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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 w Łodzi jest obecnie najdłużej funkcjonującym
muzeum historycznym w mieście. Jego początki sięgają roku 1959, kiedy powołano do życia
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzibę nowej placówki wybrano budynek
dawnego więzienia przy ul. Gdańskiej 13. Ówczesne Muzeum gromadziło zbiory dotyczące
działalności

wszelkiego

rodzaju

polskich

ruchów

lewicowych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem tych działających na terenie Łodzi i regionu.
W wyniku przemian ustrojowych, jakie rozpoczęły się 1989 r., decyzją Rady Miasta
dotychczasowe Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, zostało z dniem 1 stycznia 1990 roku
przemianowane na Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Placówce zostały nadane
nowe cele statutowe, nakreślające popularyzację wiedzy historycznej, w szczególności tej
dotyczącej idei wolnościowych i niepodległościowych. Muzeum stało się miejscem edukacji i
upowszechniania wiadomości o polskich drogach do niezależności. Zadaniem placówki jest
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odkrywanie wielonurtowości i różnorodności w patrzeniu na to, czym jest polska tożsamość
oraz jakie jest znaczenie niepodległości. Służą temu zarówno wystawy - sięgające niekiedy do
początków naszej państwowości - jak i codzienna praca edukacyjna i popularyzatorska.
Muzeum jest także miejsce integracji łódzkiego środowiska historycznego. Spotkania
autorskie, panele dyskusyjne i konferencje służą twórczej wymianie myśli i transferowi wiedzy
akademickiej do szerokich rzesz społeczeństwa Łodzi i okolic.
Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych

w

Łodzi,

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.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi składa się z trzech oddziałów. Siedziba
główna Muzeum (ul. Gdańska 13) mieści się dawnym budynku więziennym zbudowanym
w latach 1883–1885. Carskie więzienie przeznaczone było przede wszystkim dla więźniów
politycznych

-

m.in.

działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej

i

innych ruchów

niepodległościowych. Na obecnym dziedzińcu zewnętrznym ustawiona wówczas była
szubienica, na której wielu naszych rodaków straciło życie. Funkcję więzienną budynek
spełniał także poprzez okres I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, a także
w czasie okupacji niemieckiej i w okresie Polski ludowej. W dwóch ostatnich okresach było to
miejsce odosobnienia przeznaczone dla kobiet. Więźniarkami były m.in.: Halina Szwarc
(wybitna agentka AK-owskiego wywiadu) i Maria Eugenia Jasińska (harcerka, żołnierz ZWZAK, bohaterka akcji "Dorsze").
Główna ekspozycja stała Drogi do Niepodległej 1791-1921 ilustruje czyn bohaterski,
zwycięstwa i przegrane na polach bitewnych oraz podejmowane działania dyplomatyczne.
Jednocześnie stanowi tło do zajęć, spotkań ze świadkami historii i rekonstrukcji historycznych.
Druga z ekspozycji stałych Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953,
odwzorowuje cele więzienne i zawiera pamiątki po osadzonych.
Oprócz wyżej wymienionych wystaw stałych w siedzibie głównej Muzeum prezentowane
są obecnie także wystawy czasowe. Motywem przewodnim ekspozycji czasowej zatytułowanej
„Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…!” 1050. Rocznica Chrztu Polski na ziemiach
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Archidiecezji Łódzkiej jest 1050. rocznica przyjęcia Chrztu przez Polskę. Ekspozycja wpisuje
się tym samym w bardzo szeroko pojęte i różnorodne w charakterze, obchody historyczne i
religijne na terenie województwa łódzkiego. Wystawa tytułem nawiązuje do jednego z wezwań
papieża Jana Pawła II, podczas pielgrzymek w kraju. Celem wystawy jest przedstawienie
bezpośrednich konsekwencji przyjęcia chrztu, w postaci powstania państwowości na polskich
ziemiach oraz ich rozwoju w dziedzinach gospodarczych, kulturowych oraz społecznych.
Druga z ekspozycji czasowych Romowie wczoraj i dziś, prezentuje fotografie dokumentujące
kulturę czterech pokoleń romskiej rodziny Markowskich. Wystawa zrealizowana została w
ramach projektu CZTERY STRONY ŚWIATA prowadzonego przez Centrum Doradztwa
i Informacji dla Romów w Polsce oraz wykonana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Oddział Martyrologii Radogoszcz, mieszczący się przy ul. Zgierskiej 147, to budynek
dawnej fabryki Samuela Abbego, który w czasie II wojny światowej został zamieniony na
hitlerowskie Rozszerzone Więzienie Policyjne dla mężczyzn - mieszkańców Kraju Warty
łamiących okupacyjne prawo niemieckie. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 więzienie było
niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. Tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, Niemcy
podpalili więzienie, a przed jedynym wyjściem z budynku ustawili karabin maszynowy, z
którego strzelano do skaczących z okien Polaków. W masakrze zginęło około 1500 osób.
Miejsce to jest poświęcone upamiętnieniu ofiar II wojny światowej i martyrologii mieszkańców
Łodzi i Kraju Warty.
Prezentowane w Oddziale wystawy mają charakter martyrologiczny. Ekspozycja Łódź
i ziemia łódzka w czasie wojny i okupacji 1939-1945, pokazuje życie społeczności polskiej,
niemieckiej i żydowskiej w okupowanej Łodzi. Druga z ekspozycji stałych Więzienie na
Radogoszczu 1939-1945, poświęcona jest tragicznej historii osób osadzonych w więzieniu.
Oprócz wyżej wymienionych wystaw stałych, w ofercie wystawienniczej Oddziału
Martyrologii Radogoszcz znajduje się również wystawa czasowa. Bez broni i munduru w walce
z okupantem. Tajne nauczanie 1939-1945 opowiada o walce o zachowanie kultury i oświaty
polskiej, a szczególnie szeroko rozbudowanym i prowadzonym na wszystkich szczeblach
szkolnictwa, tajnym nauczaniu w realiach okupowanego kraju. Ekspozycja obrazuje tytułową
walkę społeczeństwa polskiego, z aparatem niemieckiej administracji okupacyjnej, który
natychmiast przystąpił do realizacji programu niszczenia kultury polskiej.
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W Oddziale Martyrologii Radogoszcz mieści się również Dział Zbiorów Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi.
Oddział Stacja Radegast, mieszczący w oryginalnym budynku stacyjnym z czasów
niemieckiej okupacji miasta, służył hitlerowskim władzom jako stacja przeładunkowa getta
(Verladebahnhof Getto-Radegast). Był to punkt przeładunku żywności, opału, surowców dla
ludności i zakładów pracy getta oraz wyrobów wyprodukowanych przez Żydów. Z biegiem
czasu, stał się również Umschlagplatzem dla ludzi wywożonych do obozów zagłady. Dziś
budynek Stacji jest elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt-Getto i miejscem pamięci
o tamtych tragicznych wydarzeniach.
W historycznym wnętrzu stacyjnego budynku prezentowane są dwie wystawy stałe:
Litzmannstadt Getto 1940-1944 oraz Kufer rodziny Schwarz. Pierwsza z wyżej wymienionych
ekspozycji stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat łódzkiego getta, z zaznaczeniem
wielonarodowościowego charakteru Łodzi oraz wpływu ludności żydowskiej na rozwój miasta.
Wspomniany kufer, to spuścizna po austriackich Żydach - Annie i Erichu Schwarzach,
deportowanych do Litzmannstadt-Getto.
Oprócz wyżej wymienionych Oddział oferuje również wystawy czasowe. Prezentowana po
raz pierwszy w Polsce ekspozycja czasowa zatytułowana Post41 - relacje z LitzmannstadtGetto, jest częścią polsko-austriackiego projektu poświęconego upamiętnieniu Żydów
deportowanych w 1941 r. z Wiednia do Łodzi. Jej podstawą są karty pocztowe ze zbioru
Archiwum Państwowego w Łodzi. Te niezwykłe świadectwa o życiu w getcie, nie dotarły do
adresatów, ze względu na blokadę poczty, stając się dla historyków źródłem do badań.
W Oddziale Stacja Radegast realizowany jest również szeroko zakrojony projekt Makieta
Litzmannstadt-Getto. Projekt prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy to statyczna makieta
terenu łódzkiego getta w skali 1:400, która docelowo będzie miała rozmiar 4 x 10 metrów.
W chwili obecnej, zwiedzający mogą oglądać pierwszy fragment makiety o wymiarach 1 x 5
metrów, prezentujący kwartał miasta zamykający się między ulicami: Wojska Polskiego,
Franciszkańską, Północą i Zachodnią. Zaś drugi, to wirtualna platforma edukacyjna, stanowiąca
jednocześnie repozytorium wiedzy na temat samego getta. Czterojęzyczna (polski, angielski,
niemiecki, hebrajski) witryna, wyposażona w ścieżki edukacyjne, poświęcona łódzkiemu gettu,
dostępna jest pod adresem www.radegast.pl
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Pod opieką Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi znajduje się również tzw.
Kuźnia Romów, mieszcząca się przy ul. Wojska Polskiego 84, w oryginalnym budynku obozu
cygańskiego – utworzonego jako podobóz Litzmannstadt-Getto. To swoiste getto w getcie
funkcjonowało od listopada 1941 roku do stycznia 1942 roku i przeznaczone było głównie dla
austriackich Romów z Burgenlandu. Od 2009 roku budynek jest symbolicznym miejscem
szczególnej pamięci o zagładzie społeczności romskiej w okresie II wojny światowej.
Prezentowana w nim wystawa, „I skrzypce przestały grać…” przedstawia dzieje obozu
istniejącego na terenie Litzmannstadt - Getta. Zagłada Romów i Sinti jest upamiętniana co roku,
w dzień wyjazdu ostatniego transportu do obozu zagłady Kulmhof am Ner (Chełmno nad
Nerem) – 12 stycznia, uroczystościami i symbolicznym złożeniem zniczy i kwiatów.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi aspiruje do miana nowoczesnej placówki
kultury, w której wdraża się innowacyjne rozwiązania obcowania z historią, celem budowania
tożsamości narodowej. Działalność Muzeum opiera się zarówno na dotychczasowym
doświadczeniu, jak i wdrażaniu - w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych rozwiązań wyznaczanych przez najnowsze trendy współczesnego muzealnictwa. Kierunek
działalności muzeum jest doprecyzowany na podstawie przeprowadzanych 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, zapewniając jednocześnie wysoki
poziom merytoryczny oraz atrakcyjność i wzbudzają zainteresowanie u odbiorców.
Planowane na 2017 rok zadania realizowane będą w oparciu o dostępne środki finansowe
oraz możliwości organizacyjne i merytoryczne. Stanowią je posiadane zbiory, kadra
pracownicza oraz baza lokalowa. Biorąc pod uwagę powyższe, zakładamy wzmocnienie
działalności 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
rozszerzenie współpracy 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
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z mediami. Dla popularyzacji problematyki historycznej oraz działalności Muzeum i jego
dorobku merytorycznego, zakładamy uruchomienie nowej witryny internetowej Muzeum, dla
której doskonałym uzupełnieniem są profile placówki na tzw. portalach społecznościowych.
Wzorem minionego roku, realizacja kluczowych przedsięwzięć przewidzianych na rok
2017, oparta będzie na środkach własnych Muzeum przyznawanych przez nadrzędną jednostkę
organizacyjną, ale także na pozyskanych dotacjach zewnętrznych. Przewiduje się, iż
podejmowane działania subsydiowane będą m.in. przez: International Holocaust Remembrance
Alliance (IRHA), Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP oraz inne podmioty.
Rok 2017 będzie znamiennym w funkcjonowaniu Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi. Oprócz kontynuowania już wdrażanej reorganizacji strukturalnej Muzeum (a co za
tym idzie zmianami w statucie placówki), rozpoczniemy również szeroko zakrojone prace
modernizacyjne, zarówno w kwestii wystaw stałych, jak i tzw. bazy lokalowej. Pozyskane
środki z programu RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 - „Dziedzictwo kulturowe
i infrastruktura kultury- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” w ramach zgłoszonego przez
Muzeum projektu Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną, pozwolą na przebudowę
dwóch naszych oddziałów. Oddział Martyrologii Radogoszcz zyska zupełnie nową, w pełni
modernistyczną i multimedialną wystawę stałą poświęconą historii miejsca. Dodatkowo w
wyżej wspomnianym oddziale, jak i Oddziale Stacja Radegast, przeprowadzone zostaną prace
remontowe pomieszczeń wystawienniczych, biurowych i magazynowych. Prace zostaną
zakończone w 2018 roku.
Niniejszy plan pracy jest wyznacznikiem głównych kierunków działań, jakie będą
podejmowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w zakresie
wyznaczanym przez statut placówki. Plan ten został podzielony na 5 płaszczyzn działalności,
obejmujących: kształtowanie zbiorów, działalność merytoryczną (w tym wystawienniczą),
działalność edukacyjną kształtowanie księgozbiorów oraz działalność administracyjnogospodarczą. W celu większej przejrzystości planowanych działań, każdej z wymienionych
płaszczyzn poświęcony został osobny rozdział, a każdemu zadaniu przypisani konkretni
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pracownicy, odpowiedzialni za jego realizację. Określono także przewidywany czas finalizacji
tychże zadań oraz oddział Muzeum, w którym dane zadanie będzie realizowane.

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 planowania i realizacji zadań statutowych.
Prace związane z gromadzeniem eksponatów, ich opracowywaniem i wykorzystaniem dla
prac merytorycznych, w tym wystawienniczych, należy uznać za zadanie priorytetowe.
Posiadane kolekcje określają rangę Muzeum i wyznaczają mu miejsce na mapie instytucji
kulturalnych Łodzi. Najważniejsze kierunki działalności związane będą z pozyskiwaniem
nowych nabytków poprzez poszukiwanie ofiarodawców i przejmowanie ich w formie darów, a
także w miarę posiadanych środków finansowych poprzez zakupy. Dążeniem placówki jest, 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.
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Poważnym wyzwaniem, tak pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym, będzie
planowane przeniesienie zbiorów posiadanych przez Muzeum, w związku z planowanymi
pracami remontowymi w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Zgodnie z założeniami planu
pracy, pierwszą część procesu relokacji zbiorów, rozpoczynać będzie przeprowadzenie
skontrum. Następnie, z zachowaniem stosownych procedur rozpocznie się przenoszenie
zgromadzonych eksponatów do uprzednio przygotowanych pomieszczeń.

