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I. Wstęp. 

 

 W wyniku przeprowadzonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 13, 

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 7059/VI/14 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 12 września 2014 r., w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do 

przeprowadzenia na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, wyłoniła Pana Piotra Machlańskiego.  

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi – Pana Piotra Machlańskiego w drodze jawnego 

głosowania zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 

30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.Nr154,poz.1629). 

Nowy dyrektor funkcję swą objął w Muzeum z dniem 1 stycznia 2015 r.  

          Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w swojej działalności 

statutowej ma na celu gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury o tematyce 

niepodległościowej, martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty 

archiwalne, umundurowanie, broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, 

pamiątki, wydawnictwa, itp. Cenne w naszych zbiorach są kolekcje broni białej i 

palnej od XVIII do XX wieku, umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i 

umundurowanie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powstańców 

warszawskich oraz żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego. Dysponujemy także 

ciekawymi kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart pocztowych i telegramów o 

treściach patriotycznych, eksponatów artylerii z czasów II wojny światowej. Swoją 

działalnością Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Polski i narodu polskiego, o 

wojsku polskim, bohaterstwie żołnierzy w walce o odzyskanie niepodległości Polski 

oraz na wszystkich frontach II wojny światowej.  

Za najważniejsze zadania Muzeum w 2015 roku należy uznać organizację 

wystaw tematycznych, lekcji muzealnych, spotkań, prelekcji oraz konferencji/debat 

popularno-naukowych a także prowadzenie badań historycznych. Szczególne miejsce 

w powyższych działaniach zajmowały tradycje niepodległościowe w Łodzi i regionie 

łódzkim. 

          Kolejnym istotnym działaniem Muzeum były czynności dotyczące obowiązku 

gromadzenia i opracowywania zbiorów. Z jego realizacją łączyła się nierozerwalnie 

polityka powiększania zasobów muzealnych, opracowywania eksponatów, 

zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do warunków przechowywania w 

magazynach i na wystawach oraz podczas innych przedsięwzięć związanych z 

udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów oraz zawartej w nich treści 

historycznych. 

          W okresie sprawozdawczym Muzeum prowadziło różnorodną i bogatą 

działalność wystawienniczą i wydawniczą, obrazującą walkę Polaków o wolną, 

niepodległą i sprawiedliwą Ojczyznę. Swoimi zainteresowaniami obejmowaliśmy 

okres od powstania kościuszkowskiego po czasy współczesne. Niezwykle ważnym i 

odpowiedzialnym przedsięwzięciem była organizacja czterech wystaw czasowych: 

„Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” i „Rewolucja 1905-1907. W 

110 rocznicę wybuchu” w siedzibie głównej MTN, „70 rocznica zwycięstwa nad III 

Rzeszą – Wojna w Europie” w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, „Dokąd nas wiozą 

co nas czeka” w Oddziale Stacja Radegast. Podkreślić także należy fakt, że każdej 

wystawie towarzyszył folder, co w sposób znaczący zwiększało walor edukacyjny 

każdego przedsięwzięcia w tym zakresie. Również po wielu staraniach został 
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przygotowany redakcyjnie kolejny „Muzealny Rocznik Historyczny” t. III, 

poświęcony najnowszym badaniom katyńskim na Wschodzie. (Druk planowany jest w 

2016 roku). 

          Działalność Muzeum w 2015 roku została oparta na szerokiej współpracy z 

instytucjami partnerskimi jak Uniwersytet Łódzki czy Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz stowarzyszeniami i organizacjami 

kombatanckimi i niepodległościowymi. Należą do nich Regionalna  

Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie „Rodzina 

Katyńska” czy Związek Sybiraków. Podejmowaliśmy również współpracę z 

samorządami wszystkich szczebli województwa łódzkiego oraz innymi muzeami z 

regionu i kraju oraz z tymi wszystkimi, którym bliskie są sprawy wychowania 

patriotycznego, upowszechniania wiedzy historycznej, kultywowania tradycji 

niepodległościowych i budowania tożsamości narodowej. Z naszymi propozycjami 

wyszliśmy również poza granice Łodzi i województwa. Opracowane i zrealizowane 

przez Muzeum wystawy prezentowane były w wielu ośrodkach. W większym zakresie 

współpracowaliśmy z mediami (telewizja, radio, prasa), upowszechniając wiedzę 

historyczną związaną z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, postaciami 

historycznymi, zarówno w odniesieniu do Łodzi jak i województwa łódzkiego oraz 

kraju. Również w większym stopniu wykorzystywaliśmy stronę internetową. 

          Muzeum w 2015 roku realizowało zadania związane z tradycjami, ważnymi 

rokrocznie rocznicami wydarzeń historycznych o znaczeniu ogólnokrajowym, 

regionalnym oraz związanymi z Łodzią i jej mieszkańcami.  

W „kalendarzu” działań muzealnych uwzględniono przede wszystkim wydarzenia  

takie jak:  

 

- 70 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej 

w Łodzi, 

- 70 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego  Auschwitz-Birkenau - 

obchody V Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu,  

- 70 rocznica zakończenia II wojny światowej, 

- 71 rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto, 

- 73 rocznica likwidacji obozu Romów i Sinti w Litzmannstadt  Getto, 

- 75 rocznica zamordowania oficerów Polskich w Katyniu, Charkowie i Twerze, 

- 75 rocznica bitwy o Anglię, 

- 76 rocznica wybuchu II wojny światowej, 

- 80 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

- 101 rocznica wybuchu I wojny światowej, 

- 110 rocznica Rewolucji 1905-1907. 

Zrealizowane w 2015 roku przedsięwzięcia w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, wykonane zostały w oparciu o posiadane środki 

finansowe, możliwości kadrowe oraz pozostającą do dyspozycji bazę lokalową. 

Należy raz jeszcze podkreślić, że podstawowe kierunki działań Muzeum były 

określone w jego statucie, który stanowił podstawę prawną dla podejmowanych i 

zrealizowanych zadań organizacyjnych oraz merytorycznych. Zapisane w statucie 

strategiczne kierunki działalności, w swej treści wyznaczyły główne cele i obowiązki 

nałożone na Muzeum przez organizatora. Dlatego też rok 2015 był w funkcjonowaniu 
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Muzeum przede wszystkim okresem planowej, codziennej i rzetelnej pracy. Ale 

Muzeum było również otwarte na nowe przedsięwzięcia i formy działania, które 

wynikały z nowej oferty nowego kierownictwa Muzeum oraz oczekiwań społecznych, 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości merytorycznych, organizacyjnych i 

finansowych Muzeum. Przykładem może być powołanie Salonu Historycznego, 

będącego miejscem wymiany doświadczeń i poglądów historyków i amatorów-

miłośników historii oraz organizacja i prowadzenie spacerów historycznych.  

          Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2015 roku podkreślić należy 

wysoką wartość merytoryczną i organizacyjną realizowanych przez Muzeum 

przedsięwzięć. Muzeum jako instytucja i pracownicy Muzeum byli 

współorganizatorami oraz uczestnikami wielu inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym i społecznym. Jedną z ważniejszych była współpraca ogólnopolskimi 

podmiotami między innymi: Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim 

Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 

Miłośników Dawnej Broni i Barwy, ze Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” a także 

z współpraca w ramach Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i 

Męczeństwa w Łodzi.  

          Pod aktywnym, nowym kierownictwem działalność Muzeum w 2015 roku stała 

się różnorodna w formach i bogata w treści merytoryczne. Wysoki poziom zadań 

i wydarzeń kulturalnych, ich różnorodność i atrakcyjność, spotkały się z dużym 

zainteresowaniem odbiorców i uzyskały powszechną życzliwość. Również wiele 

organizacji społecznych, instytucji i stowarzyszeń korzystała z dorobku Muzeum w 

ramach współpracy na płaszczyźnie edukacji historycznej. Należy także podkreślić w 

tym miejscu zaangażowanie i  wkład pracy wszystkich pracowników Muzeum. 

Realizacja zadań w 2015 roku była możliwa tylko dzięki wspólnym działaniom i 

wysiłkom całego zespołu pracowniczego. Dzięki temu podjęto i zrealizowano wiele 

ciekawych inicjatyw, wzbogacono zbiory Muzeum. Poprawie uległa estetyka i 

bezpieczeństwo techniczne terenów i obiektów Muzeum, a także warunki pracy i 

bezpieczeństwa pracowników Muzeum oraz osób odwiedzających placówkę. 

 

 

II. Informacje ogólne. 

 

          Działalność Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, jej zakres i 

osiągane rezultaty zależą od wielu podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest 

niewątpliwie baza lokalowa i warunki organizacyjne. Drugim czynnikiem jest stan 

zbiorów, ich ilość, atrakcyjność merytoryczna i wizualna, a także wartość historyczna, 

artystyczna i unikalność. Kolejnym czynnikiem są środki finansowe będące w 

dyspozycji instytucji na jej utrzymanie, wyposażenie i sfinansowanie podejmowanych  

przez nią zadań. Natomiast najistotniejszym czynnikiem była kadra pracowników 

Muzeum. Zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum, objęcie tej funkcji przez Pana 

Piotra Machlańskiego, przyczyniły się do ożywienia działalności kulturalnej naszej 

placówki w Łodzi i regionie. Rozszerzono także w 2015 roku współpracę Muzeum 

z kolejnymi partnerami w tym z partnerami z zagranicy.  

          Siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych  znajduję się przy ul. 

Gdańskiej 13, Oddział Martyrologii Radogoszcz położony jest  przy ul. Zgierskiej 

147, Oddział „Stacja Radegast” przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12. 

Niestety, ze względu na ograniczenia budżetowe, nie udało się kontynuować prac 

związanych z budową nowego Oddziału – Muzeum Lotnictwa w Łodzi.  Fakt 
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umiejscowienia Muzeum, w wymienionych lokalizacjach ma wpływ  na strukturę 

organizacyjną i funkcjonowanie Muzeum. Wszystkie obiekty będące w dyspozycji 

Muzeum mają charakter zabytkowy, co powoduje ograniczenia lokalowe i generuje 

dodatkowe koszty na konserwację i zapewnienie bezpieczeństwa technicznego tych 

obiektów, w tym również bezpieczeństwa eksponatów przechowywanych w 

magazynach i prezentowanych na wystawach. Wśród najistotniejszych wydatków 

należy wymienić te, które są związane z:  

- zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów i pracowników, 

- bhp,  

- ppoż.,  

- monitoring,  

- systemami antywłamaniowymi,  

- utrzymaniem trzech kotłowni (dwóch ogrzewanych olejem opałowym i jednej 

ogrzewanej gazem). 

          Warunki materialne i organizacyjne Muzeum pozwoliły na kontynuowanie 

dotychczasowych przedsięwzięć oraz stwarzały możliwości dla nowych działań 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz do zwiększenia zakresu i 

atrakcyjności realizowanych zadań. 

 

 

1. Warunki organizacyjne do działalności Muzeum. 

 

          Warunki lokalowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych mają 

jednocześnie wady i atuty. Z jednej strony są to obiekty zabytkowe,  z czego 

wynikają organizacyjne i techniczne ograniczenia w organizacji wystaw i 

imprez. Z drugiej strony, zabytkowość obiektów – budynków historycznych 

Muzeum jest ich atutem oddziaływującym na emocje zwiedzających. 

Wszystkie obiekty MTN są niemymi świadkami historii i miejscami 

martyrologicznymi. 

 Fakty dotyczące obiektów znajdujących się w dyspozycji Muzeum, w 

tym ich historia opisywane były szczegółowo w sprawozdaniach za poprzednie  

lata działalności Muzeum. W związku z tym, przypominamy poniżej jedynie 

najważniejsze informacje o tym czym dysponuje  Muzeum i jak baza ta jest 

wykorzystywana. 

 

a. Budynek przy ul. Gdańskiej 13, byłe więzienie od 1885 do 1953 roku o 

ogólnej powierzchni 1.634 m ². W tym: powierzchnia wystawiennicza 

– 795 m ², sala odczytowa – 60 m ², biblioteka – 49 m ², magazyny 

podręczne – 50 m ² oraz 670 m ² - to pomieszczenia administracyjne 

(miejsca pracy dla pracowników): Dział Historyczny, Dział 

Finansowo-Księgowy, Dział Edukacyjny, Dział Administracyjno-

Gospodarczy i dyrekcja oraz zaplecze socjalne, archiwum zakładowe, 

trzy klatki schodowe i korytarze komunikacyjne. 

b. Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147. W dyspozycji 

Oddziału są dwa budynki wolno stojące. Jeden z nich w całości jest 

przeznaczony do działalności merytorycznej. Mieści się w nim 

powierzchnia ekspozycyjna – 507 m ², sala odczytowo-kinowa – 84,5 

m ² oraz część socjalna (szatnia, toalety, portiernia) – 54 m ². Drugi, 

dwukondygnacyjny budynek przeznaczony jest na magazyny zbiorów 

Muzeum oraz część administracyjną. Umieszczone są w nim działy 
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merytoryczne zajmujące powierzchnię – 106 m ² (biura dla 

pracowników oraz katalog zbiorów), magazyny zbiorów – 345 m ² oraz 

część socjalna – 13,4 m ². Pozostałą powierzchnię w tym budynku 

zajmuje klatka schodowa oraz dwa ciągi korytarzowe (I i II piętro). 

 

c. Oddział „Stacja Radegast” przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 

12 . W jej skład wchodzi Pomnik Zagłady Żydów z Litzmannstadt 

Getto, składający się z Kolumny Pamięci i Tunelu Deportowanych o 

długości 140 m i szerokości – od 7 do 4,5  m. Drugi obiekt to budynek 

po dawnej stacji kolejowej o powierzchni – 258,30 m ². W jego skład 

wchodzi sala wystawowa oraz kotłownia CO, WC, a także 

pomieszczenia dla ochrony i pracowników.  

 

d. „Kuźnia Romów” przy ul. Wojska Polskiego 84, ma w swojej 

dyspozycji tylko jedno pomieszczenie wystawiennicze o powierzchni – 

42 m ², w której prezentowana jest ekspozycja stała pt. „Obóz Cygański 

1941 – 1942”, której celem jest ukazanie historii obozu cygańskiego 

istniejącego na terenie getta w kontekście prześladowań Romów w 

czasie II wojny światowej. 

 

 

2. Zatrudnienie – kadra pracowników. 

 

          Struktura zatrudnienia i stan kadr Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych odpowiada celom podstawowym i realizowanym przez 

naszą instytucję. Są to przede wszystkim cele wystawiennicze, edukacyjne, 

badawcze, archiwizacyjne oraz związane z upamiętnieniem rocznic 

historycznych. Muzeum posiada kadry o kwalifikacjach odpowiednich do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji. Na zatrudnienie ma 

również wpływ struktura organizacyjna, dostosowana do wymogów 

lokalowych. Trzy miejsca prowadzenia działalności wymagają zatrudnienia 

pracowników do zabezpieczenia terenu, wystaw oraz ich udostępnienia 

zwiedzającym. W tym kontekście stan zatrudnienia zabezpiecza niezbędne 

minimum wymogów nakładanych przez obowiązujące przepisy. W okresie 

urlopów, bądź zwiększonej zachorowalności występują problemy z 

zapewnieniem całościowej obsady personalnej. 

W roku 2015 struktura organizacyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi była następująca: 

- Dyrektor 

- Zastępca Dyrektora 

- Oddział Martyrologii Radogoszcz 

- Oddział Stacja Radegast 

- Oddział Muzeum Lotnictwa (w organizacji) 

- Dział Zbiorów – kierownikiem Działu jest Główny Inwentaryzator 

- Dział Historyczny 

- Dział Edukacyjny 

- Dział Finansowo-Księgowy 

- Dział Administracyjno-Gospodarczy 

- Samodzielne stanowiska pracy 
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          Zatrudnienie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na 

dzień 31 grudnia 2015 wynosiło ogółem 49 osób we wszystkich oddziałach. W 

grudniu 2015 roku na emeryturę odszedł Starszy kustosz Andrzej Rukowiecki . 

W tym miejscu należy jednak podkreślić fakt, że liczba zatrudnionych 

pracowników pozwalała jedynie na zaspokojenie potrzeb niezbędnych dla 

funkcjonowania Muzeum. W wielu przypadkach stan zatrudnienia był zbyt 

mały aby zgodnie z wymogami zabezpieczyć bezpieczeństwo obiektów 

muzealnych i wystaw, na których prezentowane są cenne eksponaty. Dotyczy 

to głównie pracowników obsługi, gdzie np. w Oddziale  przy ul. Gdańskiej 13, 

na 8 sal wystawienniczych są zatrudnione tylko 4 pomoce muzealne, a w 

Oddziale na Radogoszczu na 5 sal – trzy pomoce muzealne, z czego jedna z 

nich wykonuje również obowiązki sprzątaczki w budynku administracyjnym. 

         Stan zatrudnienia w poszczególnych oddziałach i działach Muzeum w 

2015 roku przedstawiał się następująco: 

 

a) Kadra kierownicza 8 osób. 

 

- Dyrektor Muzeum - Kierownik Działu Historycznego  

- Zastępca Dyrektora  - Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz  

- Główny Księgowy 

- Kierownik Oddziału Stacja Radegast 

- Kierownik Oddziału Muzeum Lotnictwa (w organizacji) 

- Kierownik Działu Zbiorów  - Główny Inwentaryzator 

- Kierownik Działu Edukacyjnego  

- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 

 

b) W siedzibie głównej Muzeum (ul. Gdańska 13) 

 

          W siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 ulokowane 

jest zarządzanie instytucją, obsługa finansowa i administracyjna 

dotycząca wszystkich pracowników i przedsięwzięć merytorycznych i 

organizacyjnych. Prowadzona jest także działalność merytoryczna 

(Dział Historyczny) i działalność edukacyjna całego Muzeum (Dział 

Edukacyjny). Ogółem w obiekcie przy ul. Gdańskiej pracuje 26 

pracowników, a struktura zatrudnienia jest następująca: 

 

- Dyrektor Muzeum      - 1 osoba 

- Dział Finansowo - Księgowy    - 3 osoby 

   ( w tym Główny Księgowy) 

- Dział Edukacyjny       - 8 osób 

   (w tym kierownik Działu, 3 pracowników 

    merytorycznych i 4 pomoce muzealne) 

- Dział Historyczny                   - 3 osoby 

- Dział Administracyjno – Gospodarczy               - 6 osób 

  

   w tym: 

   - Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego - 1 osoba 

   - sprzątaczka               - 1 osoba 

   - specjalista montażysta wystaw, pracownik fizyczny    - 1 osoba 

   - kierowca                - 1 osoba 
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   - starszy referent ds. administracyjnych                        - 1 osoba 

   -referent ds. administracyjnych                                     - 1 osoba 

 

- Samodzielne stanowiska                                                - 5 osób 

w tym:     

   - specjalista  ds. organizacyjno - kadrowych                  - 1 osoba 

   - specjalista ds. administracyjnych  w Muzeum                  - 1 osoba 

     (sekretariat muzeum) 

   - specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami                    - 1 osoba 

   - adiunkt  – archiwista zakładowy / ABI                            - 1 osoba 

   - inspektor ds. BHP 1/6 etatu          - 1 osoba 

 

 

c) Oddział Martyrologii Radogoszcz ( ul. Zgierska 147). 

 

          Oddział Martyrologii Radogoszcz funkcjonuje w dwóch 

obiektach przy ul. Zgierskiej 147. Prowadzona jest w nim działalność 

merytoryczna (wystawy, lekcje muzealne, spotkania, imprezy, prace 

naukowo-badawcze, itp.) oraz zlokalizowane w nim są zbiory całego 

Muzeum (magazyny), Dział Zbiorów, Główny Inwentaryzator. Ogółem 

w Oddziale pracuje 17 osób, a struktura zatrudnienia jest następująca: 

 

- Pracownicy merytoryczni Oddziału   - 6 osób 

   (w tym Zastępca Dyrektora, 4 pracowników 

    merytorycznych, przewodnik muzealny), 

 

- Dział Zbiorów      - 7 osób 

   (w tym stanowisko Głównego Inwentaryzatora) 

 

- Pracownicy administracyjni    - 4 osóby 

   (w tym: rzemieślnik-pracownik fizyczny oraz 3  pomoce muzealne ) 

 

 

d) Oddział Stacja Radegast (Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12) 

 

          W Oddziale tym prowadzona jest działalność naukowo-

badawcza, wystawiennicza i edukacyjna, obejmująca dzieje 

Litzmannstadt Getto i losy mieszkańców Getta w wyniku rasistowskiej 

polityki Niemiec w okresie II wojny światowej. Przedmiotem 

działalności Oddziału jest także historia ludności żydowskiej 

zamieszkującej miasto Łódź. Pod opieką merytoryczną i organizacyjną 

Oddziału znajduje się również miejsce pamięci tzw. „Kuźnia Romów”, 

zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 84.  

W oddziale zatrudnionych było w 2015 roku ogółem 5 osób, z tego: 

 

- Pracownicy merytoryczni     - 3 osoby 

  ( w tym Kierownik Oddziału) 

- Pomoc muzealna      - 1 osoba 

- Rzemieślnik-pracownik fizyczny       - 1 osoba 
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e) Oddział Muzeum Lotnictwa (w organizacji) – 1 osoba, kierownik  

 

          Zatrudnieni w Muzeum pracownicy na poszczególnych stanowiskach 

spełniają obowiązujące ich wymogi kwalifikacyjne, zgodnie z zakresem 

powierzonych im czynności. Na 49 ogółem zatrudnionych osób w Muzeum 27 

osób to pracownicy merytoryczni łącznie z kierownikami działów, a struktura 

zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji była następująca: 

- kustosz dyplomowany                                                            – 1 osoba 

- starszy kustosz            - 2 osoby 

- kustosz            - 8 osób 

- adiunkt            - 8 osób 

- asystent            - 2 osoby 

- specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami                        - 1 osoba 

- starszy dokumentalista           - 2 osoby 

- przewodnik muzealny           - 1 osoba 

 

          Pozostali pracownicy zatrudnieni w Muzeum wykonują swoje zadania na 

stanowiskach zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami 

instytucji. Ponadto pracownicy Muzeum uczestniczyli w różnego rodzaju 

szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W ramach działań wewnętrznych 

przeprowadzono z pracownikami szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Również przeszkolono pracowników w zakresie postępowania 

w sytuacjach kryzysowych oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących 

w Muzeum i odpowiedzialności osobistej. 

          W 2015 roku na bieżąco prowadzone były badania okresowe 

pracowników pracujących już w Muzeum oraz osób nowo przyjętych do pracy. 

 

 

 

3. Budżet Muzeum w 2015 roku. 

 

          Posiadając bazę lokalową, odpowiednią kadrę pracowników oraz 

konkretny plan działań, nie zrealizujemy niczego bez zabezpieczenia 

odpowiednich środków finansowych. Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi jest instytucją kultury o charakterze martyrologicznym, co w sposób 

jednoznaczny determinuje źródła pozyskiwania funduszy na realizację zadań 

statutowych. Podkreślić należy, że Muzeum funkcjonuje wyłącznie dzięki 

dotacji od organu założycielskiego jakim jest Urząd Miasta Łodzi. Możliwości 

pozyskiwania dodatkowych środków finansowych są bardzo ograniczone i 

sprowadzają się jedynie do dochodów ze sprzedaży wydawnictw muzealnych 

oraz opłat za przewodnika dla grup zorganizowanych.  

                        W roku 2015 dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Łodzi została powiększona  

                        o 2 dotacje celowe i 1 dotację inwestycyjną z Urzędu Miasta Łodzi. Muzeum  

                        pozyskało także dochody własne pochodzące ze sprzedaży wydawnictw i    

                        zwrotu podatku VAT. Ponadto Muzeum uzyskało grant z IHRA     

                        (International Holocaust Remembrance Alliance) oraz środki finansowe z 

                        Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Cały budżet Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na rok 2014 

przedstawiał się następująco: 

 

 

I.               PRZYCHODY 

  

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2015 rok ogółem:         3.857.328,90 

w tym:   

 

       1.  Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi                                                                3.568.750,00 

              - dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą                               3.305.750,00       

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „Rewolucja 1905-1907.  

                W 110 rocznicę wybuchu””                                                                       50.000,00   

              - dotacja celowa UMŁ na realizację projektu „ Przygotowanie  

                dokumentacji archiwalnej i współczesnej historycznego obszaru  

                Litzmanstadt  Getto”                                                                                  70.000,00 

                 - dotacja inwestycyjna UMŁ „Modernizacja instalacji elektrycznej 

                w oddziale Stacja Radegast”                                                                    143.000,00 

 

       2.  Dochody  własne                                                                                            18.751,73 

               w tym: 

            -  bilety wstępu                                                                                                3.000,03 

            -  foldery, wydawnictwa Muzeum                                                                  9.378,88 

            -  inne                                                                    6.372,82 

 

        3. Zwrot podatku VAT                                                                                       149.503,00 

 

        4. Pozyskane środki zewnętrzne                                                                        120.324,17 

             - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

                na konserwacje parowozu z tendrem Ty2-702                                            78.105,77 

             - grant na Makietę Litzmannstadt Getto z IHRA (International Holocaust    

               Remembrance Alliance)                                                                               42.218,40 
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  II  WYDATKI 

 

     1.  Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2015 rok 

 

                Koszty według rodzajów 

 

    Plan na 2015        Wykonanie 

2015 

  

1 

. 

  

 

2 

 

 

 

 

 3. 

 4. 

 5 

 6. 

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia ogółem 

 w tym:            -  osobowe 

                        -   bezosobowe 

 

Świadczenia na rzecz pracowników w tym: 

- ZUS 

- ZFŚS 

- Inne  

- Szkolenia 

Zużycie materiałów i energii 

 Podatki i opłaty 

Usługi obce 

- ochrona mienia 

- monitorowanie p.poż. 

- telefony 

- wydruki, ksero itp.  

- konserwacje, naprawy, remonty 

- doradztwo prawne 

- informatyczne 

- inne 

Pozostałe koszty  

Amortyzacja 

 

     

     2.010.000,00 

     1.970.000,00 

          40.000,00 

 

        407.300,00 

        341.300,00 

          56.890,00    

            9.110,00 

 

        232.000,00 

          25.000,00 

        849.254,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

            7.501,00 

        100.600,00 

    

   2.009.110,79 

   1.969.690,79 

        39.420,00 

 

      410.255,92 

      341.285,68 

        56.887,88 

          4.956,84 

          7.125,52 

      240.685,86 

        25.057,62 

      697.977,14 

      229.095,96 

        18.840,00 

        22.598,35 

        10.211,44 

        20.677,36 

        17.110,60 

        20.039,59 

      359.403,84 

          8.139,97 

      100.733,63 

                      Razem koszty       3.631.655,00 

 

    3.491.960,93 

  

     

 

    2.  Zakup środków trwałych                                                                                  30.631,93 

           -  zakup eksponatów                                                                                         5.724,50 

             -  zakup książek                                                                                                   803,23 

           -  pozostałe środki trwałe                                                                               24.104,20 

               w tym: 

 zestawy komputerowe + oprogramowanie                                         7.546,82 

 ogrodzenie panelowe                                                                          8.648,00                                                             

 projektory, ekrany projekcyjne + wyposażenie                                  7.909,38                                                                                                                                                   

             

 

 

III. STAN ŚRODKÓW NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU       

                           

         Ogółem                                                                                                            146.209,55 

             -   Rachunek podstawowy                                                                            133.445,65 
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             -   Gotówka w Kasie                                                                                        3.582,16 

             -   Rachunek socjalny                                                                                      9.181,74 

 
 
 

III. Zbiory Muzeum.   

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi gromadzi i udostępnia dobra kultury o 

tematyce niepodległościowej, martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty 

archiwalne, umundurowanie, broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, pamiątki 

patriotyczne, wydawnictwa. Szczególnie cenne w naszych zbiorach są kolekcje broni palnej i 

białej od XVIII do XX wieku, umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i 

umundurowanie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powstańców warszawskich z 

1944 r. oraz żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego. Dysponujemy także ciekawymi 

kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart pocztowych i telegramów o treści patriotycznej.  

 W działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, jednym z 

najważniejszych kierunków pracy jest gromadzenie pamiątek, dokumentów i realiów 

historycznych dotyczących przeszłości narodu i państwa polskiego. Funkcja ta, wpisana w 

misję instytucji ma ogromne znaczenie w budowaniu tożsamości narodu i państwa. Stanowi 

podstawę w wychowaniu patriotycznym kolejnych pokoleń, pozwala zachować pamięć o 

dokonaniach i bohaterstwie przodków.  

 Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorów stanowi podstawową 

płaszczyznę działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Prowadzenie 

ukierunkowanej polityki w tym zakresie nie zaowocowało niestety, w roku 2015 istotnym 

powiększeniem ilości zbiorów, a to z racji na mniejsze niż w roku 2014 środki finansowe 

naszego Muzeum przeznaczone na ten cel. Podjęliśmy jednak działania w zakresie 

pozyskiwania nowych obiektów w formie darów bądź ograniczonych zakupów. Stało się tak 

dzięki wieloletniej owocnej współpracy Muzeum z kolekcjonerami, osobami prywatnymi, 

organizacjami społecznymi i politycznymi oraz różnego rodzaju instytucjami i 

stowarzyszeniami, których działalność łączy się z profilem Muzeum.  

 Ważnym zagadnieniem wiążącym się ze zbiorami jest sprawa ich właściwego 

zabezpieczenia, stworzenie eksponatom właściwych warunków przechowywania, ich 

udostępnianie i eksponowanie na wystawach. Właściwe postępowanie w tym zakresie 

wpływa na wykorzystywanie zbiorów w działalności własnej, w zakresie naukowym, 

wystawienniczym, potrzeb edukacyjnych czy wydawniczych.  
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I. Realizacja wniosku „Konserwacja parowozu z tendrem Ty2-702”. 

 Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 

- Wspieranie działań muzealnych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Środki finansowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 

108 270,00 zł stanowiły 76,69% całkowitego kosztu wykonania zadania. Pozostała część 

środków pochodziła z dotacji z Urzędu Miasta Łodzi.  

 W trakcie realizacji zadania dwukrotnie aktualizowano harmonogram realizacji 

zadania. Pierwotnie prace renowacyjne prowadzone przez wykonawcę miały zakończyć się 

30 września 2015 r. Czas ten został najpierw przedłużony do 31 października 2015 r., a 

następnie do 11 listopada 2015 r. Przyczyną – jak argumentował wykonawca firma 

REMTEAM – był gorszy niż spodziewano się stan techniczny niektórych części lokomotywy, 

co nie było widoczne przed rozpoczęciem prac, a zostało odkryte dopiero po oczyszczeniu 

lokomotywy. Ponadto odkryto niewłaściwie prowadzone prace renowacyjne jakimi poddany 

został parowóz zanim stał się eksponatem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 

czego efektem była konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań. 

I etap realizacji zadania 16 marca-30 kwietnia 2015 r. 

Realizacja zadania rozpoczęła się od przygotowania przetargu na wykonanie zadania. 

Informacja o przetargu została wygenerowana w Biuletynie Zamówień Publicznych 2 

kwietnia 2015 r. Zamówienie obejmowało przeprowadzenie prac renowacyjnych oraz 

niezbędne z tego powodu przemieszczenie poza teren Stacji Radegast parowozu Ty2-702 

wraz z tendrem 32D43424. Prace miały na celu odrestaurowanie lokomotywy, zabezpieczenie 

przed dalszym niszczeniem na skutek korozji, upływu czasu i dewastacji, odtworzenie 

wyglądu parowozu z okresu jego służby na Deutsche Reichsbahn w latach 1944-1945, 

wyposażeniu w instalacje (oświetleniowej, dymotwórczej i dźwiękowej) oraz dostosowaniu 

do bezpiecznego zwiedzania. Przetarg na przeprowadzenie tych wygrała Firma REMTEAM 

spółka z o.o. 

II etap realizacji zadania 4 maja-11 listopada 2015 r. 

Etap ten poświęcony był wykonaniu konserwacji lokomotywy parowej wraz z tendrem. Przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich, parowóz wraz z tendrem został przemieszczony z 

miejsca obecnego postoju na tymczasowy tor remontowy, znajdujący się kilkadziesiąt metrów 

dalej. Do tej operacji lokomotywa została właściwie przygotowana poprzez zdjęcie 

elementów układu napędowego oraz przesmarowanie części biegowych. 
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Pierwsza faza prac polegała na oczyszczeniu lokomotywy i tendra z brudu, rdzy, resztek 

paliwa, smarów, kamienia. Zostały usunięte skorodowane elementy: otuliny kotła na stojaku i 

walczaku, otuliny kotła w budce maszynisty, fragmenty osłon bloków cylindrów, zewnętrzne 

i wewnętrzne blachy w budce maszynisty, fragmenty blachy skrzyni węglowej i wodnej w 

tendrze. Metodami mechanicznymi i ręcznymi usunięto zniszczoną malaturę. Usunięto 

również napisy w języku polskim. Oczyszczone zostały w kotle parowozowym: wnętrze 

dymnicy, wnętrze paleniska, popielnik. Zaślepiono komin uniemożliwiając wpływanie wody 

do wnętrza dymnicy. Wyczyszczone zostały wszystkie elementy układu napędowego: 

korbowody, wiązary, przeciwkorby, drążki mimośrodowe, krzyżulce, koła z osiami. 

Wyczyszczone zostały elementy układu odsprężynowania. Wyczyszczone zostały obydwa 

bloki silników wraz z pokrywami cylindrów tłokowych i rozrządu pary, osłonami trzonów 

tłokowych. Oczyszczono sprężarkę powietrzną, zawory zasilające i zawory bezpieczeństwa, 

piasecznicę wraz z rurami oraz turbinę. W budce maszynisty usunięto odeskowanie dachu 

budki, poszycie podłogi oraz zniszczony brezentowy fartuch pomiędzy parowozem a 

tendrem. W tendrze oczyszczono skrzynie węglową i wodną, wózki wraz z zestawami 

kołowymi, czołownicę, skrzynię sprzęgową. 

Druga faza prac polegała na odtworzeniu brakujących elementów wyposażenia. W miejsce 

skorodowanych zamontowano nowe: otuliny kotła na stojaku i walczaku, otuliny kotła w 

budce maszynisty, fragmenty osłon bloków cylindrów, zewnętrzne i wewnętrzne blachy w 

budce maszynisty, fragmenty blachy skrzyni węglowej i wodnej w tendrze. W budce 

maszynisty wykonano kompleksową naprawę podłogi polegającą na odbudowaniu 

konstrukcji nośnej: stelaż i deskowanie. W celu przywrócenia oryginalnego wyglądu wnętrza 

budki, uzupełniono braki w wyposażeniu. Wykonano repliki brakujących elementów: 

manometry, wodowskaz, krany, pokrętła, zawory, sztyce, tabliczki i oznaczenia w języku 

niemieckim. Odtworzono siedziska drużyny parowozowej. Założono nowy brezentowy 

fartuch pomiędzy parowozem a tendrem. Lokomotywę wyposażono w cztery reflektory o 

wyglądzie zbliżonym (repliki) do urządzeń stosowanych na parowozach typu 52 w trakcie II 

wojny światowej. Zainstalowano instalację dymotwórczą o łącznej mocy 1500 wat o 

sterowaniu manualnym lub na pilota na podczerwień. Parowóz wyposażony został również w 

instalację dźwiękową składającą się urządzenia odtwarzającego dźwięk w formacie mp3 oraz 

głośnika. Niektóre elementy wyposażenia przeniesiono w inne miejsce. Dotyczyło to przede 

wszystkim turbiny (z pomostu na stojak kotła) oraz prasy smarnej (do wnętrza budki). 

Trzecia faza prac prac polegała na malowaniu parowozu wraz z tendrem 2 warstwami farby 

podkładowej i 2 warstwami farby nawierzchniowej według schematu lokomotyw BR 52. Po 
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zakończeniu prac renowacyjnych parowóz z tymczasowego torowiska, został przemieszczony 

na miejsce ekspozycji. 

III etap realizacji zadania 12-23 listopada 2015 r. 

Udostępnienie lokomotywy zwiedzającym nastąpiło 12 listopada 2015 r. Jednocześnie 

rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu graficznego i druku plakatu promującego 

wykonane zadanie. Projekt i druk plakatu przygotowała Firma Studio 291. Plakat zawierał 

również informację o planowanej na dzień 11 grudnia 2015 r. konferencji prasowej. 

IV etap realizacji zadania 24 listopada-7 grudnia 2015 r. 

Podczas tego etapu realizacji zadania przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem 

projektu graficznego i druku ulotki w trzech językach. Tekst i tłumaczenie ulotki zostało 

przygotowane przez pracowników merytorycznych Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi. Projekt i druk ulotki wykonała Firma Studio 291. 

V etap realizacji zadania 8-11 grudnia 2015 r. 

Dni te były poświęcone na dokończenie wszystkich działań związanych z organizacją 

konferencji prasowej. W dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 na Stacji Radegast odbyła się 

konferencja prasowa promująca wykonane zadanie. Relacje z tego wydarzenia miały miejsce 

w TVP 3 Łódź w Łódzkich Wiadomościach Dnia, TV Toya, Radiu Łódź, internetowym 

wydaniu "Gazety Wyborczej" i "Expressu Ilustrowanego", portalach internetowych Onet.pl i 

Dzieje.pl. 

VI etap realizacji zadania 14-18 grudnia 2015 r. 

Ostatni z etapów poświęcony został podsumowaniu i rozliczeniu zadania. 

 

II. W zakresie pracy naukowo-badawczej i opracowywania zbiorów.  

Praca naukowo-badawcza w odniesieniu do zbiorów muzealnych jest pracą o charakterze 

szczególnym. Wymaga znajomości literatury przedmiotu, faktów historycznych, rodzaju 

materiałów poszczególnych eksponatów, także z innych dziedzin nauki. W zależności od 

zabytku, eksponaty muzealne mają wartość dzieła sztuki, bądź wartość historyczną. 

Pracownicy merytoryczni z Działu Zbiorów na bieżąco uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę 

fachową. Tylko takie podejście może zapewnić właściwe opracowanie eksponatu, czego 

efektem będzie właściwie opracowana karta naukowa. A to z kolei stanowi bazę wyjściową 

do wykorzystania zbiorów na wystawach, przy opracowywaniu folderów i katalogów, a także 

do prac badawczych na określony temat historyczny.  

1. Działania naukowo-badawcze w pierwszej kolejności prowadzono w odniesieniu do 
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nowo pozyskanych eksponatów. Ich opracowywanie i dokumentowanie prowadzono 

w systemie elektronicznym. 

2. Opracowywane były na bieżąco w systemie elektronicznym wszystkie eksponaty 

wykorzystywane w działalności upowszechnieniowej Muzeum. Zadania te 

realizowano w związku z organizowaniem przez Muzeum wystaw, bądź użyczaniem 

eksponatów innym instytucjom i placówkom muzealnym dla potrzeb 

wystawienniczych i opracowań naukowych.  

3. Kontynuowane były prace nad opracowywaniem od najniższych numerów sygnatur 

eksponatów ze zbiorów Muzeum: archiwaliów, muzealiów i ikonografii. Realizowany 

był założony cel tych prac, czyli wprowadzanie starych eksponatów do systemu 

elektronicznej bazy danych Muzeum.  

4. Wykonywano prace związane ze skanowaniem i fotografowaniem obiektów ze 

zbiorów Muzeum dla potrzeb własnych oraz potrzeb zewnętrznych instytucji i osób 

indywidualnych, korzystających z zasobów Muzeum do celów naukowo-badawczych i 

edukacyjnych.  

 

 

 W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: 

1. W związku z obowiązkiem dokonania w ustawowym terminie odpowiednich zapisów 

w księgach inwentarzowych, wprowadzono i wstępnie opracowano 200 nowo 

nabytych eksponatów archiwalnych, ikonograficznych oraz realiów historycznych.  

2. Prowadzono na bieżąco opracowania nabytków muzealnych i wprowadzano je do 

komputerowej bazy danych „Musnet Niebieski”. W roku sprawozdawczym 2015 do 

bazy komputerowej wprowadzono 1607 eksponatów, w tym opracowano i 

wprowadzono:  

- 277 kart naukowych dla obiektów archiwalnych 

- 267 kart naukowych dla muzealiów 

- 1063 kart naukowych dla obiektów ikonograficznych 

 

W zakresie opracowywania wcześniej nabytych eksponatów, uzupełniano dane w 

kartach naukowych i wprowadzano je do komputerowej bazy danych: 

-  123 kart naukowych dla obiektów archiwalnych  

- 194 karty naukowe dla muzealiów 

- 375 kart naukowych dla zbiorów ikonograficznych 
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3. Tworzono i uzupełniano hasła w katalogu przedmiotowym w komputerowej bazie 

danych Muzeum: 

- sporządzono 220 kart do katalogu przedmiotowego,  katalogu alfabetycznego,  katalogu 

muzealiów 

 Szczegółowy zakres prac i zadań związanych z naukowym opracowywaniem zbiorów 

jaki wykonywali pracownicy Działu Zbiorów w roku sprawozdawczym to:  

1. Zapoznawanie się pracowników Działu z literaturą fachową – w tym z opracowaniami 

niezbędnymi przy opracowywaniu eksponatów  (także z zakresu martyrologii).  

2. Zapoznawanie się z ewentualnymi nowymi przepisami prawnymi dotyczącymi 

zbiorów. 

3. Prowadzenie ewidencji i sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla nowych 

nabytków (w tym martyrologicznych). 

4. Przygotowywanie korespondencji dotyczącej zbiorów: podziękowania za przekazane    

eksponaty, informacje o zasobach muzealnych itp.  

5. Weryfikacja, uzupełnianie i aktualizacja opisów na starych kartach katalogu 

naukowego – zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i nowo pozyskanymi informacjami, 

w tym także obiektów martyrologicznych.  

6. Tworzenie nowych haseł w katalogu przedmiotowym, alfabetycznym, geograficznym. 

7. Kontynuowano prace nad sporządzaniem dokumentacji fotograficznej (już tylko w 

formie elektronicznej) eksponatów (w tym martyrologicznych). 

