roku:
	- przetarg na ochronę fizyczną obiektów Muzeum,
	- przetarg na dostawę oleju opałowego,
	- przetarg na przeprowadzenie przyłączy  CO w obiektach Gdańska 13 i „Stacja Radegast”
	- inne postepowania przetargowe w zależności od bieżących działań inwestycyjnych i     administracyjnych.
	Do przeprowadzenia przetargów przygotowane będą projekty i kosztorysy zgodnie z przepisami  Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
	Ponadto przez cały rok będzie sporządzana i archiwizowana dokumentacja z przetargów i przeglądów.
	Odpowiedzialny: Dział Administracyjno – Gospodarczy (4)
	Termin realizacji: 2016 r.
	Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w 2016 roku, ich zakres, uzależnione będą od posiadanych przez Muzeum środków finansowych. Prowadzić będziemy takie działania, aby to, co niezbędne było zrealizowane dla właściwego funkcjonowania instytucji oraz...
	Łódź, grudzień 2015 r.