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.
 Przygotowanie i przeprowadzenie w zbiorach Muzeum całościowego skontrum,
umożliwiającego dokładne zewidencjonowanie stanu eksponatów, przed planowanym
przeniesieniem zbiorów, w związku z pracami remontowymi w pomieszczeniach
magazynowych. Następnie przeprowadzenie procesu relokacji zbiorów z zachowaniem
obowiązujących przepisów.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów, Dział Historyczny,
Dział Edukacyjny, Dział Administracji
termin realizacji: zadanie całoroczne
 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, sporządzanie dokumentacji dla eksponatów
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zastępczych oraz prace nad dokumentacją wizualną, opracowywanie obiektów
niezakwalifikowanych do zbiorów zasadniczych
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne
 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)
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Nadzór nad przestrzeganiem zasad sporządzania przepustek dla wypożyczanych
muzealiów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów - użyczania
muzealiów dla potrzeb wewnątrz muzealnych oraz zewnętrznych.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne

~ 12 ~

 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne
 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Uzupełnianie wiedzy o bieżącą literaturę fachową, nowości wydawnicze, katalogi
w związku

z

obowiązkiem

opracowywania

eksponatów

muzealnych

(także

martyrologicznych) oraz kart naukowych.
osoba odpowiedzialna: Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: grudzień 2017 roku
 Prowadzenie

prac

organizacyjno-porządkowych

dotyczących

przygotowania

niezbędnej korespondencji dotyczącej zbiorów: informacje o zasobach muzealnych,
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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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Kontynuowanie prac nad sporządzaniem dokumentacji fotograficznej eksponatów
muzealnych w formie elektronicznej i jej właściwe opracowywanie.
osoba odpowiedzialna: Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne

2. W zakresie kształtowania polityki zbiorów Muzeum
Pozyskiwanie nowych zbiorów jest stałym zadaniem wszystkich pracowników Muzeum. Ma
ono ogromne znaczenie, albowiem po pierwsze prowadzi do powiększania już istniejącej
kolekcji, a po wtóre stanowi nową wartość zarówno badawczo-poznawczą, jak i edukacyjną.
W roku 2017 zakłada się wzbogacenie dotychczasowych kolekcji oraz tworzenie nowych.
Szczególną uwagę zwrócona będzie na poszerzanie zasobów Muzeum związanych Łodzią
i regionem łódzkim. Nowe eksponaty pozyskiwane będą drogą zakupów oraz darowizn osób
prywatnych, stowarzyszeń, kolekcjonerów itp. Kontynuowane będą 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;
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 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 przekazywanie/udostępnienie dla potrzeb badawczych i wystawienniczych.
a) Pozyskiwanie eksponatów drogą zakupu
Jest to najefektywniejsza forma pozyskiwania nowych nabytków. Odnosi się to nie tylko do
ilości zakupu, ale przede wszystkim wartości historycznej. W celu pozyskania nowych
eksponatów drogą zakupów zamierza się:
 podtrzymywać systematyczny kontakt z antykwariatami w Łodzi i w kraju;
 utrzymywać stałe kontakty z łódzkimi galeriami i Desą;
 systematycznie odwiedzać kolekcjonerów i giełdy kolekcjonerskie;
 śledzić na bieżąco aukcje internetowe (Allegro, Ebay i inne);
 opracowywać listę priorytetów zakupu muzealiów;
 współpracować z pracownikami merytorycznymi na płaszczyźnie realizacji programu
zakupów;
 organizować i przygotowywać posiedzenia Kolegium muzealnego, opiniującego
propozycje zakupów;
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne

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:
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 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne

c) Pozyskiwanie eksponatów w formie darów
Drugą z wyżej wspomnianych, efektywnych form pozyskiwania nowych eksponatów jest
tzw. darowizna. W celu pozyskania nowych eksponatów drogą darowizny zamierza się:
 utrzymywać kontakty z potencjalnymi ofiarodawcami;
 współpracować ze stowarzyszeniami kombatanckimi, organizacjami społecznymi,
instytucja-mi i partiami politycznymi;
 wystosowywać apele do społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu (telewizja,
prasa, Internet, portale społecznościowe, itp.);
 współpracować z grupami rekonstrukcji historycznej, szkołami, organizacjami
młodzieżowymi i pozarządowymi oraz stowarzyszeniami Kulturalnymi i branżowymi.
osoba odpowiedzialna: wszyscy pracownicy Muzeum
termin realizacji: zadanie całoroczne

3. W zakresie prowadzenia dokumentacji
Planowane w tym obszarze prace, są zadaniami stałymi Muzeum i realizowane są w każdym
roku według zasad określonych stosownymi przepisami. Podstawą do wykonywania czynności
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w tym zakresie są przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zarządzenia
Dyrektora Muzeum.
W opracowywaniu zbiorów na 2017 rok przyjęto następujące priorytety:
 w pierwszej kolejności opracowywane i dokumentowane będą elektronicznie zbiory
wypożyczane dla potrzeb przygotowywanych przez Muzeum i inne placówki
(tzw. wypożyczenia) wystaw;
 Opracowywanie nowo nabytych eksponatów;
 Kontynuowane będą prace nad opracowywaniem eksponatów od numerów
najniższych w kolekcji Muzeum: archiwaliów, muzealiów i ikonografii.
 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, rozumianych poprzez:
 inicjowanie i wspieranie samokształcenia pracowników. Zapewnianie im niezbędnej
literatury fachowej, opracowań, katalogów, informacji, itp.,
 umożliwianie pracownikom uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych;
 bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zbiorów
muzealnych;
 organizowanie spotkań metodycznych w zakresie postępowania wobec eksponatów,
tj. ich przyjmowania, opracowywania oraz udostępniania i bezpieczeństwa,
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne

b) opracowywanie nowych eksponatów, rozumianych 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,
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 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.
osoba odpowiedzialna: Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
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).
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne

d) przedsięwzięcia organizacyjno techniczne, rozumiane poprzez:
 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
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e) ewidencjonowanie nabytków, rozumiane poprzez:
 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne

f) prowadzenie dokumentacji użyczenia eksponatów, obejmujący działania takie jak:
 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne

g) Nadzór nad całościowym prowadzeniem dokumentacji związanej z ruchem muzealiów:
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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 Muzeum od placówek zewnętrznych. W tym zakresie realizowane
będą zadania wynikające z bieżących potrzeb Muzeum, jak i innych instytucji oraz osób
korzystających ze 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.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne

4. 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 ona także istotne znaczenie dla organizowania pracy merytorycznej
Muzeum, a w tym przedsięwzięć wystawienniczych, pracy naukowo - badawczej i działalności
edukacyjnej. Właściwe przekazywanie informacji o zbiorach jest zatem rzeczą kluczową w
działalności Muzeum. 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 2017 roku zadania stanowią kontynuację prowadzonych dotychczas
działań. Do najbardziej istotnych spośród nich należeć będą:
 Przygotowywanie informacji o zasobach muzealnych, ich stanie ilościowym,
tematycznym oraz rodzajowym, również informacje roczne w tym zakresie,
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 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 2017 dla potrzeb GUS oraz
wewnętrznych potrzeb sprawozdawczych Muzeum,
 Przygotowywanie informacji o nowych nabytkach muzealnych dla umieszczenia jej
na stronie internetowej Muzeum.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator
termin realizacji: zadanie całoroczne

5. Bezpieczeństwo i nadzór nad zbiorami Muzeum
Bezpieczeństwo zbiorów w działalności Muzeum jest traktowane jako zadanie priorytetowe
i obowiązuje wszystkich pracowników. Każdy pracownik Muzeum zobligowany 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.
Bezpieczeństwo zbiorów dotyczy również warunków przechowywania eksponatów
(magazyny), ich udostępniania w ramach prowadzonych kwerend, prezentacji na wystawach, a
także zabezpieczeń przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Czynnikiem
determinującym działania w tym zakresie jest posiadana baza lokalowa. Stan bezpieczeństwa
zbiorów muzealnych zwiększają nowoczesne systemy antywłamaniowe czy przeciwpożarowe.
W roku 2017 zamierza się kontynuowanie przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez
Muzeum w wyżej wspomnianym zakresie. Do kluczowych zadań należ będą:
 Zapewnienie odpowiednich warunków przenoszenia i tymczasowego miejsca
przechowywania zbiorów w związku z planowanymi pracami remontowo-budowlanymi;
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 Zapewnienie 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 2017 roku.
osoba odpowiedzialna: Główny Inwentaryzator, Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne

6. W zakresie digitalizacji zbiorów

~ 22 ~

Digitalizacja zbiorów Muzeum jest jednym z priorytetowych zadań, realizowanych już od
kilku lat. Muzeum dysponuje w tym zakresie odpowiednim zapleczem technicznym zarówno
sprzętowym (hardware), jak i programowym (software). Aktualnie wszystkie czynności
związane z opracowywaniem eksponatów, ruchem muzealiów, udostępnianiem obiektów
zainteresowanym, wykonywane są przy pomocy specjalistycznych programów. Od lat bieżące
nabytki wprowadzane są do bazy danych. Systematycznie wprowadzane są dane dotyczące
eksponatów będących w posiadaniu Muzeum. Digitalizacja posiadanych zasobów jest
procesem długotrwałym. Zasadniczymi kierunkami działań w tym zakresie w roku 2017 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.
osoba odpowiedzialna: Dział Zbiorów
termin realizacji: zadanie całoroczne
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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.
Ważną i atrakcyjną formą upowszechniania wiedzy historycznej będą spotkania z tzw.
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. Przewiduje się 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, konieczne
jest dotarcie z informacją o tychże, do jak najszerszego grona mieszkańców Łodzi i regionu.
Planuje się w tym zakresie, w miarę możliwości wykorzystać maksymalnie wszystkie dostępne
formy informacyjne jak prasa, radio i telewizja, portale społecznościowe oraz rożnego rodzaju
wydawnictwa. W nieodległej perspektywie planowane jest zbudowanie nowoczesnej witryny
internetowej, dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami wzrokową i słuchową.
Ważnym kierunkiem działania będzie też kontynuowanie i rozwijanie dalszej współpracy
z partnerami zewnętrznymi, do których na pierwszym miejscu zaliczyć należy szkoły,
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instytucje kultury, organizacje i stowarzyszenia. Natomiast w zakresie upamiętniania
i upowszechniania wiedzy o miejscach pamięci narodowej Muzeum będzie kontynuować
współpracę z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, który w 2016 r. przejął funkcję
i zadania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi.

1. Działalność wystawiennicza
Wystawy zdecydowanie i niepodzielnie cieszą się największym zainteresowaniem
odbiorców (wszystkich grupach wiekowych) z całej oferty, jaką Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi, daje swoim odbiorcom. Stąd też aktywność merytoryczna
Muzeum na tej płaszczyźnie, będzie stanowić jeden z najważniejszych kierunków działalności
w 2017 r. Przewiduje się realizację nowych ekspozycji, prezentujących bardzo ważne, a często
mało znane wydarzenia z historii Polski i Polaków. W sposób szczególny uwzględniona
zostanie postać Tadeusza Kościuszki, który to decyzją Sejmy Rzeczypospolitej z lipca 2016 r.
został jednym z patronów roku 2017.
a) Wystawy stałe
 Drogi do Niepodległej 1791-1923
Ekspozycja 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: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
czas eksponowania: cały 2017 rok.
 Więzienie przy ul. Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953
Ekspozycja ukazuje historię więzienia i losy więźniów od czasów carskich, poprzez I wojnę
światową, dwudziestolecie międzywojenne, lata okupacji niemieckiej oraz więzienie
polityczne w PRL – do 1953 roku. Jednym z głównych celów ekspozycji jest przybliżenie
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zwiedzającym sylwetek ludzi walczących o wolność i niepodległość w różnych okresach
dziejów Polski oraz ich losów.
miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
czas eksponowania: cały 2017 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.
miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
czas eksponowania: I-II kwartał 2017 roku
 Łódź i Ziemia Łódzka w latach wojny i okupacji 1939-1945
Ekspozycja ukazuje 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.
miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
czas eksponowania: I-II kwartał 2017 roku
 Litzmannstadt Getto 1940-1944
Ekspozycja ukazuje tragiczne losy społeczności żydowskiej zamkniętej w obrębie
zorganizowanego przez Niemców getta w Łodzi. 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.
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miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
czas eksponowania: cały rok
 Kufer rodziny Schwarz
Kufer eksponowany w Oddziale Stacja Radegast, był własnością austriackich Żydów Anni i Ericha Schwarz. W okresie 4 - 15 maja 1942 r. z getta deportowano do obozu zagłady
w Chełmnie nad Nerem prawie 11 tys. Żydów. Wśród nich, 14 maja 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: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
czas eksponowania: cały rok
 Makieta Litzmannstadt-Getto
Jest to projekt o szerokim zasięgu, prowadzony dwutorowo. Pierwszy to statyczna makieta
terenu łódzkiego getta w skali 1:400, która docelowo będzie miała rozmiar 4 x 10 metrów.
W chwili obecnej, zwiedzający mogą oglądać pierwszy fragment makiety o wymiarach 1 x 5
metrów, prezentujący kwartał miasta zamykający się między ulicami: Wojska Polskiego,
Franciszkańską, Północą i Zachodnią. Zaś drugi, to wirtualna platforma edukacyjna, stanowiąca
jednocześnie repozytorium wiedzy na temat samego getta. Czterojęzyczna witryna,
wyposażona w ścieżki edukacyjne, poświęcona łódzkiemu gettu, dostępna jest pod adresem
www.radegast.pl
miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
czas eksponowania: I-II kwartał 2017 roku
 „I skrzypce przestały grać…”
Ekspozycja przypominająca o tragedii społeczności romskiej, prezentowana w budynku
dawnej kuźni, miejscu upamiętniającym martyrologię austriackich Romów i Sinti, którzy
w okresie od 5 listopada 1941 r. do 12 stycznia 1942 r. przebywali na terenie tzw. obozu
cygańskiego - podobozu Litzmannstadt-Getto.
miejsce ekspozycji: Kuźnia Romów, ul. Wojska Polskiego 84
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czas eksponowania: cały 2017 rok
b) Wystawy czasowe istniejące
 „Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…” 1050.Rocznica Chrztu Polski na ziemiach
Archidiecezji Łódzkiej
Motywem przewodnim wystawy jest rocznica przyjęcia Chrztu przez Polskę. Ekspozycja
wpisuje się tym samym w bardzo szeroko pojęte i różnorodne w charakterze, obchody
historyczne i religijne na terenie województwa łódzkiego. Wystawa tytułem nawiązuje do
jednego z wezwań papieża Jana Pawła II, podczas pielgrzymek w kraju. Założeniem ekspozycji
jest przedstawienie bezpośrednich konsekwencji przyjęcia chrztu, w postaci powstania
państwowości na polskich ziemiach oraz ich rozwoju w dziedzinach gospodarczych,
kulturowych oraz społecznych.
miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
czas eksponowania: I kwartał 2017 rok
 Romowie wczoraj i dziś
Ekspozycja prezentuje fotografie dokumentujące kulturę czterech pokoleń romskiej rodziny
Markowskich. Wystawa zrealizowana została w ramach projektu CZTERY STRONY ŚWIATA
prowadzonego przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce oraz wykonana
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
czas eksponowania: styczeń 2017 roku
 Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-1945
Ekspozycja opowiada o walce o zachowanie kultury i oświaty polskiej, a szczególnie
szeroko rozbudowanym i prowadzonym na wszystkich szczeblach szkolnictwa, tajnym
nauczaniu w realiach okupowanego przez Niemcy kraju. Ekspozycja pokazuje zmagania
cichych, często pomijanych przez główny nurt historii bohaterów-nauczycieli tajnych
kompletów, którzy ucząc dzieci i młodzież, walczyli z aparatem niemieckiej administracji
okupacyjnej. Dążącej do wyniszczenia kultury polskiej.
miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
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czas eksponowania: I-II kwartał 2017 roku
 Post41 - relacje z Litzmannstadt-Getto
Ekspozycja jest częścią polsko-austriackiego projektu poświęconego upamiętnieniu Żydów
deportowanych w 1941 r. z Wiednia do Łodzi. Jest prezentowana po raz pierwszy w Polsce.
Podstawą wystawy są karty pocztowe ze zbioru Archiwum Państwowego w Łodzi. Są to
niezwykłe świadectwa o życiu w getcie, które nigdy nie dotarły do adresatów, ze względu na
blokadę poczty, stając się dla historyków doskonałym źródłem do badań.
miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
czas eksponowania: I kwartał 2017 roku