 

Opracowywaniu naukowemu eksponatów towarzyszyły następujące czynności: 

 ewidencjonowanie nabytków 

 wpisywanie nabytków do Księgi Wpływu 

 nadawanie numerów i wpisywanie nowych nabytków do ksiąg inwentarzowych 

(Muzealiów, Archiwaliów, Ikonografii, Depozytów)  

 wpisywanie nabytków do Rejestru Kart Ewidencyjnych 

 odnotowywanie nabytków w komputerowej bazie danych 

 sporządzanie kart ewidencyjnych dla nowych nabytków – wydruki komputerowe 

 sporządzanie kart katalogów przedmiotowych i kart magazynowych 

 znakowanie nowych nabytków, także martyrologicznych 
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 sporządzanie dokumentacji dla eksponatów zastępczych: kopii, mikrofilmów, 

negatywów, fotokopii i faksymiliów 

 praca nad dokumentacją wizualną – nanoszenie jej na karty naukowe i 

opracowywanie negatywów; uzupełnianie dokumentacji wizualnej – 

fotografowanie i skanowanie starych eksponatów nie posiadających tzw. 

wglądówek 

 rejestracja obiektów nie zakwalifikowanych do zbiorów zasadniczych (varia) 

 prowadzenie ewidencji wypożyczanych eksponatów (w tym martyrologicznych)  

 wprowadzanie informacji do komputerowej bazy danych   

 sporządzanie protokółów zdawczo-odbiorczych 

 odnotowywanie wypożyczeń muzealiów w kartotece magazynowej 

 wybór i przygotowywanie obiektów do sfotografowania 

 oznaczanie muzealiów – nanoszenie numerów inwentarzowych  

 przygotowanie kopert i pudełek przeznaczonych do ich przechowywania. 

 

III. W zakresie realizacji programu powiększania zbiorów muzealnych. 

 Działalność w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów prowadzona jest poprzez 

śledzenie na bieżąco rynku kolekcjonerskiego. Główną uwagę zwracamy tu na współpracę 

bezpośrednio z osobami prywatnymi i kolekcjonerami oraz instytucjami i organizacjami 

kombatanckimi. Utrzymujemy również ścisłe kontakty z antykwariatami i giełdami 

kolekcjonerskimi. Eksponaty pozyskiwane są poprzez zakupy w miarę posiadanych środków 

finansowych oraz poprzez przejmowanie w formie darowizn dla Muzeum. Praca na tej 

płaszczyźnie ma na celu powiększanie zbiorów poprzez uzupełnianie już istniejących kolekcji 

oraz tworzenie nowych, ważnych dla realizacji zadań statutowych Muzeum w tym zakresie.  

 W 2015 r. działalność w zakresie powiększania zbiorów Muzeum prowadzona była 

poprzez: 

1. Systematyczne odwiedzanie łódzkich antykwariatów (Galeria „Rynek Sztuki”) i giełd 

kolekcjonerskich (ŁDK, Hala Sportowa). 

2. Kontynuowano współpracę z Antykwariatem „Poliart” w Kotach k. Tarnowskich Gór 

oraz korporacją „Polonia” w Warszawie i antykwariatem „Rara Avis” w Krakowie. 

3. Prowadzono systematyczną współpracę z prywatnymi kolekcjonerami, pozyskując 

dzięki temu wiele ciekawych pamiątek historycznych. 

4. Śledzono na bieżąco aukcje kolekcjonerskie w Internecie. 
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5. Prowadzono rozmowy telefoniczne oraz korespondencję e-mailową w celu ustalenia 

warunków i sposobu zakupu eksponatów od antykwariatów.  

6. Współpracowano z Działem Historycznym na Gdańskiej w akcji wzbogacania 

zbiorów MTN. 

7. Dokonywano oceny wartości merytorycznej oraz analizowano celowość pozyskania 

przez Muzeum oferowanych do zakupu obiektów.  

8. Dokonywano selekcji i wyceny podarowanych obiektów.  

9. Współpracowano ze specjalistami z innych placówek (Muzeum Miasta Łodzi, 

Centralnym Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w 

Łodzi) w sprawie wyceny obiektów  zgodnej z aktualnymi cenami antykwarycznymi i 

giełdowymi.  

10. Organizowano posiedzenia Komisji Zakupu. 

11. Organizowano posiedzenia Komisji ds. Wyceny i Kwalifikacji Darów. 

12. Przygotowano umowy sprzedaży do wszystkich przeprowadzonych transakcji z 

osobami fizycznymi (wcześniej pozyskując od nich odpowiednie dane). 

 

 W 2015 r. zbiory muzealne powiększyły się o 200 pozycji inwentarzowych nowych 

eksponatów (archiwaliów, ikonografii, muzealiów).  

 W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komisji Zakupu. W takcie ich 

obrad: 

- dokonano oceny wartości merytorycznej oraz analizowano celowość pozyskania przez 

Muzeum oferowanych do zakupu obiektów, 

- dokonano selekcji i wyceny oferowanych do zakupu obiektów, 

- prowadzono konsultacje z innymi placówkami muzealnymi i antykwariatami w sprawie 

właściwej wyceny nabywanych eksponatów, 

- sporządzono protokoły z posiedzenia Komisji, 

- przygotowano umowy sprzedaży-kupna i dokonano akceptacji rachunków dotyczących 

zakupu zbiorów.  

Ogółem zakupiono do zbiorów muzealnych eksponaty na sumę 5 724,50 PLN. Zakupione 

eksponaty to:      

1. Album ze zdjęciami i pocztówkami o tematyce legionowej (13 i 21 szt.) – za sumę 

724,50 zł  

2. Talerzyk z herbami Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi – za sumę 900 zł 
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3. Gwóźdź sztandarowy z drzewca „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej – 

Dowborczycy – 25 V 1933/ Łódź” - za sumę 500 zł 

 

4. Stanisław Toegel „Polski wojak na obczyźnie” – teka 4 karykatur (1946) – za sumę 

500 zł 

5. Stanisław Toegel „Hitleriada Furiosa” – teka 12 karykatur (1946) – za sumę 1000 zł  

6. Stanisław Toegel „Hitleriada Macabra” – teka 10 karykatur (1946) – za sumę 1000 

zł 

7. Walery Eljasz Radzikowski „Powstańcy przy ognisku” – akwaforta – za sumę 1100 

zł 

 

W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komisji ds. Wyceny i 

Kwalifikacji Darów oferowanych Muzeum przez darczyńców. W trakcie ich obrad: 

- dokonano przeglądu i selekcji oferowanych darów pod względem merytorycznym, 

- ustalono wartości poszczególnych obiektów, 

- przygotowano wykazy z propozycją wyceny na posiedzenia Komisji, 

- sporządzono protokoły z posiedzeń Komisji. 

 

Do zbiorów Muzeum przyjęto eksponaty w formie darów od osób fizycznych i 

instytucji na łączną kwotę  31 420,00 PLN. 

 

 

IV. Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 XII 2015 r.  

A. Zbiory zasadnicze: 

 

    Archiwalia: pozycji  inwentarzowych         11 609      przybyło 100  pozycji 

    Ikonografia: pozycji inwentarzowych         12 956      przybyło   50  pozycji             

    Muzealia: pozycji inwentarzowych     6 788      przybyło   50  pozycji (skreślono 104) 

    Depozyty: pozycji inwentarzowych        277      przybyło     0  pozycji 

 

                

                                   Ogółem:                         31 630    przybyło: 200  pozycji (skreślono 104) 
 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2014 r. zawierającą 

zgodę na skreślenie z Inwentarza Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 120 

obiektów (104 muzealia, 16 variów) i Zarządzeniem Dyrektora MTN z 27 stycznia 2015 r. 

nakazującym  ich skreślenie, skreślono te obiekty z ksiąg inwentarzowych. Skreślone obiekty 

zostały przekazane na własność Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Są 
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prezentowane na wystawie „Rekonstrukcja wnętrz mieszkań robotniczych z lat 20. I 30. XX 

w.” w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej.  

W roku sprawozdawczym  przybyło do zbiorów zasadniczych 200 pozycji inwentarzowych 

eksponatów, z czego: 

-  7 pozycji pochodzi z zakupów (w tym 2 od osób fizycznych,  5 od instytucji) 

-  193 pozycje pochodzą z darów ( w tym 185 od osób fizycznych, 8 od instytucji) 

       

W Muzeum jest zarejestrowanych 277 pozycji inwentarzowych  Depozytów.  

Stan zbiorów zasadniczych własnych wynosi więc – zgodnie z rejestrem – 31 353 pozycji 

inwentarzowych (plus 277 depozytów). 

B. Zbiory zastępcze: 

       

      Faksymile:                                     802         przybyły 0 pozycji 

      Fotokopie:                           430         przybyło 0 pozycji  

      Mikrofilmy:                     2 322         przybyło 0 pozycji 

      Negatywy:                                        5 940         przybyło 0 pozycji 

      Kopie:                                                 379         przybyło 0 pozycji 

   

                                     Ogółem:            9 873       pozycje inwentarzowe       
 

Stan zbiorów zastępczych wynosi – zgodnie z rejestrem – 9 873 pozycje inwentarzowe.  W 

roku sprawozdawczym nie pozyskano nowych eksponatów zastępczych. 

 

C. Zbiory byłego Oddziału - Muzeum Ruchu Młodzieżowego: 

 

    Zbiory własne:         7156      pozycji inwentarzowych 

    Depozyty:              37      pozycji inwentarzowych 

 

                             Ogółem:        7193      pozycje inwentarzowe 

 

      Stan zbiorów „młodzieżowych” wynosi 7193 pozycje inwentarzowe (w tym 

zinwentaryzowane 4083 pozycje – 56,76 %).  

 

Ogółem stan zbiorów Muzeum przedstawia się następująco:  

 

     Zbiory własne zasadnicze i zastępcze:    41 226    pozycji inwentarzowych 

     Zbiory „młodzieżowe”:    7 156   pozycji inwentarzowych 

 

      Ogółem:             48 382    pozycje inwentarzowe       

       Depozyty własne:                                       277    pozycji inwentarzowych 

       Depozyty „młodzieżowe”:        37    pozycji inwentarzowych 

 

        Ogółem:                 314    pozycji  inwentarzowych 

 
           W magazynach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przechowywane są 



23 
 

zbiory muzealne liczące 48 696 pozycji inwentarzowych (w tym 314 depozytów).   

 W 2015 r. zbiory muzealne powiększyły się statystycznie o 200 pozycji 

inwentarzowych nowych eksponatów (archiwaliów, ikonografii, muzealiów). 

 

V. W zakresie ewidencjonowania nabytków.  

1. Rejestrowano nabytki, dokonując wpisów do właściwych ksiąg: 

 

Księga Wpływu – Rejestr Kart Ewidencyjnych: 200 zapisów 

Księga Archiwaliów:  100  zapisów   (pozycje  inwentarzowe:   od A-11576 do A-11675) 

Księga Ikonografii:      50   zapisów   (pozycje  inwentarzowe:  od I-12917 do I-12966) 

Księga Muzealiów:      50   zapisów   (pozycje inwentarzowe:   od M-6667 do M-6716) 

 

2. Ewidencjonowano pozyskane eksponaty w komputerowej bazie danych MTN, 

wprowadzając nazwę muzealium, jego numer inwentarzowy, numery Księgi Wpływu-

Rejestru Kart Ewidencyjnych, wymiary, sposób i źródło nabycia, wartość zakupu lub 

wartość daru ustaloną na posiedzeniu Komisji ds. Wyceny i Kwalifikacji Darów. 

          

  W roku sprawozdawczym do komputerowej bazy danych wprowadziłam dane 

ewidencyjne o 200 nowych eksponatach: 

 

-      Archiwalia         100 wpisów       

-      Ikonografia         50  wpisów         

-      Muzealia             50  wpisów 

       
Faktycznie dokonano ponad 200 wpisów, gdyż niektóre pozycje inwentarzowe 

zawierają kilka obiektów.    

3. Nadawano numery ewidencyjne eksponatom wypożyczanym na wystawy 

(organizowane w Muzeum i w innych instytucjach), które takich numerów nie 

posiadały (muzealia nabyte przed 2001 r.). Numery te zapisywano w komputerowej 

bazie danych oraz w specjalnym Rejestrze Kart Ewidencyjnych. 

    Ogółem w roku sprawozdawczym nadano numery ewidencyjne 361 obiektom 

(200 nowym nabytkom i 161 eksponatom wypożyczanym, które takiego numeru 

dotychczas nie posiadały).  

4. Sporządzano wydruki kart ewidencyjnych nowym nabytkom oraz eksponatom 

wypożyczanym na wystawy i w celu konserwacji (numer ewidencyjny, numer 

inwentarzowy, numer Ks. Wpływu oraz nazwa każdego obiektu). Wykazy liczące 

1000 pozycji są bindowane i przechowywane jako rejestry.   

5. Stemplowano, podpisałam, ułożono według numerów narastających oraz umieszczono 
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we właściwych segregatorach wydrukowane karty ewidencyjne.  

6. Znakowano nowo przyjęte oraz zakupione eksponaty archiwalne i ikonograficzne, 

stawiając pieczątki i wpisując w odciski pieczątek numer inwentarzowy. 

7. Przygotowywano koszulki na dokumenty archiwalne oraz drukowano numery 

inwentarzowe na kopertach, w których przechowywane są fotografie i karty 

pocztowe.  

8. Systematycznie rejestrowano ruch muzealiów przejmowanych na realizowane w 

placówce wystawy: 

- przejęto umowy użyczenia i protokoły wypożyczeń eksponatów od innych muzeów 

i instytucji na wystawy organizowane w MTN oraz zarejestrowano je w programie 

„Musnet Niebieski”, 

- uzupełniono prowadzony systematycznie wykaz przejmowanych protokołów i 

odnotowano w nim termin rozliczenia eksponatów z innymi placówkami muzealnymi 

i instytucjami, 

- wypożyczano protokoły celem potwierdzenia na nich zwrotu eksponatów, 

odnotowywano w bazie komputerowej, a otrzymana dokumentację ponownie 

umieszczano w odpowiednim segregatorze.   

        W roku sprawozdawczym przejęto 17 protokołów wypożyczeń muzealiów z innych 

muzeów i instytucji na wystawy organizowane w MTN. Przechowywane są one w 

specjalnym segregatorze. 

 Ruch eksponatów własnych prowadzony jest w formie elektronicznej (zapisy w bazie  

komputerowej w segmencie historia obiektu, w karcie ewidencyjnej i kartach magazyno- 

wych) 

9. Sporządzano dokumentację użyczanych eksponatów (umowę-użyczenia, protokół 

zdawczo-odbiorczy, załącznik do protokołu) dla innych instytucji muzealnych.  

10. Przygotowano dokumentację użyczenia eksponatów muzealnych dla potrzeb 

realizowanych wystaw czasowych w MTN (protokoły zdawczo-odbiorcze  z 

załącznikami).  

W roku sprawozdawczym przygotowano 10 protokołów zdawczo-odbiorczych na 

wystawy organizowane przez MTN a także inne placówki muzealne oraz dla 

eksponatów odsyłanych do konserwacji. 

11. Sprawowano nadzór nad rozliczaniem eksponatów wypożyczanych innym placówkom 

muzealnym i instytucjom, dbając o prawidłowe sporządzanie adnotacji we właściwej 

dokumentacji, sprawdzając zgodność zwracanych eksponatów z protokółem zdawczo-
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odbiorczym, nanosząc adnotacje w „Zdarzeniach” bazy komputerowej. 

 

VI. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych.  

1. Przygotowano doroczne sprawozdanie finansowe dla Działu Finansowo-Księgowego 

Muzeum na grudzień 2015 r.  

- podliczono wartości zbiorów w poszczególnych księgach inwentarzowych,  

- zsumowano wartości zbiorów z uwzględnieniem podziału na zakupy oraz dary, 

- zsumowano wartości zbiorów w Księdze Wpływu-Rejestrze Kart Ewidencyjnych, 

porównując je z zapisami w księgach inwentarzowych i protokołach Komisji ds. Wyceny i 

Kwalifikacji Darów 

- przygotowano informacje potrzebne do sporządzenia adnotacji na fakturach i umowach 

sprzedaży-kupna, 

- sporządzono pisemne sprawozdanie finansowe dla Działu Finansowo-Księgowego MTN. 

Ogółem wartość zbiorów muzealnych wynosi  1 601 798,58 PLN (w tym wartość depozytów 

8 333,18 PLN) 

2. Przygotowano dane o formie pochodzenia, liczbie i ruchu eksponatów na dzień 31 grudnia 

2015 r. – dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (druk K-02) 

- podliczono księgi inwentarzowe (z uwzględnieniem liczby nabytków), 

- dokonano podziału ilościowego eksponatów własnych – według pochodzenia (zakupy i 

dary) 

- dokonano podziału ilościowego eksponatów własnych i depozytów – według rodzaju 

eksponatów (historia, sztuka etnografia, militaria, numizmaty, archiwalia, ikonografia i inne), 

- przygotowano dane o liczbie wypożyczeń muzealiów z podziałem ilościowym eksponatów 

według rodzaju muzealiów (historia, sztuka, etnografia, militaria, numizmaty, archiwalia, 

ikonografia i inne). 

Przygotowane dane przekazano do GUS. 

3. Przygotowano korespondencję, dotyczącą zbiorów muzealnych (podziękowania dla 

darczyńców, informacje o zasobach muzealnych).    

 

VII. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów.  

 Sprawy związane z bezpieczeństwem zbiorów stanowiły jedno z głównych zadań w 

pracy Muzeum w tym zakresie. Bezpieczeństwo zbiorów uzależnione jest od właściwego 

przestrzegania obowiązujących w Muzeum regulacji prawnych i organizacyjnych. Podstawą 

tego bezpieczeństwa jest prawidłowy nadzór na wszystkich odcinkach pracy związanej z 
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eksponatami. Takie postępowanie jest możliwe tylko w oparciu o wiedzę o eksponatach, 

wymogach związanych z przechowywaniem czy stosowanych formach eksponowania i 

upowszechniania, a także obowiązujących zasad bezpieczeństwa w transporcie. Ważna jest 

również wiedza pracowników na temat obwiązujących w Muzeum przepisów i procedur w 

zakresie udostępniania i wykorzystywania obiektów muzealnych.  

 Bezpieczeństwo  rozumiemy jako obowiązek organizowania takich warunków, które 

eliminują, bądź zmniejszają do minimum jakiekolwiek zagrożenia, uszkodzenia, zniszczenia 

czy kradzieży. Jest to obszar działań obejmujący przede wszystkim warunki przechowywania 

zbiorów, eksponowania na wystawach  czy też udostępniania zbiorów dla potrzeb naukowych 

na miejscu lub też użyczania innym instytucjom w celach wystawienniczych. Działanie 

Muzeum na tej płaszczyźnie jest działaniem stałym, a praca wykonywana jest permanentnie 

na bieżąco. Obejmuje następujące działania: 

1.Stała troska o eksponaty poprzez zabezpieczenie warunków ich przechowywania w 

pomieszczeniach magazynowych, tj.: 

- zagwarantowanie właściwej temperatury i wilgotności powietrza w magazynach 

- systematyczne jej sprawdzanie, a w chwili wystąpienia potrzeby podejmowanie czynności w 

celu zapewnienia właściwych parametrów 

- systematyczna dbałość o właściwą czystość pomieszczeń magazynowych 

- stała troska o właściwe składowanie eksponatów   

2. Nadzór nad właściwym eksponowaniem zbiorów muzealnych na wystawach stałych i 

czasowych. Wydawanie eksponatów z magazynów, przyjmowanie eksponatów z ekspozycji, 

kontrolowanie warunków pod względem bezpieczeństwa, w których prezentowane są zbiory 

muzealne. 

3. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem eksponatów przechowywanych w magazynach 

przed kradzieżą (niewpuszczanie do magazynów osób nieuprawnionych, zamykanie i 

plombowanie pomieszczeń magazynowych, włącznie systemu alarmowego). 

4. Bieżące kontrolowanie sprawności systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jego 

konserwacja w magazynach zbiorów, jak również w pomieszczeniach wystawienniczych i 

biurowych. Zadanie to realizuje specjalistyczna firma w obecności pracowników Działu 

Zbiorów.  

5. W okresie sprawozdawczym: 

- Sprawdzono instalację antywłamaniową w magazynach Muzeum (specjalistyczna firma). 

- Sprawdzono instalację p. poż. w magazynach zbiorów muzealnych (specjalistyczna firma). 
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- Systematycznie kontrolowano warunki panujące w magazynach, w których przechowywane 

są zbiory muzealne, tj. temperaturę, wilgotność, czystość.  

- Skontrolowano warunki i bezpieczeństwo eksponowania obiektów muzealnych na 

wystawach stałych w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 („Drogi do Niepodległej 1791-1921”, 

„Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”) – protokół z 15 grudnia 2015 r., w 

Oddziale Martyrologii Radogoszcz  przy ul. Zgierskiej 147 („Łódź i Ziemia Łódzka w okresie 

wojny i okupacji 1939-1945”,„Radogoszcz 1939-1945”) – protokół z 10 grudnia 2015 r.  oraz 

w Oddziale Stacja Radegast przy Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 („Kufer rodziny 

Schwarz”, „Litzmannstadt Getto 1940-1944”) – protokół z 17 grudnia 2015 r.  

- Skontrolowano warunki i bezpieczeństwo eksponowania obiektów muzealnych na 

wystawach czasowych „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie” oraz  

„Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim”. 

- W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 

2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub kradzieżą został przygotowany Wykaz 

najcenniejszych eksponatów przewidzianych do ewakuacji w pierwszej kolejności. Zawiera 

on 171 pozycji muzealiów, 264 pozycje archiwaliów i 47 pozycji ikonografii. Każdy eksponat 

opisany został z nazwy, wymiarów i numeru inwentarzowego. 

- W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 

2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub kradzieżą została przygotowana 

Instrukcja ewidencjonowania, przechowywania i przenoszenia obiektów muzealnych w 

MTN w Łodzi. 

 

VIII. W zakresie komputeryzacji i digitalizacji zbiorów. 

 

 Praca nad komputeryzacją zbiorów stanowi jeden z głównych priorytetów Działu 

Zbiorów. Jest to bardzo ważne także z uwagi na pełniejsze wykorzystanie zasobów 

muzealnych do upowszechniania treści historycznych oraz wzbogacania i uatrakcyjniania 

procesu edukacji historycznej społeczeństwa, a szczególnie młodzieży. Aktualnie wszystkie 

czynności związane z opracowywaniem zbiorów, ich udostępnianiem oraz całokształtem 

spraw związanych z ruchem eksponatów na bieżąco rejestrowane są w systemie 

elektronicznym. Realizowane są  także działania zmierzające do poszerzenia komputerowej 

bazy danych w odniesieniu do eksponatów będących w posiadaniu Muzeum przed 
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wprowadzeniem programu komputerowego „Musnet Niebieski”.  

 Jednocześnie były prowadzone intensywne prace nad dokumentacją elektroniczną 

zbiorów – przy czym fotografowane były muzealia, natomiast archiwalia i ikonografia były 

skanowane. Dokumentacja elektroniczna była sukcesywnie wprowadzana do „Musnetu 

Niebieskiego” oraz w celu dodatkowego jej zabezpieczenia – kopiowana na dysku 

zewnętrznym.  

W wyniku prowadzonych prac w roku 2015 wykonano w tym zakresie: 

 

- 756 skanów i fotografii archiwaliów 

- 1257 skanów i fotografii ikonografii 

- 516 skanów i fotografii muzealiów 

- 62 skany i fotografie faksymili 

- 17 skanów negatywów 

- 11 fotografii kopii 

- 10 skanów fotokopii  

- 5 skanów depozytów 

Łącznie wykonano 2634 skany i fotografie.  

 

IX. W zakresie konserwacji zbiorów.  

 

 Gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie oraz upowszechnianie to 

podstawowe  kierunki pracy Muzeum w odniesieniu do posiadanych zbiorów. Z faktu 

posiadania eksponatów rodzi się inna płaszczyzna działania, również ważna, a jest nią 

konserwacja i ochrona. Rokrocznie, również w roku sprawozdawczym, prowadzony był 

przegląd stanu zachowania eksponatów, w jego wyniku typowane są obiekty wymagające 

konserwacji. W miarę posiadanych środków finansowych oraz bezwzględnej konieczności 

przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, zadanie to jest realizowane sukcesywnie. W 

roku sprawozdawczym poddano odkażaniu w komorze fumigacyjnej, a następnie nałożono na 

nowe krosna malarskie następujące obrazy:  

- M-488 Obraz sztalugowy – Benon Liberski „Rok 1905” 

- M-507 Obraz sztalugowy – Autor nieznany „Groby poległych w 1905 roku” 

- M-532 Obraz – Tadeusz Grygiel „Rok 1905 w Łodzi – Bojowcy” 

- M-533 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „Rok 1905 – Włókniarki” 

- M-942 Obraz sztalugowy – Konstanty Mackiewicz „Barykady” 
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- M-1049 Obraz sztalugowy – Barbara Szajdzińska-Krawczyk „Manifestacja 1905 roku” 

- M-1672 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „1905 rok – Łódzka barykada” 

- M-1683 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „Strajkuje Poznański” 

- M-1685 Obraz sztalugowy – Benon Liberski „Łódź – 1905” 

- M-1716 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „Majster z żoną przed famułą” 

 

X.  Wypożyczanie, przyjmowanie i udostępnianie eksponatów. 

Zakres działania na tej płaszczyźnie obejmował: 

 przygotowywanie umów użyczenia muzealiów (ustalenie warunków wypożyczenia) 

 sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych wraz z załącznikami zawierającymi 

wykazy wypożyczanych eksponatów 

 bieżące prowadzenie ewidencji użyczania i nadawanie numerów ewidencyjnych 

wypożyczanym eksponatom 

 dokonywanie zapisu numerów w Rejestrze Kart Ewidencyjnych 

 wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych 

 prowadzenie prac nad sporządzaniem dokumentacji fotograficznej wypożyczanych 

eksponatów muzealnych w formie elektronicznej  

 sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem sporządzania przepustek dla 

wypożyczanych eksponatów 

 odbiór i rejestracja protokołów zdawczo-odbiorczych wypożyczanych eksponatów z 

innych placówek muzealnych dla potrzeb wystaw organizowanych w MTN oraz 

pilnowanie terminów zwrotu użyczanych eksponatów. 

 

W zakresie nadzoru nad całościowym prowadzeniem dokumentacji związanej z ruchem 

eksponatów wykonywane były następujące przedsięwzięcia: 

 przejmowanie i rejestrowanie protokołów zdawczo-odbiorczych wypożyczanych 

eksponatów, 

 sprawowanie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za udostępnianie i 

wypożyczenia odnośnie terminu zwrotu użyczanych eksponatów 

  sprawdzanie dokumentacji oraz wprowadzanie adnotacji w komputerowej bazie danych. 

 

W roku sprawozdawczym 2015 wypożyczono eksponaty na wystawy dla: 
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- Muzeum w Gliwicach, wystawa czasowa „Szlachta polska” – protokół zdawczo-odbiorczy 

2015/1 – 27 eksponatów 

- Moto Weteran Bazar – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/2 – 1 eksponat  

- Telewizja Polska S.A. Oddział w Warszawie – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/3 – 1 

eksponat 

- MTN Oddział Radogoszcz, wystawa czasowa „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. 

Wojna w Europie” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/4 – 2 eksponaty oraz 1 

niezarejestrowany 

- MTN Oddział Radogoszcz, wystawa czasowa „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. 

Wojna w Europie” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/5 – 124 eksponaty oraz 1 

niezarejestrowany 

- Centralne Muzeum Włókiennictwa, wystawa czasowa „Rzemiosła dawnej Łodzi: zakład 

krawiecki” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/6 – 23 eksponaty oraz 1 niezarejestrowany  

- MTN ul. Gdańska 13, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie 

Piłsudskim” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/7 – 238 eksponatów oraz 6 

niezarejestrowanych 

- MTN ul. Gdańska 13, wystawa czasowa „Rewolucja 1905-1907. W 110. rocznicę wybuchu” – 

protokół zdawczo-odbiorczy 2015/8 – 83 eksponaty oraz 1 niezarejestrowany  

 

Przyjęto eksponaty: 

- z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wystawa czasowa „Między prawdą a 

legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 83 eksponaty 

- z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. 

Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 16 eksponatów  

- z Muzeum Narodowego w Krakowie, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o 

Józefie Piłsudskim” – 14 eksponatów  

- z Muzeum Narodowego w Kielcach, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o 

Józefie Piłsudskim” – 45 eksponatów 

- z Muzeum Miasta Pabianic, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie 

Piłsudskim” – 33 eksponaty 

- z Muzeum Niepodległości, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie 

Piłsudskim” – 34 eksponaty 
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- z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. 

Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 5 eksponatów  

- z Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, wystawa czasowa „Między 

prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 21 eksponatów 

- z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o 

Józefie Piłsudskim” – 17 eksponatów  

- z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o 

Józefie Piłsudskim” – 23 eksponaty  

- z Muzeum Okręgowego w Sieradzu, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o 

Józefie Piłsudskim” – 1 eksponat  

- z Muzeum Regionalne w Bełchatowie, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz 

o Józefie Piłsudskim” – 8 eksponatów  

- z Muzeum Historii Polski, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie 

Piłsudskim” – 28 eksponatów 

- z Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, wystawa czasowa 

„Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – eksponatów  

- z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. 

Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 32 eksponaty 

- z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, wystawa 

czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 11 eksponatów 

- z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, wystawa czasowa „Dokąd nas wiozą, co nas 

czeka…” – 20 eksponatów  

 

  Łącznie w roku sprawozdawczym wydano 510 eksponatów na wystawy czasowe. 

Jednocześnie przejęto i rozliczono obiekty zwracane z wystaw czasowych i wystawy stałej – 

174 eksponaty. Na potrzeby pracowników instytucji zewnętrznych udostępniono – 347 

eksponatów. Pracownikom MTN na potrzeby pracy naukowej udostępniono w roku 

sprawozdawczym 2223 eksponaty.  

 

XI. Działalność oświatowa i popularyzatorska. 

W zakresie popularyzacji zbiorów prowadzone były następujące przedsięwzięcia: 

1. Udział w corocznej imprezie „Noc w Muzeum”. 

2. Udział w XXI Targach Turystycznych. 
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3. Udzielanie zainteresowanym informacji o zbiorach np. dziennikarzom prasowym, 

wytwórniom filmowym, studentom, telewizji. 

4. Współudział w przygotowywaniu muzealnych katalogów wystaw oraz innych                

wydawnictw i publikacji, w tym także o tematyce martyrologicznej.  

5. Skanowanie eksponatów dla potrzeb pracowników MTN i innych instytucji. 

6. Bieżąca informacja o najciekawszych eksponatach pozyskanych do zbiorów.  

 

 

XII. Prace porządkowo-organizacyjne.   

 

 W zakres tych działań wchodziły prace i czynności związane z codziennym 

zabezpieczeniem właściwych warunków dla przechowywania zbiorów, ich porządkowaniem, 

przygotowywaniem do udostępniania, sprzątaniem pomieszczeń, sprawowania nadzoru 

podczas prac instalacyjnych i porządkowych. Przedsięwzięcia te obejmowały następujące 

czynności: 

- porządkowanie pomieszczeń magazynowych (układanie eksponatów, po zwrocie 

eksponatów chowanie w miejscach do tego wyznaczonych – zgodnie z zapisami na 

kartach naukowych i magazynowych, sprzątanie pomieszczeń) 

- znakowanie eksponatów nowo zakupionych, a także starszych z zatartymi numerami 

inwentarzowymi 

- wietrzenie magazynów (konieczne z uwagi na dużą wilgotność, zwłaszcza w 

magazynach położonych na parterze i pleśń na obrazach w magazynie 51) lub włączanie 

osuszacza powietrza w magazynach położonych na parterze, gdy wzrastała wilgotność 

powietrza 

- układanie w magazynach eksponatów zwracanych z wystaw i skanowania – sprawdzanie 

dokładnie ich stanu zachowania i miejsca przechowywania 

- kontrola czujek przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych 

- wymiana teczek i „koszulek” w dokumentach archiwalnych celem ich zabezpieczenia. 
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Działalność pracowników merytorycznych Muzeum spoza Działu Zbiorów 

dotycząca gromadzenia zbiorów 

 

W zakresie pozyskiwania i opracowywania zbiorów przez Konrada Czernielewskiego: 

W 2015 roku wspomagał pracę Działu Zbiorów w zakresie pozyskiwania nowych 

eksponatów oraz ich opracowywania (Musnet Niebieski): 

– wizyta w dniu 10 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w sprawie przejęcia 

broni palnej – rekwizycji sądowych 

– przywiezienie w dniu 20 lutego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi broni 

palnej – rekwizycji sądowych. Została ona nieodpłatnie przekazana do zbiorów 

Muzeum – w tym m.in. tak interesujące eksponaty, jak rkm ZB wz.30, pistolet 

„Browning” wz. 1935, karabiny „Mosin” i „Mauser”… Pozyskaliśmy dzięki temu 

bezpłatnie ciekawe egzemplarze broni palnej – według danych dot. sprzedaży broni 

dekowanej tylko pozyskany maszynowy karabin pokładowy1 SGMB wz. 43 to 

wartość ok 1800-2000 PLN1 

– opracowanie kart naukowych broni pozyskanej z Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Łodzi (patrz wyżej) 

– udział w pracach Komisji Zakupów MTN w Łodzi – w tym napisanie uzasadnienia 

zakupu: 3 tek karykatur Stanisława Toegela (Polski Wojak na Obczyźnie, Hitleriada 

Furiosa oraz Hitleriada Macabra), akwaforty Walerego Eljasza-Radzikowskiego 

Powstańcy przy ognisku oraz pamiątek patriotycznych (talerzyka upamiętniającego 

powstanie styczniowe oraz gwoździa sztandarowego upamiętniającego I Korpus 

Polski na Wschodzie gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego) 

– na prośbę st. kustosza A. Kacperskiego nawiązanie poprzez Allegro kontaktu z 

osobą wystawiającą na licytacji zabytkowy telefon (będzie do wykorzystania na 

planowanej wystawie o Józefie Piłsudskim); w rezultacie zabiegów osoba 

sprzedająca telefon zgodziła się na obniżenie jego ceny z 800,00 zł do 650 zł 

– nawiązanie kontaktu z p. Jadwigą Rżewską (synową Aleksego Rżewskiego) w 

sprawie przekazania do Muzeum pamiątek rodzinnych oraz zakupu laski z „głową” 

Marszałka Piłsudskiego. 

 

W zakresie pozyskiwania i opracowywania zbiorów przez A. Rukowieckiego: 

- Wstępne opracowanie zbioru ofiarowanych eksponatów po byłych więźniach obozu 

koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Opracowano 9 szt. archiwaliów. 

Odpowiedzialny: A. Rukowiecki  

Termin realizacji: styczeń  2015 r.       

- Wybór i opis 40 zdjęć okresu okupacji niemieckiej w Łodzi oraz z wystaw stałych 

w Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz dla Organizacji 

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,  Deutsch-Polnisches Jugendwerk. 

Przeznaczone zadanie jest do aktualizacji strony internetowej tej organizacji 

„Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech” 

Odpowiedzialny: A. Rukowiecki  

Termin realizacji: styczeń  2015 r.  

 

W zakresie pozyskiwania i opracowywania zbiorów przez Sylwię Wielichowską: 

Przejęcie materiałów od p. Jadwigi Ławeckiej poświęconych Bronisławowi Kuriacie, 

żołnierzowi 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK) 

 

                                                             
1 Broń instalowana na czołgach oraz transporterach opancerzonych. 
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W zakresie pozyskiwania i opracowywania zbiorów przez Joannę Sporczyk-Moskal: 

 

Przejęcie eksponatów od p. Bogusława Michalskiego po ojcu Marianie, żołnierzu 4 

Pułku Artylerii Ciężkiej  

a) Sporządzenie protokołu przejęcia oraz wykazu eksponatów  

 

b) Opracowanie 21 kart ewidencyjnych 

Przekazanie pamiątek do zbiorów MTN: październik 2015 r.  

Termin realizacji opracowywania kart ewidencyjnych: luty, wrzesień-październik 

2015 r.  

Odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal 

 

 

 

 

IV. Wystawy 

 

          W roku sprawozdawczym 2015 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi realizowało wystawy w obiektach własnych oraz poza siedzibą. Głównym 

adresatem realizacji zewnętrznych były muzea na terenie województwa i kraju oraz 

placówki oświatowe i kulturalne. Głównie były to wystawy wcześniej prezentowane w 

Muzeum, ale także wystawy dotyczące konkretnego tematu lub ważnej rocznicy 

historycznej. Warto również podkreślić, że wystawy były realizowane w oparciu o 

zbiory własne. Niemniej w wielu przypadkach korzystaliśmy ze zbiorów innych 

instytucji i muzeów. Dzięki temu realizacje były pełniejsze i bardziej interesujące dla 

zwiedzających. W niektórych przypadkach prezentowaliśmy w naszym Muzeum 

realizację innych organizatorów.  

          W miarę istniejących możliwości i oczekiwań odbiorców, a także rodzących się 

potrzeb w 2015 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi realizowało 

plan wystawienniczy we wszystkich formach ekspozycyjnych. W niniejszym 

sprawozdaniu przedstawiamy wszystkie zrealizowane wystawy, prezentowane w 

salach wystawienniczych Muzeum, a także w innych miejscach, poza obiektami naszej 

instytucji. Do dyspozycji odbiorców udostępniliśmy następujące wystawy: 

 

 

1. Wystawy stałe 

- Łódź i ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 – 1945”.  

Wystawa stała, zrealizowana w 2011 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. 

Ukazuje dzieje miasta i losy jej mieszkańców podczas II wojny światowej i 

okupacji niemieckiej. 

Celem ekspozycji było ukazanie losów i postaw społeczeństwa Łodzi i Ziemi 

Łódzkiej w okresie II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Komentarz 

historyczny i różnorodny materiał wystawienniczy prezentowany w gablotach i 

witrynach, przybliża najważniejsze zagadnienia z dziejów miasta oraz losy 

mieszkańców naszego regionu we wszystkich aspektach okupacji wojennej 

narzuconej przez państwo niemieckie – poniżenie terror i eksterminację 

ludności polskiej i żydowskiej. 

Prolog ukazuje patriotyczną postawę społeczeństwa Łodzi i Ziemi Łódzkiej 

wobec narastania groźby agresji ze strony III Rzeszy. Następnie prezentujemy 
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eksponaty dotyczące wojskowych aspektów kampanii wrześniowej w regionie 

łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Armii Łódź. 

W najobszerniejszej części ukazujemy panoramę dziejów okupacji od 

włączenia w dniu 9 XI 1939 r. Łodzi i części naszego regionu do III Rzeszy, aż 

do oswobodzenia Ziemi Łódzkiej w styczniu 1945 r. Poprzez różnorodne 

eksponaty chcieliśmy oddać atmosferę życia codziennego w mieście, które z 

dnia na dzień miało stać się miastem niemieckim, z nowym herbem i nazwą – 

Litzmannstadt, niemieckimi nazwami ulic i placów, ale przede wszystkim z 

niemieckim prawem. 

Nie pomijamy losów internowanych i więzionych oficerów Wojska Polskiego, 

ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu. Prezentujemy eksterminację 

Polaków (w tym wielu mieszkańców Łodzi i regionu) uwięzionych w 

niemieckich obozach koncentracyjnych. 

W kolejnych częściach odzwierciedlamy działalność konspiracyjną i walkę 

zbrojną na terenie Ziemi Łódzkiej odnosząc się szczególnie do formacji ZWZ 

– AK i innych organizacji militarnych oraz realizacji planu „Burza”.  

Prezentujemy wszystkie formy konspiracji, czyli również sabotaż, wywiad i 

tajne nauczanie. Wielu Łodzian walczyło w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie oraz 1 i 2 Armii Wojska Polskiego na froncie wschodnim w latach 

1943 – 1945. 

W epilogu wystawy ukazujemy zakończenie okupacji w Łodzi i regionie, straty 

i zniszczenia miasta oraz początki odbudowy w warunkach powojennych. 

Na ekspozycji prezentujemy eksponaty wszystkich kategorii, będące w 

zbiorach naszego Muzeum. Są to archiwalia m. in. plakaty, obwieszczenia, 

ulotki, dokumenty osobiste, relacje, wspomnienia; ikonografia – zdjęcia, karty 

pocztowe, rysunki oraz militaria – broń i wyposażenie wojskowe regularnych 

oddziałów Wojska Polskiego w 1939 r., Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 

1 i 2 Armii Wojska Polskiego oraz oddziałów konspiracji zbrojnej. Wszystkie 

teksty i opisy prezentowanych obiektów przygotowane zostały w języku 

polskim i angielskim. Wystawa posiada również przewodnik.  

W celu wzbogacenia odbioru w sensie poznawczym i wychowawczym całości 

ekspozycji prezentowany jest materiał filmowy (film dokumentalny 

„Spojrzenie na wrzesień” i fragmenty niemieckich kronik filmowych) oraz 

dźwiękowy – reportaże zrealizowane przez Rozgłośnię Polskiego Radia w 

Łodzi w przededniu wybuchu wojny i w pierwszych dniach września 1939 r. 

Autorami scenariusza był zespół pracowników Muzeum, a komisarzem 

wystawy Andrzej Rukowiecki. 

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

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- „Radogoszcz 1939 – 1945” 

Wystawa stała, zrealizowana w  2008 r.,  w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

w Łodzi przy ul. Zgierskiej 147, na której przedstawiona została historia 

Rozszerzonego Więzienia Policyjnego w Radogoszczu, więźniowie jak i 

załoga więzienna oraz ostatnia zbrodnia na więźniach z 17 na 18 stycznia 1945 

r. Ekspozycja ta składa się z dwóch części. W pierwszej ukazane zostały 

martyrologia i warunki życia więźniów Radogoszcza w latach 1939 – 1945. 

Natomiast część druga została poświęcona zbrodni popełnionej na więźniach w 

nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. oraz procesowi sądowemu byłego 

komendanta Waltera Pelzhausena. Na wystawie zaprezentowane zostały 
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fotografie ofiar i oprawców, dokumenty, narzędzia i przedmioty tortur oraz 

wszelkie pozostałe po więźniach pamiątki, znajdujące się w zbiorach Muzeum. 

Autorami scenariusza był zespół pracowników Muzeum, a komisarzem 

wystawy Grażyna Janaszek.  

Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- Plenerowa wystawa sprzętu artyleryjskiego z okresu II wojny światowej  

Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz na dziedzińcu 

wewnętrznym  Oddziału,  ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- „Drogi do Niepodległej 1792 – 1921” 

Wystawa zrealizowana w  2008 r. na dwóch piętrach w salach 

wystawienniczych Muzeum przy ul. Gdańskiej 13. Założeniem wystawy jest 

ukazanie  walki o niepodległość jako odzwierciedlenie ducha narodowego 

Polaków. Główną ideą wystawy jest ukazanie procesu kształtowania się ducha 

narodowego, którego  konsekwencją była m. in. walka zbrojna okresu powstań 

narodowych i militarny wysiłek prowadzący do odzyskania suwerenności 

państwowej w 1918 – 1921. Ekspozycja gromadzi różnorodny materiał 

wystawienniczy odnoszący się do powyższej tematyki, począwszy od plakatów 

i afiszów, druków ulotnych, korespondencji i dokumentów osobistych, a 

skończywszy na ikonografii w najszerszym jej zakresie (m. in.: grafika, 

rysunki, ryciny, zdjęcia i pocztówki). Odzwierciedla tematykę również poprzez 

eksponaty z zakresu sztuki (m. in.: rzeźby, plakiety i numizmaty, biżuteria 

patriotyczna)  oraz militaria – przede wszystkim broń, umundurowanie i 

elementy wyposażenia wojskowego.  

Autorami scenariusza byli G. Janaszek, R. Iwanicki, J. Sporczyk, W. 

Wendland,  a komisarzem wystawy G. Janaszek. 

Miejsce ekspozycji: MTN, ul. Gdańska 13 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- "Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953"  

Wystawa stała, zrealizowana w 2009 r., prezentowana w salach wystawowych 

Muzeum przy ul. Gdańskiej 13. Wystawa w swojej koncepcji przedstawia 

fragment budynku Muzeum o charakterze więzienia, a dopiero w tej aranżacji 

prezentowana jest historia jego funkcjonowania i losy ludzi, którzy przez to 

więzienie przeszli. Cel wystawy to przybliżenie społeczeństwu Łodzi i regionu, 

a zwłaszcza młodemu pokoleniu, mało znanych kart z historii miasta, a w tym 

postaci ludzi walczących o wolność i niepodległość.  

W pierwszej połowie maja 2010 roku w bramie wjazdowej, obok wejścia do 

karceru została umieszczona tablica informacyjna zawierająca wyjaśnienie 

terminu karcer, fotografię wnętrza karceru, jego plan, fotografie wybranych 

więźniarek i fragmenty ich relacji z pobytu w ciemnicy. 

Autorami scenariusza byli M. Głowacka, M. Lechowicz, a komisarzem 

wystawy M. Głowacka.  

Miejsce ekspozycji: MTN ul. Gdańska 13 

Czas ekspozycji cały rok 2015  
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- „Listy transportowe” 

Wystawa stała, zrealizowana w 2005 r., prezentowana w tzw. Tunelu 

Deportowanych. Upamiętnia ona losy społeczności Żydów w Łodzi od 1939 

do 1945 roku. Setki kart z wykazami nazwisk, adresami, zawodami 

represjonowanych Żydów, wysiedlanymi oraz deportowanymi – sprawia 

niesamowite wrażenie na zwiedzających. Dodatkowym elementem jest 

aranżacja wystawiennicza polegająca na m. in. zapalającym się i gasnącym  w 

trakcie zwiedzania świetle. Napisy w encyklopedyczny sposób informują o 

losach Żydów w językach: hebrajskim, angielskim i polskim; ułatwiają 

zapoznanie się z dziejami tej martyrologii. 

Celem wystawy jest ukazanie wszystkich miejsc z których przywożono Żydów 

do getta łódzkiego oraz symboliczne ukazanie rozmiaru tragedii.  

Autorami scenariusza byli A. Kulazińska, Julian Baranowski, a komisarzem 

wystawy  A. Kulazińska 

Miejsce ekspozycji: MTN, Oddział Stacja Radegast,  Al. Pamięci Ofiar 

Litzmannstadt Getto 12 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

  „Kufer rodziny Schwarz” 

Wystawa stała, zrealizowana w 2009 r., Kufer eksponowany na Stacji 

Radegast, był własnością austriackich Żydów – Anni i Ericha Schwarz 

(prawdopodobnie byli małżeństwem). Według danych na listach 

transportowych Anni (ur, 17 I 1910 r.) była krawcową, zaś Erich (ur. 25 XII 

1894 r.) był technikiem maszyn. W Wiedniu mieszkali przy ul. Porzellangasse. 

W październiku i listopadzie 1941 r. w pięciu transportach przywieziono do 

Litzmannstadt Getto prawie 5 tysięcy Żydów z Wiednia (dokładnie 4999 

osób). W jednym  z nich, 29 października (transport nr 14 – Wien IV), 

przyjechali Anni i Erich Schwarz. 

          Zostali oni zameldowani pod adresem Sulzferderstrasse 35/11 (dawniej 

ul. Brzezińska, obecnie Wojska Polskiego). Zgodnie z informacją z karty 

meldunkowej zostali wymeldowani 5 IV 1942 r. W okresie 4 – 15 V 1942 r. z 

getta deportowano do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem prawie 11 tys. 

Żydów, w większości były to osoby wysiedlone z Europy Zachodniej. Wśród 

nich, 14 V 1942 r., znaleźli się również Anni i Erich. 

          Kufer został znaleziony w 2004 r. na strychu jednej z łódzkich kamienic 

przy ul. Organizacji WiN i przekazany do zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi.  

Autorką scenariusza oraz komisarzem wystawy była A. Kulazińska.  

Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar 

Litzmannstadt Getto 12 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- "Litzmannstadt Getto 1940-1944”  

„W 70. Rocznicę Likwidacji Litzmannstadt Getto” 

Wystawa stała, zrealizowana w 2014 r. w Oddziale Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych Stacja Radegast. 

W pierwszej części zaznaczony został wielonarodowościowy charakter Łodzi 

oraz wpływ ludności żydowskiej na rozwój miasta. W dalszej część wystawy 

dokonano selektywnego wyboru najważniejszych wydarzeń. Dokumenty, 

biogramy oraz wspomnienia zostały wzbogacone o archiwalne fotografie ze 
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zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

Ważnym atutem wystawy jest jej aranżacja plastyczna, w której poprzez 

zastosowanie naturalnych materiałów, przeniesiono elementy symboliki 

charakterystycznej dla getta oraz tradycji żydowskiej.  

Wystawie towarzyszył  folder z tekstami  I. Tereli, S. Gawlika, G. Wróbla  

oraz P. Kręzela.  

Odpowiedzialni za wystawę: I.  Terela  i G. Wróbel. 

Autor scenariusza i komisarz wystawy: I.  Terela   

Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar 

Litzmannstadt Getto 12 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

  - „I skrzypce przestały grać… Obóz cygański 1941 - 1942” 

Wystawa stała, zrealizowana w 2009 r.,  prezentowana w kuźni przy ul. 

Wojska Polskiego 84. Jej celem jest ukazanie historii obozu cygańskiego, 

istniejącego na terenie getta na tle prześladowań Romów w czasie II wojny 

światowej. Na wystawie znajdują się kopie najważniejszych dokumentów oraz 

zdjęcia dotyczące powyższej tematyki. 

W obrębie getta utworzono pierwszy i jednocześnie największy w tym okresie 

obóz cygański (Zigeunerlager in Litzmannstadt) w obrębie dzisiejszych ulic: 

Wojska Polskiego, Bartosza Głowackiego, Starosikawskiej i Obrońców 

Westerplatte. W listopadzie 1941 r. przywieziono tu 5007 Cyganów z Austrii, 

głównie z regionu Burgenland. Na tym ściśle odizolowanym od getta terenie 

warunki mieszkalne i sanitarne były bardzo trudne. Ich konsekwencją był 

wybuch epidemii tyfusu plamistego na terenie obozu już w połowie listopada 

1941 r., która doprowadziła do śmierci ponad 700 osób i decyzji o jego 

likwidacji na początku stycznia 1942 r. Ostatni transport do Chełmna wyjechał 

12 stycznia 1942 r.  

Autorką scenariusza i komisarzem wystawy była I. Miniak .  

Miejsce ekspozycji: MTN, Miejsce Pamięci Narodowej, ul. Wojska Polskiego 

84 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 (otwierana po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym) 

 

 

2. Wystawy stałe poza MTN w Łodzi 

-„Świadectwa ocalałych. Wojna i okupacja 1939-1945.” Wystawa stała, 

zrealizowana w 2012 r. z okazji nadania  Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 

nr 4 w Łodzi, ul. Stawowa 28, im. Ireny Sendlerowej. 

Poprzez dokumenty, fotografie i wspomnienia ukazana została martyrologia 

dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w latach 1939 -1945, w tym losy 

dzieci z Litzmannstadt Getto oraz obozu dla dzieci i młodocianych przy ul. 

Przemysłowej w Łodzi i filii dla dziewcząt w Dzierżąznej k. Białej. 

Przedstawiona została również działalność Rady Pomocy Żydom „Żegota”, w 

której działała Irena Sendler. 

Otwarcie wystawy odbyło się podczas uroczystości nadania szkole imienia 

Ireny Sendlerowej w dniu 1 czerwca 2012 roku.  

Autorzy scenariusza: R. Iwanicki, Czernielewski, A. Jędrzejewska 
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Odpowiedzialni: R. Iwanicki, A. Jędrzejewska 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi przy ul. 

Stawowej 28 (trwały depozyt MTN w Łodzi) 

Termin realizacji: cały rok 2015 

 

- Skansen  Militarny przy ul. 6 Sierpnia 104 w Łodzi  

Wystawa stała sprzętu wojskowego ze zbiorów MTN w Łodzi. Wśród 

eksponatów przeważają pojazdy z połowy XX wieku. Są jednak również 

fotografie najnowszego sprzętu, którym dziś posługują się polscy żołnierze. 

Poprzez skansen wojsko chce się promować i zdobywać nowych 

rekrutów. Oglądamy tam dwie armaty przeciwpancerne, śmigłowiec Mi2, 

samolot szkolno-bojowy iskra TS-11 MR, opancerzony transporter 

rozpoznawczy BRDM-2 oraz czołg T-34/85. Oprócz eksponatów muzealnych, 

można obejrzeć sprzęt wojskowy, będący obecnie na wyposażeniu polskiej 

armii: miedzy innymi arsenał broni strzeleckiej. Ekspozycja należy do 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Eksponaty zostały 

przekazane Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu przy ul. 6 sierpnia 104.  

Brak danych o ewidencji zwiedzających. 

Miejsce ekspozycji: Wojewódzki Sztab Wojskowy Łodzi, ul 6 Sierpnia 104. 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- „Więźniowie polityczni okresu stalinowskiego 1945 - 1956” 

Wystawa stała zorganizowana w XII LO przy ul. Anstadta 7 w Łodzi  w 2009 

roku przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Związek Więźniów 

Politycznych Okresu Stalinowskiego. Funkcjonuje w tym liceum jako Sala 

Pamięci Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Wystawa ta to hołd 

prześladowanym, a dla uczniów placówki wyjątkowa lekcja historii. Wystawa 

prezentuje działalność polskich organizacji niepodległościowych w latach 1945 

– 1956 w Łodzi, jak również walkę z nimi prowadzoną przez komunistyczny 

aparat nacisku. 

Poprzez prezentowane materiały Sala Pamięci oddaje ówczesny klimat epoki, 

przekazuje podstawowe informacje o organizacjach, ludziach oraz miejscach 

represji związanych z okresem lat 1945 – 1956. 

Miejsce ekspozycji: XII LO w Łodzi, ul. Anstadta 7 

Czas ekspozycji: cały rok 2015 

 

- „BUNKRY,  SCHRONY  I  TRANSZEJE”  

Wystawa stała zorganizowana w 2006 r. w poniemieckim bunkrze z okresu II 

wojny światowej w  Konewce koło Spały przez Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi .  Wystawa ta przybliża zwiedzającym unikalne 

zabytki architektury militarnej XX wieku (bunkry, schrony i transzeje), które 

choć często położone przy przelotowych trasach, umykają uwadze 

podróżujących przez nasz region turystów.  

Autorem scenariusza i komisarzem ekspozycji był  Wojciech Źródlak   

Wystawę odwiedziło ogółem 10 000 osób, 4 000 dorosłych, 6 000 młodzieży 

Miejsce ekspozycji: Bunkier - Konewka koło Spały (trwały depozyt MTN w 

Łodzi)  

Czas ekspozycji: cały rok 2015 
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3. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2014) 

- „WRZESIEŃ 1939 – PAMIĘTAMY. W 75 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej”.  

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w związku z 75. rocznicą wybuchu II 

wojny światowej, przygotowuje wystawę czasową pt.: „WRZESIEŃ 1939 – 

PAMIĘTAMY w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej”. Prolog wystawy 

dotyczy utworzenia i funkcjonowania III Rzeszy jako państwa nazistowskiego 

opartego o program partii Adolfa Hitlera, narastający rasizm i bezwzględne 

poczynania polityczno – militarne w latach 1935 – 1939, prowadzące do 

wybuchu II wojny światowej. 

W następnej kolejności przedstawiony został  niemiecki plan ataku na Polskę, 

dowódcy głównych armii niemieckich a także polskie przygotowania do wojny 

oraz polskie dowództwo.  

Następna część dotyczy niemieckiej agresji na Polskę, bitwy granicznej oraz 

walk na całej linii frontu podczas kampanii wrześniowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań Armii „Łódź” . Przedstawiona zostanie polska 

kontrofensywa –  bitwa nad Bzurą, uderzenie niemieckie na Warszawę, 

kapitulacje największych polskich miast, uderzenie ZSRR na Polskę 17 

września 1939 r., spotkanie Armii Czerwonej i wojsk niemieckich oraz podział 

terytorium polskiego między dwóch okupantów. 

Zestaw dotyczący niemieckiej propagandy  przybliża sposób jej działania.  

Ekspozycja ma na celu przedstawienie obrazu walk wrześniowych z punktu 

widzenia niemieckiego żołnierza, zderzając go z historycznym komentarzem 

do poszczególnych wydarzeń, zwracając uwagę na propagandowy charakter 

wielu zdjęć wykonanych przez niemieckich fotografów.    

Prezentowana ikonografia przedstawia: postacie związane z nazistowskimi 

Niemcami, zobrazuje działania wojenne, chwile odpoczynku, przemarsze, 

uzbrojenie i ekwipunek walczących armii, kolumny polskich jeńców, 

zniszczony sprzęt polskiego wojska, oraz rzesze polskiej ludności cywilnej 

uciekającej przed zbliżającym się frontem.  

Na ekspozycji można obejrzeć współczesne fotografie ukazujące wybrane 

miejsca upamiętnień poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy i ludności 

cywilnej z terenu województwa łódzkiego. 

W części gablotowej zaprezentowane są przykłady umundurowania  polskich 

żołnierzy biorących udział w kampanii wrześniowej, wyposażenia i uzbrojenia 

polskiego. 

Wystawa ma charakter monograficzny, przeglądowy. Skierowana jest do ogółu 

mieszkańców Łodzi i regionu  oraz młodzieży szkolnej. 

 Towarzyszący folder zawiera kalendarium kampanii wrześniowej ze 

szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Łodzi i na Ziemi Łódzkiej oraz 

działań Armii „Łódź”.  

Autorami scenariusza są M. Helman, R. Pakuła , R. Iwanicki.   

Komisarz wystawy: M. Helman  

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

Czas ekspozycji: 16 września  2014 r.  – do końca marca  2015  r. 

- Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej” 

Wystawa czasowa otwarta w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

w dniu 29 października.  
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Wystawa przedstawia dzieje największej bitwy manewrowej na froncie 

wschodnim w listopadzie i grudniu 1914 roku. Toczyła się ona na obszarze 

centralnej Polski. Celem Rosjan było odciążenie Francuzów i wdarcie się na 

Śląsk, aby przed Bożym Narodzeniem zakończyć zwycięsko wojnę z 

państwami centralnymi. Niemcy wraz Austro-Węgrami mieli zadanie zdobyć 

Warszawę i przekroczyć Wisłę wypierając Rosjan z ziem dawnego Królestwa 

Polskiego. 

Na prezentowany materiał wystawienniczy składają się wybrane rodzaje broni 

białej i palnej, elementy oporządzenia wojskowego, artefakty pochodzące z pól 

bitewnych, dokumenty, mapy i inne archiwalia z epoki. Ekspozycja ukazuje 

nie tylko dzieje Operacji Łódzkiej, ale na szerokim tle także historię I wojny 

światowej w Europie oraz losy Łodzi pod okupacją niemiecką do listopada 

1918 roku, łącznie z rozbrajaniem Niemców w dniu 11 listopada. 

Opracowanie tej wystawy stanowi wkład Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w ogólnokrajowe obchody rocznicy I Wojny Światowej 

oraz regionalne obchody rocznicy Operacji Łódzkiej. Scenariusz wystawy 

opracował kustosz  p. Konrad Czernielewski. W pracach nad wystawą 

uczestniczyła p. Joanna Sporczyk-Moskal. Za projekt ekspozycji odpowiadało 

Studio 291 pod kierunkiem p. Pawła Napieraja. Folder informacyjny 

opracował p. K. Czernielewski. Prezentowany materiał wystawienniczy 

pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych oraz z prywatnych kolekcji. 

Autor scenariusza:  K. Czernielewski  

Komisarz wystawy: K. Czernielewski  

Miejsce ekspozycji: MTN Gdańska 13 

Czas ekspozycji: 29 października  2014 r.  – do końca marca  2015  r. 

 

- „A historia o Was nie zapomni. LEGIONY POLSKIE 1914-1918” 

Ekspozycja czasowa  ma charakter edukacyjny, skierowana jest zarówno do 

szkół jak i zwiedzających indywidualnych. Prezentowane fotografie i 

dokumenty pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi oraz Archiwum Państwowego w Łodzi, 

Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Centralnego Archiwum 

Wojskowego w Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

Prezentowany materiał wystawienniczy podejmuje zagadnienia takie jak: 

przyczyny utworzenia wojska polskiego u boku Austro-Węgier, szlak bojowy i 

życie codzienne Legionistów w okopach I wojny światowej, przekształcenie 

Legionów w Polski Korpus Posiłkowy i Polską Siłę Zbrojną, aż do odzyskania 

niepodległości w 1918 r.  

Wystawę oglądać będzie można w oddziale MTN przy ul. Gdańskiej 13 od 6 

listopada 2014 r. do końca marca 2015 r. w godzinach otwarcia Muzeum. 

Opracowanie tej wystawy stanowi wkład Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w ogólnokrajowe obchody setnej rocznicy utworzenia 

Legionów Polskich. Scenariusz wystawy opracowała p. Anna Kulazińska. Za 

projekt ekspozycji odpowiadał p. Marian Jagodziński. 

Autor scenariusza:  A. Kulazińska   

Komisarz wystawy: A. Kulazińska 

Miejsce ekspozycji: MTN Gdańska 13 

Czas ekspozycji: 6 listopada 2014 r.  – 30 marca  2015  r. 
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4. Wystawy czasowe zorganizowane w siedzibie Muzeum w 2015 r. 

- „Deportacja Żydów z Luksemburga i Trewiru do getta łódzkiego” 

Wystawa czasowa została przygotowana przez dr Pascale Eberhard ze 

Stowarzyszenia „Gedenken Und Gestalten” przy współpracy z Archiwum 

Państwowym w Łodzi. Jej tematyka skupia się wokół indywidualnych losów 

518 osób pochodzenia żydowskiego, deportowanych 16 X 1941 r. z 

Luksemburga i Trewiru do Litzmannstadt-Getto. Tylko 15 spośród nich 

przeżyło (wszyscy inni zmarli w getcie lub zostali zamordowani w obozach 

zagłady). 

Wystawa została otwarta w dniu 27 stycznia 2015 r. na Stacji Radegast, po 

uroczystościach 73. rocznicy deportacji Żydów z Litzmannstadt Getto do 

obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.  

Kuratorka wystawy p. Iza Terela została nagrodzona za swoją działalność w 

upamiętnianiu  historii lokalnej w styczniu 2015 r. Obermayer German Jewish 

History Awards.  

Odpowiedzialna: I. Terela   

Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast 

Czas ekspozycji: 27 stycznia 2015 r. - 30 kwietnia 2015 r.  

 

- „70. Rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie.” 

 
Ekspozycja ma charakter  monograficzny. Jej profil stanowi zadanie 

edukacyjne skierowane do mieszkańców Łodzi i regionu.   

szczegółowych tematyka zagadnień ekspozycji:    

- najazd na Polskę,  

- katastrofa na Wschodzie 

- agresja na Danię i Norwegię 

- podbój Belgii, Holandii i Francji 

- bitwa o Wielką Brytanię 

- terror i zbrodnia 

- ofensywa Aliantów 

- upadek III Rzeszy.  

Prace przy wystawie obejmowały montaż plansz, stworzenie układu 

przestrzennego gablot i witryn, oraz współudział w aranżacji plastycznej 

całości ekspozycji. Powstała z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny 

światowej. Uzupełnieniem ekspozycji było sześć stanowisk multimedialnych, 

obrazujących poprzez mapy i graficzne opracowanie działań wojskowych 

główne teatry wojenne w Europie (1939-1945) wraz z komentarzem lektora. 

Wystawie towarzyszył również folder. 

Otwarcie wystawy nastąpiło 8 maja 2015 r. 

Odpowiedzialni  R. Pakuła i M. Helman   

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

Czas ekspozycji: 8 maja – 31 grudnia  2015  r.  

 

- "Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim" 

W przypadającą na dzień 12 maja 2015 r. 80. rocznicę śmierci Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Muzeum Tradycji Niepodległościowych uroczyście 
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otwarto wystawę pt. „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim”. 

Kuratorem wystawy jest Andrzej Kacperski. 

Mimo upływu lat, kontrowersje wokół postaci Marszałka i roli jaką odegrał w 

historii Polski pozostają wciąż żywe. Tak jak w XX-leciu międzywojennym, 

tak i dziś Piłsudski ma wielbicieli i nieprzejednanych wrogów, a pozytywne i 

negatywne stereotypy wciąż krążą w potocznej wiadomości historycznej. 

Wystawa pt. „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” jest 

próbą ukazania Marszałka jako postaci wielkiego formatu, jednakże 

niepozbawionego słabości i wad. Pokazuje ona J. Piłsudskiego jako męża i 

ojca, komendanta i naczelnika Państwa, ale także zwykłego człowieka. Wśród 

zgromadzonych eksponatów (łącznie z 26 muzeów) do najcenniejszych należą 

m.in.: maszyna drukarska tzw. bostonka, z okresu jego pobytu w Łodzi (ze 

zbiorów własnych Muzeum), oryginalny mundur J. Piłsudskiego, mundury 

legionistów, żołnierzy armii austriackiej, szable z okresu I wojny światowej i 

dwudziestolecia międzywojennego czy unikatowe pamiątki związane z 

postacią Marszałka (popiersia, żetony, figurki). 

Wystawa podzielona jest na 11 sekcji tematycznych. Łączy tradycyjne jak i 

nowoczesne formy wystawiennicze (multimedia, np. telefon z okresu 

międzywojnia, w którym po podniesieniu słuchawki słychać głos Marszałka). 

Dopełnieniem wystawy jest książka o tym samym tytule. 

Patronat medialny nad otwarciem wystawy objęli: 

* TVP S.A. Oddział w Łodzi 

* Radio Łódź 

* Studenckie Radio "Żak" Politechniki Łódzkiej 

 Patronat honorowy nad otwarciem wystawy objęli: 

* Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

* Instytut Historii UŁ 

* Fundacja Nauk Humanistycznych 

* Kreatywna Łódź 

* Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 

Odpowiedzialny: A. Kacperski, J. Moskal    

Miejsce ekspozycji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

Czas ekspozycji:12 maja – 30 listopada 2015  r. 

 

- „REWOLUCJA 1905-1907. W 110. ROCZNICĘ WYBUCHU” 

W dniu 17 czerwca 2015 r. w siedzibie głównej Muzeum (ul. Gdańska 13) 

odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Rewolucja 1905-1907. W 110. 

rocznicę wybuchu”. 

W 2015 r. przypada 110 rocznica Rewolucji 1905 r.  Siedziba Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 – dawne 

więzienie carskie, odegrała w tych wydarzeniach istotną rolę. Tu, w ramach 

represji, odbywali wyroki przedstawiciele robotniczych partii politycznych: 

PPS-u, BUND-u, NZR-u, SDKPiL-u. Tu również wykonano na nich 104 

wyroki śmierci przez powieszenie na szubienicy ustawionej na dziedzińcu 

zewnętrznym. 

Łódź, w czasie Rewolucji 1905 r., była jednym z najbardziej niepokornych 

miast Królestwa Polskiego. Wybuchło tu, 22 czerwca 1905 r. Powstanie 

Łódzkie, w czasie którego wniesiona ponad 100 barykad. Powstanie krwawo 

stłumione przez zaborcę. W czasie jego trwania wprowadzono stan wojenny. 

Tu miał też miejsce Wielki Lokaut (grudzień 1906-kwiecień 1907) – 
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zamknięcie największych łódzkich fabryk przez ich właścicieli, a tym samym 

pozbawienie środków do życia niemal 100 tysięcy robotników i ich rodzin. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wydarzenie to zostało naznaczone przez 

wiele dziesięcioleci jednostronną interpretacją historiografii epoki PRL-u, 

wymawiane jednym tchem wraz z rewolucją lutową i październikową, a z 

którymi, poza nazwą, nie miało wiele wspólnego.  Poprzez zorganizowaną 

wystawę, oraz towarzyszące jej wydawnictwo i konferencję popularno-

naukową, przybliżyliśmy te wydarzenia młodzieży i mieszkańcom Łodzi. 

Partnerzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Polskie 

Towarzystwo Historyczne. 

Odpowiedzialny: A. Kulazińska     

Miejsce ekspozycji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

Czas ekspozycji: 17 czerwca – 31 grudnia 2015 r. 

 

- "DOKĄD NAS WIOZĄ, CO NAS CZEKA..." 

W miniony czwartek 27 sierpnia 2015 r., w Oddziale Stacja Radegast naszego 

Muzeum nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy czasowej pt. „DOKĄD NAS 

WIOZĄ, CO NAS CZEKA…” 

Komisarzem wystawy był Grzegorz Wróbel (kustosz Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi). Wystawa upamiętniania przymusowo 

osiedlonych oraz deportowanych z okupowanej Łodzi w latach 1941-1942.  

Po raz pierwszy zaprezentowane zostały, pamiątki i eksponaty, odnalezione 

podczas prac archeologicznych na terenie byłego Ośrodka Zagłady Kulmhof. 

Zabytki były wypożyczone z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem – Oddział Muzeum Martyrologicznego w 

Żabikowie.  

Odpowiedzialna: G. Wróbel oraz I. Terela   

Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast 

Czas ekspozycji: 27 sierpnia – 31 grudnia 2015 r.   

 

 

5. Wystawy czasowe organizowane poza siedzibą Muzeum w 2015 

- ”Stanisław Sojczyński. Warszyc”. 

Opracowano  zestaw 12 plansz ze zbiorów i zasobów IPN Oddział w Łodzi. 

Ekspozycja przedstawia powojenną walkę „żołnierzy wyklętych”, w tym 

lokalnego bohatera Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, ur. 30 marca 1910r. 

w Rzejowicach, zm. 19 lutego w Łodzi – generał brygady (kapitan piechoty za 

życia w Wojsku Polskim i Armii Krajowej), organizator i dowódca 

Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

Ekspozycję zrealizowano merytorycznie i przestrzennie w ambicie 

Archikatedry Łódzkiej w dniu 17 lutego 2015 r.  

Miejsce ekspozycji:  Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi 

Odpowiedzialni: S. Gawlik przy współpracy z G. Wróblem   

Czas ekspozycji: 17 luty – 10 kwietnia 2015 r. 

 

- „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” (w wersji polsko-angielskiej) 

Opracowano  zestaw 23 plansz, charakteryzujących problematykę katyńską 

wraz z ujawnieniem zbrodni w 1943 r. oraz  powstanie Polskich Cmentarzy 

Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.  
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Ekspozycja przygotowana została dla  Muzeum Regionalnego w Opocznie.  

Odpowiedzialny: R. Iwanicki  

Miejsce ekspozycji: Muzeum Regionalne w Opocznie  

Czas ekspozycji: 10 kwietnia – 6 maja 2015 r. 

 

- „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” (w wersji polsko-angielskim) 

Otwarcie wystawy edukacyjnej w Archikolegiaty w Tumie. Zaaranżowana 

plastycznie i merytorycznie w nawach bocznych i absydzie świątyni.  

Przygotowano ekspozycji. Opracowano zestaw 32 plansz, charakteryzujących 

problematykę katyńską i badania archeologiczno-ekshumacyjne polskich 

specjalistów na Wschodzie oraz powstanie Polskich Cmentarzy Wojennych w 

Katyniu, Charkowie i Miednoje. 

Odpowiedzialni: M. Góra i  R. Iwanicki  

Miejsce ekspozycji: Archikolegia w Tumie pod Łęczycą 

Czas ekspozycji: 31 marca   – 5 maja 2015 r.  

 

- „Zbrodnia i Pamięć. Bykownia - czwarty cmentarz katyński.”  

Przygotowana została dla Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. 

Antoniego hr. Ostrowskiego. Opracowano zestaw 33 plansz, 

charakteryzujących problematykę katyńską i badania archeologiczno-

ekshumacyjne polskich specjalistów w Kijowie-Bykowni. Ekspozycja ukazuje 

kolejne miejsce martyrologii ludności polskiej na Wschodzie. Oparta była na 

bazie wystawy prezentowanej wcześniej w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

Miejsce ekspozycji:  Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

Odpowiedzialni: M. Góra i  R. Iwanicki  

Czas ekspozycji: 16styczznia – 8 marca 2015 r. 

 
- „Zbrodnia i Pamięć. Bykownia - czwarty cmentarz katyński.”  

Przygotowana została dla Archidiecezji Łódzkiej Katedry. Opracowano zestaw 

28 plansz, charakteryzujących problematykę katyńską i badania 

archeologiczno-ekshumacyjne polskich specjalistów w Kijowie-Bykowni. 

Ekspozycja ukazuje kolejne miejsce martyrologii ludności polskiej na 

Wschodzie. Oparta była na bazie wystawy prezentowanej wcześniej w 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Ekspozycję zrealizowano merytorycznie i przestrzennie w ambicie 

Archikatedry Łódzkiej w dniu 13 kwietnia 2015 r. i  była prezentowana  w 

dniach 13  kwietnia – 5 maja 2015 r. 

Miejsce ekspozycji:  Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi 

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański, M. Góra i  R. Iwanicki  

Czas ekspozycji: 13 kwietnia – 5 maja 2015 r. 

 
- „POLACY W WALCE O MONTE CASSINO. W 70. rocznicę bitwy”    

Wystawa o charakterze edukacyjnym, ujmująca całokształt walk  oddziałów 2 

Korpusu Polskiego we Włoszech w kwietniu – maju 1944 r. i zwycięstwa 

polskich żołnierzy nad broniącymi klasztoru i masywu górskiego Niemcami. 

Jej zawartość odnosi się także do codziennego życia żołnierzy; ich życia 

kulturalnego i upamiętnienia walk 2 KP we Włoszech. Przygotowano zestaw 

41 plansz tematycznych.  

Odpowiedzialni: R. Pakuła,  R. Iwanicki    
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Miejsce ekspozycji: w Gimnazjum Publicznym nr 17 im. Bohaterów Monte 

Cassino w Łodzi przy ul. Traktorowej 35;  

Czas ekspozycji: 5 maja – 5 czerwca 2015 r. 

 

- „Wrzesień 1939. Pamiętamy” 

Realizacja wystawy okolicznościowej. Opracowano zestaw 30 plansz 

wystawienniczych, stanowiących przegląd historyczny najważniejszych 

wydarzeń kampanii wrześniowej 1939 r.  

Prolog wystawy dotyczy utworzenia i funkcjonowania III Rzeszy jako państwa 

nazistowskiego opartego o program partii Adolfa Hitlera, narastający rasizm i 

bezwzględne poczynania polityczno – militarne w latach 1935 – 1939, 

prowadzące do wybuchu II wojny światowej. 

W następnej kolejności przedstawiony został  niemiecki plan ataku na Polskę, 

dowódcy głównych armii niemieckich a także polskie przygotowania do wojny 

oraz polskie dowództwo.  

Kolejna część dotyczy niemieckiej agresji na Polskę, bitwy granicznej oraz 

walk na całej linii frontu podczas kampanii wrześniowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań Armii „Łódź”. Przedstawiona została polska 

kontrofensywa –  bitwa nad Bzurą, uderzenie niemieckie na Warszawę, 

kapitulacje największych polskich miast, uderzenie ZSRR na Polskę 17 

września 1939 r., spotkanie Armii Czerwonej i wojsk niemieckich oraz podział 

terytorium polskiego między dwóch okupantów. 

Zestaw dotyczący niemieckiej propagandy  przybliża sposób jej działania.  

Ekspozycja ma na celu przedstawienie obrazu walk wrześniowych z punktu 

widzenia niemieckiego żołnierza, zderzając go z historycznym komentarzem 

do poszczególnych wydarzeń, zwracając uwagę na propagandowy charakter 

wielu zdjęć wykonanych przez niemieckich fotografów.    

Prezentowana ikonografia przedstawia: postacie związane z 

nazistowskimi Niemcami, obrazuje działania wojenne, chwile odpoczynku, 

przemarsze, uzbrojenie i ekwipunek walczących armii, kolumny polskich 

jeńców, zniszczony sprzęt polskiego wojska, oraz rzesze polskiej ludności 

cywilnej uciekającej przed zbliżającym się frontem.  

Na ekspozycji można obejrzeć współczesne fotografie ukazujące 

wybrane miejsca upamiętnień poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy i 

ludności cywilnej z terenu województwa łódzkiego. 

 Ekspozycję prezentowano na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia 

Medycznego w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia  92,  

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański, R. Iwanicki przy współpracy z 

P. Stępniem i innymi pracownikami Muzeum 

Czas ekspozycji: w dniu 8 maja 2015 r. 

 

- „Łódź w czasie I wojny światowej. W 100. Rocznicę wybuchu Wielkiej 

Wojny (1914-1918)”,,  
Przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  

Celem wystawy było pokazanie wpływu wojny na życie łodzian. 

Przedstawiono, z jakimi problemami borykało się wielu mieszkańców naszego 

miasta. Były to między innymi brak żywności, opału, pracy, 

czy trudne warunki sanitarne. 

Ukazano pożogę i zniszczenia oraz ofiary wojny, także nekropolie, na których 

pochowano dziesiątki tysięcy poległych żołnierzy walczących stron. Poprzez 
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bogata ikonografię zamieszczoną na ekspozycji pragniemy przypomnieć jak 

wiele okrucieństwa niesie wojenna ideologia każdej ze stron konfliktu. Wojna 

przedstawiona została jako najgorszy sposób rozwiązywania sporów 

polityczno-terytorialnych. Na wystawie planszowej prezentowane były 

fotografie, karty pocztowe, dokumenty, ulotki, odezwy, obwieszczenia, mapy 

oraz znaczki kwestarskie. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi oraz 

Archiwum Państwowego w Łodzi. 

Miejsce:  plac przy Archikatedrze Łódzkiej 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN P. Machlański oraz J. Sporczyk-Moskal, 

G. Wróbel 

Termin realizacji: 12 września  2015 r. 

 

- „Łódź w czasie I wojny światowej. W 100. rocznicę wybuchu Wielkiej 

Wojny (1914-1918)”  

Wypożyczenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście  im. 

Andrzeja Struga: 

-Konsultacje dotyczące  merytorycznej zawartości plansz 

-Przygotowanie umowy wypożyczenia wystawy i jej transpost  

-Dostarczenie broszur towarzyszących wystawie oraz umowy 

wypożyczenia 

-Przygotowanie zdjęć oraz tekstu na stronę internetową naszego 

Muzeum.   

Termin ekspozycji wystawy: 1 kwietnia – 15 maja 2015 r.  

Odpowiedzialna: J. Sporczyk-Moskal  

 

- „Wrzesień 1939. Pamiętamy” 

Zaaranżowano ekspozycję, zawierającą  32 plansze i charakteryzującą przebieg 

kampanii wrześniowej 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań 

bojowych Armii „Łódź”. Opis merytoryczny jak wyżej. 

Ekspozycja była prezentowana w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława 

Kostki w Łodzi, ul. Ignacego Skorupki 9, od  17 września do 16 października 

2015 r. W otwarciu wystawy, na uroczystej mszy w 76 rocznicę napaści 

Związku Sowieckiego na Polskę, uczestniczyła  A. Jędrzejewska w dniu 17 

września 2015 r. 

Odpowiedzialni: R. Iwanicki przy współpracy z  G. Wróblem, A. Jędrzejewską  

i innymi pracownikami 

Czas ekspozycji:  17 września -  16 października 2015 r. 

 

- „Wrzesień 1939. Pamiętamy” 

W dniu 19 września 2015 r. w Rozprzy odbył się event (wydarzenie) kulturalne 

„100 minut z Kapralem Władysławem Barskim, bohaterska obrona 

południowej części Rozprzy - wrzesień 1939”, będący cyklem imprez z okazji 

tegorocznych obchodów Jubileuszu „950-lecia Rozprzy”. Podczas tej bardzo 

udanej imprezy kulturalnej z dużym zainteresowaniem i uznaniem zebranych 

spotkała się wystawa Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Opis merytoryczny wystawy jak wyżej. 

Odpowiedzialny: R. Pakuła i inni pracownicy Muzeum 

Realizacja: 19 września 2015 r.  

Miejsce realizacji: w Rozprzy 
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- „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” (w wersji polsko-angielskiej) 

Zaaranżowano ekspozycję, zawierającą  28 plansz, charakteryzujących 

problematykę katyńską i badania archeologiczno-ekshumacyjne polskich 

specjalistów  na Wschodzie oraz powstanie Polskich  Cmentarzy Wojennych w 

Katyniu, Charkowie i Miednoje. 

Ekspozycja przygotowana została dla 10 Gimnazjum Publicznego w Łodzi. W 

oficjalnym otwarciu wystawy uczestniczył R. Iwanicki w dniu 10 września 

2015 r. 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki  

Miejsce ekspozycji: 10 Gimnazjum Publicznego w Łodzi 

Czas ekspozycji: w dniach 2-25 września 2015 r.  

 

- „Wrzesień 1939 r.” 

Opracowano wystawę czasową - zestaw 30 plansz, charakteryzujących 

przebieg kampanii wrześniowej 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem 

działań bojowych Armii „Łódź” i Bitwy nad Bzurą.  

Ekspozycja przygotowana została do zrealizowania na terenie Wojskowego 

Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 92, gdzie była 

prezentowana. 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki, K. Czernielewski  

Miejsce ekspozycji: na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego 

w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 92 

Czas ekspozycji: w dniu 4 września 2015 r.  

 
- „Tam rodziła się niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu 

oraz Operacja Łódzka. W stulecie wybuchu I wojny światowej”.  

W dniu 9 października 2015 r. miał miejsce event kulturalny zorganizowany 

w ramach obchodów 950-lecia istnienia Rozprzy: „100 minut o Legionach 

Józefa Piłsudskiego, w 100. rocznicę utworzenia 4 i 6 pułku piechoty 

Legionów Polskich w Rozprzy”.  

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Gmina Rozprza, a centrum 

wydarzeń znajdowało się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, ul. 

Sportowa 12a. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. 

Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej i Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

Impreza była bardzo udana. W programie wydarzeń znalazły się m.in. gra 

terenowa „W stulecie pobytu Legionów Polskich. Rozprza 1915-

2015” zorganizowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, wykład K. Czernielewskiego (Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi) „W stulecie pobytu Legionów Polskich w Rozprzy”, promocja 

książki „Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny”, w której znalazł się 

artykuł A. Kulazińskiej (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). 

Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkały się dwie wystawy planszowe 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pt. „Tam rodziła się 

niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu” oraz „Operacja Łódzka. 

W stulecie wybuchu I wojny światowej”.  

Wystawa „Tam rodziła się Niepodległość. Harcerska straż pamięci na 

Wołyniu”  została stworzona we współpracy Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych z Hufcem ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu. 
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Zgromadzony na niej materiał wystawienniczy pozwolił na przeprowadzenie 

wielu lekcji muzealnych  z  dziećmi i młodzieżą szkolną na temat roli jaką 

odegrały legiony polskie na Wołyniu, a także ukazania miejsca pamięci o 

Polakach walczących na froncie wschodnim podczas I wojny światowej.  

Autor scenariusza:  S. Hadrysiak     

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański, A. Kulazińska, K. 

Czernielewski,  R. Pakuła  

Termin realizacji: w dniu 9 października 2015 r. 

Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, ul. Sportowa 12a 

 
- „Operacja Łódzka. W stulecie wybuchu I wojny światowej”.  

W dniu 9 października (piątek) 2015 r. miał miejsce event kulturalny 

zorganizowany w ramach obchodów 950-lecia istnienia Rozprzy: „100 minut o 

Legionach Józefa Piłsudskiego, w 100. rocznicę utworzenia 4 i 6 pułku 

piechoty Legionów Polskich w Rozprzy”.  

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Gmina Rozprza, a centrum 

wydarzeń znajdowało się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, ul. 

Sportowa 12a. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. 

Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej i Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

W programie wydarzeń znalazły się m.in. gra terenowa „W stulecie pobytu 

Legionów Polskich. Rozprza 1915-2015” zorganizowana przez Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, wykład K. Czernielewskiego 

(Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) „W stulecie pobytu 

Legionów Polskich w Rozprzy”, promocja książki „Legiony Polskie w czasie 

Wielkiej Wojny”, w której znalazł się artykuł A. Kulazińskiej (Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). 

Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkały się dwie wystawy planszowe 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pt. „Tam rodziła się 

niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu” oraz „Operacja Łódzka. 

W stulecie wybuchu I wojny światowej”. 

Wystawa - Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej” 

przedstawia dzieje największej bitwy manewrowej na froncie wschodnim w 

listopadzie i grudniu 1914 roku. Toczyła się ona na obszarze centralnej Polski. 

Celem Rosjan było odciążenie Francuzów i wdarcie się na Śląsk, aby przed 

Bożym Narodzeniem zakończyć zwycięsko wojnę z państwami centralnymi. 

Niemcy wraz Austro-Węgrami mieli zadanie zdobyć Warszawę i przekroczyć 

Wisłę wypierając Rosjan z ziem dawnego Królestwa Polskiego. 

Ekspozycja ukazuje nie tylko dzieje Operacji Łódzkiej, ale na szerokim tle 

także historię I wojny światowej w Europie oraz losy Łodzi pod okupacją 

niemiecką do listopada 1918 roku, łącznie z rozbrajaniem Niemców w dniu 11 

listopada. 

Komisarz wystawy: K. Czernielewski  

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański, A. Kulazińska, K. 

Czernielewski,  R. Pakuła  

Termin realizacji: w dniu 9 października 2015 r. 

Miejsce: Rozprza, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, ul. Sportowa 12a 
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- „Czas niewoli, czas śmierci… Martyrologia dzieci i młodzieży w Łodzi 

1939-1945” 

Opracowanie merytoryczne i aranżacja plastyczna 12 plansz, które 

charakteryzowały problematykę dzieci i młodzieży podczas okupacji 

niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów obozu przy ulicy 

Przemysłowej w Łodzi. 

Odpowiedzialni: R. Iwanicki i M. Młynarska  

Miejsce ekspozycji: wystawa prezentowana była w nawie bocznej kościoła 

Wniebowzięcia NMP przy placu Kościelnym w Łodzi i stanowiła integralną 

część obchodów w dniu 5 listopada na Bałutach. 

Czas ekspozycji: 3-23 listopada 2015 r. 

 

- „Tam rodziła się niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu 

oraz Operacja Łódzka. W stulecie wybuchu I wojny światowej”.  

W dniu 11 listopada 2015 r. oprócz uczestniczenia w Pikniku 

Niepodległościowym na rynku Manufaktury, braliśmy także udział w 

uroczystościach zorganizowanych przez mieszkańców osiedla Radogoszcz-

Zachód. Przy ul. 11 Listopada 38, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica 

wmurowana z okazji 15-lecia istnienia osiedla, przedstawiciele władz miasta i 

instytucji miejskich złożyli kwiaty, a dzieci przygotowały przedstawienie o 

charakterze patriotycznym. 

Nasze Muzeum zaprezentowało na planszach tylko część wystawy czasowej pt. 

„Tam rodziła się niepodległość . Jednak z bardzo dużym zainteresowaniem 

zebranych spotkała się ta niewielka wystawa planszowa  

Wystawa została stworzona we współpracy Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych z Hufcem ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu. 

Zgromadzony na niej materiał wystawienniczy pozwolił na przeprowadzenie 

wielu lekcji muzealnych  z  dziećmi i młodzieżą szkolną na temat roli jaką 

odegrały legiony polskie na Wołyniu, a także ukazania miejsca pamięci o 

Polakach walczących na froncie wschodnim podczas I wojny światowej.  

Autor scenariusza:  S. Hadrysiak     

Odpowiedzialni: K. Czernielewski,    

Termin realizacji: 11 listopada 2015 r. 

 

- „Cmentarze legionowe na Wołyniu” 

Wybór 14 plansz z wystawy monograficznej pt. „Tam rodziła się 

niepodległość…”, obrazujących walki Legionów polskich na Wołyniu w latach 

1915-1916 oraz powstanie nekropolii żołnierzy polskich na tym obszarze od 

1998 r.   

Ekspozycja towarzyszyła prelekcji M. Góry  pt. „Badania archeologiczno-

ekshumacyjne grobów masowych z okresu I wojny światowej, 

przeprowadzone  na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości 

Kostiuchnówka (Ukraina)”. Prelekcja odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r. 

Odpowiedzialni: R. Iwanicki, M. Góra   

Miejsce ekspozycji: w siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew 

Łódzka w Łodzi,   ul. Stefanowskiego 19 

Czas ekspozycji:  21-30 grudnia 2015 r.  
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- „Armia Generała Andersa” 

Ekspozycja ma charakter oświatowy.  Adresowana jest do zainteresowanych 

historią II wojny światowej, kombatantów i ich rodzin a zwłaszcza do 

młodzieży, w tym akademickiej oraz nauczycieli historii. Prezentuje fotografie, 

dokumenty, wspomnienia żołnierzy, wiersze i pieśni. Ukazuje powstanie Armii 

Polskiej w ZSRR, jej ewakuację na Środkowy Wschód, organizację, szkolenie 

i szlak bojowy. Z Korpusu Polskiego działania wojenne we Włoszech ze 

szczególnym uwzględnieniem bitwy o Monte Cassino.  Wystawie towarzyszył 

folder i plakat. 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki 

Miejsce ekspozycji: Republika Kazachstanu  

Czas ekspozycji: styczeń - grudzień 2015 r. 

 

- „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” (w wersji polsko-rosyjskiej) 

Dzięki zaangażowaniu Konsulatu Polskiego w Charkowie, w bieżącym roku 

wystawa eksponowana była nadal w Putywlu (Ukraina, obwód sumski) w 

Muzeum Sztuki im. Nykanora Onackiego, Ekspozycja pogłębia wiedzę 

historyczną o zbrodni katyńskiej i grupie oficerów WP, których losy związane 

są z Putywlem, ma  niestety niewielka ilość mieszkańców. Nie jest 

powszechnie wiadome, że na przedmieściu Putywla, na terenie starego soboru 

sofroniewskiego, we wrześniu 1939 roku, został zorganizowany obóz 

koncentracyjno - rozdzielczy, w którym przebywało około 10 tys. jeńców 

wojskowych, więźniów i osób cywilnych. 

Z obozu tego ok. 1.500 osób zostało przewiezionych do obozu w Starobielsku, 

a następnie rozstrzelanych przez NKWD w kwietniu i maju 1940 r. w 

Charkowie. 

Konsulat Generalny RP w Charkowie robi obecnie starania, by przy wjeździe 

do soboru dla uczczenia pamięci jeńców wojennych z Putywla, postawić 

obelisk. 

Cieszy nas, że w tak wojennym czasie na Ukrainie, nasze służby 

dyplomatyczne odważyły się wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności i 

pokazać ponownie naszą wystawę katyńską ukraińskiej ludności. Staramy się 

poprzez tę wystawę głosić prawdę o Katyniu, prawdę niewygodną, bo nigdy 

nie było właściwego czasu, aby przypominać o zbrodniach sowieckich. 

Kolejna prezentacja wystawy na Ukrainie, w mieście związanym ze sprawą 

katyńską, to ważne wydarzenie w naszej współpracy z Konsulatem 

Generalnym RP w Charkowie. 

Przygotowano układ 24 plansz tematycznych do prezentacji. Wystawa 

planszowa przestrzenna skierowana  do odbiorców tego regionu.  

Odpowiedzialny: R. Iwanicki  

Miejsce ekspozycji: Ukraina, Muzeum Sztuki im. Nykanora Onackiego  w 

Putywlu (obwód sumski) 

Czas ekspozycji: styczeń - grudzień  2015 r.  

 

- „Łowiectwo w Polskiej Tradycji Narodowej”  

Wystawa czasowa prezentowana poza naszym Muzeum w regionalnym 

Centrum Kultury w Drzewicy. Przygotowanie koncepcji, wstępnego 

scenariusza, propozycji projektu plastycznego oraz wybór eksponatów na 

wystawę „Łowiectwo w Polskiej  Tradycji Narodowej”  - to autorstwo A. 

Kacperskigo. Ekspozycja ukazuje tradycje i obyczaje myśliwskie na 
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przestrzeni wieków - od neolitu po chwilę obecną na ziemiach, które weszły w 

skład Polski Piastów, Jagiellonów, Rzeczypospolitej szlacheckiej, Polski 

Odrodzonej, PRL i III Rzeczypospolitej. Szczególną uwagę zwrócono na 

udział myśliwych, służby leśnej, gajowych i leśniczych w powstaniach 

narodowowyzwoleńczych w 1794 roku, 1831 roku , 1863 roku ,oraz w okresie 

drugiej wojny światowej.  

Wystawa prezentowana jest od 12 grudnia 2015 roku w salach 

wystawienniczych Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. 

Autor scenariusza: A. Kacperski  

Odpowiedziaalny: Dyrektor MTN P. Machlański, A. Kacperski 

Miejsce ekspozycji: w regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy 

Czas ekspozycji: 12 – 31 grudnia 2015 roku  

 

 

6. Wystawy okolicznościowe edukacyjne 

  zorganizowane w siedzibie Muzeum w 2015 r. 

 

- „Kolekcja Pocztówek Macieja Dąbrowskiego z Polskimi Statkami i 

Okrętami.”  

Ekspozycja miała charakter oświatowy. Adresowana była do zainteresowanych 

statkami i okrętami, pływającymi pod polską banderą od 1919 r. do czasów 

współczesnych. Przygotowana została przez Macieja Dąbrowskiego z Łodzi, 

właściciela pocztówek  na „II Ogólnopolskie  Spotkanie Kolekcjonerów 

Pocztówek z Polskimi Statkami i Okrętami.”  

Odpowiedzialny: W. Źródlak przy współpracy Macieja Dąbrowskiego 

Miejsce ekspozycji: MTN w Łodzi,  ul. Gdańska 13  

Czas ekspozycji: 31 maja - 31 lipca 2015 r.  

 

 

V. Prace naukowo – badawcze 

           
     W ramach tej działalności prowadzone były prace wyznaczone w Statucie Muzeum i 

zaplanowane do realizacji w 2015 roku. Płaszczyzną do tego typu działań były prace 

naukowo-badawcze, poparte kwerendami, związane z opracowywaniem scenariuszy wystaw 

stałych, czasowych i okolicznościowych. Ważną sferą naukowej aktywności muzealniczej 

było również opracowywanie pozyskanych eksponatów jak również prowadzenie szeroko 

pojętą działalności edukacyjnej. Realizacja tych zadań wymagała określonej wiedzy 

historycznej. Dlatego też pracownicy merytoryczni systematycznie analizowali materiały 

źródłowe, śledzili bieżące wydawnictwa i prasę oraz prowadzili rozpoznanie w zasobach 

archiwalnych, zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. Ta płaszczyzna aktywności 

decyduje następnie o poziomie i wartości zrealizowanych muzealnych projektów (prac). 

Dotyczy między innymi: opracowań naukowych zbiorów, realizowanych wystaw, 

publikowanych artykułów, różnego rodzaju innych wydawnictw, konsultacji naukowych, 

udział w sesjach, konferencjach i sympozjach.      

W 2015 roku zrealizowano zdania naukowo – badawcze ujęte w planie pracy Muzeum  jak i 

przedsięwzięcia nie uwzględnione w planie pracy, wynikające z bieżących potrzeb.  
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1. Prace gabinetowe związane z przygotowaniem i opracowaniem materiałów 

 

    W  2015  roku, w celu realizacji zaplanowanych zadań w Muzeum, wykonane 

zostały następujące prace gabinetowe:  kwerendy w celu opracowania scenariuszy 

wystaw, kwerendy  do przygotowywanych artykułów i wydawnictw do druku, 

opracowania scenariuszy wystaw, opracowania naukowe oddane do druku: 

 

- Kontynuacja kwerend w materiałach źródłowych, wydawnictwach, prasie 

dotyczących okresu okupacji niemieckiej w Łodzi i regionie łódzkim, 

martyrologii mieszkańców Łodzi, a zwłaszcza dziejów więzienia radogoskiego 

i losów więźniów. Uzyskane w wyniku kwerend informacje umożliwiają 

wprowadzenie uzupełnień lub weryfikację danych znajdujących się w 

„Kartotece byłych więźniów Radogoszcza.” Ponadto, pozyskano dodatkową 

wiedzę źródłową o dziejach byłego obozu jeńców radzieckich w Łodzi podczas 

okupacji niemieckiej Stalagu  Luft II. Wyniki tych prac na bieżąco zostały 

wprowadzone na stronę internetową do hasła Wikipedii „Stalag Luft II”.  

Odpowiedzialny: W.   Źródlak 

Termin realizacji: cały rok 2015 

 

- Kwerenda w celu opracowania scenariusza i folderu wystawy „70.Rocznica 

zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie.” Triumf, zbrodnie i klęski. 

Poszukiwanie materiału naukowego w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, 

Bibliotece MTN, Dziale Zbiorów MTN, Archiwum Państwowym w Łodzi, 

Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz  w zbiorach prywatnych 

i zbiorach własnych do wymienionych wyżej zagadnień.  

Odpowiedzialni: M. Helman, R. Pakuła i A. Rukowiecki  

Termin realizacji: styczeń - kwiecień  2015 r.  

 

- Kwerenda w celu opracowania scenariusza i folderu wystawy czasowej: 

„Mauthausen – Gusen w latach 1940 – 1945”.  Rozpoczęcie kwerendy w 

literaturze przedmiotu. Formułowanie zakresu tematycznego wystawy.   

Odpowiedzialny:  R. Iwanicki  

Termin realizacji: cały rok 2015 

 

- Kwerenda w celu opracowania całościowej monografii więzienia 

radogoskiego. Więzienie  z czasów okupacji hitlerowskiej w Łodzi do tej pory 

nie ma szczegółowego opracowania. Kwerenda prowadzona jest równolegle z 

ustalaniem listy ofiar styczniowej masakry z 1945 roku. Kontynuowanie 

opracowywania  tekstu zgodnie z planem zawartości merytorycznej 

wydawnictwa w oparciu o  zgromadzone materiały źródłowe i ikonograficzne. 

Przygotowanie szczegółowej listy ofiar niemieckiej masakry więźniów 

Radogoszcza w styczniu 1945 r. Publikacja będzie podsumowaniem 

kilkunastoletnich badań nad dziejami więzienia radogoskiego. 

Odpowiedzialny: W.   Źródlak, współpraca R. Iwanicki 

Termin realizacji: cały rok 2015 

 

- Kwerenda i opracowywanie publikacji charakteryzującej Rozszerzone 

Więzienie Policyjne w Radogoszczu i przebieg masakry jego więźniów w 

styczniu 1945 r.  Dalszy ciąg prac nad tekstem w oparciu o zgromadzony 
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materiał źródłowy i ikonograficzny. Wydanie zawierać będzie m. innymi 

szczegółową listę prawdopodobnych ofiar eksterminacji więźniów w liczbie 

około 1230 nazwisk.   

Odpowiedzialny: W. Źródlak i R. Iwanicki 

Termin realizacji: cały rok 2015 

 

- Kwerenda z zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi. 

Podczas kwerendy poszukiwano mapy Bałut z zaznaczonym terenem getta z 

roku 1940.  

Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. jako element projektu makiety 

geograficzno historycznej „Litzmannstadt Getto”. 

Odpowiedzialne: M. Młynarska, A. Pełka  

Termin realizacji: II połowa 2015 r.  

 

- Kwerendy  w celu opracowania publikacji „Kronika wielkości i upadku 

Adolfa Hitlera i jego III Rzeszy”.  

Kronika zawierać będzie najważniejsze wydarzenia z życia Adolfa Hitlera i 

historii III Rzeszy Niemieckiej, przedstawione chronologicznie od dnia 

narodzin przyszłego kanclerza Rzeszy do jego samobójczej śmierci i upadku 

Rzeszy Niemieckiej. 

 Wydawnictwo, obszernie ilustrowane, z licznymi cytatami, poruszać 

będzie całokształt zagadnień związanych z narodzinami nazizmu i 

niemieckiego państwa totalitarnego, jego podbojów, zbrodni oraz i klęski na 

wszystkich frontach.  

 Wydarzenia zawarte w Kronice dotyczyć będą zarówno zagadnień 

związanych z życiem prywatnym Adolfa Hitlera i jego rodziny, głównie zaś z 

rozwojem jego kariery politycznej od szeregowego członka partii, poprzez 

osiągnięcie przywództwa w NSDAP do zdobycia władzy w państwie. 

Znacząca część Kroniki zostanie poświęcona ukazaniu III Rzeszy jako państwa 

totalitarnego, jednopartyjnego, gdzie całe życie społeczne podporządkowane 

zostało ideologii nazistowskiej i woli Führera. W tej części ukazany też 

zostanie narastający antysemityzm, który w przyszłości doprowadzi do zagłady 

narodu żydowskiego. Znaczna część Kroniki zawierać będzie wydarzenia 

związane z militaryzacją III Rzeszy, łamaniem przez nią postanowień Traktatu 

Wersalskiego i agresywnymi poczynaniami wobec państw sąsiednich – 

wcielenie Austrii i likwidacja państwa czechosłowackiego. Najobszerniejsza 

część zostanie poświęcona II wojnie światowej wywołanej przez Niemcy 

najazdem na Polskę we wrześniu 1939 r. Następnie chronologicznie 

przedstawione zostaną kolejne podboje Wehrmachtu: atak na Danię, Norwegię 

a następnie Belgię, Holandię i Francję, wojna na Bałkanach i w Afryce, bitwa 

powietrzna o Wielką Brytanię i wreszcie katastrofalna dla III Rzeszy próba 

podboju Związku Radzieckiego. Równolegle przedstawione zostaną główne 

działania militarne państw koalicji antyhitlerowskiej, które doprowadziły do 

klęski III Rzeszy. Obok działań zbrojnych przedstawione zostaną zbrodnicze 

działania i plany Niemców wobec podbitych narodów w szczególności zaś 

tragiczny los ludności żydowskiej, skazanej na zagładę zgodnie z planem 

„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. W 2015 r. zostały opracowane 

rozdziały Kroniki dotyczące lat 1936 – 1941. Publikacja planowana jest do 

wydania w 2016 r. 

Odpowiedzialny:  A.  Rukowiecki  
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Termin realizacji: styczeń – marzec  2015 r. 

 

- Kwerenda w literaturze przedmiotu dotycząca tajnego nauczania w latach 

1939 – 1945. Kwerenda będzie przygotowaniem do opracowania scenariusza 

wystawy czasowej po roboczym tytułem „Bez munduru i broni w walce z 

okupantem – tajne komplety”. Kwerenda będzie kontynuowana. Realizacja 

wystawy planowana jest w drugiej połowie 2016. 

Odpowiedzialna:  M. Helman   

Termin realizacji: lipiec - grudzień 2015 r.  

 

- Opracowywanie spisu listy ofiar więźniów styczniowej masakry na 

Radogoszczu w 1945 r.  

Korekta, uaktualnienia i uzupełnienia w „Kartotece byłych więźniów 

Radogoszcza”.  W sumie z kartoteki więziennej wypisano 2 976 nazwisk osób, 

co do których znaleziono informacje, że zostały przywiezione do więzienia 

Radogoszcz, a nie ma informacji o ich wywiezieniu. Lista ta stanie się bazą do 

ustalenia domniemanej ilości ofiar styczniowej masakry z w 1945 roku, 

dokonanej przez Niemców. Prace te związane są z projektem Wojewódzkiego 

Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, umieszczenia tych nazwisk na 

bezimiennej aktualnie zbiorowej mogile ofiar tej masakry, na cmentarzu św. 

Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi. Obejmuje ogółem około 1230 nazwisk, w 

tym 133 o brzmieniu rosyjskim i będzie również ujęta w publikacji o więzieniu 

radogoskim.    

Odpowiedzialny: W.   Źródlak 

Termin realizacji: cały rok 2015 

 

- Kwerenda przygotowywana do komentarza historycznego, 

charakteryzującego postacie kadry dowódczej Powstania 1863 r. z regionu 

łódzkiego oraz ich późniejsze losy, odnoszące się m. in. do ks. Józefa 

Czajkowskiego, dr Józefa Dworzaczka, Teodora Rybickiego oraz Roberta 

Skowrońskiego.  Wygłoszony został podczas spotkania promocyjnego 

publikacji zbiorowej pt. „Powstanie Styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i 

materiały”, które odbyło się w siedzibie MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 w 

dniu 28 stycznia 2015 r.  
Opracował: Karol Jadczyk 

Realizacja:  styczeń 2015 r. 

 

-  Opracowywanie tekstu pracy dyplomowej  w formie scenariusza wystawy pt. 

„Żołnierze w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”. 

Scenariusz był próbą zbudowania wystawy za pomocą nowoczesnych środków 

przekazu oraz multimediów a równocześnie ukazywał muzealia, jako 

oryginalne przedmioty, które mają największą wiarygodność i wartość 

poznawczą oraz edukacyjną dla odbiorcy. Tematyka tradycyjna została 

przedstawiona w sposób atrakcyjny dla zwiedzających w szczególności dla 

młodzieży. Scenariusz dostosowany został do możliwości przestrzennych sal 

ekspozycyjnych Oddziału Martyrologii Radogoszcz, tak by w przyszłości 

możliwa była jego realizacja w rzeczywistych warunkach Muzeum. 

Realizacja zadania była podstawą zaliczenia i uzyskania dyplomu 

muzealniczego na studium podyplomowym Uniwersytetu Warszawskiego. 

Odpowiedzialna: M.  Helman 
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Termin realizacji: I połowa 2015 r.   

 

- Opracowanie do druku  i redakcja tekstu publikacji zwartej:  

Rafał Pakuła, „Opactwo cystersów w Sulejowie - plany adaptacji na średnią 

szkołę rolniczą autorstwa Czesława Przybylskiego.”  

Odpowiedzialny: R.  Pakuła  

Termin realizacji: styczeń - marzec 2015 r.  

 

- Opracowanie tekstu dla lektora wprowadzającego widza w temat wystawy 

70. Rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie”. Przygotowanie 

ścieżki dźwiękowej do prezentacji tej ekspozycji.  

Tekst wprowadzający ma tłumaczyć zwiedzającym zasady zwiedzania i 

prowadzenia narracji historycznej ekspozycji.  

Odpowiedzialny: R.  Pakuła  

Termin realizacji: luty - kwiecień 2015 r. 

 

- Opracowanie tekstu i prezentacji dla członków Towarzystwa Przyjaźni 

Polsko-Niemieckiej w Chemnitz oraz władz i mieszkańców Chemnitz 

(Niemcy) na temat Łódzkiej burżuazji przemysłowej i jej wkładu w budowanie 

Niepodległego Państwa Polskiego. 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN P. Machlański 

Termin realizacji: sierpień -wrzesień 2015 r. 

 

- Opracowanie materiałów do panelu dyskusyjnego poświęconego Rewolucji 

1905 r. W ramach przygotowań do panelu dyskusyjnego poświęconego 

Rewolucji 1905 r. lektura wybranych prac będących podstawą merytoryczną 

projektu: „Kwiatów polskich” J. Tuwima, K. Ratajskiej „O mariażu 

bukieciarstwa z poezją. Do źródeł Kwiatów polskich Juliana Tuwima”, tejże 

„Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu”, 

pracy „Rewolucja 1905 r.” (red. K. Piskały i W. Marca), P. Sydora „Państwo i 

prawo w koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Dawidowicza Trockiego. 

Marksistowska wizja dziejów w warunkach kraju zacofanego”, F. Zycha, 

Rewolucja 1905 (z serii Dzieje narodu i państwa polskiego). 

- Zajęcie się sprawami organizacyjnymi związanymi z planowanym panelem: 

kontakt z prelegentami, w celu uzgodnienia terminu przedsięwzięcia, spotkanie 

z prof. Krystyną Ratajską w celu uzgodnienia zakresu tematycznego 

wystąpienia oraz wybranie zdjęć i przygotowanie prezentacji do wystąpienia 

prof. K. Ratajskiej.   

Dnia 17 czerwca moderowanie spotkania poświęconego Rewolucji 1905 r. 

Odpowiedzialna: S. Wielichowska   

Termin realizacji: luty – 17 czerwca 2015 r. 

 

- Rozpoczęcie prac związanych z tłumaczeniem ksiąg więziennych, które 

zawierają listę osób osadzonych w więzieniu przy ul. Gdańskiej w czasie II 

wojny światowej. W ramach przygotowań do tłumaczenia pozyskano 

informację o kurrentschrift (wydrukowano wzory ułatwiające odczytanie 

zapisów z ksiąg). 

Odpowiedzialna: S. Wielichowska   

Termin realizacji: styczeń - grudzień 2015 r. 
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- Opracowanie projektu nowych zajęć edukacyjnych w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz MTN w Łodzi pt. „I  TY MOŻESZ ZOSTAĆ MŁODYM 

MUZEALNIKIEM”, w formie informacyjnej na plakat i na stronę internetową 

Muzeum. 

Zadaniem uczestników będzie organizacja małej wystawy stworzonej z 

wykonanych przez siebie prac, opisanie ich, narysowanie plakatu tytułowego 

oraz stworzenie zaproszeń na ekspozycję dla swoich rodzin i znajomych. 

Zajęcia poszerzają wiedzę historyczną oraz kształtują: 

- szacunek dla muzealiów jako oryginalnych przedmiotów z epoki będących 

dziedzictwem narodowym i kulturowym 

- postawy patriotyczne 

- umiejętność pracy w grupie 

- poczucie estetyki 

- zdolności plastyczne 

- zdolności autopromocyjne 

Realizacja zajęć planowana jest w Oddziale, w miesiącu lipcu 2015 r. i od 

września przez cały rok szkolny 2015/2016. 

Odpowiedzialny: M.  Helman  

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2015 r. 

 

- Opracowywanie do publikacji tekstu wywiadu radiowego  – Eugenii Pohl, 

byłej nadzorczyni obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Tekst wywiadu 

radiowego    spisany został  ze słuchu, w czerwcu 2015 roku przez 

praktykantki (studentki UŁ) w Oddziale Martyrologii Radogoszcz do pliku 

tekstowego.  

Odpowiedzialny: W. Źródlak   

Termin realizacji: kwiecień- grudzień 2015 r. 

 

- Opracowywanie tekstu artykułu o jednym z wachmanów niemieckich w 

latach okupacji  z więzienia  na Radogoszczu w Łodzi – Georgu Brade. Szkic  

biograficzny oparty jest na wspomnieniach córki, Aurelii Scheffer oraz 

literaturze historycznej przedmiotu. Artykuł planowany jest do publikacji w 

„Biuletynie Instytutu Pamięci  Narodowej”.  

Odpowiedzialny: W. Źródlak   

Termin realizacji: II połowa 2015 r. 

 

- Opracowywanie publikacji  na temat „Książki telefonicznej  miasta Łodzi 

(Litzmannstadt) z 1940 r. Analiza i interpretacja zapisów nazwisk osób i nazw  

firm, według wojennego  spisu ulic Łodzi. Wykorzystano  w pierwszym etapie 

efekt pracy praktykantów studentów UŁ, odbywających  zajęcia w maju, 

czerwcu i wrześniu 2015 r., w Oddziale Martyrologii  Radogoszcz, którzy 

dokonali spisu danych osobowych  z książki na plik tekstowy. 

Odpowiedzialny: W. Źródlak   

Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2015 r. 

 

- Opracowanie artykułu do druku  wraz z redakcją tekstu do IV tomu 

Muzealnego Rocznika Historycznego MTN w Łodzi: 

Andrzej Amons, Paweł Bezak, Mieczysław Góra, Adam Kuczyński, Dominika 

Siemińska, Michał Siemiński, „Badania archeologiczno-ekshumacyjne grobów 
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masowych z okresu I wojny światowej, prowadzonych na terenie cmentarza 

parafialnego w miejscowości Kostiuchnówka (Ukraina).”   

W dniach 3-8 sierpnia 2015 roku przeprowadzono prace archeologiczne 

i ekshumacyjne grobów żołnierzy poległych w trakcie działań wojennych od 

października 1915 r. do lipca 1916 r., w rejonie miejscowości Kostiuchnówka 

na Ukrainie. Badania prowadzone były z inicjatywy Jarosława Góreckiego, 

komendanta Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego w Kostiuchnówce, 

pod patronatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przez polsko-

ukraińską ekspedycję. 

W pracach zespołu uczestniczyli pracownicy ДП „Волинські старожитності” 

ДП НДЦ ОАСУ ІА НАНУ (DP OASU „Volyn”) – archeolodzy - Aleksiej 

Zlotohorsky, Serhij Shablovsky, Taras Verba oraz ukraiński historyk Andrzej 

Amons. Ze strony polskiej w pracach uczestniczyli dr Dominika Siemińska – 

archeolog, kierownik prac (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), mgr 

Mieczysław Góra - archeolog (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi), mgr Adam Kuczyński-historyk (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), 

mgr Michał Siemiński -archeolog (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), mgr 

Paweł Bezak (Muzeum Niepodległości w Warszawie), mgr Katarzyna 

Rogalska oraz mgr Łukasz Suska (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) 

oraz grupa harcerzy z Chorągwi Łódzkiej ZHP. 

Tekst  opracowany wraz ze  współautorami: M.  Góra oraz  Andrzej Amons, 

Paweł Bezak,  Adam Kuczyński, Dominika Siemińska, Michał Siemiński, 

Termin realizacji: wrzesień  – listopad  2015 r.   

 

- Opracowanie zajęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

dotyczących tematu martyrologicznego – Więzienie Radogoszcz. Tytuł zajęć 

brzmi: „Proces”.  

Planowana nowa tematyka  lekcji  muzealnych przybliży historię więzienia 

Radogoskiego. Ideą najważniejszą tych lekcji jest ukazanie trudnej historii tego 

miejsca, wyciągnięcie wniosków oraz  postawienie w stan oskarżenia ludzi 

odpowiedzialnych z terror i zbrodnie radogoską. Młodzież wcieli się w rolę 

prawników, których zadaniem jest dotrzeć do niezbitych dokumentów 

potwierdzających popełnione zbrodnie niemieckie. Zajęcia się gają po 

nowoczesne techniki edukacyjne (praca w grupach, burza mózgów, pokaz 

multimedialny, film, quiz) oraz tradycyjne (pogadanka historyczna). Termin 

wprowadzenia zajęć na Radogoszczu  - październik 2015 r. 

Tekst  opracował: R. Pakuła  

Termin realizacji: wrzesień - październik 2015 r.  

 

- Opracowanie wstępnej koncepcji wystawy czasowej o żołnierzach i oficerach 

polskich osadzonych podczas II wojny światowej  w niemieckich Oflagach i 

Stalagach, realizacja 2016/2017 r. 

Koncepcja wystawy zakłada wykorzystanie bogatych zbiorów i pamiątek po 

oficerach polskich osadzonych w Oflagach i Stalagach. Projekt wystawy 

zakłada ukazanie zbiorów z podpisami i dokumentacją fotograficzną. Pamiątki 

byłyby grupowane tematycznie. Wstępny projekt wystawy nie przewiduje 

rozbudowanej narracji tekstowej, tak jak realizowane to było dotychczas. Tekst 

zostałby opracowany w wydawnictwie towarzyszącym wystawie. Siła 

przekazu ma zostać oparta na aranżacji plastycznej oraz eksponatach 

zgromadzonych w zbiorach MTN.  
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Odpowiedzialny: R. Pakuła  

Termin realizacji: listopad – grudzień 2015 r.  

 

- Kontynuowanie projektu naukowo-badawczego dotyczącego historii 

więzienia przy Długiej (Gdańskiej) w latach 1885-1953, w związku z 

funkcjonowaniem stanowiska komputerowego przy wystawie stałej, 

poświęconej części więziennej, które umożliwia zwiedzającym zapoznanie się 

z dziejami budynku więziennego i biogramami więźniów. 

 W dn. 14 lipca wyjazd do Poznania w celu nagrania relacji  p. Teresy 

Darskiej – skazanej za działalność w organizacji niepodległościowej i 

przetrzymywanej w więzieniu przy Gdańskiej od sierpnia 1950 r. do lutego 

1951 r. Także zmontowanie nagranej relacji i przekazanie osobie 

odpowiedzialnej za umieszczenie jej na stanowisku komputerowym.  

 Uzupełnianie biografii znajdujących się na stanowisku komputerowym 

(m.in. biografie Teresy Darskiej, Alicji Perz-Szletyńskiej). 

 W dniu 1 października przeprowadzenie w Katowicach wywiadu z p. 

Walentyną Ignaszewską-Nikodem (przetrzymywaną w więzieniu przy 

Gdańskiej od kwietnia 1941 r. do sierpnia 1942 r., a od września 1942 r. w 

obozie KL Auschwitz). Następnie zmontowanie nagranej relacji i 

przekazanie osobie odpowiedzialnej za umieszczenie jej na stanowisku 

komputerowym. 

Odpowiedzialna: S. Wielichowska   

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2015 r.  

 

- Kwerendy  w celu opracowania artykułu do druku:   

Mieczysław Góra, Cmentarz ofiar NKWD w Kijowie-Bykowni z lat 1937-1941 

w świetle najnowszych źródeł ukraińskich, [w:]  POLSKI CMENTARZ 

WOJENNY KIJÓW-BYKOWNIA. KSIĘGA CMENTARNA, pod red. naukową 

Andrzeja Krzysztofa Kunerta. 

Odpowiedzialny: M.  Góra  

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2015 r. 

 

- Prace redakcyjne i adiustacja tekstów oraz pierwsza korekta redakcyjna do 

zawartości merytorycznej „Muzealnego Rocznika Historycznego” MTN w 

Łodzi, tom III, obejmującego problematykę Zbrodni katyńskiej na obszarze 

Ukrainy i dziejów tajnego cmentarzyska NKWD z lat 1937-1941, ze 

szczególnym uwzględnieniem prac archeologiczno-ekshumacyjnych 

prowadzonych w latach 2001-2012 na cmentarzysku ofiar NKWD w Kijowie 

Bykowni. Publikacja (druk) tomu III  „Muzealnego Rocznika Historycznego” 

MTN w Łodzi planowana jest w pierwszej połowie 2016 roku.  

Odpowiedzialny: M. Mirowski,  M. Góra  

Termin realizacji: wrzesień – grudzień  2015 r. 

 

- Kwerenda w celu opracowania scenariusza wystawy czasowej -  planszowej,  

pt.: „Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii” 

Realizacja planszowej wystawy okolicznościowej pt. „Piotr Wysocki. Bohater 

w cieniu historii”, będącej ilustracją do zajęć przeprowadzanych w listopadzie, 

a przeznaczonych dla uczniów gimnazjum łódzkich.  Opracowanie koncepcji 

wystawy, przeprowadzenie kwerend do jej scenariusza Realizacja wystawy - 

listopad 2015 roku. Wystawa prezentowana jest od II połowy listopada 
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bieżącego roku do połowy stycznia 2016 roku. w Wojskowym Centrum 

Kształcenia Kadr Medycznych w Łodzi.       

Odpowiedzialny: P. Stępień A. Kacperski   

Termin realizacji: czerwiec – grudzień   2015 r. 

 

- Rozpoczęcie kwerendy w celu opracowania scenariusza wystawy czasowej  

pt. „Polskie Wiktorie - Banderia Prudendorum”, której realizacja nastąpi w 

2016 roku w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13.  Ekspozycja  realizowana będzie 

głównie z myślą o młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Wystawa 

przypominałaby o dawnej chwale Rzeczypospolitej, której zwycięstwa w boju 

wiktorie rozsławiły nasze państwo w całej Europie. 

Odpowiedzialny: A. Kacperski   

Termin realizacji: czerwiec – grudzień   2015 r. 

 

- Kwerenda do  wystawy czasowej pt. „Między prawdą a legendą. Rzecz o 

Józefie Piłsudskim” 

Założenia wystawy: 

Postać Józefa Piłsudskiego wzbudzała i nadal wzbudza wiele emocji, chociaż 

od jego śmierci upływa już 80 lat i dawno odeszli ci, którzy razem z nim szli 

do „Niepodległej”, i ci, którzy mieli zupełnie inną wizję Odrodzonej Ojczyzny. 

Był Marszałek człowiekiem, którego działalność odbiła się szerokim echem 

zarówno w Polsce, jak i na świecie. Długo wymieniać by zasługi, jakimi 

przyczynił się dla dobra Ojczyzny, jak i stanowiska, które piastował w trakcie 

jej odbudowy. Józefa Piłsudskiego już za życia otaczała legenda, a jego śmierć 

była szokiem dla większości Polaków. Przypadająca w 2015 roku 80 rocznica 

jego śmierci jest okazją do przypomnienia współczesnym, a głównie 

młodzieży, wydarzeń, które wiążą się z postacią Józefa Piłsudskiego na tle, 

jakże skomplikowanej ale i niezwykle ważnej epoki w naszych dziejach - tym 

bardziej, że z Łodzią wiąże się istotny, choć niezbyt fortunny epizod jego 

życia, a Muzeum nasze jest niejako spadkobiercą przedwojennego Muzeum 

im. Józefa Piłsudskiego. Ekspozycja: w sali wystawowej Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13, przedstawi etapy życia i 

działalność tego, który „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. 

Wystawie będzie towarzyszyła publikacja o tym samym tytule, której wystawa 

była ilustracją oraz katalog w formie składanki, ukazujący najciekawsze 

eksponaty związane z postacią Józefa Piłsudskiego, a znajdujące się w 

zbiorach naszego Muzeum.   

Przygotowano koncepcje wystawy, kwerendy biblioteczne i muzealne, oraz 

prace nad scenariuszem. 

Przeprowadzono następujące kwerendy biblioteczne i muzealne: 

Biblioteka MTN w Łodzi, Biblioteka im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 

Biblioteka UŁ, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Instytut im. Józefa 

Piłsudskiego w Londynie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum w 

Sulejówku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 

Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polski w Warszawie, 

Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum 

miasta Krakowa, Muzeum w Płocku, Muzeum w Sieradzu,  Muzeum w 

Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w 

Krośniewicach, Muzeum w Pabianicach, Muzeum w Bełchatowie, Muzeum w 

Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 
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Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum w Wieluniu, 

kolekcjonerzy prywatni.  

Odpowiedzialny: A. Kacperski i J. Sporczyk-Moskal 

Termin realizacji: styczeń - maj  2015 

 

- Kwerenda i opracowanie do druku książki autorstwa starszego kustosza 

Andrzeja Kacperskiego pt. „Noblesse oblige. Rzecz o szlachcie polskiej”. 

Nowa pozycja książkowa to opowieść o Rzeczpospolitej szlacheckiej – 

najstarszej nowożytnej demokracji, jej obyczajach, ideałach i ceremoniale – to 

treść publikacji towarzyszącej wystawie „Rzecz o szlachcie polskiej” otwartej 

w 2015 roku w Muzeum w Gliwicach. Zarówno książka jak i 

wystawa przybliżają dzieje stanu szlacheckiego i kulturę sarmacką w jej 

największym rozkwicie. Pokazują szlachtę jako inicjatora reform ustrojowych, 

gospodarczych i kulturalnych, jej rozrywki, siedzibę rodową – drewniany dwór 

oraz spójny i zaskakująco elastyczny zestaw wartości rodzinnych, społecznych 

i narodowych jakim był sarmatyzm. 

Sama nazwa „szlachta” pochodzi ze staroniemieckiego „slahta”, 

spokrewnionego etymologicznie ze „schlagen” (uderzać, walczyć) oraz 

„geschlecht” (ród, rasa). Przekształcenie się rycerstwa w szlachtę nastąpiło w 

Polsce w XIV i XV wieku. W przeciwieństwie do innych państw ówczesnej 

Europy proces ten miał charakter masowy – stąd niespotykana nigdzie indziej 

liczebność „narodu szlacheckiego”. Szlachta polska zyskując wszelkie prawa i 

przywileje wzięła jednocześnie na siebie wyłączną odpowiedzialność za rządy, 

a tym samym losy państwa. Ustrój Rzeczpospolitej był uważany za najlepszy 

w świecie, a polski Sejm za najstarszy. Chętnie przyrównywano go do ustroju 

republikańskiego Rzymu i greckich polis. Podstawą Rzeczpospolitej były 

prawa kardynalne, czyli Artykuły henrykowskie oraz pacta conventa, a w 

okresie późniejszym również liberum veto. Każdą próbę ich naruszenia 

traktowano jak najwyższą zbrodnię i podejmowano próby odwołania króla, 

który ośmielił się sprzeciwić masom szlacheckim. 

 Realizacja: styczeń – luty 2015 r. 

Odpowiedzialny: A. Kacperski  

ISBN 978-83-89856-72-2 

 

-  Kwerenda do realizacji scenariusza wystawy  czasowej, opracowania książki 

i folderu  pt: Andrzej Kacperski,  „Zapomniany bohater. Rzecz o Piotrze 

Wysockim” w MTN w Łodzi w 2016 r. 

Będzie to materiał ilustrujący postać Piotra Wysockiego, pułkownika Wojska 

Polskiego, inicjatora Powstania Listopadowego, działacza 

niepodległościowego. Był przywódcą sprzysiężenia podchorążych, które 

doprowadziło do wybuchu 29 listopada 1830 roku wielkiego powstania 

narodowego. Był zesłańcem, w dniu 3 marca 1831 r. został odznaczony 

Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.   

Ilustrowany tekst około 200 stron, podzielony na rozdziały: 

- Zamiast wstępu 

- Królestwo Polskie w przeddzień powstania 

- Dzieciństwo i młodość - Piotr Wysocki 

- Noc Listopadowa – wybuch powstania 

- Wojna polsko-rosyjska. Armia Królestwa Polskiego. Bitwy Powstania 

Listopadowego 
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- Szanse Powstania i cena upadku 

- Więzień stanu 

- U schyłku życia Powstanie Listopadowe w literaturze i sztuce 

 - Resume 

Odpowiedzialny: A. Kacperski  

Realizacja: czerwiec-grudzień 2015 r. 

 

- Dalszy ciąg kwerendy do konspektu i materiałów spaceru edukacyjnego 

„Łódź, moja zakazana miłość”. Arnold  Mostowicz (1914-2002).  

Odpowiedzialny: I. Terela   

Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2015 r. 

 

- Kontynuacja kwerend w celu opracowania scenariusza i folderu wystawy 

„70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie.”. Triumf, zbrodnie 

i klęski. Poszukiwanie materiału naukowego w Bibliotece Uniwersytetu 

Łódzkiego, Bibliotece MTN, Dziale Zbiorów MTN, Archiwum Państwowym 

w Łodzi, Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie, Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz  w zbiorach 

prywatnych i zbiorach własnych do wymienionych wyżej zagadnień.  

Odpowiedzialni: R. Pakuła,  

Termin realizacji: styczeń – maj 2015 r.  