c) Planowane wystawy czasowe realizowane na terenie Muzeum
 Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel Świata
Wystawa realizowana z okazji przypadającej dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza
Kościuszki, ukazująca polskiego bohatera i jego działalność w Polsce, w czasie rewolucji we
Francji i udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Kulazińska Anna
termin realizacji: październik 2017 roku
 Zapomniany bohater – Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym
Wystawa, której motywem przewodnim będzie postać Piotra Wysockiego, który w pamiętną
noc 30 listopada 1930 r. „podpalił lont”, stając na czele powstania, które na dziesiątki lat
zdecydowało o dalszych losach kraju. Będzie on ukazany na tle epoki, w jej jak najszerszym
spektrum – od Księstwa Warszawskiego po Królestwo Polskie i Wielką Emigrację. Ekspozycja
będzie łączyła w sobie elementy tradycyjnej wystawy bazującej na muzealiach, artefaktach,
archiwaliach

i

ikonografiach

z

elementami

inscenizacyjnymi

i audiowizualnymi,

przystosowanymi do percepcji różnych grup wiekowych. Wydawnictwo towarzyszące
wystawie, a stanowiące jej integralną część, będzie podstawą zorganizowanego przez Dział
edukacyjny konkursu dla szkół województwa łódzkiego, o tym okresie naszych dziejów.
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Integralną częścią tego projektu będzie sesja naukowa zorganizowana wspólnie z Wydziałem
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Kacperski Andrzej
termin realizacji: listopad 2017 r.
 Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945
W 2017 r., w odniesieniu do aspektu zagłady ludności cywilnej dokonanej przez Niemców
podczas II wojny światowej, warto zwrócić uwagę na wydarzenie zwane „Wielką Szperą”,
które miało miejsce we wrześniu 1942 r. w Litzmannstadt Getto. Wówczas wśród kilkunastu
tysięcy osób wywiezionych do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem znalazła się duża grupa
dzieci, która wraz z dorosłymi została tam unicestwiona.
Na wystawie czasowej pt. „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945” prezentowane będą
dokumenty, teksty, fotografie ukazujące losy dzieci polskich, żydowskich, romskich i czeskich
osadzonych w obozach na terenie Litzmannstadt oraz w okolicznych miejscowościach.
Również zostanie zrealizowany film dokumentalny (reportaż) pt. Obozowe życie małoletnich w
Litzmannstadt.
Planowana wystawa ma na celu przedstawienie widzowi sytuacji dzieci umieszczonych
w owych obozach, które zostały pozbawione dzieciństwa: zmuszane 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 odbiorców w tematykę
eksponowaną na wystawie. W urządzeniach multimedialnych będzie można zobaczyć zdjęcia
nieeksponowane na planszach, odsłuchać krótkich relacji ocalonych z obozów, rozwiązać quiz
(pytania na temat losów dzieci) oraz zapoznać się ze skrótowym kalendarium. Infoboksy będą
komponentem uzupełniającym klasyczne formy wystawy.
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W reportażu pt. Obozowe życie małoletnich w Litzmannstadt ukazane zostaną miejsca
(obozy), gdzie dzieci i młodzież były przetrzymywane, zdjęcia przetrzymywanych dzieci np.
w obozie dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej (jeżeli byłoby to możliwe zarejestrować
relacje żyjących osób, które przeszły przez obóz).
Zwiedzający z zagranicy posłużą się informatorami zawierającymi teksty tłumaczone na
dwa języki (angielski, hebrajski) oraz będą mogli korzystać z treści zamieszczonych w boksach
multimedialnych również w języku obcym (angielskim).
Partnerzy projektu: Archiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Łodzi, Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział
Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoby odpowiedzialne: Gawlik Sławomir
termin realizacji: III kwartał 2017 roku
 Banderia prutendiorum – chorągwie zwycięskie (wystawa plenerowa)
Wystawa

realizowana

głównie

z

myślą

o

młodzieży

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych, przypominające o chwale i wielkości Rzeczypospolitej, której victorie
rozsławiły nasze państwo w całej Europie. Pamięć o dawnej świetności, jakże żywa w pamięci
pokoleń, nie tylko porozbiorowych, sprawiła przecież, że Polacy nigdy nie zrezygnowali z
walki o odzyskanie wolności, a po jej odzyskaniu stawili tamę bolszewickiej nawale w 1920 r.
Liczne bitwy, które stoczyli polscy żołnierze po 1939 r. – bitwa o Anglię, bitwa o Monte
Cassino, udział polskich żołnierzy w zdobyciu Berlina, też nie bez kozery znalazły się na
kartach historii. Wystawa eksponowana na dziedzińcu wewnętrznym siedziby głównej
Muzeum, składać się będzie z 36 poziomych i pionowych plansz o wymiarach 150x100 cm.
Prezentowany materiał obrazować będzie potęgę i możliwości oręża polskiego od bitwy pod
Cedynią w 972 r., po zdobycie Berlina w 1945 r.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Kacperski Andrzej
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
 Pieśń kamieniołomu. Obóz zagłady Mauthausen-Gusen 1940-1945 (wystawa plenerowa)
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Gusen był pierwszym podobozem (Nebenlager) obozu koncentracyjnego Mauthausen –
macierzystego (Stammlager) dla wszystkich obozów koncentracyjnych na terenie Austrii.
Mauthausen powstał latem 1938 r. bezpośrednio po wcieleniu Austrii do Rzeszy. Gusen zaczęto
budować zimą 1939/1940 r.
Pierwszymi budowniczymi byli, obok Austriaków i Niemców, polscy więźniowie, którzy
dowiedzieli się od hitlerowców, że budują obóz dla zagłady polskiej inteligencji. Mauthausen
i Gusen, odległe od siebie o 5 km, wybudowano obok wielkich kamieniołomów, w których
pracowali więźniowie skazani na zagładę przez wyczerpującą pracę, głodowe racje
żywnościowe i terror załogi. Obóz koncentracyjny Gusen otwarto 25 maja 1940 r. Istniał on
5 lat, a przeszło przez niego 77 000 więźniów – głównie politycznych, wśród nich ok. 34 000
Polaków (w tym wielu łodzian), śmierć poniosło ok. 44, 5 tys. więźniów, w tym
Polaków 27 tys.
Mimo tak niezwykle ciężkich warunków od pierwszych tygodni istnienia obozu powstał
w nim konspiracyjny ruch samoobrony. Początkowo były to skromne akcje mające na celu
dożywianie słabszych więźniów. Z czasem ruch samoobrony przybrał wiele różnych form.
Powstały nawet konspiracyjne organizacje wojskowe, które pod koniec istnienia obozu
uratowały wszystkich pozostałych przy życiu więźniów od zaplanowanej przez SS-manów
zagłady w sztolniach kamieniołomu.
Wystawa skupiać się będzie na ukazaniu różnorodnych form samoobrony więźniów –
konspiracja polityczna, wojskowa, dożywianie, działalność kulturalna i oświatowa.
Zaprezentowana zostanie twórczość literacka i plastyczna więźniów, sylwetki twórców oraz
przywódców i organizatorów ruchu samoobrony z uwzględnieniem więźniów – mieszkańców
Łodzi i Austrii. W pozostałej części ekspozycji ukazana zostanie historia obozu Mauthausen –
Gusen, martyrologia więźniów i sylwetki niektórych oprawców. Końcowy zestaw wystawy
poświęcony zostanie wydarzeniom związanym z wyzwoleniem obozu przez wojska
amerykańskie.
Podstawowymi eksponatami na wystawie będą: fotografie obrazujące życie i męczeństwo
więźniów, archiwalia obozowe, twórczość literacka i plastyczna więźniów, ubrania, numery
więźniarskie i wszelkie pamiątki obozowe.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Iwanicki Ryszard
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
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 I Spotkanie i Forum Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi Statkami i Okrętami „Spod
biało-czerwonej...”
Forum Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi Statkami i Okrętami to nowość w ofercie
Muzeum, łącząca w sobie elementy wystawy i konferencji naukowej. Zorganizowane
dotychczas trzy spotkania kolekcjonerów wyżej wymienionych pocztówek, pokazały, że jest
wśród miłośników historii i marynistyki, grupa ludzi posiadających nie tylko bogate zbiory kart
pocztowych, ale także ogromną wiedzę na temat statków i okrętów, które one prezentują.
Proponowane Forum zagospodarowuje tychże kolekcjonerów, dając możliwość wymiany
myśli i ekspozycji posiadanych pocztówek.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Źródlak Wojciech
termin realizacji: 21 maja 2017 roku
 Mundur w rodzinie
Ekspozycja jest wynikiem konkursu historycznego organizowanego przez Muzeum,
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego. Wystawa składa się z przygotowanych i odpowiednio
opracowanych pod względem merytorycznym, przez uczestników konkursu, fotografii
przedstawiających polskich żołnierzy. Ogromnym je atutem jest rodzinny wydźwięk oraz
możliwość rozbudzenia pasji i ciekawości świata w młodzieży.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: luty-marzec 2017 roku
 Łódź i wybitne osobistości z nią związane na znakach pocztowych (ze zbiorów Stanisława
Walischa)
Ekspozycja przygotowywana we współpracy z Pocztą Polską i Polskim Związkiem
Filatelistów. Na wystawie znajdą się m.in.: znaczki z wizerunkiem zabytkowych łódzkich
budowli, pomników oraz sławnych osób związanych z Łodzią. Wśród znaczków nie zabraknie
tych z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, Papieża Jana Pawła II wizytującego Łódź i
robotników największych zakładów włókienniczych, św. Faustyny Kowalskiej kanonizowanej
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przez Jana Pawła II, znaczków z podobiznami wybitnych poetów i pisarzy: Juliana Tuwima,
Władysława Reymonta, Pojawią się również znaczki powstałe w getcie łódzkim
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Sporczyk-Moskal Joanna
termin realizacji: styczeń-luty 2017 roku

d) Planowane wystawy czasowe realizowane poza terenem Muzeum (w ramach
współpracy z innymi instytucjami)
 Baron i książę rewolucji
Wystawa planszowa opowiadająca o patronach osiedla, na którym mieści się XVIII Liceum
Ogólnokształcące, na tle wydarzeń związanych z Rewolucją 1905-1907 roku oraz działalnością
Legionów Polskich.
miejsce realizacji: XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Perla 11
osoby odpowiedzialne: Kulazińska Anna
termin realizacji: czerwiec 2017 roku
 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w operacji „Market-Garden”
Wystawa realizowana w oparciu o zbiory Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
oraz kolekcje prywatne grup rekonstrukcyjnych 1 SBS oraz stowarzyszenia „Czerwone
Berety”.
miejsce realizacji: Muzeum Ziemi Wieluńskiej
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: II-III kwartał 2017 roku
 Lotnik skrzydlaty władca świata… Sławni polscy lotnicy bohaterowie walk o Niepodległą
(1914-1945)
Ekspozycja ukazuje sylwetki słynnych polskich lotników - asów I wojny światowej i wojny
z Rosją bolszewicką: Mieczysława Garstki, Stefana Steca, Jerzego Borejszy, Stefana Bastyra.
Zaprezentowano również postacie amerykańskich pilotów 7 Eskadry Kościuszkowskiej obrońców Polski w wojnie z Rosją bolszewicką: Cedrica Faunt Le Roy, George’a Crawforda,
Elliota Chessa, Meriana Coopera i innych.
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Drugą część wystawy poświęcona jest bohaterom II wojny światowej. Ukazano sylwetkę
największego polskiego asa powietrznego Stanisława Skalskiego, Władysława Gnysia pierwszego polskiego pilota, który we wrześniu 1939 roku zestrzelił niemiecki samolot oraz
takich asów, jak: Jan Zumbach, Eugeniusz Horbaczewski, Witold Urbanowicz. Pokazane są
także postacie lotników związanych z ziemią łódzką: Stanisława Skarżyńskiego, Franciszka
Żwirki, Antoniego Głowackiego czy Tadeusza Jeziorowskiego.
miejsce realizacji: Muzeum w Zgierzu. Muzeum w Radomsku
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: I-II kwartał 2014 roku
e) Program „Wystawa +”
Program „Wystawa +” to nowa inicjatywa Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi,

umożliwiająca

szkołom,

stowarzyszeniom

itp.

wypożyczanie

dotychczas

realizowanych przez Muzeum edukacyjnych wystaw czasowych. W bazie Muzeum znajduje
się ponad 20 tematycznych ekspozycji, poruszających zagadnienia z historii Polski, jak i świata,
począwszy od XVIII wieku, po czasy współczesne. Do każdej z wypożyczanych wystaw
Muzeum oferuje bogaty pakiet edukacyjny (prelekcje, wykłady, konkursy, gry itp.).

2. Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo – badawcza stanowi podstawę intelektualną wszystkich przedsięwzięć
merytorycznych Muzeum. 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 na bieżąco posiadanej wiedzy, m.in. poprzez prowadzenie
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własnych badań naukowych. Kierunki tych badań wynikają z potrzeb przyjętego planu pracy
na dany rok, tj. wystaw, wydawnictw i programu edukacyjnego.

a) Publikacje zwarte
 Monografia Niemieckiego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu
Pod takim tytułem ukazać ma się praca podsumowująca badania nad dziejami więzienia na
Radogoszczu. Publikacja składać się będzie z dwóch części. Pierwsza obejmować będzie
następujące rozdziały:
 Wstęp – zarys dziejów okupacji niemieckiej w Łodzi w latach 1939 – 1945
 Utworzenie obozu w fabryce Michała Glazera, losy więźniów
 Okoliczności powstania i funkcjonowanie więzienia radogoskiego – zasadnicza
część publikacji.
 Więźniowie - przyczyny aresztowania, skąd przywożeni i dokąd wywożeni,
warunki życia
 Niemiecka załoga i jej zbrodnie w więzieniu radogoskim.
 Podobóz więzienny na Widzewie w końcu 1939 roku i obóz pracy karnej na
Sikawie
 (od 1943 r. połączony z więzieniem radogoskim)
 Masakra więźniów z 17 na 18 stycznia 1945 roku
 W drugiej części publikacji omówione zostaną następujące zagadnienia
 Zbrodnie i kary załogi Radogoszcza, ze szczególnym uwzględnieniem procesu
 Komendanta więzienia – Waltera Pelzhausena w 1947 roku
 Dzieje byłego więzienia po II wojnie światowej – Miejsce Pamięci Narodowej
 utworzenie Mauzoleum i Muzeum

W publikacji wykorzystana zostanie ikonografia przedwojenna (nieliczna), z okresu wojny
i po jej zakończeniu oraz archiwalia ze zbiorów Muzeum. Ponadto zamieszczone będą aneksy
m.in. z tekstem pierwszego protokołu Komisji Nadzwyczajnej ds. zbadania zbrodni
radogoskich ze stycznia 1945 roku, fragmenty wspomnień więźniów Radogoszcza nigdzie
dotąd niepublikowane.
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miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Żródlak Wojciech
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
 Muzealny Rocznik Historyczny t. III
Periodyk ten stanowi znakomitą płaszczyznę do publikowania dorobku naukowego
pracowników Muzeum, ale także osób z zewnątrz specjalizujących się w danej problematyce,
bądź okresie historycznym. W roku 2017 planujemy wydanie tomu, który będzie zawierał
artykuły, materiały historyczne, recenzje oraz sprawozdania naukowe. Należy podkreślić, że
każdy materiał zamieszczony w roczniku przedstawiony jest również w formie streszczenia, w
języku angielskim. Szczegółowa zawartość merytoryczna każdego Rocznika określona
zostanie przez jego Radę Naukową.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Adamkiewicz Sebastian
termin realizacji: III kwartał 2017 roku
 Biografia Władysława Gomułki
Kontynuowanie działań (kwerenda w archiwach i bibliotekach), których owocem będzie
biografia polityczna poświęcona W. Gomułce najdłużej urzędującemu I sekretarzowi PZPR.
Publikacja ukaże się pod patronatem Muzeum i przy współpracy z wydawnictwem WAB.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Mirowski Mikołaj
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel świata
Publikacja towarzysząca wystawie czasowej o tożsamym tytule, przygotowywanej
w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Kacperski Andrzej
termin realizacji: październik 2017 roku
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 Zapomniany bohater – Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym
Publikacja towarzysząca wystawie czasowej o tożsamym tytule, stanowiące zaraz
kompendium wiedzy na temat samego powstania, jak i przyczynek do biografii Piotra
Wysockiego.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Kulazińska Anna
termin realizacji: listopad 2017 roku
 Obóz zagłady Mauthausen-Gusen 1940-1945
Publikacja stanowiąca część integralną wystawy czasowej o tym samym tytule, traktująca o
historii obozu zagłady polskiej inteligencji na terenie wcielonej do III Rzeszy Austrii.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Iwanicki Ryszard
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
 Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945
Publikacja stanowiąca część integralną wystawy czasowej o tożsamym tytule, dotyczącej
rozgrywającej się we wrześniu 1942 r. tzw. Wielkiej Szpery
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoby odpowiedzialne: Gawlik Sławomir
termin realizacji: sierpień 2017 roku
 Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953. Lista więźniów
Publikacja stanowiąca wynik pierwszego etapu prac nad projektem naukowo-badawczym
poświęconym historii samego więzienia, jak i losom osadzonych w nim osób. Jedną z części
składowych planowanej publikacji będzie lista więźniów osadzonych w wyżej wymienionym
więzieniu.
siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: dr Wielichowska Sylwia
termin realizacji: zadanie całoroczne
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b) Artykuły naukowe
 Nieznany pomnik rewolucjonistów 1905-1907 na Polesiu Konstantynowskim
Przygotowanie materiałów do publikacji na temat jednego z łódzkich pomników (wspólnie
z Jackiem Wystopem - pracownikiem merytorycznym Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi)
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Źródlak Wojciech
termin realizacji: II kwartał 2017 r.
 Ocaleni z Litzmannstadt-Getto
Przygotowanie artykułu na podstawie rozmów i nagrań z ocalałymi z Litzmannstadt-Getto
zebranych w trakcie pracy.
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoby odpowiedzialne: dr Trębacz Zofia
termin realizacji: IV kwartał 2017 r.
 Hipolit Wawrzyniec Jaworski (1813–1877), weteran powstania 1830–1831 r., Sybirak,
uczestnik walk na Kaukazie, dowódca powstania styczniowego 1863 r.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: dr Jadczyk Karol
termin realizacji: IV kwartał 2017 r.
 Zagadka majora Gozdawy, adiutanta Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka” i dowódcy
powstania styczniowego na Lubelszczyźnie i Podlasiu
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: dr Jadczyk Karol
termin realizacji: IV kwartał 2017 r.
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 Wincenty Dionizy Ludwik Żychliński – żołnierz Armii Unii (1861–1862), dowódca
powstania styczniowego, Sybirak
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: dr Jadczyk Karol
termin realizacji: III kwartał 2017 r.
 Weteran dwóch powstań. Rzecz o Józefie Śmiechowskim (1798–1875), oficerze
w powstaniu listopadowym oraz pułkowniku i dowódcy partii w powstaniu styczniowym
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: dr Jadczyk Karol
termin realizacji: IV kwartał 2017 r.
 Ślady przeszłości w Łodzi 1939-1945
Artykuł charakteryzować będzie tak pod względem merytorycznym, jak i architektonicznoplastycznym miejsca pamięci narodowej na obszarze dzielnicy Łódź Bałuty, związane
z martyrologią i walką podczas okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Iwanicki Ryszard
termin realizacji: III kwartał 2017 r.

c) Referaty, odczyty, komunikaty zjazdowe
 Wygłoszenie referatu podczas Pardes Festivalu w Kazimierzu Dolnym na temat Romów
i tzw. obozu cygańskiego funkcjonującego w ramach Litzmannstadt-Getto
osoby odpowiedzialne: dr Trębacz Zofia
termin realizacji: sierpień 2017 r.
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d) Projekty naukowo-badawcze, kwerendy itp.
 Realizacja projektu „Makieta Litzmannstadt-Getto”
Druga część projektu nosi nazwę: Visualisation of the part of the Ghetto area in Lodz as an
extendible educational tool. New Technologies for supporting Holocaust remembrance –
continuation. W ramach jej realizacji planowane jest:
 koordynowanie całości projektu;
 przygotowywanie dokumentacji dotyczącej projektu zarówno pod względem
merytorycznym, jak i technicznym (np. ogłaszanie zapytań ofertowych,
opracowywanie umów, konsultowanie projektów graficznych, przygotowywanie
ulotek i plakatów, wypełnianie materiałów bezpośrednio związanych z projektem,
jak np. karty prac);
 pozyskiwanie dokumentów, fotografii i map na potrzeby projektu;
 opracowywanie treści naukowych na stronę internetową www.radegast.pl;
 zamieszczanie informacji na temat projektu na stronie Makieta getta na Facebooku;
 przeprowadzanie wywiadów z ocalałymi z getta i ich rodzinami oraz
opracowywanie wspomnień zamieszczonych za pomocą aplikacji na stronie
internetowej
 promocja projektu, m.in. wśród różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, a także
w mediach społecznościowych
 zorganizowanie dużej akcji apelowej w celu pozyskania jak największej liczby
materiałów – zarówno zdjęć, jak i wspomnień – w której skład będą wchodziły nie
tylko plakaty i ulotki, ale także organizowanie spotkań w różnych miejscach na
terenie dawnego getta (np. bibliotekach, domach kultury)
 informowanie partnerów projektu o prowadzonych działaniach
 zamknięcie realizacji drugiej części projektu, co oznacza prezentację nowego
fragmentu makiety, rozliczenie wszystkich formalności, przeprowadzenie audytu
Jeżeli wniosek złożony w grudniu 2016 r. także uzyska dofinansowanie, to wówczas w 2017
r. będzie realizowana trzecia część projektu.
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoby odpowiedzialne: dr Trębacz Zofia, Terela Izabela
termin realizacji: zadanie całoroczne
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 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 formie
elektronicznej. Bardzo często kwerendy z list uzupełniane są kontaktami oraz linkami
pomocnymi w dalszych poszukiwaniach, m.in. Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Żydowski
Instytut w Warszawie. Przy realizacji kwerend pomocne są bazy internetowe Yad Vashem,
YIVO oraz straty.pl.
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoby odpowiedzialne: dr Trębacz Zofia
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Kontynuowanie projektu naukowo-badawczego dotyczącego historii więzienia przy
Długiej (Gdańskiej) w latach 1885-1953
Działania w 2017 r. będą polegać na wprowadzenie niezbędnych zmian uaktualniających
pod względem technicznym, a także na kontynuacji działań zmierzających do uzupełnienia
stanowiska nowym materiałem merytorycznym (m. in. archiwalia, fotografie i pamiątki
więzienne oraz biogramy więźniów), opracowywaniem słownika (pojęć i nazw, partii,
organizacji politycznych, konspiracyjnych, stowarzyszeń i innych oraz więzień i obozów
koncentracyjnych), tworzeniem bazy danych o więźniach politycznych osadzonych przy
Długiej (Gdańskiej) 13 w latach: 1885-1918, 1918-1939, 1939-1945, 1945-1953. Ponadto
projekt wymaga kontynuowania działań na rzecz pozyskania do zbiorów dokumentów,
fotografii, pamiątek oraz wspomnień byłych więźniów Długiej (Gdańskiej) 13 poprzez
poszukiwanie osób więzionych, ich rodzin i nawiązanie z nimi kontaktu.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: dr Wielichowska Sylwia
termin realizacji: zadanie całoroczne

 Prowadzenie badań i kwerend nad dziejami więzienia na Radogoszczu
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Pomimo zgromadzonego dotychczas materiału źródłowego, stan wiedzy na temat dziejów
hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu, wciąż nie jest
wyczerpany. W celu uzupełnienia powyższego, prowadzona jest stała kwerenda w zbiorach
Archiwum Państwowego w Łodzi, bibliotekach, zbiorach inny muzeów (łódzkich i poza
łódzkich) oraz w Internecie. Na bieżąco jest też śledzona nowa literatura dotycząca Łodzi
w okresie 1939-1945, pod kątem pozyskania informacji bezpośrednio lub pośrednio
dotyczących Radogoszcza. Ważnym elementem kwerendy jest śledzenie publikacji w bieżącej
łódzkiej prasie, szczególnie do tzw. bibliografii radogoskiej. Często odnalezione przypadkowo
materiały stają się podstawą do zwrócenia uwagi na problem, który bądź dotychczas się nie
pojawił, bądź było o nim wiadomo, ale niewiele.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Źródlak Wojciech, Iwanicki Ryszard
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Prowadzenie badań i kwerend nad dziejami okresu okupacji hitlerowskiej w Łodzi
i okręgu łódzkim
Wybór tematów do kwerend i badań wynika z planów długofalowych lub z pojawiających
się na bieżąco, jako efekt prowadzonych dyskusji naukowych oraz kontaktów z byłymi
więźniami lub ich rodzinami. Często są to odpowiedzi na pytania kierowane do Muzeum
w sprawach dotyczących okresu okupacji w Łodzi, których rzetelne opracowanie wymaga
zapoznania się z literaturą przedmiotu, zbiorami naszego Muzeum lub konsultacjami z innymi
badaczami tego okresu np. w IPN czy innych muzeach. Ponadto na bieżąco jest też śledzona
nowa literatura dotycząca Łodzi w okresie 1939-1945. Ważnym elementem kwerendy jest
śledzenie publikacji w bieżącej łódzkiej prasie, gdzie niejednokrotnie publikowane są relacje
osób żyjących w tym okresie lub artykuły dotyczące tego okresu.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Źródlak Wojciech, Iwanicki Ryszard
termin realizacji: zadanie całoroczne

 Prowadzenie badań i kwerend w ramach Kartoteki byłych więźniów Radogoszcza
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Zadanie obejmuje m.in.:
 prowadzenie stałej kwerendy we wszelkich dostępnych źródłach, materiałach
i literaturze przedmiotu;
 opracowywanie i wprowadzanie ustalonych danych i korygowanie danych już
zapisanych w Kartotece;
 udzielanie informacji (telefonicznie, osobiście, pisemnie) o byłych więźniach
Radogoszcza.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Wojciech Źródlak
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Przygotowywanie nowych haseł, związanych z dziejami hitlerowskiego Rozszerzonego
Więzienia na Radogoszczu, do internetowej encyklopedii wiedzy Wikipedii
Aktualnie Wikipedia jest jednym z najpopularniejszych kanałów informacyjnych dla
szerokich rzesz internautów w Polsce i na świecie. Stąd oczywista konieczność dbania
o poziom merytoryczny wskazanych wyżej haseł. Jest to rodzaj publikacji najszybciej
i najszerzej docierających do poszukujących informacji na ten temat. Z drugiej strony formuła
działania Wikipedii – możliwość zmiany zapisów przez każdą osobę – wymaga stałego nadzoru
i korygowania oczywistych błędów, które w tej sytuacji mogą się tu pojawić. Dodatkowo linki
tam zamieszczone kierują zainteresowanych na stronę Muzeum, np. dzienna oglądalność stron
poświęconych Radogoszczowi to ok. 40 wejść.W ramach zadania prowadzona również jest
stała aktualizacja i nadzór nad już istniejącymi hasłami:
 Radogoszcz (więzienie),
 Radogoszcz (obóz przejściowy),
 Radogoszcz (obóz przesiedleńczy),
 Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu w Łodzi,
 Masakra w więzieniu na Radogoszczu,
 Walter Pelzhausen,
 Samuel Abbe,
 Artur Greiser,
 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
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osoby odpowiedzialne: Źródlak Wojciech
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Za fasadami łódzkich kamienic
Doraźna kontynuacja prac nad projektem związanym z opracowywaniem książek
telefonicznych z okresu II wojny światowej, stanowiących idealne źródło wiedzy dotyczące
zmian kartograficznych Łodzi.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoscz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Źródlak Wojciech
termin realizacji: zadanie całoroczne