 

- Kwerenda 9 tomów akt (S56/102n - ok. 1500 stron) śledztwa b. Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich Oddział w Łodzi (obecnie w zbiorach IPN 

Oddział w Łodzi) w sprawie zbrodni na nerwowo i psychicznie chorych w 

szpitalu w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej  (tzw. Kochanówka ). Pomimo, że 

prowadzącym śledztwo, nie udało się wykryć bezpośrednich sprawców 

zbrodni, zebrany materiał dowodowy poraża zebranymi faktami. Materiały 

były wykorzystywane w opracowaniach dotyczących eksterminacji ludności 

polskiej podczas II wojny światowej, nadal jednak wiele wątków jak np. 

zbrodnie na dzieciach chorych psychicznie i nerwowo – trzeba badać i 

popularyzować.  

Odpowiedzialny: G. Wróbel    

Termin realizacji: cały  2015 r. 

 

- Kwerenda  archiwalna  w Archiwum Państwowym w Łodzi, Żydowskim 

Instytucie Historycznym, The United States Holocaust Memorial Museum 

(USHMM), Ghetto Fighters House Museum,  

The U.S. Government Accountability Office (GAO), YAd Vashem, 

Bundesarchiv (Koblenz), Bildarchiv (Berlin), 

 Narodowym Archiwum Cyfrowym. 

Odpowiedzialni: I. Terela przy współpracy z  A. Pełką 

Termin realizacji: cały 2015 r. 

 

- Kwerenda archiwalna oraz przygotowanie materiałów i fotografii 

dotyczących Stacji Radegast - Miejsca Pamięci Narodowej. 

Odpowiedzialna: I. Terela 

Termin realizacji: cały 2015 r. 
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- Kwerenda archiwalna oraz przygotowania do prelekcji w dniu 12 stycznia 

2016 r. na temat: „Deportacja Romów i Sinti do Litzmannstadt Getto”  

Odpowiedzialni: I. Terela przy współpracy z A. Grzegorczykiem.  

Termin realizacji: cały 2015 r. 

- Kwerendy bieżące dla rodzin osób przebywających w Litzmannstadt-Getto.  

Zakończono  jeden kontakt, utrzymywany i realizowany przez cały rok 2015. 

Niemożność odnalezienia właściwego materiału fotograficznego oraz inne 

okoliczności tej sprawy pod kątem losów osoby poszukiwanej, wymusiły 

przekazanie jej do IPN Oddział w Łodzi.  Zakończono kwerendę - prośbę w 

sprawie osoby poszukiwanej, pochodzącej z Pabianic („ślad o niej zaginął w 

Liztmannstadt-Getto”). Wyniki kwerend są przesyłane drogą e-mailową do 

zainteresowanych.  

Odpowiedzialna: I. Terela 

Termin realizacji: cały 2015 r. 

 

- Kwerenda dotycząca zbierania materiałów do projektu „Makieta 

Litzmannstadt –Getto”.  

 Odpowiedzialna: I. Terela 

Termin realizacji: cały 2015 r. 

 

- Kwerenda biblioteczna dotycząca dziejów dzielnicy Bałuty przed II wojną 

światową.  

Odpowiedzialna: I. Terela 

Termin realizacji: cały 2015 r. 

 

- Kwerendy do opracowania tekstu publikacji „Piłsudczana w zbiorach 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych”. Wybrane eksponaty”, która 

towarzyszyła wystawie „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie 

Piłsudskim”.  

Zadanie obejmowało: 

przygotowanie opisów  do wybranych eksponatów, udział w kompozycji 

merytorycznej i plastycznej zdjęć, korekta wydawnicza.   

Termin: marzec-kwiecień 2015 r.  

Odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal 

 

- Kwerendy w literaturze przedmiotu i w Zbiorach Specjalnych Biblioteki 

Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, Muzeum Karykatury w Warszawie oraz Filmotece Narodowej w 

Warszawie, dotyczące opracowania koncepcji  i scenariusza wystawy 

czasowej: II Rzeczpospolita w karykaturze”.  

Termin realizacji: wrzesień- grudzień 2015 r.  

Odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal  
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- Kwerendy do współpracowania wstępnej koncepcji wystawy stałej „Drogi do 

wolności” w siedzibie MTN przy ul. Gdańskiej 13. 

Termin realizacji: drugi – trzeci kwartał 2015 r.   

Odpowiedzialni: A. Pełka, J. Sporczyk-Moskal, A. Kulazińska, M. Mirowski, 

S. Wielichowska 

 

- Kwerendy do przygotowania artykułu Operacja Łódzka 1914 roku. 
Niewykorzystane szanse na zwycięstw (publikacja w „Roczniku MTN w Łodzi,   
przeprowadzone kwerendy: prace teoretyków wojskowości: niemieckich, radzieckich, 
polskich)  
Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy do przygotowania artykułu Park amunicyjny Legionów Polskich w 

Łodzi w latach 1916-1917 (będzie to publikacja Stowarzyszenia Miłośników 

Dawnej Broni i Barwy) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy do przygotowania referatu Żołnierz – obywatel. Wizje a realia 

Wojska Polskiego 1918-1939 (referat będzie wygłoszony na XIII Forum 

Historyków Wojskowości w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w 2016 

roku; tematem przewodnim Forum będą „Powinności Żołnierskie”) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy do przygotowania odczytu Oficerowie garnizonu łódzkiego – 

ofiary zbrodni katyńskiej; w tym wybór materiału ikonograficznego do 

prezentacji w programie Power Point; prelekcję zaplanowano na 15 kwietnia 

2015 roku (dla potrzeb promocji przygotowano abstrakt wystąpienia). 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy do przygotowania odczytu o dziejach polskiego niszczyciela 

„Grom” – potrzebne do wygłoszenia odczytu na comiesięcznym zebraniu 

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

(przygotowano abstrakt) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy dla potrzeb opracowania trasy i programu spaceru Szlakiem 

Pamięci Bohaterów Niepodległości w ramach Senioraliów 2015 (spacer po 

Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej do mogił i kwater powstańców 1863 

roku, uczestników wojny 1920 roku oraz żołnierzy II wojny światowej) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy dotycząca ustalenia związków pułkownika Józefa Rzodkiewicza, 

uczestnika insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich z ziemią łódzką 

(tekst będzie umieszczony na stronie Grupy Rekonstrukcji 10 pułku piechoty w 

Łowiczu) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 
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– Kwerendy do przygotowania prelekcji W ogniu walki. Rzecz o Bitwie 

Warszawskiej (przygotowanie pokazu multimedialnego do wspomnianej 

prelekcji) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Kwerendy na prośbę prof. Witolda Jarno z Instytutu Historii UŁ 

przeprowadzenie kwerendy materiałów ikonograficznych w naszych zbiorach 

dotyczących 10 Dywizji Piechoty w latach 1918-1939, w związku z 

przygotowaniem wydania monografii wspomnianego związku taktycznego 

(autorstwa W. Jarno i W. Kozłowskiego) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– zakończono pracę nad przygotowaniem do druku referatu Park amunicyjny 

Legionów Polskich w Łodzi w latach 1916-1917 wygłoszonego na 

ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i 

Barwy „Legiony Polskie w Wielkiej Wojnie”: kwerendy uzupełniające na 

łamach pisma „Niepodległość” wychodzącego w latach II Rzeczypospolitej 

oraz w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego (zespół Legiony Polskie 

– częściowo udostępniany przez internet); będzie wydany sumptem SMDBiB 

– praca do referatu Żołnierz – obywatel. Wizje a realia Wojska Polskiego 1918-

1939 (ma być złożony do druku przez Akademię Marynarki Wojennej do 10 

stycznia 2016 r.) 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– redakcja rozdziałów I-V dysertacji 26 Dywizja Piechoty w latach 1918-1939 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– złożono do druku: Park amunicyjny Legionów Polskich w Łodzi w latach 

1916-1917 (patrz kwerendy, opracowania i badania naukowe) 

 

 

– złożono do publikacji w internecie: biogram płk. Józefa Rzodkiewicza (1774-

1828), uczestnika insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich  

(uwagi j. w.). 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

- Opracowanie dwóch alternatywnych koncepcji wystawy czasowej 

poświęconej siedemdziesiątej rocznicy Bitwy o Anglię: a) ukazującej udział 

Polaków (w tym zwłaszcza mieszkańców ziemi łódzkiej) w okresie bitwy o 

Anglię w 1940 roku; b)ukazującej wkład Polaków w zwycięstwo alianckich sił 

powietrznych nad państwami osi w latach 1940-1945 (także z ukazaniem 

lotników ziemi łódzkiej). 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

– Opracowanie nowej koncepcji ekspozycji (patrz wyżej) – zmieniony tytuł: 

Lotnik skrzydlaty władca świata… Sławni polscy lotnicy  bohaterowie walk o 

Niepodległą (1914-1945). Ekspozycja ukaże sylwetki słynnych polskich 

lotników bohaterów I wojny światowej, wojny z Rosją bolszewicką oraz II 

wojny światowej, m.in. takich postaci, jak: Stec, Skalski, Zumbach, 
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Horbaczewski, Urbanowicz i inni. Pokazane będą także sylwetki lotników 

związanych z ziemią łódzką: Skarżyńskiego, Żwirki, Wigury, Barskiego czy 

Jeziorowskiego. Na wystawę złożą się pamiątki po lotnikach (medale, 

fotografie a nawet fragmenty szczątków samolotów, dokumenty osobiste) oraz 

(w dużej ilości) modele ich samolotów. Będą także zaprezentowane dioramy 

modelarskie, m.in. ukazujące zestrzelenie Henschla-126 przez Stanisława 

Skalskiego we wrześniu 1939 roku. Prezentowane eksponaty i modele będą 

pochodzić ze zbiorów prywatnych p. Piotra Matwieja (znanego łódzkiego 

kolekcjonera, prezentującego swe zbiory w kościele Matki Boskiej 

Zwycięskiej przy ul. Łąkowej), Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi oraz łódzkiego środowiska modelarskiego. Wystawa powstanie dzięki 

aktywnemu wsparciu Sklepu Modelarskiego „DA-TA” w Łodzi 

– nawiązanie kontaktu (e-mailowego) z p. Hannę Czartoryską (firma „Szabla 

Polska” z Ostrołęki) w sprawie ekspozycji o Armii Księstwa Warszawskiego – 

„200 LAT PO WATERLOO” (z uwagi jednak na ograniczone fundusze 

Muzeum zrezygnowano z realizacji tego zadania). 

Odpowiedzialny: Konrad Czernielewski 

 

 - Opracowywanie i realizacja „Projektu Makieta Litzmannstadt –Getto”  

Projekt interdyscyplinarny Makieta Litzmannstadt Getto realizowany był przez 

cały rok 2015 i obejmował kilka etapów, pod względem przygotowywania i 

dostosowywania do aktualnych programów grantowych.  

1. Opracowanie koncepcji projektu składającego się z 3 integralnych elementów: 

makieta statyczna, makieta wirtualna oraz film. 

2. Opracowanie i liczne korekty kosztorysu całościowego projektu. 

3. Program grantowy International Holocaust Rememberance Alliance 2015 

 Zapoznanie się z regulaminem i poprzednimi projektami realizowanymi z tego 

funduszu 

 Przygotowanie materiałów do złożenia aplikacji w ramach programu IHRA – 

opis projektu, kosztorys, przetłumaczenie na język angielski.  

 Złożenie aplikacji  

 Aplikacja została przyjęta, przyznano mniejsze fundusze 

 Korekta wniosku oraz budżetu, opracowanie Logical Framework 

 Rozpoczęcie realizacji 

 Przygotowanie repozytorium materiałów archiwalnych oraz współczesnych 

 Opracowanie, rozesłanie, rozstrzygniecie zapytania ofertowego dotyczącego 

budowy makiety statycznej. (konsultacja prawna p. Ż. Król, korekty według jej 

uwag) 

 Opracowanie umowy dla wybranego wykonawcy(konsultacja prawna p. Ż. 

Król, korekty według jej uwag) 

 Przygotowanie i przekazanie wstępnych materiałów do przygotowywanej 

makiety ( plany miasta, plany getta, pozyskanie zdjęć lotniczych z 1942 r.) 

 Dostarczanie materiałów dla wybranego wykonawcy (w trakcie) 

 Spotkania projektowe z konsultantami merytorycznymi (przynajmniej 1 na 

dwa tygodnie) w oddziale lub pracowni modelarskiej  

 Założenie grupy roboczej na jednym z portali społecznościowych 
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 Stały nadzór i konsultacje nad pracą grupy projektowej (każdy dzień roboczy) 

 Liczne kwerendy w materiałach APŁ, inwentarzach elektronicznych instytucji 

zagranicznych oraz ŻIH 

 Opracowanie budowy strony internetowej we współpracy z p. Marcinem 

Rodewaldem (konsultacja prawna p. Ż. Król, korekty według jej uwag) 

 spotkanie w Muzeum Historii Żydów Polskich z dyrektorem Z. Stępińskim 

odnośnie działań projektowych we współpracy (dyrektor MTN, E. 

Kaczmarek),przygotowanie i podpisanie umowy o współpracy 

 przygotowywanie punktów do opracowywania tekstów  

 przygotowywanie tematów ścieżek merytorycznych 

 wykup domeny internetowej oraz e-mail projektu(współpraca M. Rodewald) 

 Przygotowanie materiałów w celu pozyskiwania partnerów. 

4. Konsultacje projektu z p. Marią Goldstein (partner) – dotyczące instytucji 

partnerskich oraz p. Andrzejem Melsonem dotyczące ewaluacji. 

5. Promocja projektu: 

 Opracowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu 

na spotkaniu w Archiwum Państwowym w Łodzi z ambasadorami Austrii, 

Niemiec, Czech (współpraca w prezentacji dyrektor P. Machlański, M. 

Goldstein) – styczeń 2015 r. 

Opracowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu 

na spotkaniu w Narodowym Centrum Kultury 

Koordynator projektu – I. Terela 

Realizacja: przez cały rok 2015 

 

- Opracowywanie i realizacja „Projektu MKiDN – Miejsca Pamięci Narodowej 

– Stacja Radegast” 

 Przygotowanie i opracowywanie materiałów do wniosku, kwerendy, tworzenie 

kosztorysów (współpraca z p. A. Pełką i p. I.  Żukowskim-Mozerem).  

 kwerenda –zgromadzona dokumentacja MTN oraz Archiwum Państwowego  w 

Łodzi (zbiór Akta Miasta Łodzi za okres 1939-1945) w zakresie przygotowania 

dokumentacji budowlanej obiektu Stacja Radegast (A. Pełka). 

 spotkania zespołu projektowego (A. Pełka, I. Żukowski-Mozer, dyr. P. 

Machlański) dotyczące przygotowania opracowań i specyfikacji wniosku 

realizującego remont Oddziału Stacja Radegast. 

 spotkania z osobami przygotowującymi specyfikacje dotyczące ogrzewania, 

modernizacji oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków – prowadzenie przez I. 

Żukowskiego–Mozera oraz Dyrektora P. Machlańskiego.  

 konsultacja w sprawie zapotrzebowania energetycznego makiety statycznej na 

sali ekspozycyjnej.  

Koordynator projektu – I. Terela we współpracy z A. Pełką 

Realizacja: przez cały rok 2015 

 

- Opracowywanie i realizacja „Programu NCK – Kultura Interwencje”   

Plan interaktywny Litzmannstadt-Getto (we współpracy z A. Pełka) 

 Przygotowanie wniosku, opracowanie kosztorysu.  

 Wniosek został złożony. 

 Wniosek przyjęty negatywnie. 
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Koordynator projektu – I. Terela we współpracy z A. Pełka  

Realizacja: przez cały rok 2015 

 

- Przygotowanie archiwalnej i współczesnej dokumentacji historycznego 

obszaru Litzmannstadt Getto - Dotacja celowa UMŁ 

 przygotowanie specyfikacji i kosztorysu do wniosku  

 Wniosek został przyjęty do realizacji 

 Realizacja zadania 

 przygotowywanie bazy materiałowej do projektu (I. Terela, A. Pełka) 

 kwerenda dotycząca zbierania materiałów do makiety  

 kwerenda biblioteczna w tematyce dzieje dzielnicy Bałuty przed II wojną 

światową 

 kwerenda arciwalna 

– w Archiwum Państwowym w Łodzi, Żydowskim Instytucie Historycznym, 

The United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Ghetto Fighters 

House Museum,  

The U.S. Government Accountability Office (GAO), YAd Vashem, 

Bundesarchiv (Koblenz), Bildarchiv (Berlin), 

 Narodowym Archiwum Cyfrowym. 

 przygotowanie spisów fotografii potrzebnych, złożenie i przyjęcie zamówień. 

 opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych pod względem 

przydatności do projektu. 

 opracowanie zapytania ofertowego, dotyczącego wykonania bazy 

fotograficznej – konsultacja p. I. Żukowski-Mozer, p. P. Machlański, 

rozpoczęcie i zakończenie procedury zamówienia publicznego, opracowanie 

umowy dla wybranego wykonawcy, stały nadzór nad wykonawcami, odebrania 

i sprawdzenie przedmiotu umowy, zakończenie współpracy. 

 utworzenie bazy złożonej z ponad 5500 fotografii archiwalnych i 

współczesnych na nośnikach dyski zewnętrzne-3, dysk wirtualny (baza ulic 

utworzona przez jednego z konsultantów merytorycznych). 

 opracowanie zapytania ofertowego na produkcję filmu, rozpoczęcie i 

zakończenie procedury zamówienia publicznego, opracowanie umowy dla 

wybranego wykonawcy (we współpracy z p. Ż. Król), przekazanie materiałów 

dla wykonawcy, opieka nad realizacją, nagranie, stały nadzór nad 

wykonawcami, odebrania i sprawdzenie przedmiotu umowy, zakończenie 

współpracy. 

 opracowanie i przeprowadzenie spaceru „Historia getta w przestrzeni 

publicznej miasta”, frekwencja 20 osób. 

 Przygotowanie materiałów i fotografii do ulotki, zlecenie, nadzór i realizacja. 

 Opracowanie tekstu merytorycznego „Litzmannstadt Getto-zarys historii i 

upamiętnienie.” 

 Edycja powyższego tekstu dla tłumaczy. 

 Zlecenia oraz umowy z tłumaczami, nadzór, stały kontakt (j. angielski, 

niemiecki, hebrajski, czeski). 

 Korekta budżetu. 
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 Rozliczenie programu – opracowanie raportu i kosztorysu we współpracy z 

Działem Księgowości oraz E. Kaczmarek. 

Realizacja: przez cały rok 2015 

Odpowiedzialna: I. Terela 

 

- Opracowanie wykładu, wygłoszenie oraz przedstawienie prezentacji  pt. 

„Upamiętnianie dzieci w czasie II wojny światowej w Łodzi.”, podczas 

jubileuszu Liceum Ojców Bernardynów. Materiał ma być wydany w postaci 

publikacji w 2016 r. 

Koordynator projektu: G. Wróbel przy współpracy I. Tereli 

Realizacja: wrzesień 2015 r. 

 

- Kwerenda, konsultacje i spotkanie z Jakubem Karfíkiem Ambasadorem 

Republiki Czeskiej oraz Konsulem Honorowym Ambasady, prof. Skotnickim – 

wstępne ustalenia dotyczące 75. Rocznicy Wsiedlenia Żydów 

Zachodnioeuropejskich do Litzmannstadt Getto w 2016 r. Przeprowadzona 

wstępna kwerenda dotycząca wsiedlonych do Litzmannstadt – Getto Żydów z 

Pragi pod kątem przygotowywanej konferencji w 2016 r. (zbieranie materiałów 

dla prof. Skotnickiego). 

Koordynator projektu: I. Terela  

Realizacja: wrzesień 2015 r. 

 

- Kwerenda, konsultacje i prace koncepcyjne związane z opracowaniem  

wystawy czasowej: „Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…” 1050. rocznica 

Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej.”[tytuł roboczy] 

Wystawa realizowana będzie z myślą o 1050 rocznicy przyjęcia Chrztu  przez 

Polskę. Przyjęcie chrześcijaństwa stało się jednym z trzonów powstania naszej 

państwowości. Władcy polskiemu, Mieszkowi, wykorzystującemu rywalizację 

europejską, udało się doprowadzić do uznania Polski za misyjne terytorium 

podległe bezpośrednio Rzymowi. Wprowadziło nasz kraj do grona ówczesnych 

cywilizowanych społeczności, a organizacja struktur kościelnych ułatwiła w 

znaczący sposób tworzenie państwa. Poprzez wieki Kościół był swoistym 

zwornikiem państwowości oraz znaczącym fundamentem tworzącej się kultury 

narodowej. Szczególnie w czasach utraty suwerenności stał się ostoją 

polskości, umożliwiał przekazywanie narodowych i patriotycznych tradycji.  

Planowana wystawa - tytułem nawiązuje do jednego z wezwań Jana Pawła II 

podczas wizyt Papieża w Polsce. W swej głównej części opierać się będzie o 

zbiory Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi, zasobów innych instytucji oraz 

eksponatów naszego Muzeum (pamiątki patriotyczno-religijne). Muzeum 

Archidiecezjalne np. dysponuje zabytkowymi szatami liturgicznymi od XIV 

wieku, paramentami takimi jak kielichy, krzyże, monstrancje od wieków 

średnich po nowożytne. Należą do nich także np. oryginalne bulle z 

pieczęciami, księgi biblii, ewangeliarze, psałterze, kancjonały i inne. Mamy do 

dyspozycji – parafialne zbiory chorągwi i sztandarów, często z patriotycznymi 

elementami. Z ostatnich stuleci - wiek XVIII, XIX oraz XX jest bogato 

reprezentowany w zabytki typu rzeźby, tablice pamiątkowe, nagrobki 

powstańcze itp.  
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Postaramy się ukazać reprezentatywne sylwetki, związane z naszym regionem, 

dziejami społeczno-religijnymi na przestrzeni wieków, z akcentem na wiek 

XX.   

Aranżacja wystawy przewiduje stanowisko multimedialne, lub stanowiska 

odsłuchowe w których znajdą się m. in. informacje o wystawie w języku 

polskim i angielskim.  Folder zostanie opracowany w językach: polskim i 

angielskim lub z wkładką informacyjną w języku angielskim. Publikacja z 

udziałem prof. dr hab. Małgorzaty Dąbrowskiej, prof. dr hab. Anny 

Kowalskiej-Pietrzak, dr hab. Zofii Wilk-Woś, pracowników naszego Muzeum 

będzie dotyczyła  wspólnoty dziejowej Kościoła i państwa (głównie na terenie 

centralnej Polski) oraz zawartości merytorycznej wystawy. 

Ekspozycja ma być przygotowana i udostępniona 11 czerwca 2016 w 

przededniu Diecezjalnego Święta Eucharystii z przewidywanym udziałem JE 

kardynała Pragi. Będzie prezentowana następnie podczas pobytu w Łodzi grup 

Światowych Dni Młodzieży, oraz by umożliwić wizyty szkół Łodzi i regionu 

do końca listopada 2015 roku. W ostatnich dniach grudnia 2015 r., złożono 

aplikację do Narodowego Centrum Kultury celem pozyskania środków na tę 

ekspozycję (współpraca przy aplikacji I. Terela). Ponadto w pierwszej połowie 

grudnia 2015 r. opracowano i złożono wniosek Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi o dotację celową Urzędu Miasta Łodzi projektu 

na realizację w 2016 r. powyższej wystawy czasowej. 

Odpowiedzialni: – G. Wróbel przy współpracy z I. Terelą 

Realizacja: wrzesień – grudzień 2015 r. 

 

- Kwerenda, konsultacje i opracowanie wniosku Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi o dotację celową Urzędu Miasta Łodzi projektu 

na realizację w 2016 r. wystawy czasowej  „II Rzeczpospolita w karykaturze” 

Ekspozycja zostanie przygotowana w maju 2016 r. z okazji 90. rocznicy 

przewrotu majowego 1926 r. Jej celem będzie przybliżenie historii Drugiej 

Rzeczypospolitej poprzez karykaturę. Na ekspozycji będą zaprezentowane 

karykatury obrazujące życie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, 

czy obyczajowe. Pokażemy między innymi karykatury Józefa Piłsudskiego, 

Ignacego Paderewskiego, Józefa Hallera, Wincentego Witosa, Władysława 

Grabskiego, Wojciecha Korfantego, Macieja Rataja i Wojciecha 

Trąmpczyńskiego, Walerego Sławka, Kazimierza Bartla, Józefa Becka, 

Edwarda Rydza-Śmigłego, Felicjana Sławoja-Składkowskiego, Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz Ignacego 

Mościckiego.  Zaprezentujemy między innymi karykatury obrazujące 

odrodzenie państwa polskiego po 123 latach niewoli, walki  o granice państwa 

polskiego, aż do wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.  Pokażemy między 

innymi prace nawiązujące do Konstytucji Marcowej 1921 r., czy do przewrotu 

majowego 1926 r.  

Na ekspozycji zaprezentujemy między innymi rysunki, grafiki, akwarele. 

Autorami prac są tacy artyści jak Zdzisław Czermański, Tadeusz Kleczyński, 

Antoni Wasilewski, Jerzy Zaruba, Jerzy Szwajcer i Andrzej Siemaszko. Obok 

karykatur zamieścimy również czasopisma satyryczne.   

Eksponaty zgromadzone na wystawie będą pochodzić między innymi z 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Karykatury w 

Warszawie,  Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Łodzi. 
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Ekspozycja będzie wyjątkową i ciekawą lekcją historii szczególnie dla 

młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Znajdą 

się na niej bowiem nowoczesne rozwiązania interaktywne i multimedialne. W 

tzw. „kąciku interaktywnym” będzie między innymi gra edukacyjna „wirtualne 

puzzle”. Zwiedzający będzie mógł ułożyć na ekranie dotykowym wybrane 

karykatury.  W „kąciku interaktywnym” będą również dostępne kody QR. Za 

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

W „kąciku interaktywnym” będzie ponad to  możliwość narysowania na 

kartonie własnej karykatury.  

Na ekspozycji pokażemy również krótkie filmy ze zbiorów Filmoteki 

Narodowej ukazujące Jerzego Szwajcera ps. „Jotesa” podczas rysowania 

karykatur między innymi Ignacego Paderewskiego i Artura Rubinsteina. 

Wystawie będzie towarzyszyć folder o objętości około 10 stron.  

Wstęp na imprezę – bezpłatny, oprowadzanie grup: zgodnie z cennikiem 

obowiązującym   w Muzeum. 

Partnerzy projektu: Muzeum Karykatury w Warszawie.  

Załączony  został również projektowany kosztorys ekspozycji.  

Odpowiedzialna: – J. Sporczyk-Moskal 

Realizacja kwerend i koncepcji wystawy: drugi - trzeci kwartał 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, ul. Gdańska 13 

 

- Kwerenda, konsultacje i opracowanie wniosku Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi o dotację celową Urzędu Miasta Łodzi projektu 

na realizację w 2016 r. wystawy czasowej   

„POLSKIE WIKTORIE - BANDERIA  PRUTENDORUM” 

Wystawa ta realizowana jest głównie z myślą o młodzieży szkół gimnazjalnych  

i licealnych przypominałaby o chwale Rzeczypospolitej, której victorie 

rozsławiły nasze państwo w całej Europie. Zwycięstwa odnoszone aż do końca 

XVII w. uczyniły przecież Rzeczpospolitą Obojga Narodów jednym z 

największych i najpotężniejszych państw europejskich. Polska godnie spełniała 

swą - skądinąd narzuconą jej przez jej położenie terytorialne i konfiguracje 

polityczne, rolę „przedmurza chrześcijaństwa”, sięgając od stepów krymskich 

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

porozbiorowych sprawiła, iż Polacy nigdy nie zrezygnowali z walki o 

odzyskanie wolności. W imię ratowania Ojczyzny ruszali na przeważające siły 

wroga odnosząc świetne zwycięstwa pod Zieleńcami, Dubienką, Racławicami. 

Rozgromili siły hiszpańskie pod Saragossą, brawurowym atakiem zdobyli 

wąwóz pod Somosierrą. Legiony Polskie zapisały piękną kartę w czasie I 

wojny światowej, a po odzyskaniu niepodległości Polacy raz jeszcze ocalili 

Europę stawiając tamę fali bolszewickiej w 1920 roku. Liczne bitwy, które 

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

pod  Monte Cassino czy ostatnia w Europie szarża ułańska pod Borujskiem, nie 

bez przyczyny znalazły się na kartach historii współczesnej. Wystawa ta 

poprzez odejście od „Historii martyrologii”, unaoczniałaby a jednocześnie 

w formie skondensowanej informacji, wzbudzałaby wśród młodego pokolenia 

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

tylko „moralne zwycięstwa”, ale i zwycięstwa realne - często zmieniające losy 

Europy - a to byłoby, jak się wydaje, właściwą realizacją funkcji poznawczej 

i edukacyjnej Muzeum. Na 40 poziomych i pionowych  planszach o wymiarach 
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150x100 cm ustawionych na specjalnych stelażach, będących w posiadaniu 

muzeum, znalazłyby się ilustracje i opis takich bitew jak: 

Bitwa pod Cedynią - 972 r. 

Wyprawa Kijowska Bolesława Chrobrego - 1113 r. 

Bitwa pod Grunwaldem - 1410 r. 

Bitwa pod Orszą - 1514 r. 

Bitwa pod Kircholmem - 1605 r. 

Bitwa pod Kłuszynem - 1610 r. 

Bitwa pod Cecorą - 1620 r. 

Bitwa pod Chocimiem - 1621 r. 

Bitwa pod Martynowem - 1624 r. 

Bitwa pod Oliwa - 1627 r. 

Bitwa pod Beresteczkiem - 1651 r. 

Obrona Częstochowy - 1655 r. 

Bitwa pod Komarnem - 1673 r. 

Bitwa pod Chocimiem - 1673 r. 

Odsiecz Wiedeńska - 1683 r. 

Bitwa pod Kaliszem - 1706 r. 

Bitwy pod Dubienką i Zieleńcami - 1792 r. 

Racławice - 1794 r. 

Somosierra - 1808 r. 

Bitwa pod Raszynem - 1908 r. 

Bitwa pod Stoczkiem - 1831 r. 

Bitwa pod Grochowem - 1831 r. 

Bitwa pod Rokitną - 1915 r. 

Obrona Lwowa - 1918 r. 

Bitwa Warszawska i Komarów - 1920 r. 

Bitwa pod Lenino - 1943 r. 

Monte Cassino - 1944 r. 

Bitwa o Kołobrzeg - 1945 r. 

Bitwa pod Borujskiem - 1945 r. 

Berlin - 1945 r. 

Wstęp na imprezę – bezpłatny, oprowadzanie grup: zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w Muzeum. 

Partnerzy projektu: brak. 

Załączony  został również projektowany kosztorys ekspozycji.  

Odpowiedzialny: – A. Kacperski  

Realizacja: 2016 r.,  

Miejsce realizacji: dziedziniec wewnętrzny Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Kwerenda, konsultacje i opracowanie wniosku Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi o dotację celową Urzędu Miasta Łodzi projektu 

na realizację w 2016 r. wystawy czasowej „Bez munduru i broni w walce z 

okupantem. Tajne komplety 1939 -1945”. 

W najtragiczniejszym dla narodu polskiego okresie, latach okupacji 

niemieckiej, ogromną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej odegrała 

walka o zachowanie kultury i oświaty polskiej, a szczególnie szeroko 

rozbudowane i prowadzone na wszystkich szczeblach szkolnictwa, tajne 

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

naród nie żyje dłużej niż dokument jego kultury”, aparat niemieckiej 
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administracji okupacyjnej natychmiast przystąpił do realizacji programu 

niszczenia kultury polskiej. Pozbawione niepodległości i umysłowego bytu 

społeczeństwo miało z biegiem czasu stać się bezwolną masą dowolnie 

kształtowaną według potrzeb okupanta.  

Już w 1939 r. z inicjatywy ocalałego nauczycielstwa, niedawnych studentów i 

harcerzy organizuje się tajne szkolnictwo polskie. Aresztowania, represje i 

wysiedlenia wymogły zachowanie tej działalności w głębokiej konspiracji.  

Najpopularniejszą, z tego powodu, formą działalności kulturalnej i kształcenia 

stało się indywidualne nauczanie lub w niewielkich grupach. Ryzykowna akcja 

organizacji tajnego nauczania była formą walki, prowadzonej  bez użycia 

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

przykładem postawy patriotycznej.  

 Organizowana wystawa, oraz towarzyszące jej wydawnictwo będzie 

przybliżało tą tematykę mieszkańcom Łodzi a szczególnie młodzieży. 

Ekspozycja będzie miała wymiar nie tylko edukacyjny ale także 

wychowawczy. Przez bogato rozwinięty aspekt regionalny, zapozna widza z 

funkcjonowaniem tajnych kompletów w Łodzi.  

Oddział Martyrologii Radogoszcz, w którym w latach 1939- 1945 Niemcy 

utworzyli więzienie dla Polaków, będzie właściwym miejscem by podjąć  

próbę wyjaśnienia różnic pomiędzy postawą patriotyczną a postawą 

nietolerancji, ksenofobii i szowinizmu oraz chęci górowania nad innymi 

narodami.   

Temat zostanie przedstawiony za pomocą nowoczesnych środków 

wystawienniczych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

Muzealium jako oryginał będzie na wystawie odgrywało najważniejszą rolę, 

będzie w centrum zainteresowania widza. Multimedia będą narzędziami, z 

których zwiedzając, będzie mógł skorzystać, by w sposób efektywny uzupełnić 

wiedzę. Przewidziane są dwa boksy multimedialne wraz ze stanowiskiem 

odsłuchowym. Po dotknięciu zdjęcia na monitorze można będzie odsłuchać 

wspomnienia nauczycieli i uczniów. Muzealia umieszone będą w gablotach z 

krótkimi opisami. Informacje o wszystkich zabytkach znajdą się w 

infoboksach, z możliwością oglądania ich na dotykowych ekranach. Dzięki 

odpowiedniej aplikacji i kodowi QR wszystkie informacje można będzie 

odtworzyć na smartfonie.  

Folder będzie zawierał wstępny tekst informacyjny oraz fotografie 

najciekawszych muzealiów z opisem merytorycznym. 

Wstęp na imprezę – bezpłatny, oprowadzanie grup: zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w Muzeum. 

Partnerzy projektu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum 

Oświaty Ziemi Łódzkiej, Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Oświaty w 

Bydgoszczy, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Fundacja Moje 

Wojenne Dzieciństwo. 

Załączony  został również projektowany kosztorys ekspozycji.  

Odpowiedzialna: – M. Młynarska  

Realizacja: wrzesień – grudzień 2016 r.   

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 

 

- Kwerenda, konsultacje i opracowanie wniosku Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi o dotację celową Urzędu Miasta Łodzi projektu 
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na realizację w 2016 r. wystawy czasowej  „Zabrano nam dzieciństwo 1939-

1945”. 

Okres II wojny światowej był najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach 

ludzkości, który dotknął z całym swoim okrucieństwem również najmłodszych, 

dzieci i młodzież z różnych zakątków świata. 

Na wystawie czasowej pt. „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945” 

prezentowanej na Stacji Radegast będą dokumenty, teksty, fotografie 

ukazujące losy dzieci polskich, żydowskich, romskich oraz czeskich 

osadzonych w obozach na terenie Litzmannstadt oraz okolicznych 

miejscowościach. 

Planowana wystawa ma na celu przedstawienie widzowi tragicznej sytuacji 

dzieci umieszczonych w owych obozach, którym tak naprawdę zabrano 

dzieciństwo. Zmuszone do ciężkiej pracy, dotknięte głodem, zmagające się ze 

śmiertelnymi infekcjami i ostatecznie deportowane na pewną śmierć do 

obozów zagłady. Tylko nielicznym z nich udało się przeżyć koszmar wojny. Są 

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

Aranżacja wystawy będzie wykorzystywała architektoniczny układ 

przestrzeni Sali. Eksponaty, dokumenty będą eksponowane w przestrzennych 

gablotach. 

Informacja wirtualna zostanie opracowana jako prezentacja multimedialna i 

w formie graficznej w postaci drukowanych graficznych plansz. 

Młodzież stanowi specyficzną grupę odbiorców, dla nich dostosowana 

zostanie treść merytoryczna w dwóch boksach multimedialnych 

wprowadzająca tych młodych odbiorców w tematy eksponowane na wystawie. 

W urządzeniach multimedialnych będzie można zobaczyć zdjęcia, nie 

eksponowane na planszach, odsłuchać krótkich relacji ocalonych z obozów – 

prawdopodobnie, zostanie opracowany quiz – pytania na temat losów dzieci 

oraz krótkie kalendarium. Infoboksy będą komponentem uzupełniającym 

klasyczne przedstawienie wystawy. 

Zwiedzający z zagranicy posłużą się informatorami zawierającymi teksty 

tłumaczone na dwa języki (angielski, hebrajski) oraz będą mogli korzystać z 

treści zamieszczonych  w boksach multimedialnych również w obcym języku 

(angielskim). 

Wstęp na imprezę będzie bezpłatny, oprowadzanie grup: zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w Muzeum. 

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. 

Załączony  został również projektowany kosztorys ekspozycji.  

Odpowiedzialny: S. Gawlik    

Termin realizacji: listopad-grudzień 2016 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast 

 

- Kwerenda, konsultacje i opracowanie wniosku Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi o dotację celową Urzędu Miasta Łodzi projektu 

na realizację w 2016 r. wystawy czasowej   

„RZECZ O POWSTANIU LISTOPADOWYM”. 

W 2016 r. przypada 185 rocznica Powstania Listopadowego.   
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Nieuchronność dążeń Polaków do odzyskania utraconej na skutek rozbiorów 

Ojczyzny jest stosunkowo prosta do wyjaśnienia. Nadużycia, tyrania obcej 

zaborczej władzy, łamanie ustaw, gorycz upokorzenia, urażona godność 

narodowa i własna, w polskich realiach, wywodzących się z tradycji 

Rzeczypospolitej szlacheckiej, nieuchronnie prowadziły do wybuchu. Kolejna 

rocznica Nocy Listopadowej 1830 roku jest okazją do przypomnienia 

powstania, które jako jedyne z całego ciągu XVIII i XIX wiecznych zrywów 

narodowościowych miało realne szanse powodzenia, dzięki istnieniu 

zmotywowanej, doskonale wyszkolonej i dobrze uzbrojonej armii narodowej. 

Dziś o tym powstaniu rzadko się wspomina, a podręczniki szkolne temat zdaja 

się traktować zbyt skrótowo i powierzchownie. Planujemy ukazać pełny obraz 

tej insurekcji, jej genezę, przyczyny upadku i jej skutków dla dalszych losów 

kraju. Warto też przypomnieć i literaturę, która owiała to powstanie legendą - 

„Dziady” i „Reduta Ordona” Mickiewicza, „Kordian: i „Grób Agamemnona” 

Juliusza Słowackiego, „Warszawianka”, „Lelewel”, Noc Listopadowa” 

Stanisława Wyspiańskiego - to tylko nieliczne z dzieł polskiej literatury. Warto 

też przypomnieć postaci tych, którzy brali w nim udział, a z których wielu 

zapłaciło śmiercią, latami samotności i wygnania.  

Ekspozycja ukazywałaby epokę, która „łamała słabych, a silnych czyniła 

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

sprawiły, że upadek tego właśnie powstania był „początkiem końca” dawnego 

świata Polaków. Składałaby się ta ekspozycja z szeregu „części”, ułożonych 

chronologicznie i zachodzących na siebie tematycznie, a połączonych jednym 

motywem - postacią Piotra Wysockiego, jednego z inicjatorów wybuchu 

powstania  w dniu 30 listopada 1931 roku: 

KRÓLESTWO  POLSKIE W PRZEDDZIEŃ POWSTANIA 

PIOTR WYSOCKI - DZIECIŃSTWO  

NOC LISTOPADOWA - WYBUCH POWSTANIA 

WOJNA POLSKO - ROSYJSKA, ARMIA KRÓLESTWA POLSKIEGO. 

BITWY POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

SZANSE POWSTANIA LISTOPADOWEGO I CENA UPADKU 

„SALVE WYSOCKI” - WIĘZIEŃ STANU, OSTATNIE LATA, SALVE 

WYSOCKI 

Wspomniana postać Piotra Wysockiego byłaby wiodącą osią tej wystawy, ale 

chcielibyśmy zaprezentować i inne postaci, które miały wpływ na wybuch, 

przebieg i upadek powstania. Ekspozycja wzbogacona i urozmaicona byłaby 

muzyką i fragmentami filmów o Powstaniu oraz prezentacją audio - wizualną. 

Wystawie towarzyszyłoby wydawnictwo zatytułowane „ZAPOMNIANY 

BOHATER - PIOTR WYSOCKI. RZECZ O POWSTANIU 

LISTOPADOWYM. Planujemy też zorganizować w Muzeum sesję naukową 

poświęcona tematyce lat 1830-1831. Sesji towarzyszyłaby wystawa 

edukacyjna - okolicznościowa  w sali 39, przy ul. Gdańskiej 13. 

Wstęp na imprezę – bezpłatny, oprowadzanie grup: zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w Muzeum. 

Partnerzy projektu:  

Muzeum Historii Miasta Krakowa, Muzeum Historii Miasta Warszawy,  

Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego  Ruchu 

Ludowego  w Warszawie, Muzeum Miasta i Rzeki  Warty, Muzeum w 

Krośniewicach, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Miasta Pabianic, 

Muzeum w Łęczycy, Muzeum Okręgowe w Sieradzu. 
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Załączony  został również projektowany kosztorys ekspozycji.  

Odpowiedzialny: – A. Kacperski  

Realizacja: listopad – grudzień 2016 r. 

Miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Kwerenda do artykułu  Anny Kulazińskiej, „A historia o Was nie zapomni. 

Tradycje niepodległościowe Legionów Polskich 1914-1918” [w:] Legiony 

Polskie w czasie Wielkiej Wojny, pod. red. J. Daszyńskiej, Łódź 2015, s. 120, 

ISBN 978-83-7729-278-5, EAN 9788377292785 

(Jest to praca zbiorowa, publikacja książkowa, Wydawnictwo Księży Młyn,  

artykuł z pełnym aparatem naukowym, liczący 11 stron w druku. 

Kwerenda przeprowadzona została w bibliotece Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych. W publikacji wykorzystano też kwerendy 

przeprowadzane w 2014 r. do wystawy „A historia o Was nie zapomni. 

Legiony Polskie 1914-1918”, (Centralne Archiwum Wojskowe, Narodowe 

Archiwum Cyfrowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Marszałka Piłsudskiego.). 

Odpowiedzialna: – A. Kulazińska   

Realizacja: styczeń – maj 2015 r. 

 

- Kwerendy zrealizowane w Archiwum Państwowym w Łodzi (głównie Akta 

Miasta Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki i materiały statystyczne) , a także 

kwerendy prasowe takich tytułów jak „Kurier Łódzki”, „Głos Poranny”, 

„Ilustrowana Republika”, „Orędownik” i „Sprawy Narodowościowe”. 

Kwerendy te prowadzono w ramach szczegółowych badań do rozprawy 

doktorskiej „Pokojowe współistnienie czy koegzystencja wymuszona. Stosunki 

polsko-żydowskie na ziemi łódzkiej w latach 30-tych XX wieku”.  

Odpowiedzialna: – K. Lutek   

Realizacja: cały rok  2015  

 

- Szczegółowe kwerendy w celu ich wykorzystania w realizowanym programie 

edukacyjnym w MTN w Łodzi. Skany ikonografii i archiwaliów  były 

prezentowane na zajęciach: „Święto 11 listopada” i „Dzień z Józefem 

Piłsudskim”. 

Odpowiedzialna: – K. Lutek   

Realizacja: cały rok  2015  

 

- Opracowywanie tekstów omawiających tzw. „Długi epilog” – wojenne oraz  

powojenne  losy łodzian i mieszkańców regionu w latach 1939-1989,  w tym 

również opis działalności niepodległościowej i represji władz PRL wobec 

organizacji i osób. Fragmenty opracowań (ich streszczenia) zostały 

opublikowane w „Niedzieli Łódzkiej” oraz miesięczniku „Aspekt Polski”.  

Odpowiedzialny G. Wróbel 

Realizacja: druga połowa 2015 r. 

 

- Przygotowanie i opracowanie konspektów tematów do  oferty edukacyjnej 

Oddziału (ulotka informacyjna Muzeum). 

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela i S. Gawlik 

Realizacja: druga połowa 2015 r. 
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- Opracowanie materiałów na stronę internetową Muzeum, poświęconych 

Kuźni Romów oraz wystawie „I skrzypce przestały grać..”.  

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela i S. Gawlik 

Realizacja: druga połowa 2015 r. 

 

- Opracowanie artykułu: Kamili Lutek, „Eligiusz Niewiadomski – morderca 

prezydenta Gabriela Narutowicza.  

Artysta-malarz, którego psychikę ukształtowały traumatyczne doświadczenia”. 

Artykuł został przygotowany na podstawie wystąpienia   w konferencji „Kwiat 

co zakwita na ostrzu ze stali... Zbrodnia i kara, tortury i rzeź w sztuce, 

literaturze i pamięci”, która odbyła się w dniach 23-24 maja 2014 r. w 

Instytucie Historii Sztuki UŁ. 

Odpowiedzialna: K. Lutek  

Realizacja: druga połowa 2015 r. 

 

- Opracowanie artykułu: K. Lutek, „Udział ludności żydowskiej w życiu 

gospodarczym miast województwa łódzkiego w dwudziestoleciu 

międzywojennym.” 

Publikacja ma być przeznaczona do pracy zbiorowej na którą złożą się artykuły 

autorstwa uczniów prof. Pawła Samusia.  

Odpowiedzialna: K. Lutek  

Realizacja: druga połowa 2015 r. 

 

 W oparciu o zbiory Archiwum Państwowego w Łodzi kontynuowano 

kwerendy w poszukiwaniu materiałów związanych z deportacjami do 

Łodzi/Litzmannstadt – Żydów z Austrii, Niemiec, Luksemburga oraz Czech w 

1941 r. Przeprowadzono badania w różnorakich zespołach akt, w tym m. in. w 

kartach pracy, listach transportowych, zbiorach fotografii. Efektem kwerendy 

było wyszukanie szeregu nazwisk lekarzy, prawników, artystów malarzy, 

rabinów – przymusowo przewiezionych do Litzmannstadt Getto w 1941 r.  

Odpowiedzialni: zespół merytoryczny Oddziału Stacja Radegast   

Termin realizacji: styczeń  – grudzień 2015 r. 

 

 

2. Wydawnictwa i publikacje 

 

               Utrwalanie wyników działalności merytorycznej i naukowo-badawczej, to jedno 

z najważniejszych zadań Muzeum. W tym zakresie działalność prowadzona była w  

wielu kierunkach, przy wykorzystaniu różnych form. Wydawnictwa pomagają w 

upowszechnianiu treści historycznych, niezwykle istotnych w całym procesie edukacji 

historycznej. Publikacje są również często odzwierciedleniem prowadzonych przez 

pracowników Muzeum, a także osób współpracujących, prac badawczych i kwerend 

archiwalnych. Stanowią trwały dorobek osiągnięć merytorycznych instytucji.   

      W 2015 roku pracownicy merytoryczni Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi opracowali lub byli współautorami artykułów, folderów wystaw i komunikatów 

na tematy dotyczące problematyki niepodległościowej państwa polskiego oraz 

zagadnień związanych z działalnością Muzeum.  
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Opracowania naukowe: 

 

- Korekta własna i korekta wydawnicza tekstu: 

Rafał Pakuła, „Opactwo cystersów w Sulejowie - plany adaptacji na średnią 

szkołę rolniczą autorstwa Czesława Przybylskiego.”  

Współpraca z Katedrą Historii Sztuki UŁ, prof. Krzysztofem Stefańskim. 

Finalizacja i skierowanie do druku tekstu [w:] Techne.  Pismo Łódzkich 

Historyków Sztuki oraz  w  „Piotrkowskich Zeszytach Historycznych ...:  

  Problematyka: historia i nauki pokrewne. Wydawca: Instytut Historii,  

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w  

  Piotrkowie Trybunalskim.   

Termin realizacji: styczeń - maj  2015 r.  

ISSN: 2081-26-63 

Odpowiedzialny: R. Pakuła  

Termin realizacji: styczeń - marzec  2015 r. 

 

- „Zwycięstwo nad III Rzeszą. Wojna w Europie” 

Folder wydany przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, który 

towarzyszył wstawie czasowej o tym samym tytule.  

Wydawnictwo ukazało się w formie kalendarium. Zawiera najważniejsze daty 

związane z rozpoczęciem i trwaniem II wojny światowej w Europie. 

Przygotowywane jest na bazie tekstu opracowanego przez Andrzeja 

Rukowieckiego. W folderze znalazły się najważniejsze  i istotne wydarzenia 

historyczne, które korespondują bezpośrednio z tekstem scenariusza i są jego 

uzupełnieniem. Folder zawiera ikonografię oraz prezentuje najciekawsze 

muzealia udostępnione na ekspozycji. 

Tekst  do folderu opracowali: M. Helman i A.  Rukowiecki   

Projekt folderu i opracowanie graficzne: Paweł Napieraj Studio291 

Termin realizacji: MTN w Łodzi, kwiecień - maj  2015 r.  

ISBN: 978-83-939202-4-2 

 

- Opracowanie ulotki towarzyszącej „II Ogólnopolskiemu Spotkaniu 

Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi Statkami i Okrętami”.  Prace 

organizacyjne i realizacyjne   wydarzenia prowadzono we współpracy z 

Działem Administracyjno-Gospodarczym Muzeum. 

Spotkanie odbyło się w dniu 31 maja 2015 r. w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13.  

Odpowiedzialni za realizację ulotki:  W. Źródlak  R. Iwanicki    

Projekt ulotki  i opracowanie graficzne: W. Źródlak  

Termin realizacji: MTN w Łodzi,   kwiecień – maj 2015 r.  

ISBN:  bez numeracji  

 

- Opublikowanie artykułu:  Mieczysław Góra, Witold  Nowosz, Dowód 

zbrodni totalitaryzmu. Historia odkrycia czwartego cmentarza katyńskiego w 

bykowniańskim lesie, [w:] Wokół spraw  trudnych, bolesnych i zapomnianych. 

Studia i szkice,  pod red. Elżbiety Kowalczyk, Lilianny Ladoruckiej, Wojciecha 

Marciniaka, Beaty Szubtarskiej i Joanny Żelazko, Biblioteka Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi Tom XXXV, Łódź 2014, s. 199 – 236. ISBN: 978-83-

63695-13-2 (IPN); ISBN: 978-83-7969-387-0 (WUŁ).     
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Tekst  opracował: M.  Góra wraz z  W. Nowoszem      

Termin realizacji: styczeń 2014 r. – styczeń 2015 r.   

 

Opublikowanie artykułu:  Andrzej Kola, Mieczysław Góra, Archeologiczne 

badania grobów polskich ofiar na tajnych cmentarzyskach NKWD w 

Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia), [w:] Archeologia totalitaryzmu. 

Ślady represji 1939-1956, pod red. Olgierda Ławrynowicza i Joanny Żelazko, 

Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Tom XXXVI, Łódź 2015, s. 

217 – 248. ISBN: 978-83-63695-14-9; ISBN: 978-83-938542-6-4. Artykuł 

opublikowany w 2015 roku,  po konferencji naukowej odbytej w Łodzi w 

dniach 17–18 października 2013 r.  pt.: „Archeologia totalitaryzmu. Ślady 

represji (1939–1956)",  organizatorzy: IPN Łódź, Stowarzyszenie 

Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

Spotkanie promocyjne powyższej publikacji odbyło się w dniu 30 marca 2015 

r. w Instytucie Archeologii UŁ, ul. Uniwersytecka 3. 

Odpowiedzialni: A. Kola i M.  Góra  

Termin realizacji: październik 2013 r. – styczeń 2015 r. 

 

- Opublikowanie artykułu: Mieczysław Góra, Cmentarz ofiar NKWD w 

Kijowie-Bykowni z lat 1937-1941 w świetle najnowszych źródeł ukraińskich, 

[w:]  POLSKI CMENTARZ WOJENNY KIJÓW-BYKOWNIA. KSIĘGA 

CMENTARNA, pod red. naukową Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Wydawnictwo 

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Tom I, Warszawa 2015, s. 9-27.  

ISBN 978-83-89474-32-2 (tomy I-VI) 

Odpowiedzialny: M.  Góra  

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2015 r. 

 

- Recenzja pracy: Encyklopedia łódzkiego Getta, Niedokończony projekt 

archiwistów z getta łódzkiego”, Łódź 2014, Wydawnictwo UŁ, Przygotował 

zespół: Monika Polit, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek,  Jacek Walicki, 

Ewa Wiatr, przy współpracy Piotra Zawilskiego (Archiwum Państwowe w 

Łodzi). Opublikowanie recenzji:  Wojciech Źródlak, Encyklopedia łódzkiego 

Getta, Uratowany dokument”, „Kronika miasta Łodzi,” „Łódź rewolucyjna”, 

Łódź 2015, kwartalnik 3(71)/2015, s. 173-180. 

ISSN: 1231-5354  

Odpowiedzialny: W. Źródlak  

Termin realizacji: I połowa 2015 r. 

 

- „Między Prawdą a Legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim”  

Wystawie czasowej o tym samym tytule towarzyszyła publikacja, ukazująca 

najciekawsze eksponaty związane z postacią Józefa Piłsudskiego.  

Odpowiedzialny: A. Kacperski   

Termin realizacji: styczeń – maj  2015 r. 

ISSN: brak numeru 

 

-  Książka : Andrzej Kacperski,  „Noblesse oblige. Rzecz o szlachcie polskiej” 

Wydawnictwo ukazało się staraniem Muzeum w Gliwicach, w marcu 2015 r.,  

Strony: 127. 
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Jest  to opowieść o Rzeczpospolitej szlacheckiej – najstarszej nowożytnej 

demokracji, jej obyczajach, ideałach i ceremoniale. Autor przybliża nam dzieje 

stanu szlacheckiego i kulturę sarmacką oraz pokazuje szlachtę jako inicjatora 

szeroko zakrojonych reform w Polsce. 

Realizacja: 2014/2015 r. 

Odpowiedzialny: A. Kacperski  

ISBN 978-83-89856-72-2 

 

- Artykuł: Anna Kulazińska, „A historia o Was nie zapomni. Tradycje 

niepodległościowe Legionów Polskich 1914-1918” [w:] Legiony Polskie w 

czasie Wielkiej Wojny, pod. red. J. Daszyńskiej, Łódź 2015, ss. 120. 

Realizacja: 2014/2015 r. 

Odpowiedzialny: A. Kulazińska 

ISBN 978-83-7729-278-5, EAN 9788377292785  

 

- Publikacja: Konrad Czernielewski, Operacja Łódzka 1914 roku. W stulecie 

walk o nasze miasto, „Kronika Miasta Łodzi” 2014, T. 3/76, s. 85-92 

ISSN: 1231-5354  

 

 

 

1. Konsultacje 

 

               Istotną formą działalności Muzeum są konsultacje. Dotyczą one bardzo 

szerokiej tematyki historycznej o zasięgu ogólnokrajowym, jak również tej mniejszej z 

terenu województwa, czy  miasta. Często wiążą się z ważnymi wydarzeniami, 

rocznicami historycznymi, czy wręcz konkretnymi postaciami. Z tej formy współpracy 

z muzeum, wykorzystywania jego zasobów archiwalnych i wiedzy historycznej 

korzystają m. in. uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, media, instytucje, 

nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń czy instytucje kultury. Pracownicy 

Muzeum niemal codziennie udzielają różnych informacji merytorycznych, służą radą i 

pomocą przy różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych z zewnątrz.   

               Posiadane przez Muzeum zbiory, wiedza i doświadczenie pracowników 

stanowią znakomitą rekomendację naszych możliwości merytorycznych 

i organizacyjnych. Wyrazem tych możliwości są odpowiedzi na różnego rodzaju 

przedsięwzięcia wymagające konsultacji. W roku 2015 udzielono kilkadziesiąt 

konsultacji historycznych i bibliograficznych na tematy związane z problematyka 

martyrologii i walk niepodległościowych Polaków, a zwłaszcza dotyczących 

wydarzeń związanych z Łodzią i województwem łódzkim. A oto przykłady niektórych 

z nich: 

- Realizacja programu zajęć seminaryjnych dla studentów UŁ (wykłady, 

konsultacje historyczne, przygotowanie zajęć programowych). Opieka 

merytoryczna nad praktykami studentów.  Zadania dla studentów 

przygotowane w oparciu o wystawy we wszystkich obiektach Muzeum oraz 

bazę merytoryczną Działu Historycznego Oddziału Radogoszcz.  Zajęcia 

prowadzone były dla studentów I roku kierunku turystyki i rekreacji Wydziału 

Geografii Miast UŁ.   
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Odpowiedzialni: R. Iwanicki, W. Źródlak  

Termin realizacji:  czerwiec -  lipiec 2015 r.   

 

- Realizacja programu zajęć dla studentów UŁ  

Czerwiec 2015 roku – dla trójki studentów Wydziału Geografii Miast. 

Wrzesień 2015 roku  - studentka V roku historii sztuki i II roku hstorii 

Opracowanie i przeprowadzenie programu praktyk: 

Zapoznanie praktykantów z regulaminami obowiązującymi w MNT w Łodzi. 

Omówienie struktury muzeum z podziałem na poszczególne placówki i działy 

w tychże placówkach istniejące. Charakterystyka zadań i sposobów ich 

realizacji w poszczególnych działach. Omówienie funkcji muzealnych ze 

szczególnym uwzględnieniem muzeów historycznych. Oprowadzanie po 

wystawach stałych i czasowych MTN w Łodzi. Charakterystyka eksponatów - 

podział na ikonografię, muzealia i archiwalia, oraz przyjętej formy 

wystawienniczej. Omówienie form i sposobów realizacji promocji wydarzeń 

muzealnych oraz strony internetowej muzeum i współpracy z innymi 

organizacjami kultury. Omówienie działalności innych działów muzeum i 

oferty edukacyjnej. Charakterystyka muzeów historycznych i muzeów sztuki. 

Prelekcja - „Nowe formy wystawiennicze”. Charakterystyka lekcji 

muzealnych, prelekcji, pogadanek i wykładów. Formy współpracy z innymi 

placówkami muzealnymi. 

Odpowiedzialny: A. Kacperski   

Termin realizacji:  czerwiec i wrzesień 2015 r.   

 

- Konsultacje przeprowadzone podczas  zajęć ze studentami IV roku socjologii 

UŁ z tematyki Legiony Polskie 1914-1917 (z wykorzystaniem fragmentów 

wystawy stałej i części ekspozycji Operacja Łódzka). 

Odpowiedzialny: K. Czernielewski    

Termin realizacji: 25 luty 2015 r.   

 

– Instruktaż i konsultacja na wystawie „Operacja Łódzka” (90 min.) dla 

studentów IV roku historii UŁ prowadzących wycieczki dla młodzieży 

ostatnich trzech klas szkół podstawowych szlakiem walk 1914 roku na ziemi 

łódzkiej. W marcu ubiegłego roku rajdy te rozpoczynały się od zwiedzenia 

naszego Muzeum. 

Odpowiedzialny: K. Czernielewski    

Termin realizacji: marzec 2015 r.   

  

-  Konsultacja historyczna dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem dotycząca propozycji zakupu eksponatu w 

postaci tabliczki ulicy. Tablica oryginalna z napisem AO 22, co jednoznacznie 

wskazuje na ul. Dolną, w okresie istnienia getta. 

Odpowiedzialna: I. Terela  

Termin realizacji:  luty 2015 r.  

 

- Konsultacja historyczna z p. dr Florence Eisenberg. Wymiana e-maili oraz 

przygotowanie do spotkania – celem przygotowania materiału filmowego i 

fotograficznego do obronionej pracy doktorskiej „Chroniąc prawdę – 

zaprzeczając kłamstwu. Wyzwanie zarządzania i zachowania miejsc 
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upamiętniających Zagładę, ochrona autentyczności i uwiecznianie pamięci”- 

wydarzenie przełożone na 2016 r. przez Organizatora. 

Odpowiedzialna: I. Terela  

Termin realizacji:  luty 2015 r.  

 

- Konsultacja merytoryczna przy realizacji filmu „Samudaripen”,  

realizowanego przez Ethnos. 

Odpowiedzialna: I. Terela  

Termin realizacji: druga połowa 2015 r. 

 

- Kwerenda archiwalna oraz przygotowanie materiałów historycznych i  

fotografii  dotyczących historii budynku „Nastawni” kolejowej w Oddziale 

Stacja Radegast, z okresu II wojny światowej. 

Odpowiedzialna: I. Terela  

Termin realizacji: druga połowa 2015 r. 

 

- Konsultacja historyczna i spotkanie z p. Andrzejem Grzegorczykiem (trener 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) dotycząca wystawy czasowej, której 

bazą są eksponaty Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w 

Chełmnie nad Nerem. 

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  marzec 2015 r.  

 

- Konsultacja do ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego oraz zakresu 

prac renowacyjnych historycznej lokomotywy, znajdującej się na terenie 

Oddziału Stacja Radegast, przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.  

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  marzec 2015 r. 

 

- Konsultacja i spotkanie z p.  K. Brzozowskim oraz p. Denise Lai – pomoc 

merytoryczna w zakresie przeszłości rodziny, mającej swoje korzenie w Łodzi. 

Monitorowanie sprawy i stały kontakt z p.  K. Brzozowskim od 2010 r. 

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  marzec 2015 r. 

 

- Konsultacja, oprowadzenie oraz opieka nad delegacją Światowego Kongresu 

Żydów w dniu 4 czerwca 2015 r. – obecność historyków dr. Laurence 

Weinbaum oraz prof. Winson Chou.  

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  4 czerwca 2015 r. 

 

- Konsultacja i opieka merytoryczna nad praktykantką.  Monitorowanie jej 

działań związanych z przygotowywaną pracą zaliczeniową  i jej przyjęcie na 

temat: „Żydzi sieradzcy w czasie II wojny światowej oraz ślady tychże w 

mieście”. 

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  marzec - czerwiec 2015 r. 
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- Konsultacja organizacyjna z p. B. Kellerem dotyczącego planów polsko-

niemieckiego rajdu rowerowego. 

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  marzec 2015 r. 
 

- Konsultacje merytoryczne w sprawie wystawy oraz książki jej towarzyszącej, 

która  dotyczy Żydów wiedeńskich w Litzmannstadt-Getto – projekt POST 41, 

planowanej do realizacji w 2016 roku.  

Odpowiedzialni: G. Wróbel, I. Terela 

Termin realizacji:  druga połowa 2015 r. 

 

-  Konsultacje i opinie dotyczące różnorodnych form upamiętnienia na wnioski 

organizacji kombatanckich, stowarzyszeń pamięci i instytucji związanych z 

problematyką martyrologii i walki społeczeństwa Łodzi i woj. łódzkiego w 

XIX i XX wieku.  

Bezpośrednie spotkania, konsultacje i rozmowy telefoniczne dotyczące 

problematyki Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.  

Odpowiedzialny: R. Iwanicki 

Termin realizacji: cały rok 2015  

 

- Konsultacje  i informacje historyczne prowadzone przez pracowników Działu 

Historycznego. Odpowiedzi na zapytania osób prywatnych i instytucji  z 

zakresu dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi i więźniów – ofiar 

Radogoszcza. Udzielanie bieżących informacji  na temat funkcjonowania 

Oddziału Martyrologii Radogoszcz.  

Odpowiedzialni: pracownicy Działu Historycznego Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz 

Termin realizacji: cały rok  2015 

 

- Szczegółowa konsultacja. Dotyczyła tablicy pamiątkowej poświęconej 

Władysławowi Gomułce, która funkcjonowała w parku na tzw. „Młynku” do 

początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Informacje przekazano  Bronisławowi 

Sypieniowi na podstawie rekomendacji Biura Poselskiego SLD, Dariusza 

Jońskiego.   

Odpowiedzialny: R. Iwanicki 

Termin realizacji: marzec 2015 r. 

 

- Szczegółowa konsultacja.  Konsultacja historyczna i  przekazanie uwag na 

piśmie do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (do Pani Anny Rubajczyk) na temat 

obywatelskiej inicjatywy umieszczenia przy Grobie Nieznanego Żołnierza w 

Łodzi, napisów „BÓG HONOR OJCZYZNA” i „ZA WOLNOŚĆ WASZĄ  I  

NASZĄ”. Pismo w tej sprawie Mieczysław Góra Zastępca Dyrektora MTN w 

Łodzi, skierował do  Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, z sugestią, ażeby inicjatywę 

obywatelską Pana Pawła Tomczaka, przekazać do zaopiniowania 

Wojewódzkiemu Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi. 

W załączniku Muzeum przekazało również kilka uwag historycznych Pana 

Konrada Czernielewskiego, dotyczących Grobu Nieznanego Żołnierza w 

Łodzi.  
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Odpowiedzialny: M. Góra  

Termin realizacji: 20-30 lipca 2015 r. 

 

- Konsultacja konserwatorska szczegółowa z Panią Joanną Zajączkowską-

Kłodą z Łodzi w sprawie konserwacji trzech obrazów olejnych ze zbiorów 

MTN w Łodzi.  

Uzgodniono, że p. J. Zajączkowska-Kłoda opracuje dla MTN w Łodzi raport 

konserwatorski stanu zachowania trzech obrazów i sposób ich renowacji. 

Odpowiedzialni: M. Góra, M.  Grobelna, M. Hankiewicz  

Termin realizacji: 9 lipca 2015 r.  

 

- Konsultacje dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sprawie   

wykazu jednostek garnizonu łódzkiego WP przed 1939 rokiem.  

Odpowiedzialny: M. Góra  

Termin realizacji: styczeń  2015 r. 

 

- Konsultacje Konrada Czernielewskiego: 

– dla R. Pakuły dot. broni oraz oporządzenia wojskowego w związku z 

przygotowaniem wystawy czasowej W 70. rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą; 

zapoznanie się ze scenariuszem wystawy i przesłanie uwag komisarzowi, 

– przeczytanie tekstu i wysłanie uwag dotyczących zamieszczonych ilustracji 

w folderze wystawy „Zwycięstwo nad III Rzeszą”, przygotowanego przez 

kolegów z Oddz. Radogoszcz, 

– konsultacje dotyczące opisów broni dla M. Helman – uwagi do folderu 

wystawy Zwycięstwo na III Rzeszą. Koniec II wojny światowej w Europie, 

– pomoc w wyborze i kwerendzie broni palnej na ekspozycję czasową Między 

prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim oraz konsultacje dotyczące 

umundurowania i broni przy realizacji wystawy. 

– konsultacje dotyczące zgierzan – ofiar zbrodni katyńskiej dla Kuby Niedzieli, 

dziennikarza „Panoramy Zgierskiej”, 

– konsultacje dla nauczycielek gimnazjum w Zgierzu (pań: Liliany Sobieskiej 

oraz Ewy Szafrańskiej), w ramach pomocy dla ich ucznia, piszącego referat o 

ppor. rez. Romanie Karolaku, oficerze 10 Kaniowskiego pułku Artylerii 

Lekkiej, 

– zebranie informacji o ofierze Katynia ppor. Marianie Piotrowskim 

(absolwent Szkoły Pchor. Rez. 31 pSK) – informacje dla państwa Michalaków, 

krewnych zamordowanego, 

- konsultacje w dniu 7 maja 2015 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków, Urzędu Celnego oraz Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach 

w sprawie zatrzymanego przedmiotu na Poczcie Polskiej w Dziale Obsługi 

Posprzedażowej w Koluszkach. Obiektem konsultacji była laska z ukrytą 

głownią, która okazała się kopią współczesną. 
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2. Sesje, sympozja, konferencje, szkolenia, otwarcia wystaw 

 

              Ta płaszczyzna działalności podnosi wartości naukowe Muzeum plasując je w 

rzędzie tych placówek, które prowadzą własne badania naukowe, a ich wyniki 

upowszechniają w obiegu społecznym. Podejmowanie prac naukowych wymaga 

przede wszystkim dobrej, doświadczonej kadry pracowników, którzy uczestniczą w 

sesjach, sympozjach i konferencjach, potrafią takie spotkanie naukowe przygotować 

merytorycznie i organizacyjnie. Muzeum na tym polu ma dobre osiągnięcia. Również 

w roku 2015 zorganizowaliśmy wspólnie z innymi instytucjami w Łodzi tego typu 

naukowe przedsięwzięcia  na zewnątrz i we własnej instytucji. 

 

- Współpraca przy międzyszkolnej konferencji: „Spotkania z łódzką historią. 

Rok 1905”, organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli, Muzeum Oświaty w Łodzi i MTN w Łodzi. Konferencja odbyła 

się w siedzibie XVIII LO w Łodzi, przy ul Perla 11. Autorzy projektu: 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, XVIII 

LO i Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Uczestnicy: szkoły gimnazjalne oraz 

ponadgimnazjalne w Łodzi i regionie łódzkim. Przygotowanie i przedstawienie 

referatu oraz prezentacja multimedialna – Anna Kulazińska, „Walka o godne 

życie i warunki pracy w Łodzi w 1905 r.”.  Natomiast w siedzibie Muzeum 

nastąpiło  podsumowanie całości projektu, wręczenie certyfikatów i nagród, 

połączone z oprowadzaniem edukacyjnym po wystawie „Rewolucja 1905-

1907. W 110 rocznicę wybuchu”. 

Odpowiedzialni: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum 

Oświaty w Łodzi oraz A. Kulazińska –pracownik merytoryczni Działu 

Edukacyjnego MTN 

Realizacja: czerwiec 2015 r. 

Miejsce realizacji: w XVIII LO w Łodzi, przy ul. Perla 11 oraz w MTN w 

Łodzi 

   

- Delegacja naszego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w osobie 

Izabeli Tereli, w dniu 27 stycznia 2015 r. uczestniczyła w uroczystości 

otwarcia wystawy „Twarz getta. Zdjęcia żydowskich fotografów z getta 

Litzmannstadt, 1940-1944” w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 

Wystawa została przygotowana przez Fundację Topografia Terroru w Berlinie 

we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. 

Wystawa prezentuje zdjęcia fotografów, którzy na zlecenie Żydowskiej Rady 

Starszych wykonywali fotografie dokumentujące życie getta w Łodzi (od 1940 

roku Litzmannstadt). Spośród zachowanych 12 tys. zdjęć wybrano ponad 50 do 

zaprezentowania publiczności. Fotografiom towarzyszy kronika wydarzeń oraz 

relacje ocalonych byłych więźniów. 

Uczestnictwo: I. Terela 

Termin eksponowania wystawy:  27 stycznia – 30 marca 2015 r. 

 

- Udział w sesji naukowej: „Łódź w Kraju Warty (1939 – 1945). Nowe 

perspektywy badawcze.”.  
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Uczestnictwo oraz udział w dyskusjach problemowych sesji. Przygotowanie 

dla potrzeb konferencji prezentacji materiału zdjęciowego z okresu II wojny 

światowej (kolekcja Walthera Geneweina). Konferencja została przygotowana 

przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi oraz Niemiecki Instytut 

Historyczny w Warszawie. Jej obrady odbyły się w dniach 12 – 13 lutego 2015 

r. w obiekcie przy ul. Piotrkowskiej 72.  

Uczestnictwo: W. Źródlak 

Termin realizacji: 12 – 13 lutego 2015 r. 

 

- Udział w dniu 2 września 2015 r. w konferencji naukowej „ „Solidarność” 

Polaków – dziedzictwo, dylematy i kontrowersje” „, zorganizowanej przez 

Oddział Łódź IPN, w 35. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i z 

okazji 15-lecia działalności Instytutu Pamięci Narodowej.  

Referat inaugurujący jubileuszową konferencję wygłosił prezes Instytutu 

Instytut Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, który podkreślał, że jego 

zdaniem powstanie i działalność „Solidarności” w latach 80. to jedno z 

najważniejszych doświadczeń w historii Polski XX wieku. 

Wśród prelegentów znaleźli się profesorowie: Antoni Dudek, Andrzej Friszke, 

Krzysztof Lesiakowski, Leszek Olejnik, Andrzej Paczkowski i Jan Żaryn, a 

także dr Grzegorz Waligóra, dr Sebastian Pilarski, Jan Olaszek, Leszek 

Próchniak i Milena Przybysz.  

Uczestnictwo: S. Wielichowska 

Termin realizacji: 2 września 2015 r. 

Miejsce: Siedziba Instytutu Europejskiego w Łodzi. 

 

- Udział M. Helman w zajęciach podyplomowego studium muzealniczego 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Na zakończenie zajęć M. Helman opracowała pracę dyplomową w formie 

scenariusza wystawy pt. „Żołnierze w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie”. 

Scenariusz był próbą zbudowania wystawy za pomocą nowoczesnych środków 

przekazu oraz multimediów a równocześnie ukazywać ma muzealia, które jako 

oryginalne przedmioty mają największą wiarygodność i wartość poznawczą 

oraz edukacyjną dla odbiorcy. Scenariusz dostosowany został do możliwości 

przestrzennych sal ekspozycyjnych Oddziału Martyrologii Radogoszcz, tak by 

w przyszłości możliwa była jego realizacja w rzeczywistych warunkach 

Muzeum. 

Realizacja zadania była podstawą zaliczenia i uzyskania dyplomu 

muzealniczego na studium podyplomowym Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uczestnictwo: M. Helman 

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2015 r.  

 

- Udział w szkoleniu dotyczącym zasad pozyskiwania i pisania wniosków 

dofinansowania z Unii Europejskiej. 

Szkolenie składało się z dwóch części. Część teoretyczna dotyczyła podstaw 

prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w okresie 

budżetowania 2014 – 2015.  Część praktyczna objęła próbę sporządzenia 

zarysu projektu będącego podstawą do wnioskowania o dotację z Unii 

Europejskiej na jego realizację.  

Uczestnictwo: M. Helman. 
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Szkolenie organizowane było przez Łódzki Dom Kultury w dniach  8 i 9 

czerwca 2015 roku. 

 

- Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wikimedia - udział w I części 

szkolenia dotyczącego możliwości współpracy z tą instytucją, związanego z 

udostępnianiem i upowszechnieniem zasobów muzealnych. 

Uczestnictwo: I. Terela  

 

- Udział w szkoleniu w ramach programu Kultura + w dniu 22 kwietnia 2015 

r., dotyczące ewaluacji w projekcie kulturalnym. Spotkanie informacyjno-

warsztatowe dotyczące powyższego programu, połączone z wprowadzeniem 

pojęć ewaluacji i monitoringu na wybranych przykładach. 

Uczestnictwo: I. Terela 

  

- Udział w szkoleniu „Zarządzanie zespołem w sektorze kultury” 

zorganizowane przez NCK (2 dni). 

Uczestnictwo: I Terela.  

 

- Udział w szkoleniu „Fundusze unijne dla kultury w nowej perspektywie 

2014-2020”. W dniach 8-9 maja 2015 r. 

Uczestnictwo: I. Terela    

 

- Udział w szkoleniu, konsultacjach i spotkaniu informacyjnym w dniu 12 

czerwca 2015 r.,  dotyczącym Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 

Uczestnictwo I. Terela 

 

- Udział w szkoleniu w dniach 20-21 stycznia 2015 r. – udział w szkoleniu 

Ośrodka Rozwoju Edukacji pt.: „Budowanie motywacji i ewaluacji jako ważne 

elementy pracy w sieci”. 

Uczestnictwo S. Wielichowska 

  

- Uczestnictwo w dniu 29 października 2015 r. w zorganizowanym w 

 Warszawie szkoleniu dotyczącym aplikowania do programów MKiDN, 

 zarządzanych  przez NIMOZ. 

 Uczestnictwo S. Wielichowska 

 

- Uczestnictwo w dniach 26-27 listopada 2015 r. w szkoleniu dotyczącym 

  projektowania oferty w instytucji kultury, w oparciu o diagnozę potrzeb 

 społeczności lokalnej. 

Uczestnictwo S. Wielichowska 

 

- Udział w dniu 21stycznia 2015 r. w szkoleniu „Kultura w Wikipedii”, 

  zorganizowanym przez Wikipedia Polska w Muzeum Miasta Łodzi. 

Uczestnictwo K. Lutek 

 

- Uczestnictwo w dniu 20 stycznia 2015 r. (wraz z archiwistką A. Pełką)  

na szkoleniu  w zakresie dokumentowania i archiwizowania dokumentów, 
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 związanych z działalnością merytoryczną w Muzeum. 

Uczestnictwo K. Lutek 

  

- Udział w dwóch konferencjach naukowych studencko-doktoranckich: 

  „XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów” w Toruniu,  

„VIII Łódzka Wiosna Młodych Historyków” w Łodzi.  

Termin realizacji: drugi kwartał 2015 r. 

Uczestnictwo K. Lutek 

 

VI. Działalność edukacyjna. 

 

          W szeroko rozumianej działalności upowszechnieniowej Muzeum, wszystkie 

inicjatywy i formy realizacyjne służą jednemu celowi – edukacji historycznej 

społeczeństwa, a w tym szczególnie młodzieży. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi poprzez działalność edukacyjną i informacyjną 

popularyzuje wiedzę dotyczącą historii narodu polskiego. Przypomina ważne 

wydarzenia i postacie z historii polskiej oraz kultywuje tradycje niepodległościowe, 

które stanowią jedną z głównych podstaw kształtowania się tożsamości narodowej. 

          Działalność ta obejmuje lekcje muzealne, warsztaty historyczne, odczyty, 

prelekcje, spotkania, ale także konsultacje merytoryczne i informacje bibliograficzne. 

Odbiorcami tych form działalności są głównie, ale nie tylko, nauczyciele i uczniowie 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci kierunków humanistycznych 

szkół wyższych, dziennikarze prasy, radia, telewizji, a także osoby zainteresowane 

historią i dziejami naszego miasta i regionu.   

 

 

1. Film. 

 

          Film to jedna z ciekawszych form przekazywania wiedzy historycznej w 

sposób sfabularyzowany bądź dokumentalny. Jest to bardzo atrakcyjna forma 

edukacji, niestety jeszcze zbyt mało wykorzystywana w pracy merytorycznej 

muzeum. Wynika to m.in. z braku dobrych filmów na nośnikach 

elektronicznych, co umożliwiłoby większe ich wykorzystanie, a także z braku 

środków finansowych na zakup właściwego sprzętu oraz licencji na 

odtwarzanie. 

          Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w miarę możliwości 

podejmuje działania by to narzędzie edukacyjne wprowadzić w jak 

najszerszym zakresie do realizowanego programu edukacyjnego. Filmy 

bowiem nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale służą także upowszechnianiu 

wiedzy historycznej i stanowią uzupełnienie lekcji muzealnych, prelekcji i 

spotkań historycznych. 

 Muzeum było zleceniodawcą dwóch filmów edukacyjno-

promocyjnych: 

1. Noc Muzeów 2015 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi. – emitowany w  TVP Łódź 

2. Makieta Litzmannstadt Getto 

Współuczestniczyliśmy także jako partner przy produkcji Filmu o 

Marszałku Józefie Piłsudskim realizowanym przez TVP Polonia. 

Organizowaliśmy także projekcje w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz.  
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W 2015 r. odbyły się tam  24  projekcje filmów dokumentalnych. Przede 

wszystkim był to film   „Radogoszcz – hitlerowskie więzienie policyjne 1939 – 

1945.”  W projekcjach filmów  uczestniczyło 693 osoby, w tym dzieci 

młodzież 477 osoby i osoby dorosłe 216. 

Ponadto prezentowane były pokazy multimedialne, przygotowane do 

konkretnych tematów lekcji muzealnych i prelekcji. 

  

 

2. Lekcje muzealne, warsztaty historyczne, gry, puzzle 

 

          Jedną z form działalności edukacyjnej Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, jak również wychowania patriotycznego 

młodzieży oraz przypominania i kultywowania tradycji narodowych stanowią, 

jako forma działalności – lekcje muzealne, warsztaty historyczne, gry i puzzle. 

Lekcje muzealne i warsztaty historyczne były w 2015 r. najpopularniejszą 

formą działalności edukacyjnej i najczęściej wybieraną przez nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadgimnazjalnych. Uzupełnienie dla lekcji i warsztatów 

muzealnych stanowiły wystawy; stałe, czasowe oraz tzw. oświatowe, 

realizowane z okazji ważnych rocznic historycznych. Również staramy się 

uwzględniać zapotrzebowanie na tego typu formy spotkania w Muzeum, które 

zgłaszają najczęściej nauczyciele przedmiotu.  

          Oferta tematyczna przygotowanych przez Muzeum lekcji i warsztatów 

muzealnych  została przekazana nauczycielom do szkół oraz zamieszczona na 

stronie internetowej. W uwagi na fakt, iż problematyka zasadniczo nie ulega 

zmianie, stanowią one trzon tematyczny propozycji Muzeum. Przypomnimy 

podstawowe grupy tematyczne oferowane przez nas potencjalnym odbiorcom. 

Były to zagadnienia: 

 Dzieje historycznych obiektów muzealnych, 

 W walce o niepodległość. Powstania narodowe, 

 Idee niepodległościowe Polaków w dyplomacji międzynarodowej, 

 Walka o wolność i granice (1914-1921), 

 Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I Wojny Światowej 

 Udział Polaków w II wojnie światowej, 

 Martyrologia obywateli państwa polskiego podczas II wojny światowej 

(niemiecka i sowiecka), 

 Walka o wolność narodu i suwerenność państwa polskiego w okresie 

PRL (1945-1989), 

 Łódź i region łódzki w dziejach Polski i narodu polskiego. 

 

Najczęściej z bloków tematycznych wybierano następujące zagadnienia: 

 Drogi do Niepodległej (1768-1921), 

 Obudzić ducha w narodzie… pocztówka orężem w walce o 

niepodległość Polski, 

 11 Listopada, odzyskanie niepodległości na ziemiach polskich, 

 Wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim, 

 Alegorie i symbole w ikonografii patriotycznej, 

 Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i w regionie łódzkim, 

 Żołnierski czyn. Słowo o mundurze i uzbrojeniu polskiej Samodzielnej 

Brygady Spadochronowej im. Gen. Sosabowskiego, 
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 Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Łódź miastem secesji, 

 Więzienie polityczne w latach 1855-1953 przy Długiej, 

 Tradycje obchodów Święta Niepodległości, 

 Konstytucja 3 Maja 1791, jej znaczenie w tradycji i kulturze polskiej, 

 Powstanie Kościuszkowskie 1794, przebieg i znaczenie, 

 Księstwo Warszawskie 1807-1815, 

 Powstanie listopadowe 1830-1831, przyczyny , przebieg , dowódcy, 

 Powstanie listopadowe. Piotr Wysocki – bohater w cieniu historii,  

 Rzeczypospolita szlachecka, 

 Wybuch i przebieg Powstania Styczniowego 1863-1864 

 Tworzenie się Łodzi przemysłowej 

 Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich i na terenie Łodzi 

 Legiony Polskie 1914-1917 

 Operacja Łódzka 

 Syberiada –historia zesłań Polaków 

 Łódź w czasie Wielkiej Wojny 

 Jak feniks z popiołów –odrodzenie Rzeczpospolitej po I Wojnie 

Światowej  

 A żołnierze chwytają za broń 

 Żołnierze generała Maczka, 

 „Generał porządeczek”. Opowieść o Józefie Olszynie-Wilczyńskim, 

 Dzieje Litzmannstadt Getto 1940-1944, 

 Dzieje Stacji Radegast, (opracowana i prowadzona w języku 

angielskim), 

 Żydzi zachodnioeuropejscy,  

 Zagłady Romów w czasie II wojny światowej,  

 Obóz dla Romów i Sinti w Litzmannstadt-Getto,  

 Wielka Szpera 1942, 

 „Oddajcie mi swoje dzieci.” Wielka Szpera w getcie łódzkim - wrzesień 

1942 r.”, 

 Dzieje gett prowincjonalnych na terenie byłego Kraju Warty 1940-

1942. 

  Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa, 

 Zbrodnia Katyńska, 

 Radogoszcz 1939 – 1945 – historia więzienia,  

 Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945, 

 Prezentacja zbiorów MTN jako źródeł do badań historycznych, metody  

opracowania, klasyfikacji i archiwizacji eksponatów, 

 Formy eksterminacji narodu żydowskiego i cygańskiego na przykładzie 

Litzmannstadt Getto i obozu cygańskiego, 

 Powstanie i funkcjonowanie obozu dla dzieci i młodzieży przy ul. 