3. Organizacja uroczystości okolicznościowych
W ramach wykonywania zadań statutowych, Muzeum, przy szerokiej współpracy z innymi
podmiotami, prowadzi również działalność upamiętniającą ważne wydarzenia z rodzimej
historii. Podejmowane w tym zakresie działania przybierają różnorodną formę. Sprawdzony w
minionych latach podział na cześć oficjalną-memorialną, połączoną ze składaniem kwiatów,
apelami itp. oraz część edukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży, wart jest kontynuowania w
roku 2017.
W kalendarzu wydarzeń, które Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi planuje
upamiętniać w 2017 roku, znalazły się m.in:


12 stycznia 2017 – 75. Rocznica likwidacji obozu cygańskiego – podobozu
Litzmannstadt-Getto



19 stycznia 2017 – 72. Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i wyzwolenia Łodzi
spod okupacji niemieckiej



27 stycznia 2017 – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu



14 lutego 2017 – 75. Rocznica utworzenia Armii Krajowej na terenie okupowanej
Polski
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1 marca 2017 r. – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”



3 maja 2017 r. – Święto Narodowe 3-go Maja



8 maja 2017 r. – Narodowy Dzień Zwycięstwa



14 czerwca 2017 r. - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady



2 sierpnia 2017 r. – Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti



29 sierpnia 2017 r. – 73. Rocznica Likwidacja Litzmannstadt-Getto



15 października 2017 r. – 200. Rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki



11 listopada 2017 r. – 99. Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę



8 grudnia 2017 r. – 76. Rocznica pierwszego transportu do niemieckiego,
nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem

4. Działalność promocyjna Muzeum
Informowanie społeczeństwa o realizowanych przedsięwzięciach,

zainteresowanie

i przyciągnięcie do Muzeum jak najszerszej rzeczy odwiedzających to jedno z najważniejszych
zadań w programie promocyjnym Muzeum na rok 2017. Celem szeroko pojętej działalności
promocyjnej jest upowszechnianie informacji o Muzeum i najważniejszych rocznicach
związanych z historią narodu i państwa polskiego w tym dotyczących Łodzi i regionu
łódzkiego. Dostępne w tym zakresie formy obejmują środki masowego przekazu (radio, prasa,
telewizja) wydawnictwa i ulotki, a przede wszystkim witryna internetowa Muzeum oraz portale
społecznościowe. 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.
Do najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych, planowanych na rok 2017 należą:
 Udział w Targach Turystycznych Na styku kultur. Impreza ta rokrocznie przyciąga
niemalże 10 tys. odbiorców, co jest doskonałym pasem transmisyjnym dla oferty
turystyczno-edukacyjnej, jaką zapewnia Muzeum;
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 Przygotowanie Nocy Muzeów 2017, która jest nie tylko świętem muzealników, ale
także niepowtarzalną okazją do zaprezentowania wyjątkowości i oryginalności Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;
 Udział w VII Pikniku Niepodległościowym w Manufakturze, który to na dobre wpisał
się już w krajobraz miejskich obchodów Święta Niepodległości;
 Prowadzenie muzealnej witryny internetowej, na której zamieszczane będą informacje
o aktualnych wystawach, wydarzeniach muzealnych oraz o wydawnictwach. Znajdą się
tam również inne materiały dotyczące Muzeum. Baza informacyjna będzie
uzupełnieniem o sprawozdania z wystaw, reportaże, wywiady oraz dokumentację
medialną;
 Prowadzenie profilów Muzeum na portalach społecznościowych: Facebook,
YouTube, Twitter, TripAdvisor;
 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, Polskie Radio PR 1, TVP
S.A. Oddział w Łodzi, TV TOYA, itp.);
 Prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz video odnośnie bieżącej
działalności Muzeum oraz współpraca z instytucjami promującymi nasze miasto na
terenie całego kraju;
 Bieżące aktualizowanie wszystkich informacji muzealnych na stronie internetowej
oraz wprowadzanie najnowszych materiałów dotyczących innych wydarzeń, w których
uczestniczyło Muzeum wraz ze zdjęciami;
 Przygotowanie biuletynu informacyjnego zawierającego ofertę prelekcji, spotkań oraz
lekcji muzealnych dla innych instytucji kultury i oświaty, a także przygotowanie filmów
dokumentalnych do tych przedsięwzięć;
 Przygotowanie informacji do mediów o wydarzeniach muzealnych w formach ulotek,
plakatów, informacji o wystawach, proponowanych tematach lekcji muzealnych,
prelekcji, odczytów, spotkań;
 Tworzenie opracowań graficznych, przygotowywanie projektów zaproszeń i banerów
na wystawy;
 Udzielanie wywiadów i informacji o zbiorach Muzeum, o realizowanych
przedsięwzięciach, ciekawych inicjatywach dziennikarzom prasowym, radiowym
i telewizyjnym, wytwórniom filmowym, pracownikom naukowym, studentom i osobom
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zainteresowanym, a także przygotowywanie informacji o najciekawszych obiektach
muzealnych;
 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.
 Przygotowywanie merytoryczne serwisu informacyjnego dla potrzeb promocyjnych,
dotyczącego prezentowanych przez Muzeum wystaw stałych, czasowych i oświatowych,
a także innych przedsięwzięć merytorycznych.

5. Współpraca Muzeum z innymi podmiotami
Ważną gałęzią działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest
współpraca z innymi podmiotami o charakterze kulturalno-oświatowym, a także naukowobadawczym. Do szeroko rozumianych partnerów zewnętrznych Muzeum należą także
organizacje NGO, jednostki samorządu terytorialnego, czy nie posiadające statusu prawnego
organizacje zrzeszające wielbicieli historii. Muzeum dla osiągnięcia wyznaczonych statutem
celów, będzie kontynuowało i rozwijało wszelkie dostępne formy współpracy z tymi
wszystkimi partnerami, którym droga jest pamięć o naszej narodowej historii Dlatego też
prowadzona będzie szeroko zakrojona współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami kombatanckimi.
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 zwracana będzie na współdziałania z:
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 muzeami narodowymi, muzeami o profilu historycznym, martyrologicznym oraz
muzeami na terenie miasta Łodzi i województwa;
 archiwami państwowymi: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym 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 Oświaty 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, oraz organizacjami
pozarządowymi;
 organizacjami i stowarzyszeniami niepodległościowymi i kombatanckimi jak:
Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi, Światowy Związek Żołnierzy, Związek
Więźniów okresu Stalinowskiego, Związek Legionistów Polskich i ich Rodzin Oddział
Łódzki, Związek Inwalidów Wojennych, Wojewódzka Rada Kombatantów ZHP,
Związek Sybiraków i wiele innych;
 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Oddziałem łódzkim
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na polu turystyki pamięci
i krajoznawstwa, 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; w sposób
szczególny ze studentami kierunku wojsko znawstwo na UŁ
 Kontynuowana będzie współpraca z lokalnymi i krajowymi instytucjami zajmującymi
się problematyką Żydów i Holokaustu, w celu wymiany informacji i doświadczeń oraz
zapewnienie opieki merytorycznej nad turystami odwiedzającymi Oddział Stacja
Radegast. Będą to m. in. Fundacja Monumentum Judaicum Lodzeuse, Gmina
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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;
 Kontynuowana będzie również współpraca z Biurem Promocji, Komunikacji
Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi.
 kontynuowanie współpracy z Fundacją Polsko – Niemieckie 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 Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi w zakresie
upamiętniania martyrologii i walki społeczeństwa Łodzi i Ziemi Łódzkiej oraz
upowszechniania wiedzy o miejscach pamięci narodowej;
b) Współpraca zagraniczna
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi współpracę z partnerami zagranicznymi
traktuje jako ważne i zobowiązujące wyzwanie. Podstawowy cel przyświecający takiej
współpracy, to docieranie do innych narodów i ukazywanie wiedzy historycznej o tradycjach
niepodległościowych narodu i państwa polskiego. Poznawanie wzajemnej historii
i doświadczeń dziejowych zbliża narody i wpływa na współpracę we wszystkich dziedzinach
na płaszczyźnie wzajemnego szacunku i 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 z 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.
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Od roku 2015 Muzeum Tradycji Niepodległościowych nawiązało także szereg nowych
kontaktów z partnerami zagranicznymi, które w roku 2017 staną się główną linią współpracy
międzynarodowej:
 współpraca z Republiką Niemiec oraz z polską ambasadą w Berlinie;
 współpraca z Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia;
 współpraca z ambasadą polską w Wiedniu oraz konsulami Austrii w Polsce;
 współpraca z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Chemnitz
 współpraca w zakresie realizacji projektu Makieta Litzmannstadt-Getto z partnerami:
a) Związek Byłych Łodzian w Izraelu,
b) South African Holocaust&Genocide Foundation,
c) ARGE grenzen erzählen,
d) Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands,
e) NS-Dokumentationscezentrum,
f) Gedenken-Gestelten,
g) Stiftung Topographie des Terrors.
 kontynuowanie współpracy z polskimi instytucjami zagranicznymi w zakresie wymiany
i organizacji wystaw czy też innych przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem polskiej
historii i tradycji niepodległościowej.
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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 poza-formalna mająca za zadanie rozszerzenie wiedzy odbiorców
w każdym

przedziale

wiekowym

poprzez

atrakcyjne

sposoby

podawania

wiedzy

i eksponowania 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 podstawie
tychże, kultywowanie tradycji i umacnianie więzi budujących tożsamość narodową Polaków.
Szeroko zakrojony w swej pojemności merytorycznej, różnorodny w formach realizacyjnych
program edukacyjny społeczeństwa, w 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.
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1. Program edukacyjny
Jako

główny

cel

programu

edukacyjnego

realizowanego

przez

Muzeum

upowszechnianie wśród społeczeństwa chlubnych tradycji oręża polskiego,

jest
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
wybitnych 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.

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
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 lekcje muzealne,
 prelekcje i pogadanki,
 spotkania ze świadkami historii,
 spotkania z grupami rekonstrukcji historycznych,
 lekcje historii w terenie,
 konkursy,
 imprezy
 spacery edukacyjne.

2) Lekcje i prelekcje muzealne (nowo przygotowane)
 Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-1945
Lekcja muzealna realizowana w oparciu o wystawę (8-16 lat, 45-60 minut). Lekcja zakłada
oprowadzenie kuratorskie po wystawie oraz projekcję wybranego przez uczestników filmu ze
wspomnieniami nauczycieli i uczniów tajnego nauczania
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Młynarska Magdalena
termin realizacji: I-II kwartał 2017 r.
 „By nie odeszły w mrok zapomnienia…” – o roli kobiet w powstańczej i wojennej historii
Łodzi i regionu
Celem prelekcji jest ukazanie kształtowania się historii kobiet jako niezależnej dziedziny
badań historycznych oraz zwrócenie uwagi

na

zaangażowanie

kobiet

w

walki

niepodległościowe w XIX i XX w. Prelekcja adresowana jest do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, studentów, dorosłych.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: dr Wielichowska Sylwia
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Być kobietą pracującą w Łodzi na przełomie wieków (XIX-XX)
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Celem prelekcji jest przybliżenie słuchającym sytuacji w jakiej znajdowały się łódzkie
kobiety, które pracowały w fabrykach, jako służące czy prostytutki. Prelekcja adresowana do
młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów oraz osób dorosłych.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: dr Wielichowska Sylwia
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Dlaczego nie wolno Nam się bawić?
Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na tragiczną sytuację dzieci umieszczonych w obozach
zagłady, obozach koncentracyjnych, obozach przesiedleńczych i poddanych germanizacji
podczas II wojny światowej. Na lekcji pokazywane

będą zdjęcia

młodych Polaków

przetrzymywanych w obozie przy ul. Przemysłowej, fotografie ich oprawców oraz zdjęcia
obozu cygańskiego
z

przy ul. Brzezińskiej (dzisiejszej Wojska Polskiego), gdzie również wraz

dorosłymi były przetrzymywane dzieci romskie.
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoba odpowiedzialna: Gawlik Sławomir
termin realizacji: zadanie całoroczne

 Łódź w czasie I wojny światowej
Celem lekcji jest pokazanie wpływu działań wojennych na życie łodzian. Przedstawimy
m.in. z jakimi problemami borykali się naszego miasta w czasie wojny, ich problemy - takie
jak: brak żywności, pracy, czy trudne warunki sanitarne.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Sporczyk-Moskal Joanna
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Obchody Święta Niepodległości
Celem lekcji jest zapoznanie z historią Święta Niepodległości. Na zajęciach młodzież dowie
się, w jaki sposób Polacy obchodzili Święto Niepodległości w czasach II Rzeczypospolitej oraz
jak kultywowali tę tradycję w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 i w okresie od 1945 r.
do lat osiemdziesiątych XX w.
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miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Sporczyk-Moskal Joanna
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi w zbiorach Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi
Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych

w

Łodzi

zajmuje

się

gromadzeniem,

opracowywaniem i popularyzacją zabytków związanych z walką Polaków o wolną niepodległą
Ojczyznę. Wśród nich systematycznie uzupełnianą kolekcję stanowią obiekty związane z
okresem II wojny światowej. Dotyczą one udziału Polaków, a zwłaszcza łodzian w walkach na
frontach II wojny, w organizacjach konspiracyjnych i oddziałach partyzanckich. Ukazują
również martyrologię mieszkańców Łodzi i Ziemi Łódzkiej, także dzieci w latach 1939-1945.
Miejscem gehenny polskich dzieci i młodzieży był w Łodzi obóz przy ul. Przemysłowej i
jego filia w Dzierżąznej. W zasobach Muzeum znajdują się archiwalia, ikonografia i realia
historyczne dotyczące obozu. Celem prezentacji jest przybliżenie historii powstania i
funkcjonowania obozu przy ul. Przemysłowej oraz prezentacja pamiątek, które znajdują się w
zbiorach Muzeum.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Młynarska Magdalena
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945
Celem prelekcji jest przedstawienie historii powstania i funkcjonowania Pomocniczej
Wojskowej Służby Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Jako datę początkową
przyjęto oficjalne powstanie PSK w ZSRR w 1941 r., data końcowa to zakończenie działań
wojennych w 1945 r. i stopniowe rozwiązywanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a wraz
z nimi likwidacja kompanii kobiecych.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Młynarska Magdalena
termin realizacji: zadanie całoroczne
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 Tajne nauczanie 1939-1945
Tajne nauczanie oparte na programach i organizacji szkół II Rzeczpospolitej było, pod
względem liczby uczestników, największą polską akcją konspiracyjną podczas II wojny
światowej. Celem prezentacji jest przybliżenie zasad organizacji i funkcjonowania tajnego
nauczania na ziemiach polskich okupowanych w latach II wojny światowej przez ZSRR i III
Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w Łodzi i regionie łódzkim.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Młynarska Magdalena
termin realizacji: I-II kwartał 2017 r.
 Udział kobiet w strukturach wojskowych i podziemnych w czasie II wojny światowej
Celem prelekcji jest wieloaspektowe przedstawienie zaangażowania kobiet w działania
niepodległościowe w okresie II wojny światowej. Wystąpienie składa się z czterech części – w
pierwszej pokrótce powiedziane zostanie, jak kształtowało się zainteresowanie historyków tym
zagadnieniem; w drugiej przedstawiona zostanie historia struktur wojskowych, w których
kobiety mogły partycypować; w trzeciej – odwołując się do opinii historyków i relacji samych
kobiet ukazane są trudności, jakie wiązały się z kobiecą służbą wojskową; w czwartej –
przedstawione zostaną sylwetki czterech kobiet zaangażowanych w walkę z okupantem
w latach 1939-1945: Marii Wittek, Elżbiety Zawackiej oraz związanych z Łodzią: Haliny
Szwarc i Marii Eugenii Jasińskiej.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: dr Wielichowska Sylwia
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Czy Łódź miała swoich „żołnierzy niezłomnych”? Działalność członków II konspiracji na
terenie Łodzi i okolic
Celem prelekcji jest przedstawienie struktur podziemia niepodległościowego po 1945 r. oraz
różnych dróg walki o wyzwolenie. Szczególny nacisk położony zostanie na działalność
członków II konspiracji na terenie Łodzi i okolic. Zajęcia przygotowywane są dla wszystkich
grup wiekowych.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Stępień Przemysław
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termin realizacji: zadanie całoroczne
 „Orła WRONa nie pokona”. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
Celem prelekcji jest przybliżenie wydarzeń, jakie rozgrywały się w regionie łódzkim i całej
Polsce pomiędzy 13 grudnia 1981 r. a 22 lipca 1983 r., ze szczególnym uwzględnieniem roli
komunistycznego aparatu represji i Kościoła katolickiego. Zajęcia przygotowywane są dla
wszystkich grup wiekowych.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Stępień Przemysław
termin realizacji: IV kwartał 2017 r.
 Tajni współpracownicy, teczki, lojalki, kwity… Rzecz o strukturze, funkcjonowaniu
i werbowaniu tajnych współpracowników przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
Celem prelekcji jest przedstawienie struktur, zasad i sposobu funkcjonowania Urzędu
Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa PRL. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a ich
uczestnicy oprócz wyżej wymienionych, zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami
używanymi przez tzw. bezpiekę, a także prześledzą proces werbowania tajnego
współpracownika.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Stępień Przemysław
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Miesiąc z Powstaniem Styczniowym
W czasie Miesiąca z powstaniem styczniowym uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać
jedną z dwóch wybranych prelekcji:


Powstanie styczniowe 1863 - rys historyczny



Powstanie Styczniowe w malarstwie Artura Grottgera

W przypadku

młodszych uczestników

istnieje

możliwość

połączenia

prelekcji

z 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.
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miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: I kwartał 2017 r.
 Miesiąc z Konstytucją 3 Maja
Zajęcia w naszym Muzeum poświęcone Konstytucji 3 Maja będą występować w trzech
wersjach przystosowanych do wieku uczestników. We wszystkich wersjach lekcja muzealna
składać się będzie z części prelekcyjnej opartej na prezentacji multimedialnej, mówiącej
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.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: II kwartał 2017 r.
 Miesiąc z Powstaniem Listopadowym
W czasie Miesiąca z Powstaniem Listopadowym uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać
jednej z dwóch wybranych prelekcji:
• Powstanie listopadowe - rys historyczny
• Zapomniani bohaterowie
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.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: IV kwartał 2017 roku
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 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.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: IV kwartał 2017 roku
 Lekcje muzealne oparte o wystawy stałe, przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej:


Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa



Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej



A żołnierze chwytają za broń

miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: zadanie całoroczne
 90 minut z Legionami Józefa Piłsudskiego
Prelekcja przeznaczona dla młodzieży od 12 lat, połączona z szukaniem po wystawie
określonych informacji i rzeczy, służących do uzupełnienia karty pracy. Po zabawie
w odszukiwanie nastąpi zasadnicza część zajęć, która będzie polegała na poszerzaniu
informacji zebranych w karcie pracy i będzie odbywała się w oparciu o wystawę „Drogi do
Niepodległej 1791-1921.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
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termin realizacji: III-IV kwartał 2017 roku
 Prelekcje przeznaczone dla szkół średnich:
• Słowem, orężem i sprytem - walka Polski o granicę 1918-1923
• O różnicach i konfliktach – społeczeństwo II RP
• O gojach i nie tylko… - stosunki polsko-żydowskie w międzywojennej Polsce
(ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi międzywojennej)
• Rzecz o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza
• A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim
• Stanisław August Poniatowski i jego czasy
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Organizacja cyklicznych wykładów przedmaturalnych
Wykłady przedmaturalne na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
powinny przybrać charakter cotygodniowych spotkań z maturzystami, w czasie których
prezentowane zostaną najważniejsze lub najbardziej problematyczne zagadnienia z historii,
szczególnie z dziejów współczesnych. Organizowane zajęcia mają być wsparciem dla edukacji
szkolnej oraz szansą na bezpłatne poszerzanie wiedzy przez najbardziej ambitnych
i zainteresowanych przeszłością uczniów.
osoby odpowiedzialne: dr Adamkiewicz Sebastian
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Działania edukacyjne wokół wystawy „Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne
nauczanie 1939 – 1945”:
 Quizy i krzyżówki Tajne nauczanie 1939-1945 (8-16 lat, 45-60 minut)
 Gra edukacyjna z wykorzystaniem stanowisk multimedialnych.
Uczestnicy dzielą się na grupy (4-5 osób), każda grupa losuje numer pytania Quizu
lub krzyżówki. Grupy otrzymują wydruk swojego pytania, odpowiedzi poszukują
w tekstach plansz, stanowisk multimedialnych oraz gablotach wystawy.
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Poprawność odpowiedzi sprawdzają w stanowisku multimedialnym. Zajęcia
kończą się wypisaniem poprawnych odpowiedzi na tablicy lub piórem w notesach.
 Sylwetki bohaterów bez broni i munduru – nauczyciele tajnego nauczanie
Prezentacja wybranych biogramów nauczycieli łódzkich zaangażowanych w tajne
nauczanie. Podczas prezentacji zostaną wykorzystane stanowiska multimedialne
będące częścią wystawy, które pozwolą na obejrzenie filmów i odsłuchanie
wspomnień nauczycieli i uczniów tajnych kompletów.
Zajęcia skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorów.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Młynarska Magdalena
termin realizacji: I–II kwartał 2017 roku
 Prelekcje z zakresu historii II wojny światowej dla uczniów szkół gimnazjalnych
i podnagimnazjalnych:
 Dzieje okupacji niemieckiej na terenie Łodzi i regionu w latach 1939-1945
 Zarys historii Rozszerzonego Więzienia Policyjnego w Łodzi (1939-1945)
 Eksterminacja inteligencji polskiej w Łodzi przez okupanta niemieckiego w okresie
II wojny światowej
 Łodzianie – ofiary zbrodni katyńskiej na tle dziejów martyrologii Polaków na
Wschodzie (w latach 1939-1956)
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: Iwanicki Ryszard
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Tadeusz Kościuszko – patron jednostek Wojska Polskiego XX i XXI stuleciu
Prelekcja poświęcona pamięci o Naczelniku Insurekcji w okresie kolejnych powstań
i zrywów narodowych; Kościuszko jako patron m.in.: 1 Dywizji Piechoty, 82 Syberyjskiego
pułku strzelców, 7 Eskadry Myśliwskiej, Dywizjonu 303 czy fregaty rakietowej typu „Oliver
Hazard Perry” – przygotowana z okazji „Roku Kościuszkowskiego”.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
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termin realizacji: zadanie całoroczne
 Kryzys przysięgowy w Legionach Polskich. Koniec ich istnienia i początek legendy
Prelekcja przygotowana z okazji stulecia odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzom
Niemiec i Austro-Węgier przez większość legionistów w 1917 roku)
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: IV kwartał 2017 roku
 Park amunicyjny Legionów Polskich na ziemi łódzkiej
Prelekcje dotycząca przybyłego pod koniec grudnia 1916 roku przybył on w okolice Retkini,
Brusa i Srebrnej – stacjonującego tam aż do kryzysu przysięgowego.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: IV kwartał 2017 roku
 Z kart dziejów ZWZ-AK Okręgu Barka
Prelekcja przygotowana z okazji 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na
Armię Krajową) – ukazanie postaci komendantów, struktur organizacyjnych, ważniejszych
akcji bojowych – zwłaszcza w Inspektoracie Piotrkowskim
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: I kwartał 2017 roku
 Łódzcy Cichociemni
Prelekcja przygotowana z okazji 75. rocznicy AK – ukazanie sylwetek 20 żołnierzy AK, którzy
odegrali znaczącą rolę w działalności ZWZ-AK na ziemi łódzkiej
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: I kwartał 2017 roku
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 Adam Trybus „Gaj” (1909-1982) – Cichociemny i Żołnierz Wyklęty
Prelekcja poświęcona A. Trybusowi, który był m.in. szefem „Kedywu” Okręgu
i Inspektoratu Rejonowego AK Okręg Łódź, dowódcą akcji uwolnienia więźniów
z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pabianicach w dniu 10 czerwca 1945
roku.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Z kart walk Konspiracyjnego Wojska Polskiego w obronie niepodległości suwerenności
Polski
Prelekcja z okazji 80. rocznicy śmierci Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – twórcy
i pierwszego komendanta KWP – przypomnienie postaci „Warszyca” oraz największych
sukcesów bojowych KWP działającego na ziemi łódzkiej
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
 W obronie dzieła Konstytucji 3 Maja. Z kart wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
 W 225 rocznicę ustanowienia Orderu Virtuti Militari
Podczas prelekcji ukazane zostaną okoliczności jego ustanowienia po bitwie pod Zieleńcami
przez króla Stanisława Poniatowskiego, zasady jego przyznawania, historia Virtuti Militari w
okresie powstań narodowych oraz zaborów, jego „odnowienie” w latach II Rzeczypospolitej
oraz losy po 1945 roku.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
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 Od broni odprzodowej do pierwszych karabinków automatycznych
To opowieść o rozwoju broni strzeleckiej, rodzajach prochu, amunicji i ich zastosowania
bojowego – w tym zwłaszcza w polskich formacjach zbrojnych i regularnej armii polskiej.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej broni palnej od początku XIX wieku do końca II
wojny światowej
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX i XXI stuleciu
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne


Z dziejów polskiej floty wojennej. Od epoki Zygmunta II Augusta do czasów
współczesnych
Prelekcja poświęcona historii Polski na morzu: próby stworzenia regularnych sił morskich

za rządów ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, próby stworzenia floty wojennej w czasie
Powstania Styczniowego, powstanie Polskiej Marynarki Wojennej w 1918 roku – jej udział
w zmaganiach II wojny światowej oraz jej dzieje po 1945 roku
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
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 Polscy lotnicy – bohaterowie walk o Niepodległość
W prelekcji przedstawione zostaną postacie sławnych polskich lotników – asów obu wojen
światowych oraz sprzęt na którym walczyli. Omówione zostaną także postacie lotników –
łodzian, a także tych wywodzących sią z ziemi łódzkiej.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Operacji „Market-Garden”
Prelekcja przedstawiająca powstanie Brygady, jej udział w walkach pod Arnhem i Driel we
wrześniu 1944 roku; pokazana zostanie także broń i wyposażenia alianckich wojsk powietrznodesantowych okresu II wojny światowej.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Czernielewski Konrad
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Kultura i zagłada Żydów
Program edukacyjny realizowany przy współpracy z XVIII Liceum Ogólnokształcącym
w Łodzi. Realizacja programu odbędzie się w następujących cyklach:
 Święto Chanuka. Historia narodu żydowskiego
 Święto Purim. Narodziny teatru i filmu żydowskiego
 Święto Pesach. Wspólne korzenie chrześcijaństwa i judaizmu
 Zagłada polskich Żydów w czasie II wojny światowej
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Kulazińska Anna
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Historia poza murami Muzeum
Ważnym zadaniem dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest wyjście
z wiedzą historyczną poza mury Muzeum. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców
okolicznych miejscowości, a przede wszystkim terenów wiejskich, dla których przybycie do
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Muzeum byłoby trudnością. W tym celu ważna jest realizacja dwóch projektów – „Wystawa+”
(wypożyczanie

wystaw

planszowych

przygotowanych

przez

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi połączone z ofertą wykładu związanego z zagadnieniami
poruszanymi na wystawie) oraz „Latające Muzeum” (organizacja warsztatów i prelekcji
w gminnych bibliotekach i ośrodkach kultury przeznaczonych dla dorosłych i dzieci). Projekty
byłyby szansą na wyrównywanie szans pomiędzy miastem, a wsią oraz ważnym elementem w
walce z wykluczeniem społecznym.
osoby odpowiedzialne: dr Adamkiewicz Sebastian
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Organizacja serii wykładów/spotkań „Przystanki do niepodległej”
Spotkania będą wstępem do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Przyszły rok
winien być wobec tego czasem przygotowującym do tego niezwykłego święta, a Muzeum
Tradycji Niepodległościowych jest doskonałym miejscem na transfer wiedzy o polskich
drogach do niepodległości. Osiągnąć to można poprzez cykle wykładów, spotkań i paneli
dyskusyjnych z wybitnymi historykami i publicystami. Powinny być one przyczynkiem do
refleksji nad wspólną tożsamością i ideą wolności. Cykl „Przystanki do niepodległej” składałby
się z comiesięcznego spotkania organizowanego na terenie siedziby głównej Muzeum.
Zapraszani nań byliby historycy z różnych ośrodków, popularyzatorzy historii, intelektualiści,
a ich zadaniem byłoby zaprezentowania różnych elementów tworzenia się i kształtowania
polskiej tożsamości.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Sebastian Adamkiewicz
termin realizacji: zadanie całoroczne