Przemysłowej i w Dzierżąznej, 

 Tajne nauczanie jako jedna z form walki z okupantem hitlerowskim,  

 Wrzesień 1939,  

 Robotnicy przymusowi III Rzeszy,  

 Bykownia jako przejaw totalitaryzmu sowieckiego wobec narodu 

polskiego, 
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 Życie codzienne mieszkańców  Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939 – 1945, 

 „Miasto Szyfrów”, lekcja muzealna jako edukacyjna gra historyczna, 

łącząca elementy wiedzy, taktyki i logicznego myślenia. Scenariusz gry 

oparty jest na ekspozycji stałej „Łódź i Ziemia Łódzka…”, 

 „Puzzle Historyczne”,  lekcja muzealna przeprowadzona w oparciu o 

wystawę stałą „Łódź i Ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 

– 1945”.  Zajęcia oparto o ikonograficzne (skany) zbiory Muzeum, 

  Gra planszowa „Litzmannstadt. Łódź w okresie okupacji 1939-1945”, 

 Europa i Świat w obliczu II wojny światowej,  

 „Proces”, lekcja historyczna z elementami logiki zbudowana o wystawę 

stałą Radogoszcz 1939-1945. Praca w grupach, pokaz multimedialny. 

 

Dział Edukacyjny w siedzibie Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

wprowadził  następujące warsztaty historyczne oraz lekcje muzealne: 

Odszukaj artefakt, 

Warsztaty historyczno-modelarskie, 

Warsztaty historyczno-plastyczne, 

Ubiór szlachecki w dawnej Polsce, 

Kotyliony z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

Syberia –historia zesłań Polaków, 

Dzień z Józefem Piłsudskim, 

Ubiór w dawnej Polsce, 

Łódź w czasie wielkiej wojny, 

Polskie Symbole Narodowe, 

 

 

Warsztaty 

W ofercie edukacyjnej Muzeum pozostały cieszące się dużym 

zainteresowaniem warsztaty: historyczno-modelarskie, odszukaj 

artefakt i plastyczne, ale wszystkie połączone zostały z 25 - minutowym 

oprowadzaniem po wybranej wystawie, a puzzle historyczne z 

obrazków odpowiednio dobranych stały się elementem poszczególnych 

prelekcji, w których brali udział młodsi uczestnicy. Zmieniono także 

całkowicie formułę zajęć warsztatów „Odszukaj artefakt”, tak aby stały 

się one atrakcyjniejsze. W nowej formule przez cały rok warsztaty te 

odbyły się ok. 40 razy. 

Oprócz tego w roku 2015 r. były kontynuowane podczas ferii 

zimowych i wakacji jedne z warsztatów wprowadzonych przeze mnie w 

2014 r. „Graj w znaki” (warsztaty + prelekcja) Warsztaty te są oparte na 

grze edukacyjnej „Znaj Znak” wydanej przez Instytut Pamięci 

Narodowej. „Jest to gra przeznaczona dla dwóch graczy, w której 

wiedza przychodzi samoistnie podczas rozgrywki. Przy użyciu jednego 

kompletu kart w „Znaj Znak" mogą grać jednocześnie nawet 32 osoby. 

Dla uczestników tych zajęć przygotowano również 30 - minutową 

prelekcję, opisującą w skrócie historię Polski XX wieku. 
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Lekcje  jako dziecięca zabawa 

 „Miasto Szyfrów”, lekcja muzealna jako edukacyjna gra historyczna, 

łącząca elementy wiedzy, taktyki i logicznego myślenia. Scenariusz gry 

oparty jest na ekspozycji stałej „Łódź i Ziemia łódzka w okresie wojny 

i okupacji 1939 – 1945”. Ekspozycja stała traktowana jest jak plansza 

gry, na której rozwiązywane są problemy historyczne, wykorzystywany 

jest również plan miasta,  

 

 „Puzzle Historyczne”,  lekcja muzealna przeprowadzona w oparciu o 

wystawę stałą „Łódź i Ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 

– 1945”.  Zajęcia oparto o ikonograficzne (skany) zbiory Muzeum. Do 

realizacji użyto i przygotowano:  kopie - ilustracji banknotów, 

dokumentów niemieckich,  fotografie przedmiotów ekspozycyjnych 

oraz arkusze z zadaniami. Wykonano również kopie 10 pocztówek  

ukazujących  miasto w okresie okupacji w formie puzzli, 

 

 Gra planszowa „Niemiecka okupacja w latach 1939-1945”. 

Opracowane zasady gry, w której  zawarte są elementy graficzne wraz z 

regulaminem. Wykonano m. innymi takie elementy gry jak: (strzałki, 

pionki, kości do gry).   

 

  Gra miejska rowerowa „Szlakiem Tradycji Niepodległościowych” – 

czwarta edycja. Ideą gry jest promowanie wiedzy o najważniejszych 

wydarzeniach w historii miasta Łodzi. Wstępne wyznaczanie   i 

opracowanie pytań dotyczących wyznaczonych obiektów. Tegoroczna 

edycja odnosi się do miejsc pamięci związanych z I wojną światową.  

Informacje promujące grę przesłane zostały do portali internetowych o 

tematyce kulturalnej oraz do uczestników biorących udział w 

poprzednich edycjach. Współpraca z Muzeum Kanału  „Dętka” Oddział 

MMŁ.  

Punkty kontrolne: 

Oddział Radogoszcz MTN 

Pomnik Ofiar Komunizmu, ul. Anstadta 

Plac Wolności Archiwum Państwowe w Łodzi   

Plac Wolności, Muzeum „Dętka” 

MTN,  Gdańska 13 

 Skansen Militarny MTN, ul. 6 Sierpnia w Łodzi 

Dla uczestników przygotowano zestaw pytań, identyfikator, ksero 

mapy z zaznaczonymi punktami, dalej zestaw nagród. Patronat 

medialny nad imprezą objął portal „Miasto dzieci”.  

 

 

3. Prelekcje, wykłady, odczyty i prezentacje. 

 

          W 2015 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

zorganizowało następujące najciekawsze wydarzenia w tym zakresie: 

 

- Prezentacja platformy edukacyjnej dotyczącej Zagłady Romów i Sinti 
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 W dniu 12 stycznia 2015 r. w siedzibie naszego Muzeum odbyła się 

pierwsza w Łodzi prezentacja platformy edukacyjnej dotyczącej 

Zagłady Romów i Sinti. Poprowadził ją Dyrektor Archiwum 

Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu w Wiedniu, dr Gerhard 

Baumgartner. 

Zostały zaprezentowane dwie platformy edukacyjne:  

www.romasinti.eu oraz  

www.romasintigenocide.eu  

Uczestnicy zapoznali się nie tylko ze stronami ale również z 

możliwościami ich wykorzystania do celów edukacyjnych nie tylko 

przez nauczycieli ale i w innych i placówkach edukacyjnych. 

Tłumaczenie podczas prezentacji – p. Maria Goldsztajn. 

Odpowiedzialny: P. Machlański  

Realizacja: 12 styczeń 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Prelekcja ”Żydzi po Litzmannstadt - Getto (wrzesień 1944 - styczeń 

1945)”  Wygłoszenie referatu na sesji zorganizowanej w czasie 

uroczystości upamiętniających 70. rocznicę wyzwolenia obozu 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.   

Odpowiedzialna: I. Terela 

Realizacja: 16 stycznia 2015 r. 

Miejsce realizacji: Chełmno nad Nerem 

 

- Odczyt dr Łukasza M. Sadowskiego: "W kilku słowach o 

nowożytnych fortyfikacjach w Malakka" 

W dniu 26 lutego 2015 roku w Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

dr Łukasz M. Sadowski wygłosił odczyt zatytułowany "W kilku 

słowach o nowożytnych fortyfikacjach w Malakka". Omówił dzieje 

malajskiego miasta Malakka – od początków XVI wieku znajdującego 

się we władaniu Europejczyków. Pierwszą umocnioną placówkę w 

Malakce stworzyli Portugalczycy, następnie ich dzieło kontynuowali 

Holendrzy. Pod ich panowaniem aż do początków minionego stulecia 

był to jeden z najważniejszych portów na morskich szlakach 

handlowych. Miasto otoczone było systemem nowoczesnych 

fortyfikacji bastejowych (murowane lub ziemne umocnienia w formie 

niskiej, przysadzistej baszty obronnej), a później bastionowych 

(stanowiących podstawowy element umocnień wznoszony na 

załamaniach obwałowania twierdzy – wysuniętych narożnikach), a 

które w znacznej mierze znieśli w XIX wieku Anglicy, nowi władcy 

Malakki. 

Doktor Ł. Sadowski omówił też zakres prac archeologicznych 

prowadzonych w Malakce. Od kilkunastu lat trwa tam odsłanianie 

fortyfikacji, a także przywracanie ich w formie (niejednokrotnie dość 

kontrowersyjnych) rekonstrukcji. Jest to tym niemniej jedno z bardziej 

zaawansowanych działań utrwalania europejskiego dziedzictwa 

architektonicznego na Dalekim Wschodzie. Prelegent zapoznał 

słuchaczy także z historią innych, ważnych zabytków epoki 

kolonializmu w Malakka, a także o istniejących po dziś dzień 
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tradycjach podtrzymywanych  przez potomków Europejczyków 

mieszkających we współczesnej Malezji. 

Dodajmy, iż prelekcja była ilustrowana bogatym materiałem 

ikonograficznym, a jej organizatorami byli: Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Łódzki Stowarzyszenia 

Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Oddział Łódzki 

Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

 Odpowiedzialny: K. Czernielewski  

Realizacja: 26 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Opracowanie  oraz realizacja prelekcji: „Życie codzienne w 

Litzmannstadt-Getto (wybrane problemy)”  

Wygłoszona została w trakcie trwania Międzynarodowych Targów 

Turystycznych w Łodzi (prezentacja multimedialna). Liczba 

uczestników -10 osób. 

Odpowiedzialna: I. Terela 

Realizacja: 15 marca 2015 r. 

Miejsce realizacji: sala projekcyjna Międzynarodowych Targów 

Turystycznych w Łodzi 

 

- Wykład dr Aleksandry Kozłowskiej o generale Bolesławie Roi pt.  

„Tak kończy polski generał! Tragiczny los Bolesława Roi (1876-1940” 

W dniu 26 marca br. na comiesięcznym zebraniu Oddziału Łódzkiego 

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, kustosz dypl. 

Muzeum – dr Aleksandra A. Kozłowska wygłosiła referat pt. „Tak 

kończy polski generał! Tragiczny los Bolesława Roi (1876-1940”). 

Prelegentka przybliżyła słuchaczom postać gen. dyw. Bolesława Roi, a 

zwłaszcza jego tragiczną śmierć w obozie koncentracyjnym w 

Sachsenhausen. 

Bolesław Roja należał do nietuzinkowych postaci wśród generalicji 

polskiej II Rzeczpospolitej. Był współtwórcą i dowódcą legendarnego 4 

pułku piechoty Legionów Polskich, wsławił się niesłychaną odwagą w 

czasie działań I wojny światowej oraz podczas wojny z Rosją 

bolszewicką. Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 

Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Początkowo należał 

do zwolenników Józefa Piłsudskiego, ale w okresie międzywojennym – 

zwłaszcza po przewrocie majowym w 1926 roku – stał się 

przeciwnikiem rządów sanacyjnych. Był działaczem radykalnego 

Stronnictwa Chłopskiego, a w latach trzydziestych zwolennikiem 

Stronnictwa Ludowego, choć nie został jego członkiem. 

Po klęsce Polski w 1939 roku (generał był już wówczas dawno w stanie 

spoczynku) działał w podziemnych strukturach Polskiego Czerwonego 

Krzyża. W marcu 1940 roku został aresztowany przez Niemców. 

Przebywał najpierw na Pawiaku, a na początku maja tegoż roku 

wywieziono Go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie 27 

maja 1940 roku został na oczach współwięźniów bestialsko pobity i 

zamordowany. Leżącemu na ziemi gen. Bolesławowi Roi esesman 

(według innych relacji kapo obozowy) zmiażdżył krtań butem, mówiąc: 

Tak kończy polski generał! 



95 
 

Odpowiedzialna: dr A. Kozłowska  

Realizacja: 26 marca 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13  

 

- Prelekcja na  spotkaniu członków Stowarzyszenia Miłośników 

Dawnej Broni i Barwy 

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie głównej Muzeum przy ul. 

Gdańskiej  13 odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia 

Miłośników Dawnej Broni i Barwy. W roli prelegenta wystąpił Konrad 

Czernielewski - st. kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, który wygłosił referat pt. „Z dziejów ORP „Grom”. W 75. 

rocznicę walk pod Narwikiem”. 

Prelegent zapoznał słuchaczy z historią polskiego niszczyciela (według 

ówczesnej terminologii – kontrtorpedowca). K. Czernielewski 

przedstawił historię budowy okrętu, począwszy od lipca 1935 r. w 

stoczni J. Samuel White Co. Ltd. w Cowes w Wielkiej Brytanii, 

położono stępkę pod nowy okręt Polskiej Marynarki Wojennej. 

Zapoznał także słuchaczy m.in. ze szczegółowymi informacjami o 

danych techniczno-bojowych „Groma”, będącego wówczas, jednym z 

najnowocześniejszych niszczycieli na świecie. 

Prelegent wiele uwagi zwrócił na ukazanie wojennych losów „Groma”, 

zakończonych jego zatopieniem 4 maja 1940 r. w norweskim fiordzie 

Rombakken na północ od Narwiku. Omówił także dokładnie historię 

udziału naszego okrętu w walkach w obronie niepodległości Norwegii, 

okoliczności jego zatopienia oraz dalsze losy załogi i ich dowódcy, 

komandora porucznika Aleksandra Hulewicza. 

Odczytowi towarzyszył pokaz zdjęć ORP „Grom”, planów okrętu, map 

oraz miejsc upamiętniających bohaterstwo polskich marynarzy, w tym 

pomnika stojącego na jednym z placów w Narwiku. Na zakończenie 

prelekcji K. Czernielewski przedstawił dzieje kolejnych dwóch okrętów 

noszących nazwę „Grom”, spadkobierców chlubnej tradycji swego 

poprzednika. 

Odpowiedzialny: K. Czernielewski    

Termin realizacji: 16 kwietnia  2015 r. 

Miejsce realizacji: MYN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 
 

- Wykład dr Piotra Strzyża pt. „„Recykling średniowiecznej broni 

palnej czyli jak zaoszczędzić trochę groszy lub florenów” 

W dniu 28 kwietnia 2015 r.,  w siedzibie głównej Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13, odbyło się comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia 

Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Tym razem gościem spotkania był 

dr Piotr Strzyż. 

Odpowiedzialny: K. Czernielewski    

Realizacja: 28 kwietnia 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13  
 

- Odczyt Konrada Czernielewskiego w dniu 20 maja odczytu w ramach 

Senioraliów 2015 pt.: „Udział 1 Dywizji Pancernej generała brygady 

Stanisława Maczka w wyzwalaniu Holandii (przygotowanie pokazu 

multimedialnego).” 
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Odpowiedzialny: K. Czernielewski    

Realizacja: 20 maja 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13  

 

- Wykład o ks. Stanisławie Brzósce - ostatnim dowódcy POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO,  pt. „Najbardziej niezłomny z niezłomnych. Rzecz 

o Stanisławie Brzósce-księdzu generale, naczelnym kapelanie i 

ostatnim dowódcy powstania styczniowego 1863-1864”.  

W środę 27 maja 2015 r., w siedzibie głównej Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13, miał miejsce wykład dra Karola o Stanisławie Brzósce-

księdzu generale, naczelnym kapelanie i ostatnim dowódcy powstania 

styczniowego 1863-1864. 

Dr Karol Jadczyk jest historykiem specjalizującym się w dziejach 

powstania styczniowego, współautorem książki Powstanie styczniowe 

w Łodzi i regionie. Studia i materiały oraz autorem szeregu publikacji 

traktujących o tej tematyce, a także pracownikiem Działu Zbiorów 

naszego Muzeum. Przygotowana przez niego prelekcja o ks. 

Stanisławie Brzósce, była hołdem złożonym ostatniemu dowódcy 

powstania styczniowego, w przypadającą na 23 maja 150. rocznicę jego 

stracenia. 

Odpowiedzialny: K. Jadczyk   

Realizacja: 27 maja 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13  

 

- Opracowanie i wygłoszenie cyklu wykładów ukazujących wkład 

przedstawicieli łódzkiej burżuazji przemysłowej w budowaniu Niepodległego 
Państwa Polskiego oraz ich udziału w polskim czynie zbrojnym XX w. 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN P. Machlański 

Realizacja: okresowo 2015 r. 

Miejsce realizacji: Siedziba Gówna MTN, PŁ, ŁCDNiKP i inne 
 

- Opracowanie oraz wygłoszenie wykładu: „Historia getta – Historia 

Stacji Radegast” podczas wydarzeń towarzyszących projektowi 

teatralnemu –– Pociąg Lustig. 

Odpowiedzialna: I. Terela 

Realizacja: 24 czerwca 2015 r. 

Miejsce realizacji: sala wystawiennicza Oddziału Stacja Radegast 

 

- Wykład: „Stacja Radegast - historia miejsca – opracowanie 

dokumentów z APŁ” 

Przygotowanie prezentacji oraz wygłoszenie wykładu w Centrum 

Dialogu w Łodzi. Frekwencja: 60 osób.  

Odpowiedzialna: I. Terela 

Realizacja: 25 sierpnia 2015 r. 

Miejsce realizacji: sala projekcyjna Centrum Dialogu w Łodzi  

 

- Wykład: „Dzieje niepamięci. Powojenne losy terenu byłego obozu 

zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”   

W dniu 5 listopada 2015 r., w siedzibie głównej Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13 z wykładem pt. „Dzieje niepamięci. Powojenne losy 

terenu byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”, 
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gościliśmy p. Andrzeja Grzegorczyka. Prelekcja poświęcona była 

historii przestrzenni poobozowej, w szczególności wykluczeniu jej ze 

świadomości społecznej jako miejsca Zagłady.  

Wykład połączony był z prezentacją nowej publikacji „Obóz Zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Przewodnik po Miejscu Pamięci”,  

autorstwa A. Grzegorczyka i P. Wąsowicza. „Obóz Zagłady Kulmhof w 

Chełmnie nad Nerem.  

Opracowanie to jest najnowszym wydawnictwem poświęconym byłemu 

obozowi. Stanowi pozycję wyjątkową, łącząc w sobie opracowanie 

historyczne z przejrzystym i funkcjonalnym przewodnikiem. Publikacja 

umożliwia zapoznanie się czytelnikowi z dziejami obozu oraz 

samodzielne zwiedzenie wszystkich miejsc z nim związanych.   

Promocję poprowadził Piotr Wąsowicz. Wydanie przewodnika zostało 

dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Dr Piotr Wąsowicz jest historykiem, kierownikiem 

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie 

nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. 

Natomiast mgr Andrzej Grzegorczyk jest archeologiem, asystentem w 

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie 

nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. 

Odpowiedzialna: I. Terela, G, Wróbel, P. Machlański 

Realizacja: 5 listopada 2015 r.,  

Miejsce realizacji: w siedziba główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Prelekcja Konrada  Czernielewskiego – wygłoszenie w dniu Święta 

Wojska Polskiego (15 sierpnia) 2 prelekcji W ogniu walki. Rzecz o 

Bitwie Warszawskiej  połączonych z pokazem w programie Power 

Point. 

Odpowiedzialny : K. Czernielewski 

Realizacja: 15 sierpnia 2015 r.,  

Miejsce realizacji: w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

-  Prelekcja: „Zbrodnicza likwidacja przez Niemców w nocy z 17/18 

stycznia 1945 r. więzienia na Radogoszczu” wraz z projekcją filmu 

dokumentalnego „Radogoszcz – Rozszerzone Więzienie Policyjne”.  

Przygotowanie merytoryczne spotkania i jego realizacja. Spotkanie 

odbyło się  w ramach Klubu Historycznego gen. Stefana Roweckiego 

(Grota) w Pabianicach,  w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Jana Lorentowicza. W prelekcji  uczestniczyło 15 osób 

dorosłych i 25 osób młodzieży gimnazjalnej .  

Odpowiedzialny:  R. Iwanicki 

Termin realizacji: 28 stycznia 2015 r.  

Miejsce realizacji: Pabianice,  w sali audiowizualnej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza. 

 

- Dwie  wygłoszone prelekcje Konrada Czernielewskiego  

pt.: 11 Listopada 1918 roku w Łodzi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 58 w dniu 9 XI 2015 r. połączonych z pokazem multimedialnym 

(połączone z pokazem multimedialnym Łódź i okolice w latach I wojny 

światowa w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). 
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Odpowiedzialny : K. Czernielewski 

Realizacja: 9 listopada 2015 r.,  

Miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

– Prelekcja Konrada Czernielewskiego pt.:  Legiony Polskie w Łodzi w 

latach I wojny światowej wygłoszona w dniu 11 XI 2015 roku podczas 

uroczystej akademii zorganizowanej przez Zarząd Spółdzielni 

„Lokator” oraz Radę Osiedla Radogoszcz-Zachód  dodatkowo 

udzielanie informacji o prezentowanej wystawie Muzeum pt. Tam  

rodziła się Niepodległość… 

Odpowiedzialny : K. Czernielewski 

Realizacja: 11 listopada 2015 r.,  

Miejsce realizacji: siedziba Zarządu Spółdzielni „Lokator” w Łodzi 

oraz Rady Osiedla Radogoszcz-Zachód  

 

- Prelekcja Joanny Sporczyk-Moskal przygotowana i wygłoszona 

z prezentacją multimedialną pt. „Obchody Święta Niepodległości”. 

Podczas wystąpienia były pokazywane zdjęcia ze zbiorów Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego                        

w Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Łodzi. Odbiorcami  

prelekcji byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi. 

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Śródmieście przy ul. 

Andrzeja Struga 14 

Realizacja: 18 listopada 2015 r.  

 

- Prelekcja historyczna: „Bykownia – czwarty cmentarz katyński”. 

Przygotowanie i realizacja wystąpienia, w oparciu o zdjęcia z badań 

archeologiczno-ekshumacyjnych z Bykowni przeprowadzonych w 

latach 2001 – 2012 oraz prezentacja filmu dokumentalnego TVN pt. 

„Pogrzeb”, reż. Dorota Pawlak. 

Odpowiedzialny:  M. Góra 

Realizacja: w dniu 6 marca 2015 r. 

Miejsce realizacji: Muzeum im. hr. Józefa Ostrowskiego w 

Tomaszowie Mazowieckim 

 

- Prelekcja historyczna: „Badania archeologiczno-ekshumacyjne 

grobów masowych z okresu I wojny światowej, przeprowadzone  na 

terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Kostiuchnówka 

(Ukraina)” 

Przygotowanie i realizacja prelekcji Mieczysława Góry w oparciu o 

jego zdjęcia z badań w Kostiuchnówce. W dniach 3-8 sierpnia 2015 

roku przeprowadzono prace archeologiczne i ekshumacyjne 6 grobów 

żołnierzy poległych w trakcie działań I wojny światowej w rejonie 

miejscowości Kostiuchnówka na Ukrainie. Badania prowadzone były z 

inicjatywy Jarosława Góreckiego, komendanta Centrum Dialogu 

Polsko-Ukraińskiego w Kostiuchnówce, pod patronatem Rady Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, przez polsko-ukraińską ekspedycję.  

Przeprowadzone prace archeologiczne i ekshumacyjne wykazały, że w 

przebadanych 6 grobach znalazły się szczątki żołnierzy obu walczących 

ze sobą armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.  
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Miejsce wystąpienia: siedziba Związku Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Łódzka,   Łódź, ul. Stefanowskiego 19   

Odpowiedzialny: M. Góra 

Termin realizacji: 21 grudnia 2015 r. 

 

 

Stałe cykle prelekcji  dla młodzieży związane z różnymi okazjami i 

rocznicami: 

 

 

W minionym roku 2015 najważniejsze w siedzibie Muzeum przy ul. Gdańskiej 

13  działania edukacyjne. Wprowadzono nowy cykl prelekcji w ramach: 

„Miesiąc z Powstaniem Styczniowym”, „Miesiąc z Konstytucją 3 maja” i 

„Miesiąc z Powstaniem Listopadowym”, które były adresowane przede 

wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Realizacja takich prelekcji 

miała na celu rozbudzić zainteresowania historyczne i pewną świadomość 

narodową w młodzieży szkolnej, a prelekcje o dwóch powstaniach 

styczniowym i listopadowym miały za zadanie uświadomić młodym 

słuchaczom, to jaką trudną drogę przebyła Polska w dążeniu do odzyskania 

niepodległości. W styczniu zorganizowałam również Konkurs Wiedzy o 

Powstaniu Styczniowym. 

Dodatkowo podobnie jak w 2014 roku na okres 15 października – 15 grudnia 

2015 r. została przez Dział Edukacyjny wprowadzona specjalna prelekcja (z 

elementami lekcji muzealnej) „Święto 11 listopada”, która z odpowiednimi 

modyfikacjami mogła być dostosowana zarówno dla uczniów szkół 

podstawowych, jak i gimnazjalnych, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych 

w tym okresie odbywała się lekcja muzealna z naszej stałej oferty edukacyjnej 

"Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej" 

. Celem tych zajęć było uświadomienie młodzieży tego, jak ważne było dla 

Polski odzyskanie niepodległości w 1918 r. i dlaczego akurat dzień 11 

listopada stał się polskim świętem narodowym. 

Jeśli chodzi o prelekcje będące w naszej stałej ofercie edukacyjnej, to w 

przypadku szkół podstawowych przez cały rok odbywały się takie zajęcia jak: 

„Dzień z Tadeuszem Kościuszko”, „Dzień z Janem Matejką” i "3 maja to nie 

żart, konstytucje trzeba znać", oraz „Dzień z Józefem Piłsudskim”,  wszystkie 

tego typu prelekcje połączone były z zadaniami i elementami warsztatowymi, 

tak aby były one bardziej przystępne dla jej uczestników. Dodatkowo w 

okresie ferii zimowych i wakacji odbywały się zajęcia przygotowane przeze 

mnie takie jak, „Wierszowana historia Polski. Od Mieszka I do 

Poniatowskiego”, jako prelekcja z elementami warsztatowymi, miały miejsce 

zajęcia przeznaczone dla najmłodszych gości z Muzeum „Ubiór szlachecki w 

dawnej Polsce”, których celem jest zapoznanie ich uczestników z elementami 

kultury sarmackiej, będącej ważną częścią historii Polski, a w okresie zaborów 

niektóre tradycje z nią związane stały się wyrazem patriotyzmu. W wakacje 

2015 r. dla uczestników koloni i półkolonii oraz różnego rodzaju placówek 

zajmujących się dziećmi i młodzieżą zostały wprowadzone przeze mnie 

prelekcja z elementami warsztatowymi „Polskie Symbole Narodowe”, 

ponieważ dzisiejsi uczniowie nie wiele wiedzą na temat polskich symboli 

narodowych, a dodatkowo ten temat jest mocno związany z tradycjami 

niepodległościowymi. Ta prelekcja znalazła się później, jako nasz hit w stałej 



100 
 

ofercie edukacyjnej Muzeum. W wakacje odbywały się również wymyślone 

przeze mnie „Kalambury historyczne” i zajęcia powstałe w oparciu o gry 

wydane przez IPN czyli; „Graj w znaki” i „Za czym ta kolejka stoi” Dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w stałej ofercie Muzeum przez cały rok 

odbywały się następujące prelekcje:  „Tadeusz Kościuszko - O wolność, całość 

i niepodległość”, "Dzień z księciem Józefem", "Kilka słów o Rzeczpospolitej 

w okresie tworzenia Konstytucji 3 Maja" i „A żołnierze chwytają za broń” 

Miejsce realizacji prelekcji : MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13  

Odpowiedzialni: K. Lutek, A. Kacperski, A. Kulazińska z Działu 

Edukacyjnego Muzeum przy ul Gdańskiej 13 

 

- Prelekcje i odczyty wygłoszone przez pracowników merytorycznych z 

Oddziału Stacja Radegast poza Muzeum, głównie  w szkołach:  

Opracowano i wygłoszono 18 prelekcji dla młodzieży o następującej tematyce: 

Łódź i region w latach 1914 – 1918. AK – „Barka” – działalność podczas II 

wojny światowej; Żołnierze Wyklęci – Niezłomni okręgu AK „”Baka” Łódź; 

„Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w materiałach SB i relacji ks. bp A. 

Orszulika”.                                                                

Termin realizacji:   luty - grudzień  2015 rok. 

Miejsce realizacji: głównie dla młodzieży szkół łódzkich  

Odpowiedzialny: G. Wróbel  

 

4. Spotkania historyczne, promocje i inne wydarzenia kulturalne 

 

          Z zainteresowaniem wśród odbiorców spotkały się propozycje 

przekazywania wiedzy historycznej poprzez tzw. spotkania z twórcami, ze 

„świadkami historii” oraz   „żywą historią”, tj. ludźmi, którzy osobiście brali 

udział, bądź byli świadkami konkretnych wydarzeń współczesnych a także w 

latach II wojny światowej. W 2015 roku w ramach tej formy przekazu 

zrealizowano m.in.:  
 

- Spotkanie historyczne z cyklu „Świadkowie historii  mówią …”. 

Relacja i refleksje byłego więźnia Radogoszcza, Donata Doliwy. 

Przygotowanie merytoryczne spotkania i jego realizacja.  

Uczestnikami spotkania, które odbyło się w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz w dniu 28 stycznia 2015 r.,  była młodzież 15 Gimnazjum 

Publicznego w Łodzi.  Ponadto red. Barbara Wiśniewska z Radia Łódź 

zrealizowała wywiad z Donatem Doliwą.  

Odpowiedzialna: J. Pinkowska   

Termin realizacji: 28 stycznia  2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Spotkanie historyczne z cyklu „Świadkowie historii  mówią …”. 

Przygotowanie i realizacja spotkania z byłym więźniem Radogoszcza, 

Donatem Doliwą. Uzupełnieniem była projekcja filmu dokumentalnego 

i oprowadzenie po całości ekspozycji. Uczestnikami spotkania byli 

uczniowie z Gimnazjum Publicznego Nr 15 w Łodzi. 

Odpowiedzialna: J. Pinkowska   

Termin realizacji: 18 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 
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-  Syberia – historia zesłań Polaków  

Bazą spotkań dla była książka „Syberyjskie przygody Chmurki”.  

Dzieci i młodzież z Łodzi i regionu zapoznawała się z historią zesłań na 

Syberię, z wymiarem deportacji w latach 1939-1941, oraz 

charakterystyką życia na zesłaniu w latach 40-tych XX wieku. 

Uzupełnieniem lekcji historii były fragmenty filmów o powyższej 

tematyce. 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN P. Machlański, K. Lutek oraz inni 

pracownicy Działu Edukacyjnego    

Termin realizacji:  luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13  

 

- Spotkanie historyczne z cyklu „Świadkowie historii  mówią …”. 

Przygotowanie i realizacja spotkania z byłym więźniem Radogoszcza, 

Donatem Doliwą. Uzupełnieniem była projekcja filmu dokumentalnego 

i oprowadzenie po całości ekspozycji. Spotkanie przeprowadzono dla 

młodzieży z Gimnazjum Publicznego nr 15 w Łodzi. 

Odpowiedzialna: J. Pinkowska   

Termin realizacji: 25 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Spotkanie historyczne z cyklu „Świadkowie historii  mówią …”. 

Relacja i refleksje byłego więźnia Radogoszcza, Donata Doliwy. 

Przygotowanie merytoryczne spotkania i jego realizacja. Uczestnikami 

spotkania, które odbyło się w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, była 

młodzież z drużyny harcerskiej „Wataha” z 15 Gimnazjum Publicznego 

w Łodzi. 

Odpowiedzialna: J. Pinkowska   

Termin realizacji: 22 marca 2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Spotkanie z gośćmi   ze Styrii w Kuźni Romów 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w Łodzi gościła delegacja z austriackiej 

Styrii (w składzie: dr Christian Bauchmanndr-minister,  Thomas 

Buchsbaum - ambasador Austrii, Jurgen Roth - wiceprezes Izby 

Gospodarczej Styrii, dr Karl Schmidt - radca handlowy Ambasady 

Austrii, dr Gerold Ortner - konsul honorowy, dyrektor dr Stefan Börger, 

sekretarz ministra Roland Garber oraz prof. Szczepan Miłosz - konsul 

honorowy), landu partnerskiego województwa łódzkiego. W trakcie 

wizyty, goście odwiedzili i złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczne 

znicze pod tablicą w tzw. Kuźni Romów (oddziałem naszego Muzeum) 

upamiętniającą Romów i Sinti (głównie z pogranicza austriacko-

węgierskiego) przewiezionych do wydzielonego dla nich obozu w 

obrębie getta łódzkiego w końcu 1941 r. 

Odpowiedzialny: P. Machlański i pracownicy Oddziału Stacja Radegast   

Termin realizacji: 28 kwietnia  2015 r. 

Miejsce realizacji: Kuźnia Romów przy ul. Wojska Polskiego 84  

 

- Spotkanie historyczne  z cyklu „Świadkowie historii mówią…”,   
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Spotkanie z Mieczysławem Górą, zastępcą kierownika badań 

archeologiczno-ekshumacyjnych, prowadzonych w Kijowie – Bykowni, 

miejscu pochówku ofiar NKWD z lat 1937-1941. Była to  okazja do 

zapoznania się z wynikami badań międzynarodowego zespołu 

specjalistów. Mieczysław Góra był ekspertem  Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa z zakresu archeologii martyrologicznej. 

Uczestniczył  wcześniej w pracach ekshumacyjnych m.in. w Charkowie 

(w latach 1994 –1996) oraz we Lwowie na Cmentarzu Orląt (w latach 

1997 –1999). 

Wystąpienie M. Góry odbyło  się dla grupy młodzieży z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi.  

Odpowiedzialni: J. Pinkowska  i  M. Góra 

Termin realizacji: 29 kwietnia 2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz  

 

- Ostatnie spotkanie ze świadkiem historii.  

Pożegnaliśmy Profesora Bartoszewskiego 

W miniony poniedziałek, 4 maja 2015 r. pożegnaliśmy Profesora 

Władysława Bartoszewskiego - dyplomatę, historyka, publicystę, 

dziennikarza, działacza społecznego, a przede wszystkim wyjątkowego 

człowieka i patriotę wielkiego formatu. W Jego ostatniej drodze 

towarzyszyła mu również reprezentacja naszego Muzeum z Dyrektorem 

Piotrem Machlańskim na czele. 

Odpowiedzialny: P. Machlański  

Termin realizacji: 4 maja 2015 r. 

Miejsce realizacji: Cmentarz Powązkowski w Warszawie.   

 

- Spotkanie historyczne  z cyklu „Świadkowie historii mówią…”,   

Spotkanie z Mieczysławem Górą, zastępcą kierownika badań 

archeologiczno-ekshumacyjnych, prowadzonych w Kijowie – Bykowni, 

miejscu pochówku ofiar NKWD z lat 1937-1941. Była to  okazja do 

zapoznania się z wynikami badań międzynarodowego zespołu. 

W ramach spotkania zaprezentował również materiał filmowy telewizji 

TVN z przebiegu prac badawczych na terenie tajnego  cmentarza ofiar 

NKWD z lat 1937 – 1941 w  Kijowie - Bykowni. 

Wystąpienie  odbyło się w dniu 21 maja 2015 r. dla grupy młodzieży z 

Gimnazjum nr 15. przy ul. Sowińskiego 50/56. w Łodzi. 

Odpowiedzialni: J. Pinkowska  i  M. Góra 

Termin realizacji: 21 maja 2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Spotkanie historyczne  z cyklu „Świadkowie historii mówią…”,   

Spotkanie z Mieczysławem Górą, zastępcą kierownika badań 

archeologiczno-ekshumacyjnych, prowadzonych w Kijowie – Bykowni, 

miejscu pochówku ofiar NKWD z lat 1937-1941. Była to  okazja do 

zapoznania się z wynikami badań międzynarodowego zespołu.  

Wystąpienie  odbyło się w dniu 25 maja 2015 r. dla grupy osób 

dorosłych. 

Odpowiedzialni: J. Pinkowska  i  M. Góra 

Termin realizacji: 25 maja 2015 r. 
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Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Spotkanie i promocja książki: "Powstanie Styczniowe w Łodzi i 

regionie. Studia i materiały" 

W dniu 28 stycznia 2015 r. w Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 odbyła się promocja książki prof. Marii 

Nartonowicz-Kot (Instytut Historii UŁ), prof. Jarosława Kity (Instytut 

Historii UŁ) oraz dr. Karola Jadczyka (MTN) pt. „Powstanie 

Styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały”. 

Autorów i Gości przybyłych na spotkanie przywitał Piotr Machlański, 

Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 

podkreślając znaczenie prezentowanej publikacji dla uzupełnienia 

wiedzy o powstaniu styczniowym w Łodzi i regionie. 

W pierwszej części spotkania, w trakcie dyskusji Autorzy przybliżyli 

Uczestnikom treść swoich opracowań, a także przedstawili zasady 

edycji prezentowanych w książce materiałów wspomnieniowych. 

Profesor Jarosław Kita dokonał charakterystyki Łodzi z okresu 

powstania styczniowego, jej mieszkańców oraz życia codziennego w 

latach 1863-1864. Doktor Karol Jadczyk opowiedział o kwalifikacjach 

kadry dowódczej powstania 1863 r. z regionu łódzkiego, a także 

przedstawił popowstaniowe losy najbardziej znanych dowódców – ks. 

Józefa Czajkowskiego, dr. Józefa Dworzaczka, Teodora Rybickiego 

oraz Roberta Skowrońskiego. Profesor Maria Nartonowicz-Kot podjęła 

zaś wątek tradycji upamiętniania powstania w Łodzi – przedstawiła 

okoliczności, podczas których rozpoczęto organizację uroczystości 

upamiętniających powstanie, a także zwróciła uwagę na trudną sytuację 

materialną weteranów styczniowych. W drugiej części spotkania 

Uczestnicy zwrócili się do Autorów z pytaniami – długa i ożywiona 

dyskusja udowodniła, że pomimo upływu lat powstanie styczniowe 

nadal pozostaje tematem interesującym nie tylko dla historyków. 

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański i  K. Jadczyk  

Termin realizacji: 28 stycznia 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie - zebranie naukowe Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 

Broni i Barwy 

 W czwartek 29 stycznia 2015 roku w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi odbyło się pierwsze po Nowym Roku 

zebranie naukowe Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, 

które poprowadził prezes Oddziału Łódzkiego, prof. dr hab. Marian 

Głosek. W trakcie spotkania Wojciech Grochowalski zaprezentował 

wyreżyserowany przez siebie film dokumentalny „Wspomnienie o 

Marszałku”, przedstawiający postać Józefa Piłsudskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem związków Marszałka z ziemią łódzką. Po 

projekcji filmu W. Grochowalski opowiedział historię powstania filmu, 

swoich kontaktach z córkami Piłsudskiego, a zwłaszcza ze zmarłą 16 

listopada 2014 roku – Jadwigą Jaraczewską. W trakcie spotkania W. 

Grochowalski zaprezentował widzom dyplomy honorowych 

obywatelstw miast polskich (w tym Łodzi) przyznanych J. 

Piłsudskiemu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
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 Odpowiedzialny: prof. Marian Głosek oraz K. Czernielewski   

Termin realizacji: 29 stycznia 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z harcerska grupą rekonstrukcji historycznej "Odwet 

Jędrusie" 

W dniu 3 lutego 2015 r. , podczas ferii zimowych 2015 r., na jednej z 

sal wystawowych głównej siedziby Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 odbyły się 

interesujące warsztaty. Dzieci i młodzież oraz dorośli mieli okazję 

uczestniczyć w spotkaniach z harcerską grupą rekonstrukcji 

historycznej „Odwet –Jędrusie”. 

Celem organizacji wydarzenia było przybliżenie naszym gościom 

realiów życia polskiego partyzanta podczas II wojny światowej w 

oparciu o historię organizacji "Odwet" i Oddziału Partyzanckiego 

Jędrusie. W czasie pokazu uczestnicy zapoznali się z zarysem historii 

partyzantów związanych z organizacją „Odwet” i oddziałem Jędrusie, a 

dodatkową atrakcją był pokaz stroju i uzbrojenia typowego partyzanta. 

Wydarzenie przybrało formę żywych lekcji historii z elementami 

warsztatowymi. Dzieci w krótkim wstępie do spotkania mogły 

dowiedzieć się od pracownika Muzeum czym jest historia oraz poznać 

definicję sformułowania „rekonstrukcja historyczna”. 

W ciągu całego dnia odbyły się 4 spotkania z członkami grupy 

rekonstrukcyjnej,    w których łącznie brało udział prawie 200 dzieci 

oraz 32 dorosłych. Muzeum odwiedziły zarówno rodziny jak i grupy 

zorganizowane. Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za 

przyjście i zachęcamy gorąco do udziału w innych zajęciach 

znajdujących się w naszej ofercie edukacyjnej. 

Uczestnikami zajęć byli: 

- Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 

- Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 (2 grupy) 

- Szkoła Podstawowa nr 36 

- Dom Kultury „Ariadna” 

- Oratorium im. św. Dominika Savio. Salezjańskie Centrum 

Młodzieżowe. 

Odpowiedzialni: K. Lutek  

Termin realizacji: 3 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z członkami łódzkiego koła „Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ” 

W dniu 11 lutego w głównej siedzibie Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13 odbyło się kolejne 

spotkanie młodzieży szkolnej z weteranami misji pokojowych i 

stabilizacyjnych zrzeszonych w Łódzkim Kole Stowarzyszenia 

Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W wydarzeniu wzięło udział 

ponad 60 osób. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie 

dziękujemy za przybycie. 

Żołnierze zaprezentowali uczniom broń oraz elementy oporządzenia 

wojskowego będące na wyposażeniu wojsk polskich odbywających 



105 
 

służbę w najbardziej zapalnych punktach na geopolitycznej mapie 

świata - od Bośni przez Irak po Kambodżę.  