 Program „Skarbiec historyczny”
Program realizowany będzie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, który każdego
miesiąca emituje okolicznościowe monety nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych i
rocznic. W ramach tych działań Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
przygotowało ofertę edukacyjną nakierowaną na poszerzenie wiedzy z zakresu upamiętnianych
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na okolicznościowych monetach wydarzeniach. Każdego miesiąca, w jeden wybrany dzień,
organizowane będą różnego rodzaju aktywności skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych,
których celem będzie popularyzacja wiedzy z zakresu umieszczonego na monecie wydarzenia.
Działania podejmowane przez Narodowy Bank Polski będą zatem pretekstem do opowieści o
historii i wzbogacenia narracji prezentowanej na monetach. Tego dnia dzieci będą mogły
uczestniczyć w zabawach, rajdach i grach miejskich dotyczących konkretnego wydarzenia lub
bohatera. Dorośli zaś wysłuchać będą mogli interesujących wykładów, prelekcji i dyskusji. W
ramach programu „Skarbiec historyczny” dzieci i dorośli poznawać też będą te miejsca w
Łodzi, które bezpośrednio związane są omawianymi zagadnieniami. Dzięki temu program
będzie miał duży walor edukacyjny, krajoznawczy, oraz kształtował będzie patriotyzm lokalny.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Sebastian Adamkiewicz
termin realizacji: zadanie całoroczne

3) Gry i zabawy
 Zajęcia składające się z elementów prelekcji i elementów warsztatowych:
 Dzień z Polskim Bohaterem
 Dzień z Janem Matejką
 Polskie święta narodowe
 Polskie Symbole Narodowe
 Rozwój Łodzi przemysłowej
 Przygody niedźwiedzia Wojtka
 Wokół życia szlachty i nie tylko…
 Kto to jest żołnierz? Kogo nazywamy partyzantem?
 Historia herbu Łodzi (klasy I-III)
 Łódź w baśni i legendzie (klasy I-III)
 Moja pierwsza wizyta w Muzeum (przedszkole, klasy I-III)
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila, Kulazińska Anna, Kacperski Andrzej
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termin realizacji: zadanie całoroczne
 Zajęcia warsztatowo-zręcznościowe:
 warsztaty historyczno-modelarskie (szkoła podstawowa, gimnazjum)
 odszukaj artefakt
 malowanki historyczne
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila, Kulazińska Anna
termin realizacji: zadanie całoroczne

4) Konkursy i quizy historyczne
 Konkurs wiedzy o Litzmannstadt-Getto – VI edycja
Konkurs wiedzy adresowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W szóstej edycji regulamin Konkursu przewiduje testy na dwóch różnych poziomach trudności
dostosowanych do możliwości poznawczych i intelektualnych uczniów z gimnazjów i
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Gawlik Sławomir
termin realizacji: kwiecień 2017 roku
 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”
– III edycja
miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12
osoby odpowiedzialne: Sławomir Gawlik
termin realizacji: maj 2017 roku

 Opieka merytoryczna nad konkursem „Nasze dziedzictwo – Polska państwem tolerancji
religijnej”
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W mijającym roku do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zgłosiło się
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z prośbą o merytoryczne wsparcie w organizacji
konkursu dla szkół gimnazjalnych pt. „Nasze dziedzictwo – Polska państwem tolerancji
religijnej”. Patronat nad konkursem – obok Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi –
objęła także Kuria Arcybiskupia w Łodzi oraz lokalny Kurator Oświaty. Celem konkursu jest
upowszechnienie wiedzy o dziejach polskiej tolerancji religijnej. Jest to związane z 500-leciem
Reformacji na świecie i w Polsce. Opieka nad merytoryczną stroną konkursu wiąże się z
przygotowaniem pytań, klucza odpowiedzi oraz udziałem w jury konkursowym.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Adamkiewicz Sebastian
termin realizacji: marzec-kwiecień 2017 roku
 Konkurs plastyczny „Drogi do Niepodległej 1791-1921”
Konkurs plastyczny ma na celu przybliżenie młodym ludziom tematyki historycznej
związanej z polskimi tradycjami niepodległościowymi. Wykorzystanie motywów z dziejów
Polski w samodzielnej twórczości młodego artysty umożliwi lepsze zrozumienie narodowej
historii. Udział w konkursie ma stanowić impuls do lepszego poznania naszej tożsamości
narodowej. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie wiekowe i w obu zostaną przyznane
nagrody rzeczowe.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
 Konkurs Wiedzy: „Wokół życia Tadeusza Kościuszko” (II edycja)
Konkurs przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Pytania
konkursowe będą ułożone na wzór testów z jakimi gimnazjalista spotyka się podczas
egzaminów gimnazjalnych [25 pytań zamkniętych – test wyboru obejmujący 4 odpowiedzi
w tym zawsze tylko 1 prawdziwą (25 pkt.), 5 pytań „prawda lub fałsz” (5 pkt.), 5 pytań
„uzupełnij” (5 pkt.), Praca z ikonografią (5 pkt.), 1 pytanie otwarte (5 pkt.)]. Tym razem
konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
Dla obu kategorii zostanie ułożony inny test. W obu kategoriach zostaną przyznane nagrody
rzeczowe.

~ 70 ~

miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: I kwartał 2017 roku
 Konkurs wiedzy o powstaniu listopadowym (IV edycja)
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Lutek-Urbaniak Kamila, Kacperski Andrzej
termin realizacji: IV kwartał 2017 roku
 Konkurs „Mundur w rodzinie” (II edycja)
Konkurs zorganizowany przez Muzeum, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi.
Zadaniem uczestników konkursu jest odnalezienie w rodzinnych zbiorach fotografii
przedstawiających osoby w mundurze, oraz opracowanie jak najszerszego opisu
merytorycznego dotyczącego przedstawionej na fotografii postaci, w kontekście munduru.
Z nadesłanych przez uczestników konkursu prac zostanie stworzona wystawa czasowa.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: luty-marzec 2017 roku

 Quizy Historyczne
Quizy zawierają 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. Quizy mają
formę testu wyboru (a,b,c,d), na poziomie zaawansowanym są możliwe 2 poprawne
odpowiedzi.
Quizu obejmują następujące zagadnienia:
 Drogi do niepodległej
 Historia Polski XIX wieku
 Historia powszechna XIX wieku
 Historia Polski XX wieku
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 Historia Powszechna XX wieku
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: zadanie całoroczne

5) Działalność popularyzująca historię
Mianem popularyzacji historii zwykło się określać szereg działań około historycznych,
takich jak: panele dyskusyjne, spotkania tematyczne, spacery historyczne czy przeróżnej
proweniencji próby rekonstrukcji naszej przeszłości. Dziedzina ta, choć silnie powiązana
z edukacją i nauką, zyskała już rzeszę wielbicieli, stąd nie można jej potraktować jako cześć
składową którejś z wyżej wymienionych. Fenomen tego typu działań tkwi w ich otwartości,
zarówno pod względem wiekowym, jak i merytorycznym. Członkiem grupy rekonstrukcyjnej,
czy uczestnikiem otwartego panelu dyskusyjnego może zostać każdy, niezależnie od posiadanej
wiedzy,

wykonywanego

zawodu,

poglądów

politycznych…

Ogromnym

atutem,

przyciągającym szeroką publikę, jest tutaj atrakcyjność formy i przekazu. Stąd też w planach
Muzeum jest nawiązanie jak najszerszej współpracy z jak największą liczbą tego typu grup,
stowarzyszeń, publicystów itp.

a) Spotkania z weteranami, stowarzyszeniami i grupami rekonstrukcji historycznej
 Spotkania z członkami łódzkiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ
Spotkania te oparte są na pokazach pamiątek z różnych zakątków świata, zdjęć, pokazach
sprzętu i uzbrojenia (oryginalny wykrywacz min, umundurowanie, kamizelka kuloodporna,
repliki broni) oraz opowiadaniach o przebytych misjach.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: IV kwartał 2017 roku
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 Spotkanie z grupą rekonstrukcji historycznej z Łodzi „Leśny Witeź”
Grupa ta rekonstruuje słowiańskie drużyny wczesnośredniowieczne. Ich głównym polem
zainteresowań są początki i prapoczątki Słowiańszczyzny, a w szczególności Państwa
Polskiego. Grupa organizuje różnego rodzaju warsztaty i pokazy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych zwane „Słowiańską Inspiracją”.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: II kwartał 2017 roku
 Spotkanie młodzieży szkolnej z Grupami Rekonstrukcji Historycznej
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: III kwartał 2017 roku

 Spotkanie z grupą rekonstrukcji historycznej „Strzelcy Kaniowscy”
Wydarzenie będzie przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tego
dnia dla każdej przybywającej grupy uczniów „Strzelcy Kaniowscy” wykonają pokaz
umundurowania oraz broni (ok. 25 min.), a następnie młodzież będzie zwiedzała część wystawy
„Drogi do niepodległej 1791-1921” (ok. 25 minut.) Dodatkowo, zajęciom odbywającym się
tego dnia, będzie towarzyszył quiz historyczny ułożony specjalnie na tą okazje (ok. 20 minut),
w którym dla najlepszych przewidziana będzie nagroda.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: III-IV kwartał 2017 roku

b) Spacery śladami historii
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 wycieczki historyczno-edukacyjne związane z miejscami pamięci narodowej w dzielnicy
Łódź Bałuty
Wycieczki dotyczyć będą lat wojny i okupacji 1939-1945. Przewidziane są dla studentów IIII roku różnych kierunków.
osoba odpowiedzialna: Iwanicki Ryszard
termin realizacji: maj-wrzesień 2017 roku
 Miejscami opozycji demokratycznej po Łodzi
Celem jest uzmysłowienie jego uczestnikom, że historia nie jest zamknięta tylko
w podręcznikach i fachowych książkach, ale żyje i otacza nas zewsząd. Niemymi świadkami
rodzącej się opozycji przeciw komunistycznemu reżimowi są po dziś dzień łódzkie budynki,
ulice, place i skwery. Spacer dostosowany jest do każdej grupy wiekowej.
osoba odpowiedzialna: Stępień Przemysław
termin realizacji: maj-czerwiec 2017 roku
 Szlakiem polskich bohaterów walk o Niepodległą
Spacer od pomnika Tadeusza Kościuszki - ulicą Legionów (przy remizie Straży Pożarnej miejscu rozbrajania Niemców w 1918 r.) - ul. Zachodnią do ul. Ogrodowej (kościół św. Józefa)
- cmentarz katolicki i ewangelicki (groby powstańców styczniowych oraz uczestników walk o
Niepodległość w latach 1914-1945)
osoba odpowiedzialna: Czernielewski Konrad
termin realizacji: II-III kwartał 2017 roku
 Szlakiem Pamięci garnizonu Łódzkiego Wojska Polskiego
Spacer szlakiem: ul. Legionów obok miejsca po koszarach 31 pułku Strzelców Kaniowskich
do dawnej siedziby dowództwa 10 Dywizji Piechoty, 10 Kaniowskiego pułku artylerii lekkiej
oraz kościoła garnizonowego (ul. św. Jerzego) - ul. 1 Maja (d. koszary 28 pułku Strzelców
Kaniowskich) - do ul. 6 Sierpnia (d. koszary 4 pułku artylerii ciężkiej oraz stadionu
wojskowego).
osoba odpowiedzialna: Czernielewski Konrad
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termin realizacji: II-III kwartał 2017 roku

c) Salon Historyczny
 Spotkania w ramach cyklu „Plus czy Minus – konfrontacje historyczne”
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Mirowski Mikołaj
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Spotkania „Kino & Historia”
Spotkania realizowane we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi lub Łódzką
Szkołą Filmową. W zamyśle gościem tego typu wydarzenia byłby zawsze twórca obrazu lub
ktoś związany z danym filmem (aktor grający główną rolę, scenarzysta itp.) Podczas spotkania
dokonywana będzie dekonstrukcja filmu: „rozebranie” do historyczno-artystycznych
czynników pierwszych, wskazanie dlaczego dany obraz jest ważny, jaki jest kontekst jego
powstania. Poruszona także będzie kwestia odbioru danego dzieła i dyskusji, jaka wokół niego
się odbyła, co ma szczególne znaczenie jeśli chodzi o obrazy „Szkoły Polskiej” czy „Kina
moralnego niepokoju” oraz konkretnych twórców takich jak: Wojciech Jerzy Has czy Andrzej
Wajda.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoby odpowiedzialne: dr Mirowski Mikołaj
termin realizacji: zadanie całoroczne
 Organizacja spotkań Klubu Dyskusyjnego Dobrej Książki
Klub Dyskusyjny Dobrej Książki to nowy cykl w ramach Salonu Historycznego Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, który wystartował październiku 2016 r. W założeniu,
spotkania przybierają nieco odmienną konwencję, od powszechnie stosowanej, jaką jest panel
dyskusyjny. Ton i dynamikę spotkaniu nadaje zgromadzona publiczność, a prowadzący jest
jedynie moderatorem dyskusji. Wspomniana publiczność siedzi w bezpośrednim kontakcie
z zaproszonym gościem.
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Dyskusja o książkach historycznych i około historycznych, prowadzona jest przy kawie
i ciastkach. Na nasze zaproszenie już odpowiedzieli autorzy publikacji traktujących o szeroko
pojętej, współczesnej historii Polski.
Proponowane spotkania w roku 2017:
 Dariusz Szlawski autor książki Nauczyciele łódzcy w okresie międzywojennym,
Łódź 2013.
 Wojciech Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi
ZSRR w latach 1945-1947, Łódź 2014.
 Błażej Ciarkowski, Łódź, która nie powstała. Niezrealizowane projekty
przebudowy miasta, Łódź 2016.
 Karol Jadczyk, Dowódcy powstania styczniowego. Portret zbiorowy, Łódź 2016.
 Kamil Śmiechowski, Z perspektywy stolicy: Łódź okiem warszawskich tygodników
społeczno-kulturalnych (1881-1905), Łódź 2012.
 Adam Sitarek, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie
administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź 2015.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoba odpowiedzialna: Stępień Przemysław, dr Adamkiewicz Sebastian
termin realizacji: I-II kwartał 2017 roku

d) Oferta dla seniorów
 Zajęcia o charakterze prelekcji, połączone z elementami warsztatowymi:
 Karaoke pieśni patriotycznych
 Łódź w czasie wielkiej wojny
 Rzecz o barwach Rzeczypospolitej
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: zadanie całoroczne

~ 76 ~

e) Inne formy działalności
 Zapal znicz pamięci
Wydarzenie będzie miało na celu upamiętnienie masakry więźniów na Radogoszczu, która
miała miejsce w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. Zwiedzający zostaną oprowadzeni po
wystawie Radogoszcz 1939-1945, prezentującej martyrologię i warunki życia więźniów
Radogoszcza oraz będą mieli możliwość wejść do klatki schodowej, która jest jedyną
pozostałością po spalonej części więzienia, a w której zachowały się ślady tragicznych
wydarzeń ze stycznia 1945 r.
miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
osoby odpowiedzialne: dr Wielichowska Sylwia, Stępień Przemysław
termin realizacji: styczeń 2017 roku
 Spędź noc w więzieniu – II edycja
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi
1885-1953”, podczas którego zwiedzający dowiedzą się kto i za co trafiał do więzienia oraz,
jakie warunki w nim panowały, usłyszą historię ludzi przetrzymywanych w więzieniu w
różnym okresie, na przestrzeni 50. lat: w okresie carskim, II Rzeczpospolitej, II wojny
światowej oraz w okresie powojennym, do 1953 r. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną
możliwość wejść do zrekonstruowanych na wystawie cel więziennych, zajrzeć do kibitki oraz
przejść się po spacerniaku.
miejsce realizacji: Muzeum przy Gdańskiej
osoby odpowiedzialne: dr Wielichowska Sylwia
termin realizacji: czerwiec 2017 roku
 Koncert muzyki Ignacego Jana Paderewskiego z okazji „Narodowego Święta
Niepodległości”
Koncert wybitnej pianistki Barbary Rogal zrealizowany będzie w listopadzie 2017 r.
Występowi towarzyszyć będzie szereg atrakcji dodatkowych, jak np. prelekcja na temat postaci
Jana Ignacego Paderewskiego czy dyskusja na temat roli I. J. Paderewskiego w budowaniu
niepodległego państwa polskiego, a także gry i warsztaty dla dzieci.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
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osoba odpowiedzialna: Lutek-Urbaniak Kamila
termin realizacji: listopad 2017 roku
 Spektakl „Muzyczne Kwiaty Polskie”
Kwiaty Polskie poemat Juliana Tuwima, choć powstał przed ponad pół wieku temu, nadal
jest niezwykle aktualny. Stawia pytania o polską tożsamość, szukanie tej tożsamości,
rozumienie co to znaczy być Polakiem. Fragmenty Kwiatów Polskich przedstawione zostaną w
nowych aranżacjach muzycznych i przygotowane przez aktora Teatru Zamiast, Huberta
Kułacza.
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13
osoba odpowiedzialna: dr Adamkiewicz Sebastian
termin realizacji: maj 2017 roku
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BIBLIOTEKA MUZEUM

Biblioteka dla każdego pracownika Muzeum stanowi pierwsze i podstawowe źródło wiedzy.
Obecnie w Muzeum prowadzone są dwie biblioteki historyczne: pierwsza, gromadzące
wydania dotyczące historii Polski i świata począwszy od XVIII wieku do współczesności –
znajduje się w siedzibie głównej Muzeum; zaś druga, gromadząca wydania traktujące o szeroko
rozumianej historii II wojny światowej – znajduje się w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.
Najważniejsze zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i ruchu księgozbiorów, jakie
zostały wyznaczone na kolejny rok pracy to:
 Przygotowanie materiałów do skontrum całości zbiorów biblioteki Muzeum;
 Przygotowanie księgozbioru zlokalizowanego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz do
ewakuacji w związku z planowanymi pracami remontowymi;
 Przygotowanie

pomieszczeń

i

infrastruktury

bibliotecznej

do

połączenia

obu

dotychczasowych bibliotek w jedną i włączenie jej w sieć bibliotek miejskich;
 Opracowanie wykazu braków bezwzględnych na kartach inwentarzowych od 1968 r. do
2016 roku.
 Przeprowadzenie zmian w strukturze biblioteki naukowej Muzeum i 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;
 Rozpoczęcie prac nad digitalizacją katalogów bibliotecznych;
 Wybór i zakup nowości wydawniczych;
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 Pozyskiwanie i opracowywanie darów bibliotecznych;
 Prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13, Oddział Martyrologii
Radogoszcz, ul. Zgierska 147, Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar
Litzmannstadt-Getto 12
osoba odpowiedzialna: Kacperski Andrzej, Pinkowska Jadwiga, Gawlik Sławomir
termin realizacji: zadanie całoroczne
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DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA

Planowane na 2017 rok zadania w zakresie administracyjno – gospodarczym są
przedsięwzięciami wynikającymi z warunków technicznych obiektów muzealnych oraz
wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w takich instytucjach publicznych jak Muzeum,
a także z potrzeb niezbędnych dla realizacji planu merytorycznego. Biorąc pod uwagę potrzeby
i możliwości opracowany został na 2017 rok następujący plan działania w zakresie
przedsięwzięć administracyjno – gospodarczych:

1. Zadania administracyjno – gospodarcze
a) Planowane najważniejsze prace stałe i inwestycyjne:
 realizacja zaplanowanych wystaw i innych zadań administracyjnych związanych
z bieżącą działalnością Muzeum;
 wykonanie dalszej modernizacji instalacji antywłamaniowej i monitoringu, zgodnie
z przygotowanymi i zatwierdzonymi projektami na podstawie wniosków
pokontrolnych;
 modernizacja sieci komputerowej polegająca na poprowadzeniu okablowania
w obiekcie przy ul. Gdańskiej 13, oraz wymianie przestarzałego sprzętu
komputerowego;

~ 81 ~

 dokonanie przyłącza ciepłowniczego oraz wykonanie węzła ciepłowniczego
w siedzibie głównej Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 (wartość szacunkowa 60 000
zł);
b) Planowane najważniejsze inwestycje remontowo-budowlane. Realizacja zadania
Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną
b.1) Oddział Martyrologii Radogoszcz
Głównym celem Projektu jest dostosowanie istniejącego obiektu do pełnienia nowych
funkcji kulturalnych co doprowadzi do zwiększonej partycypacji w kulturze mieszkańców
Łodzi i województwa łódzkiego. Projekt będzie wpierał również rozwój kultury i ułatwiał
dostęp do niej dla mieszkańców miasta i regionu. Dzięki odpowiedniemu przystosowaniu
infrastruktury obiekt zostanie przystosowany do korzystania z niego przez osoby
z niepełnosprawnościami.
W tym celu zostaną wykonane prace konserwatorskie i budowlane na obiektach
wystawienniczych Muzeum, Klatki schodowej oraz w budynku administracyjno –
magazynowym. Prace będą polegały m.in. na poprawie stanu technicznego budynków,
dostosowania budynku wystawienniczego oraz administracyjno – magazynowego do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynku administracyjno-merytorycznego do
prawidłowego przechowywania zbiorów historycznych wraz z możliwością monitoringu
warunków mikroklimatycznych; adaptacja przestrzeni na potrzeby powierzchni biurowej
i pracowni konserwatorskiej w budynku administracyjno-merytorycznym dla pracowników
administracyjnych i merytorycznych; stworzenie nowej przestrzeni do przeprowadzania
kwerend (miejsce obsługi interesantów); montaż instalacji monitoringu i alarmu
włamaniowego, prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu.
W ramach projektu zostanie dostarczone nowe wyposażenie. Zarówno dla obecnej jak
i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej przewiduje się montaż nowoczesnej
infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw.
Przewiduje się również wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu
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obsługi zwiedzających. Planowany jest również zakup sprzętu umożliwiający cyfryzację
katalogów zbiorów muzealnych.
W ramach projektu muszą zostać wykonane następujące prace:
1) Przygotowanie projektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz wymagań
programu funkcjonalno- użytkowego;
2) W ramach programu będą prowadzone prace z zakresu zagospodarowania terenu
tj. naprawy małej architektury, sarkofagu itp.;
3) Roboty budowlane obejmują zarówno budynek ekspozycyjny jak i administracyjny:
 konserwacja posadzek;
 remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych;
 remont dachu;
 wymiana drzwi;
 naprawa tynków, malowanie ścian;
 dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 remont i aranżacja pomieszczeń na cele wystawiennicze, magazynowe, konserwacji
zabytków;
 prace termoizolacyjne;
 modernizacja instalacji włamaniowych pożarowych itp.;
 przeprowadzenie prac konserwatorskie ścian ceglanych.
b.2) Oddział Stacja Radegast
Głównym celem Projektu jest dostosowanie istniejącego obiektu do pełnienia nowych
funkcji kulturalnych co doprowadzi do zwiększonej partycypacji w kulturze mieszkańców
Łodzi i województwa łódzkiego. Projekt będzie wpierał również rozwój kultury i ułatwiał
dostęp do niej dla mieszkańców miasta i regionu. Dzięki odpowiedniemu przystosowaniu
infrastruktury obiekt zostanie przystosowany infrastruktury do korzystania z niego przez osoby
z niepełnosprawnością.
W tym celu zostaną wykonane prace konserwatorskie i budowlane m.in. w zakresie remont
ścian, rampy kolejowej z otoczeniem, remont i termomodernizacja dachu, przebudowa
instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej
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i klimatyzacji,

elektrycznej,

słaboprądowej

(w

tym

teleinformatycznej)

wraz

z zabezpieczeniem p. pożarowym dla całego kompleksu. Zostanie wykonana przebudowa na
antresoli w celu zwiększenia powierzchni biurowej, a na parterze zostanie wydzielona
dodatkowa toaleta wraz z powiększeniem istniejącego szamba.
Na budynku Tunelu- Pomniku Zagłady Żydów zostaną naprawione dylatacje, wykonane
zostanie nowe pokrycie stropu. Ponadto poprawione zostaną odpływy wody deszczowej
z połaci stropu (rzygacze).
W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostanie wykonany nowy podjazd
dla osób z niepełnosprawnościami przy Hallu Miast wraz z naprawą powierzchni brukowej
wokół budynku. Ponadto zostaną zmodernizowane istniejące systemy włamaniowe i
telenadzoru.
W ramach projektu muszą zostać wykonane następujące prace:
1) Przygotowanie projektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz wymagań
programu funkcjonalno- użytkowego;
2) W ramach programu będą prowadzone prace z zakresu zagospodarowania terenu
tj. naprawy małej architektury itp.;
3) Roboty budowlane obejmują zarówno budynek stacyjny, jak również Tunel
deportowanych wraz z hallem miast i kolumną pamięci;
4) Wykonanie niezbędnych projektów budowlanych;
5) Budynek wystawienniczy:
 Remont dachu, elewacji, rampy, zbiornika bezodpływowego, posadzki;
 Malowanie ścian;
 Przebudowa schodów na antresolę;
 Wygospodarowanie dodatkowej toalety;
 Konserwacja stolarki okiennej i wrót przesuwanych;
 Wymiana sposobu ogrzewania pomieszczeń.
6) Budynek Tunelu i Kolumny Pamięci:
 - Remont dachu, dylatacji.

W ramach projektu w celu realizacji oferty kulturalnej do obiektu zostanie dostarczone
niezbędne wyposażenie do obsługi zarówno obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej
i edukacyjnej. Przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej
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umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. Przewiduje się również wykorzystanie
technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu obsługi zwiedzających. Zadanie będzie
realizowane w 2018 r.
miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Żukowski-Mozer Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne
c) Realizacja bieżącego zaopatrzenia Muzeum
Realizacja 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 zewnętrznych
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, oraz wykonanie
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, regulaminów i instrukcji
usprawniających pracę Muzeum w tym zakresie;
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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;



przygotowywanie i prowadzenie postępowań do 30.000 Euro zgodnie z regulaminem
zamówień publicznych Muzeum, prowadzenie elektronicznego rejestru tychże
zamówień

miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Karasiewicz Elżbieta,
Żukowski-Mozer Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne
d) 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 rok ubiegły.

miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Żukowski-Mozer Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne

2) Planowane działania w zakresie postępowań przetargowych w 2017 roku:
 zapoznawanie się z nowymi lub zaktualizowanymi przepisami dotyczącymi zamówień
publicznych;
 przetargi w zakresie planowanych prac modernizacyjno-remontowych w ramach projektu
Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną;


przetarg na dostawę oleju opałowego;
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Przetarg na Ochronę obiektów;



Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych powyżej 30.000 euro

miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Żukowski-Mozer Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne

3) 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 cieplnych, kanalizacyjnych
i elektrycznych oraz gazowych w obiektach Muzeum;



bieżący nadzór nad zabezpieczeniem sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania
samochodu służbowego (przeglądy, ubezpieczenie, itp.).

miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Żukowski-Mozer Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne

4) Zadania w zakresie szkoleń i BHP
 Zapoznanie się z nowymi lub zaktualizowanymi przepisami prawnymi dotyczącymi
zamówień publicznych;
 Aktualizowanie starych zarządzeń i wprowadzanie nowych usprawniających bieżące
funkcjonowanie Muzeum;
 Prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących w Muzeum instrukcji i regulaminów;
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 Prowadzenie kartoteki ewidencyjnej przydzielanych środków ochrony indywidualnej,
zgodnie z przepisami BHP.
miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Grodzki Piotr, ŻukowskiMozer Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne
5) Zadania w zakresie obowiązkowych przeglądów
Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa technicznego w 2017 r. zostaną przeprowadzone
następujące przeglądy okresowe:
 coroczne przeglądy stanu technicznego obiektów Muzeum przy ul. Gdańskiej 13,
ul. Zgierskiej 147 oraz w Oddziale Stacja Radegast, zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym, do wykonania w II kwartale 2017 r.;
 przegląd szczelności instalacji gazowej w II kwartale 2017 r.;
 przegląd kotłów olejowych centralnego ogrzewania przy ul. Gdańskiej 13 i al. Pamięci Ofiar
Litzmannstadt Getto 12 w III kwartale 2017 r.;
 przegląd kotłów gazowych c.o. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej
147, w III kwartale 2017 r.;
 przegląd wentylacji kominowej w budynkach Muzeum w IV kwartale 2017 r.;
 przegląd hydrantów i gaśnic przeciwpożarowych w budynkach Muzeum w IV kwartale 2017
r.;
 przygotowywanie i podpisywanie umów z odpowiedzialnymi firmami na prowadzenie
i konserwację monitoringu p. poż. i instalacji sygnalizacyjnej p. poż. oraz antywłamaniowej.
miejsce realizacji: wszystkie oddziały Muzeum
osoba odpowiedzialna: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Żukowski Ireneusz
termin realizacji: zadanie całoroczne

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w 2017 roku, ich zakres, uzależnione będą od
posiadanych przez Muzeum środków finansowych. Prowadzone będą takie działania, aby to co
niezbędne było zrealizowane dla właściwego funkcjonowania instytucji oraz zapewnienia
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bezpieczeństwa jej pracownikom oraz odwiedzającym Muzeum. W celu właściwego
planowania przebiegu i realizacji projektu Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką
kreatywną, powołany zostanie specjalny zespół zadaniowy, czuwający nad całością
podejmowanych prac.
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