Młodzież miała także okazję zapoznać się z historią ONZ oraz 

"błękitnych hełmów". Weterani wiele miejsca poświęcili moralnym i 

etycznym aspektom służby wojskowej, szczególnie w trudnych realiach 

w jakich znajdowały się wojska rozjemcze. Narrację tę żołnierze 

ubarwiali i obrazowali poprzez opowiadanie o własnych 

doświadczeniach i przeżyciach z misji zagranicznych. 

Odpowiedzialni: K. Lutek i inni pracownicy Działu Edukacyjnego    

Termin realizacji: 11 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z żywą historią na zajęciach „Ubiór szlachecki w dawnej 

Polsce” 

W dniu 12 lutego w głównej siedzibie Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13 miały miejsce wyjątkowe 

zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

zainteresowanych okresem sarmatyzmu w Polsce. Tego dnia odbyły się 

dwa takie zajęcia, w których uczestniczyło 59 osób. 

W wydarzeniu uczestniczyli również dyr.  Wojciech Nowicki oraz 

pracownicy wypożyczalni kostiumów z Teatru Wielkiego w Łodzi, 

którzy dla potrzeb tych zajęć wypożyczyli kostiumy ze swoich zbiorów, 

a także prywatny kolekcjoner p. Jan  Mikołajczyk, który udostępnił 

Muzeum eksponaty ze swojej kolekcji, związane z polską szlachtą. 

Podczas zajęć, będących istnym pokazem dawnej kultury polskiej, 

uczestnicy mogli cofnąć się w czasie poprzez bezpośredni kontakt z 

oryginalnymi eksponatami oraz kostiumami uszytymi na wzór strojów 

szlacheckich. W trakcie pokazu goście Muzeum poznali nie tylko 

podstawowe elementy ubioru typowego szlachcica żyjącego w XVI i 

XVII wieku, ale zaprezentowano im również wygląd typowego dworu 

szlacheckiego, broń z tamtego okresu,  a narracja zajęć została 

uzupełniona opowieściami o życiu codziennym polskiej szlachty. 

Odpowiedzialni: A. Kacperski, K. Lutek i inni pracownicy Działu 

Edukacyjnego   

Termin realizacji: 12 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkania w MTN w Łodzi  podczas trwania ferii zimowych 2015 r. 

„Ferie zimowe w Muzeum Tradycji Niepodległościowych” – 

najciekawsze wydarzenia 

Przez całe ferie zimowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

odwiedziło ponad 30 grup dzieci i młodzieży oraz kilkadziesiąt rodzin. 

Łącznie w zajęciach organizowanych przez nas brało udział prawie 650 

dzieci i ponad 100 dorosłych.  

Do najciekawszych wydarzeń minionych ferii w naszym Muzeum 

zaliczyć można odbywające się w głównej siedzibie Muzeum zajęcia z 

harcerską grupą rekonstrukcji historycznej „Odwet-Jędrusie”, spotkanie 

z członkami łódzkiego koła „Stowarzyszenia Kombatantów Misji 

Pokojowych ONZ” oraz odbywające się pod koniec ferii spotkanie z 

żywą historią w postaci zajęć „Ubiór Szlachecki w dawnej Polsce”, 
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dużym zainteresowaniem cieszyła się także prelekcja połączona z 

elementami warsztatowymi „Polskie symbole narodowe”. Młodzież i 

dzieci miały także dobrą zabawę na zajęciach zaproponowanych przez 

Oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu, 

takich jak „Miasto Szyfrów” czy „Litzmannstadt. Łódź w okresie 

okupacji”.  

Termin realizacji :  2 - 16 luty 2015 r. 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi 

 

- Spotkanie historyczne, wykład Mieczysława Góry pt. "Cmentarz ofiar 

NKWD w Kijowie-Bykowni z lat 1937-1941.”  

Wystąpienie  poświęcone było badaniom archeologiczno-

ekshumacyjnym w Kijowie-Bykowni w latach 2001-1012. W ramach 

prelekcji zaprezentował również materiał filmowy telewizji TVN z 

przebiegu prac badawczych na terenie tajnego  cmentarza ofiar NKWD 

z lat 1937 – 1941 w  Kijowie - Bykowni.  

Odpowiedzialny: M. Góra   

Termin realizacji: 6 marca  2015 r. 

Miejsce realizacji:  Muzeum W Tomaszowie Mazowieckim im. 

Antoniego hr. Ostrowskiego 

 

- Spotkanie;  panel dyskusyjny poświęcony REWOLUCJI 1905-1907 

W związku z przypadającą w tym roku 110. rocznicą wybuchu 

rewolucji 1905-1907 roku, w  dniu 17 czerwca 2015 r., w siedzibie 

głównej Muzeum przy ul. Gdańskej 13,  zorganizowany został 

interdyscyplinarny panel dyskusyjny poświęcony temu zagadnieniu. W 

roli prelegentów wystąpili: 

* dr Paweł Sydor 

* prof. UŁ dr hab. Krystyna Ratajska 

* prof. zw. dr hab. Kazimierz Badziak 

* dr Przemysław Damski 

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański, S. Wielichowska 

Termin realizacji :  17 czerwca 2015 r. 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z Andrzejem Kacperskim i promocja jego książki  

„Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim" 

W dniu 22 czerwca 2015 r., w siedzibie głównej Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13, odbyła się promocja wyżej wymienionej książki 

autorstwa A. Kacperskiego.  

A. Kacperski jest starszym kustoszem Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych, autorem wielu publikacji z zakresu nowożytnej 

historii Polski, takich jak chociażby „Książę Józef Poniatowski i jego 

epoka”, „Noblesse oblige. Rzecz o szlachcie polskiej” czy „Tadeusz 

Kościuszko”. Ma w swoim dorobku także kilkanaście wystaw 

muzealnych, między innymi: „Łowiectwo w polskiej tradycji 

narodowej”, „Nadzieje i rozczarowania. Napoleon a sprawa polska”, 

czy obecnie eksponowana „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie 

Piłsudskim”. 
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Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański, P. Stępień, A. 

Kacperski    

Termin realizacji: 22 czerwca 2015 r. 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13  

 

- Udział w spotkaniu autorskim z  Ryszardem Klimczakiem, 

prozaikiem, poetą, satyrykiem, dziennikarzem, z okazji 90. rocznicy 

urodzin.  

Na spotkaniu autorskim Mieczysław Góra przekazał list gratulacyjny od 

Piotra Machlańskiego Dyrektora Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi.  

Odpowiedzialny: M. Góra   

Termin realizacji: 25 czerwca 2015 r. 

Miejsce realizacji:  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi 

 

-  Spotkanie z Ołeksandrem Zinczenko z Ukrainy i promocja jego 

książki „Katyń. Śladami polskich oficerów”, która ukazała się w Polsce. 

Autor  Ołeksandr Zinczenko jest historykiem i radcą prezesa 

Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.   

Zainteresował się zbrodnią katyńską, kiedy jeszcze jako dziennikarz na 

zlecenie ukraińskiej telewizji realizował dokument o wydarzeniach z 

1940 roku. To, czego dowiedział się podczas rozmów z członkami 

katyńskich rodzin (w tym łódzkiej), skłoniło go do napisania książki, 

która wyraża dociekliwe i niezależne spojrzenie na sprawę Katynia.  

Zinczenko skupia się na zbrodniach dokonanych na terenie obecnej 

Ukrainy. Książka opisuje losy zarówno ocalałych, jak i rozstrzelanych 

oficerów, których więziono w obozie jenieckim w Starobielsku. Do dziś 

nie wiadomo, co tak naprawdę decydowało o tym, kto przeżyje, a kto 

zginie z rąk sowieckich oprawców.   

Wcześniej, dzięki wydanej książce Ołeksandra Zinczenki „Година 

папуги” („Godzina papugi”)w języku ukraińskim, prawdę o 

wydarzeniach z 1940 roku poznali mieszkańcy Ukrainy. Teraz książka 

historyka trafiła do rąk polskich czytelników. Podczas spotkania można  

było  dokonać zakupu  książki  oraz otrzymać wpis  autorski.  

Odpowiedzialni: M. Góra  i Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w 

Łodzi.   

Termin realizacji: 2 lipca 2015 r. 

Miejsce realizacji:  MTN, przy ul. Gdańskiej 13  

 

- Spotkanie  - Dzień z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Leśny 

Witeź”  

Spotkanie z członkami grupy było doskonałą okazją do pokazania 

elementów życia Słowian w okresie wczesnego średniowiecza. Cykl 

zajęć trwał  od godz. 10.00 do 14.00. W tym czasie odbyły się trzy 

warsztaty fabularyzowane, podczas których dzieci poznały 

wczesnośredniowieczne metody walki oraz gry, będące elementem 

życia codziennego Słowian. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 

osób.  

 Odpowiedzialni: K. Lutek   

Termin realizacji :  14 lipca 2015 r. 
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Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Inowłodzkiego 

Bractwa Rycerskiego” 
Spotkanie, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2015 r. było doskonałą 

okazja do zapoznania się z kulturą rycerską, żywą w średniowiecznej 

Polsce. Rycerze gościli w Muzeum w godz. 10.00-14.00, w tym czasie 

odbyły się trzy żywe lekcje historii, w których uczestniczyło ponad 200 

osób. Podczas każdej żywej lekcji historii miała miejsce pogadanka o 

kulturze rycerskiej w Polsce, prezentacja elementów zbroi rycerskiej i 

broni, a także pokazowy pojedynek i pojedynek z udziałem chętnego 

widza. Wszyscy obecni mieli również możliwość przymierzenia 

elementów zbroi rycerskiej. 

Odpowiedzialni: K. Lutek  

Termin realizacji :  10 sierpnia 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy Kaniowscy w 

dniu 15 sierpnia 1920 r. (Święto Wojska Polskiego)  

W Muzeum przy ulicy Gdańskiej 13, w 95. rocznicę Bitwy 

Warszawskiej w 1920 r.,  odwiedzającym zaprezentowaliśmy wystawy 

stałe i czasowe. Dla młodszych dzieci muzeum zrealizowało  warsztaty 

historyczne. Dzień 15 sierpnia w Muzeum uświetniła pokazami Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy Kaniowscy. Przeprowadzona 

została również krótka prelekcja o Bitwie Warszawskiej. 

Muzeum w tym dniu odwiedziły 52 osoby. 

Odpowiedzialna: K. Lutek   

Realizacja: 15 sierpnia 2015 r. 

 

- Spotkanie z cyklu PLUS CZY MINUS - KONFRONTACJE 

HISTORYCZNE - panel dyskusyjny dot. BITWY WARSZAWSKIEJ 

 Po ponad dwuletniej przerwie, wznowiono został w Muzeum cykl 

spotkań pt. „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”.  Pierwsze 

spotkanie odbyło się 13 sierpnia 2015 r. Przedmiotem dyskusji była: 

 „BITWA WARSZAWSKA, jej pamięć i znaczenie”. 

 Bitwa Warszawska to niezwykle niedoceniane a przecież niezmiernie 

ważne wydarzenie w historii Polski. Zatrzymanie przez polskie wojska 

w 1920 r. marszu bolszewików na Zachód – jak twierdzą historycy – 

zatrzymało (na tamtą chwilę) komunizm, czyli de facto uratowało 

Europę. Badacze tego okresu zgodnie zaznaczają, że polska stolica była 

tylko etapem w drodze bolszewików do Berlina a następnie Paryża i 

Londynu. Kontrowersje i dylemat związane z tym etapem wojny 

polsko-sowieckiej (1918-1920) były zaczynem zorganizowanej debty. 

 W spotkaniu w roli rozmówców udział wzięli: prof. Grzegorz Nowik 

(Instytut Studiów Politycznych PAN, zastępca dyrektora Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), dr Łukasz Jasina (Muzeum Historii 

Polski, szef działu wschodniego „Kultury Liberalnej”), Marcin Celiński 

(publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Liberté!”) – 

moderatorem prowadzącym wydarzenie był: dr Mikołaj Mirowski 
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(historyk  i publicysta, adiunkt Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi). 

Patronat honorowy: Muzeum Historii Polski 

Patronat medialny: TV TOYA, TV Republika, Radio Łódź, Liberté!, 

Kultura Liberalna, Dzieje.pl, Dziennik Łódzki, Gazeta Trybunalska 

 Odpowiedzialni: Mikołaj Mirowski oraz inni pracownicy merytoryczni 

Działu Historycznego Muzeum  

Termin realizacji :  13 sierpnia 2015 r. 

Miejsce realizacji: w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z cyklu PLUS CZY MINUS - KONFRONTACJE 

HISTORYCZNE - panel dyskusyjny dot. polskiej i niemieckiej pamięci 

o II wojnie światowej 

Gośćmi spotkania byli: 

- dr Kazimierz Wóycicki (Studium Europy Wschodniej UW, Akademia 

Europejska Krzyżowa) 

- Bartosz T. Wieliński (Gazeta Wyborcza, były korespondent w 

Berlinie, autor książki „Źli Niemcy”) 

 W 2015 r., minęła kolejna 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Podczas panelu dyskusja zbudowała wiele opinii związanych z 

następującymi pytaniami: 

Czy nie jest to odpowiedni czas by zastanowić się nad problemem coraz 

częstszych zniekształceń jaką doświadcza pamięć o II wojnie 

światowej? Czy nie okazuje się, że mamy do czynienia w Europie ze 

swoistą wojną pamięci i niepisaną rywalizacją na tym tle? Polska przez 

tragiczną dla naszego kraju historię relacji polsko-niemieckich w latach 

1939-1945 jest szczególnie wyczulona na to, jak II wojna światowa jest 

postrzegana i pamiętana przez opinię publiczną zza Odry. Wiążą się z 

tym uzasadnione a może tylko wyolbrzymione, obawy przed 

niemieckim rewizjonizmem historycznym. Czy polskie oburzenie na 

niemiecki serial „Nasze matki, nasi ojcowie”, nie jest widomym 

znakiem tego problemu? Czy powstanie i dyskusja na temat 

niemieckiego Muzeum Wypędzonych a z drugiej strony finalizacja 

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku nie są elementami tejże 

wojny? Jak wobec polskiej i niemieckiej pamięci o II wojnie odnosi się 

świat kultury? Czy mamy tu do czynienia z instrumentalizacją 

twórców? Czy można sformułować i ocenić podstawowe filary 

niemieckiej polityki historycznej w tym względzie. Kim dla 

współczesnych Niemców a kim dla Polaków jest chociażby Claus von 

Stauffenberg? Innymi słowy, jaka wizja stosunków polsko-niemieckich 

dominuje w niemieckich pracach naukowych i publicystycznych. 

Wreszcie, ile jest prawdy w stwierdzeniu o istnieniu w Niemczech 

polityki pamięci, skierowanej na zdjęcie z Berlina odium nazistowskich 

zbrodni? 

 Spotkanie prowadził: dr Mikołaj Mirowski (historyk i publicysta, 

adiunkt Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). 

 Patronat honorowy: Muzeum Historii Polski 

 Patronat medialny: Dzieje.pl, Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, 

Liberté! Gazeta Trybunalska, Radio Łódź, TV TOYA. 
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Odpowiedzialni: Mikołaj Mirowski oraz inni pracownicy merytoryczni 

Działu Historycznego Muzeum  

Termin realizacji:  16 września 2015 r. 

Miejsce realizacji: w siedziba główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z Jolantą Adamską na promocji książki Andrzeja 

Przewoźnika i Jolanty Adamskiej, KAZIMIERZ  SKARŻYŃSKI  (1887-

1962). W IMIĘ PRAWDY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ,   w  Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. 

Organizatorami spotkania byli: Jacek Cichocki - Szef Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, Władysław Stępniak - Naczelny Dyrektor 

Archiwów Państwowych i Janina Gregorowicz - Dyrektor Archiwum 

Państwowego w Warszawie. Spotkanie prowadziła Jolanta Przewoźnik. 

Honorowym gościem spotkania była córka Kazimierza Skarżyńskiego – 

Maria, obecnie mieszkająca w Kanadzie.  

Miejsce realizacji: Kancelaria PRM w Warszawie 

Termin realizacji: 2 październik 2015 r. 

 

- Spotkanie i promocja książki: dr Łucji Pawlicka-Nowak „Świadectwa 

Zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec” 

W dniu 8 października 2015 r. w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Stacja Radegast (al. Pamięci 

Ofiar Litzmannstadt Getto 12) odbyło się spotkanie będące promocją 

wyżej wymienionej książki. W jej promocji udział wzięli dr Łucja 

Pawlicka Nowak (autorka książki) oraz dr Mikołaj Mirowski (adiunkt 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). Spotkanie 

poprowadził dr hab. Piotr M. Majewski (Zastępca Dyrektora Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku).  

Odpowiedzialni: M. Mirowski, G. Wróbel 

Termin realizacji: 8 października 2015 r. 

Miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast  

 

- Spotkanie z okazji „Dnia Solidarności z Uchodźcami”  

W odpowiedzi na apel Fundacji im. Stefana Batorego Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi postanowiło przyłączyć się do 

ogólnopolskiej akcji „Dzień Solidarności z Uchodźcami”, które miało 

miejsce w dniu 15 X 2015 r. W akcji brało udział 99 instytucji z całej 

Polski. 

W tym dniu we współpracy ze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

Ethnos przygotowaliśmy specjalne spotkanie dla  młodzieży ze szkół 

średnich, poświęcone tematowi antydyskryminacji i równości. Podczas 

kilkugodzinnego spotkania przekazywane były przez ekspertów 

pracujących bezpośrednio z uchodźcami informacje dotyczące sytuacji 

uchodźców przebywających w Polsce oraz  była możliwość spotkania 

się z ich przedstawicielami. Celem spotkania było przełamanie 

stereotypów i przekłamań, które szczególnie w ostatnim czasie zalewają 

fora internetowe, kształtując fałszywy obraz uchodźcy. 

W spotkaniu brali udział m.in. Maria Nowacka (Prezes Stowarzyszenia 

Społeczno-Kulturalnego Ethnos), dr Piotr Machlański (Dyrektor 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, trener Helsińskiej 
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Fundacji Praw Człowieka) i Małgorzata Niedzielska (Administratorka 

Ośrodka dla Uchodźców i Azylantów w Grotnikach-Ustroniu).  

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN P. Machlański 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

Realizacja: 15 października  2015 r. 

 

- Dwa spotkania historyczne z byłym więźniem p. Donatem Doliwą, z 

cyklu „Świadkowie historii mówią…”. 

Były więzień opowiedział o swoich traumatycznych przeżyciach 

podczas pobytu na Radogoszczu. Urozmaiceniem spotkań 

historycznych i lekcji muzealnych poświęconych więzieniu 

radogoskiemu była prezentacja filmu dokumentalnego nt. powstania  

i funkcjonowania  radogoskiego więzienia w Łodzi. 

Terminy spotkań:  

- w dniu 16 października w spotkaniu wzięli udział emerytowani 

strażacy.  

- natomiast w dniu 26 października zostało zorganizowana spotkanie 

dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi. 

Odpowiedzialni: J. Pinkowska  i  M. Młynarska 

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Spotkanie - panel dyskusyjny „III RP - macocha czy matka? Jak 

wygląda identyfikacja „młodych” z wolną Polską?” 

Dyskusję  poprowadził pracownik Muzeum dr Mikołaj Mirowski. 

Gośćmi spotkania byli: Jan Śpiewak (Miasto jest nasze), Piotr Pałka 

(Fronda LUX, Rebelya.pl), Magdalena Błędowska (Krytyka 

Polityczna), Paweł Ciacek (Projekt: Polska). 

Odpowiedzialni: Mikołaj Mirowski oraz inni pracownicy merytoryczni 

Działu Historycznego Muzeum  

Termin realizacji :  16 października  2015 r. 

Miejsce realizacji: w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Obchody 101. Rocznicy Łódzkiego Legionowego Października 

W dniach 19-20 października 2015 r. odbyły się liczne uroczystości 

miejskie nad którymi patronat honorowy objęła Hanna Zdanowska, 

Prezydent Łodzi. Nasze Muzeum w trakcie tych obchodów 

reprezentował Dyrektor Piotr Machlański. 

Odpowiedzialni: P. Machlański 

Termin realizacji :  19-20 października  2015 r. 

Miejsce:  Łódź  

 

- Spotkanie  z cyklu PLUS CZY MINUS-KONFRONTACJE 

HISTORYCZNE  pt. „Polska tożsamość historyczna – szanse i 

pułapki” 

W siedzibie głównej Muzeum odbyła się dyskusja, w przebiegu której 

skoncentrowano się nad następującymi pytaniami:  

Czy dostatecznie poznaliśmy ewolucję świadomości historycznej 

Polaków w czasach PRL i w początkach demokratycznej transformacji? 

Dlaczego data 4 czerwca 1989 r. nigdy nie otarła się nawet o symbolikę 

„Święta Niepodległości” związanego z 11 listopada 1918 r.? Jak 
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możemy uzupełnić ten wizerunek o kolejny tym razem najnowszy 

obraz społecznego myślenia o przeszłości. Czy dzisiejsi Polacy 

interesują się historią? Czy pamięć o przeszłości ma dla nich znaczenie? 

Jakie postacie w dziejach naszego narodu cenimy najbardziej? Z 

których wydarzeń historycznych jesteśmy dumni, a które przynoszą 

Polsce wstyd? Co nam mówią ostanie medialne awantury wywołane 

kontrowersyjnymi wypowiedziami prof. Jana Tomasza Grossa i pisarki 

Olgi Tokarczuk? Czy haniebne internetowe wyzwiska pod adresem 

Tokarczuk świadczą o naszym „narodowym” rozedrganiu czy może 

jednak niepotrzebnie nadajemy jakiekolwiek znaczenie czemuś co jest 

pospolitym chamstwem? „Każda generacja historyków musi na nowo 

dokonać bilansu narodowych dziejów. Co więcej, każdy ich zakręt 

skłania do nowych przemyśleń, poszerza i zmienia kwestionariusz 

pytań stawianych naszym przodkom” – tak pisał na początku lat 90-

tych XX wieku historyk Janusz Tazbir. Warto ponownie przywołać te 

słowa, zastanawiając się nad współczesną polską tożsamością 

historyczną. Jakie stoją przed nią szansę a gdzie czają się pułapki? 

Gośćmi spotkania byli: prof. Paweł Śpiewak (socjolog, historyk idei, 

dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego), prof. Przemysław 

Żurawski vel Grajewski (politolog, publicysta, członek Narodowej 

Rady Rozwoju przy Prezydencie RP). 

Odpowiedzialni: Mikołaj Mirowski oraz inni pracownicy merytoryczni 

Działu Historycznego Muzeum  

Termin realizacji :  27 października  2015 r. 

Miejsce realizacji: MTN w łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z cyklu  PLUS CZY MINUS … dotyczące książki Piotra 

Semki „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956" 

   

odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Plus czy minus – konfrontacje 

historyczne zatytułowane: Różne odcienie antykomunizmu – dyskusja o 

książce Piotra Semki "My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 

1944-1956". 

Na spotkaniu w dniu 26 listopada 2015 r. obecny był publikacji, Piotr 

Semka. W roli dyskutanta towarzyszył mu Marcin Celiński (publicysta, 

zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Liberté!”). Spotkanie, 

poprowadził dr Mikołaj Mirowski (kustosz Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi). 

Książka skierowana jest do czytelnika, który chciałby zrozumieć, przed 

jakimi dylematami stali Polacy wierni idei niepodległości, 

utożsamiający się z Kościołem katolickim i przeciwstawiający się 

dominacji przywiezionego z Moskwy marksizmu. To książka dla tych, 

którzy podjęli kult „żołnierzy wyklętych”. Piotr Semka prezentuje 

jednak znacznie szerszą panoramę społecznego oporu niż tylko 

oddziały zbrojne. Oprócz konspiratorów z AK, WiN, NSZ i NSW 

ukazuje działaczy PSL, ludzi wiernych Kościołowi, przedstawicieli 

przedwojennych elit, ziemian, ludzi prywatnej inicjatywy i 

konserwatywnych pozytywistów. Podejmuje polemikę z książkami 

„rewizjonistów”, odrzucających tradycje powstania warszawskiego i 

negujących wybory Polaków w czasie II wojny światowej. Autor 
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przyjął wizję inną niż ukazywanie lat stalinowskich poprzez kolejne 

etapy działań PZPR, zetempowskich pochodów, a potem rozliczeń 

pomiędzy byłymi marksistami. W książce głos mają nie tylko 

dokumenty i wydobyte z archiwów wspomnienia, lecz przede 

wszystkim żywi ludzie. Do niektórych Piotr Semka dotarł w ostatniej 

chwili.  

Podczas dyskusji spróbowano też odpowiedzieć na pytanie na ile 

tragiczna historia antykomunistycznego oporu lat 1944-1956 jest 

elementem istniejącego w Polsce sporu o historię? Czy obraz polskiego 

antykomunizmu może wciąż rodzić polityczne i historyczne spory, czy 

może raczej na tym tle możemy doczekać się jakiegoś ponad 

politycznego konsensusu, jednoczącego np. konserwatywną prawicę z 

antykomunistyczną lewicą?  

Patronat medialny nad sporkaniem objęli: "Do Rzeczy", Radio ŁÓDŹ, 

TVP S.A. Oddział w Łodzi, TV TOYA, "Liberte!", "Dziennik Łódzki", 

"Gazeta Trybunalska". 

Odpowiedzialni: Mikołaj Mirowski oraz inni pracownicy merytoryczni 

Działu Historycznego Muzeum  

Termin realizacji:  26 listopada 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Spotkanie z członkami łódzkiego koła „Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ” 

W dniu 26 listopada 2015 r., w głównej siedzibie Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13, odbyło się kolejne 

spotkanie młodzieży szkolnej z weteranami misji pokojowych i 

stabilizacyjnych zrzeszonych w Łódzkim Kole Stowarzyszenia 

Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. We wspomnianym dniu odbyły 

się dwie prelekcje, w których wzięło udział 100 osób.  

Żołnierze zaprezentowali uczniom broń oraz elementy oporządzenia 

wojskowego będące na wyposażeniu wojsk polskich odbywających 

służbę w najbardziej zapalnych punktach na geopolitycznej mapie 

świata - od Bośni przez Irak po Kambodżę.  

Młodzież miała także okazję zapoznać się z historią ONZ . Weterani 

wiele miejsca poświęcili moralnym i etycznym aspektom służby 

wojskowej, szczególnie w trudnych realiach w jakich znajdowały się 

wojska rozjemcze. Narrację tę żołnierze ubarwiali i obrazowali poprzez 

opowiadanie o własnych doświadczeniach i przeżyciach z misji 

zagranicznych. 

Odpowiedzialna: K. Lutek   

Termin realizacji :  26 listopada 2015 r. 

Miejsce realizacji: MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

 

          W roku 2015 kontynuowaliśmy w Muzeum działania związane z 

upowszechnianiem historii w oparciu o grupy rekonstrukcji historycznej. Ta 

forma spotkań cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Dlatego też 

stosowaliśmy tę formę w czasie najbardziej dogodnym dla młodzieży, tj. w 

okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Dla młodzieży w tym okresie zostały 

udostępnione wystawy Muzeum, organizowano prelekcje, projekcje filmowe, 
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warsztaty historyczne itp. Zasadniczą atrakcją dla wszystkich były jednak 

spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej.  

 

 

5. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze. 

 

          W roku 2015 Muzeum realizowało swoje zadania zgodnie z przyjętym 

planem pracy. Dlatego też nie zabrakło wśród realizowanych przedsięwzięć 

imprez o charakterze historycznym. Były to działania rocznicowe, okazjonalne 

lub uroczystości organizowane przez Muzeum wspólnie z władzami 

samorządowymi lub organizacjami kombatanckimi, itp. W roku 2015 Muzeum 

zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy: 

 

- „73 Rocznica likwidacji obozu Romów i Sinti w Litzmannstadt  

Getto” 

W dniu 12 stycznia 2014 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi wspólnie z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

zorganizowało uroczystość upamiętniającą 73 rocznicę likwidacji 

Romów i Sinti, w budynku tzw. "Kuźni Romów" przy ul. Wojska 

Polskiego 84. 

Podobóz funkcjonował na terenie Litzmannstadt Getto od listopada 

1941 r. do 12 stycznia 1942 r. Wszystkich więźniów wywieziono do 

Chełmna nad Nerem i tam wymordowano. 

 Wśród gości przybyłych na uroczystości znaleźli się liczni goście z 

zagranicy. Podczas uroczystości kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele 

władz państwowych i samorządowych, ambasadorowie i 

przedstawiciele ambasad Austrii, Czech i Niemiec oraz uczniowie 

zespołu szkół Ojców Bernardynów w Łodzi.  

Uroczystości prowadził Piotr Machlański, dyrektor Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi oraz Joanna Podolska, Dyrektor 

Centrum Dialogu im. M. Edelmana 

Łącznie w obchodach wzięło udział około 150 osób.  

Po uroczystościach uczestnictwo w spotkaniu-prezentacji platformy 

edukacyjnej dot. Zagłady Romów i Sinti (I. Terela), opieka i 

zorganizowanie spotkania od strony austriackiej - M. Goldstein. 

Miejsce uroczystości: Kuźnia Romów, przy ul. Wojska Polskiego 84 w 

Łodzi. 

Odpowiedzialny: Piotr Machlański Dyrektor MTN oraz pracownicy 

Oddziału Stacja Radegast 

Termin realizacji: 12 stycznia 2015 r. 

 

- Uroczystości upamiętniające 70. rocznicę likwidacji obozu zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem 

 Dyrektor Muzeum  Tradycji Niepodległościowych w Łodzi  wraz z 

delegacją uczestniczyli 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Muzeum 

Kulmhof  w Chełmnie nad Nerem w uroczystościach upamiętniających 

70. rocznicę likwidacji obozu zagłady Kulmhof, połączoną z 

wernisażem wystawy „Odezwa dla naszego przyszłego narodu… 70. 

rocznica likwidacji obozu zagłady Kulmhof nad Nerem”. 
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W imieniu gospodarzy gości przywitała dr Anna Ziółkowska, dyrektor 

Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Zebrani goście wysłuchali 

okolicznościowych wystąpień, związanych z okresem likwidacji obozu 

zagłady Kulmhof, a następnie oficjalnie została zaprezentowana 

przygotowana wystawa. Jedno z wystąpień, poświęcone Żydom 

pozostawionym na obszarze zlikwidowanego getta do 18 stycznia 1945 

r., przedstawiła mgr Izabela Terela, adiunkt Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu 

powiatowego, reprezentanci Gmin Wyznaniowych Żydowskich z 

Poznania i Łodzi, przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, prezes 

Fundacji Muzeów Wielkopolskich i dyrektor Muzeum Narodowego 

Rolnictwa w Szreniawie, Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu 

im. Marka Edelmana w Łodzi, Joanna Żelazko, Naczelnik 

Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN O. Łódź, Krzysztof 

Witkowski, Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. 

Odpowiedzialni: Dyrektor MTN Piotr Machlański, I. Terela oraz inni 

pracownicy MTN 

Termin realizacji: 16 stycznia 2015 r. 

Miejsce realizacji: Muzeum Kulmhof  w Chełmnie nad Nerem 

 

- 70. rocznica mordu na Radogoszczu. Upamiętnienie w Archidiecezji 

Łódzkiej - religijne uroczystości w Archikatedrze Łódzkiej  

W dniu 17 stycznia 2015 r. w Archikatedrze Łódzkiej odbyła się 

uroczysta Msza Święta upamiętniająca 70. rocznicę tragicznego mordu 

w więzieniu na Radogoszczu, którą celebrował biskup Ireneusz 

Pękalski.  

Zwrócił szczególnie uwagę na to , że oprawcy, którzy dopuścili się tego 

mordu wykazali się szczególnym okrucieństwem, brakiem wartości i 

empatii. Jedynym ratunkiem przed takim okrucieństwem jest wierność 

przykazaniom. 

Po Mszy Świętej ksiądz biskup wraz ze zgromadzonymi księżmi, 

przedstawiciele władz i licznie zgromadzeni łodzianie złożyli hołd  pod 

tablicą upamiętniającą tę zbrodnię i jej ofiary.  

Odpowiedzialny: P. Machlański Dyrektor MTN oraz pracownicy MTN  

Termin realizacji: 17 stycznia 2015 r. 

Miejsce: Archikatedra Łódzka 

 

- Obchody 70. rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza oraz 

zakończenia hitlerowskiej okupacji miasta. Uroczystości 

upamiętniające to wydarzenie odbyły się w sobotę 19 stycznia 2014 r. 

na terenie Oddziału Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

 W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., na kilkadziesiąt godzin przed 

wkroczeniem Armii Czerwonej do Łodzi, Niemcy podpalili budynek 

więzienia na Radogoszczu. Zginęło wówczas ok. 1500 osób.  

Hołd pomordowanym oddały licznie przybyli mieszkańcy Łodzi oraz 

władze miasta i regionu, parlamentarzyści, kombatanci, kompania 



116 
 

honorowa Wojska Polskiego i młodzież. W obchodach uczestniczyli 

przedstawiciele władz miasta, na czele z Prezydent Miasta Łodzi Hanną 

Zdanowską. 

 Byli również przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, 

ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego oraz Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w uroczystości uczestniczył też Donat Doliwa, jeden z 

ostatnich żyjących jeszcze b. więźniów Radogoszcza. Trafił tu w 1943 

roku. Ten świadek historii podkreślił, że panowały w nim bardzo 

ciężkie warunki a więźniowie byli regularnie bici.  

O kultywowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed kilku 

dekad zaapelował przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i 

Osób Represjonowanych Mirosław Pejka.  

Odczytany został Apel Poległych i oddana salwa honorowa. 

Odmówiona została również modlitwa ekumeniczna,  a pod pomnikiem 

– sarkofagiem delegacje złożyły kwiaty.  

Miejsce uroczystości: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

Organizator: Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Łodzi  

Odpowiedzialni: Piotr Machlański Dyrektor MTN w Łodzi oraz 

pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz 

Termin realizacji: 19 stycznia 2015 r. 

 

- „Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu Stacji 

Radegast.” 

W Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Stacja 

Radegast, przy al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, odbyło się 

coroczne uroczyste złożenie kwiatów, upamiętniające 73. rocznicę 

deportacji z Litzmannstadt Getto do obozu zagłady Kulmhof w 

Chełmnie nad Nerem. 

 70 lat temu, 27 stycznia 1945 roku, wyzwolono obóz koncentracyjny 

Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji obchodzony był Międzynarodowy 

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, a w Łodzi już po raz piąty 

odbywały się Dni Pamięci.  

Na terenie dawnej stacji Radegast – pod macewami z nazwami obozów 

zagłady, w których zginęli łódzcy Żydzi, złożono uroczyście znicze i 

wiązanki kwiatów. 

Uczestniczyło wiele delegacji na czele z wojewodą łódzkim Jolantą 

Chełmińską oraz wiceprezydentem Łodzi Krzysztofem Piątkowskim.  

Uroczystość połączona była z otwarciem wystawy „Deportacja Żydów 

z Luksemburga i Trewiru do getta łódzkiego”, przygotowanej przez 

Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Stowarzyszenie „Gedenken i 

Gestalten”. 

Odpowiedzialny: Piotr Machlański Dyrektor MTN oraz pracownicy 

Oddziału Stacja Radegast 

Termin realizacji: 27 stycznia 2015 r. 

 

- Impreza  „52 Rajd Pamięci”, corocznie organizowany przez Oddział 

Łódzki PTTK.  

Celem Rajdu było zapoznanie uczestników z martyrologią 

społeczeństwa Łodzi i okolic w latach 1939 – 1945. Jednym z punktów 

programu było zwiedzanie ekspozycji: „Łódź i Ziemia Łódzka w 
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okresie wojny i okupacji 1939 -1945.” oraz „Radogoszcz 1939-1945.”, 

a następnie zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod sarkofagiem.  

W rajdzie uczestniczyło ogółem 168 osób 

Odpowiedzialni: P. Machlański, J. Pinkowska  

Termin realizacji: 17 stycznia 2015 r. 

 Miejsce uroczystości: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Realizacja imprezy „XXI Targi Regiony Turystyczne Łódź 2015” w 

Łodzi.  

Muzeum Tradycji Niepodległościowych na XXI Targach Regiony 

Turystyczne - Na styku kultur.  

W dniach od 13 do 15 marca 2015 r. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych również brało w nich udział. Odwiedzających 

targi czekało wiele atrakcji, między innymi: wydawnictwa o tematyce 

historycznej, regionalnej i kulturalnej w bardzo promocyjnych cenach 

(przeceny sięgały nawet 95%), nowa oferta edukacyjna, prelekcje i 

prezentacje o tematyce łódzkiej a także wycieczki po mieście i 

historyczne gry strategiczne. 

Drugiego i trzeciego dnia targów odbyły się dwie wycieczki po mieście, 

których trasa wiodła między innymi przez: teren hitlerowskiego obozu 

dla Romów, w tym oryginalnie zachowany budynek tzw. Kuźnię 

Romów, teren Litzmannstadt-Getto i Stację Radegast, czy niemieckiego 

Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu z czasów II 

wojny światowej. 

W trakcie wycieczki można było zagrać w gry strategiczno-losowe: 

MIASTO SZYFRÓW i OPERACJA MARKET GARDEN  w Oddziale 

Martyrologii Radogoszcz. 

Targi „Na styku kultur”, podobnie jak w uprzednich latach, odwiedziło 

bardzo wielu łodzian i mieszkańców regionu łódzkiego. Była to 

doskonała sposobność, aby pokazać jak bogatą i atrakcyjną ofertę ma 

nasze Muzeum. Zarówno nasze stoisko, jak i zorganizowane wycieczki 

i gry strategiczne cieszyły się ogromnym powodzeniem. 

Ważnym wydarzeniem kulturalnym tych Targów było wygłoszenie 

przez  I. Terelę prelekcji na temat: „Życie codzienne w Litzmannstadt-

Getto (wybrane problemy)” Prelekcja wygłoszona została w sali 

projekcyjnej podczas trwania Targów (prezentacja multimedialna) 

Frekwencja: 10 osób.   

Realizacja: 14-15 marca 2015 r. 

Koordynacja imprezy: P. Machlański 

Odpowiedzialni: P. Machlański przy współpracy z innymi 

pracownikami Muzeum. 

Termin realizacji: 13-15 marca 2015 r. 

Miejsce: Hala Expo-Łódź , Łódź, al. Politechniki 4 oraz Oddział 

Martyrologii Radogoszcz 

 

- Piknik militarno-patriotyczny  „WIOSNA PATRIOTÓW” 

W dniu 21 marca 2015 r., w Okręglicy pod Sieradzem odbył się 

zorganizowany przez firmę Atos pierwszy piknik militarno-

patriotyczny „WIOSNA PATRIOTÓW”. 



118 
 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych oprócz patronatu nad imprezą, 

eksponowało na pikniku wystawę „ŻOŁNIERZE GENERAŁA 

MACZKA”. 

Ideą pikniku było budowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych, 

wspólna demonstracja jedności i odpowiedzialności obywatelskiej 

naszego regionu. Oprócz wspomnianej wyżej wystawy można było 

zobaczyć pokaz sprzętu militarnego, broni i umundurowania, czy 

historycznych pojazdów wojskowych. W programie były także pokazy 

ratownictwa wysokościowego i pirotechniczne. Nie zabrakło także 

wojskowej grochówki dla gości. 

Piknik był wspaniałą okazją do zabawy zarówno dla dzieci jak i 

dorosłych. 

Odpowiedzialni: P. Machlański, K. Czernielewski, P. Stępień 

Termin realizacji: 21 marca 2015 r. 

Miejsce: w Okręglicy pod Sieradzem 

 

- Uroczystości  katyńskie w Łodzi  

W bieżącym roku była obchodzona 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej. 

Powołany został w Łodzi Wojewódzki Komitet Organizacyjny 

Obchodów 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Dzień 13 kwietnia, został 

ustanowiony przez Sejm RP – „Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej”. 

W dniu 14 kwietnia 2015 roku, o godzinie 11:00,   w intencji 

zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Kalininie (Twerze) i Kijowie-

Bykowni odprawiona została uroczysta Msza święta w  kościele  p. w.  

Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. W programie uroczystości  (około 

godziny 12:30) odbyło się spotkanie uczestników obchodów (około 500 

osób) przy Pomniku Katyńskim  w Łodzi. 

Miejsce uroczystości: kościół  p. w.  Matki Boskiej Zwycięskiej w 

Łodzi. 

Odpowiedzialni: M. Góra Zastępca Dyrektora MTN w Łodzi oraz 

Janusz Lange Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi  

Termin realizacji: 14 kwietnia 2015 r. 

 

- Marsz Żywych w Oddziale Stacja Radegast 

Dnia 17 kwietnia 2015 r. Oddział Stacja Radegast odwiedzili uczestnicy 

Marszu Żywych. 

Dzień wcześniej na terenie byłego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 24. Marsz Żywych. 

Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów z ponad 45 

krajów, ale także duża grupa polskiej młodzieży, przeszła spod bramy 

Arbeit macht frei w byłym obozie Auschwitz I na teren Auschwitz II-

Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły 

się główne uroczystości. 

Odpowiedzialni: P. Machlański, I. Terela 

Termin realizacji: 17 kwietnia 2015 r. 
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- Kongres sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy 

w Łodzi 

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w Oddziale Stacja Radegast odbyła się 

uroczystość o charakterze religijnym, będąca ważnym elementem 

„Kongresu sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów 

Europy”. Obecni byli między innymi: abp Marek Jędraszewski 

maetropolita łódzki, ks. Zbigniew Tracz kanclerz łódzkiej kurii 

biskupiej, księża z Albanii, Białorusi, Francji, Niemiec, Wielkiej 

Brytanii, Węgier, Szwajcarii. 

Sekcja uniwersytecka gromadzi się co 5 lat na kongresach, jej 

przewodniczącym jest abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. 

Poprzedni, w 2010 roku, odbył się w Monachium. Obecny, w dniach 

16-19 kwietnia 2015 roku miał miejsce w Łodzi. Jego problematyka 

została określona w haśle „Być i stawać się odpowiedzialnymi za 

życie”. W jego ramach zorganizowano m.in. zwiedzanie terenu byłego 

niemieckiego obozu przeznaczonego dla polskich dzieci i młodzieży 

oraz Stacji Radegast, jako część programu „Łódź, miasto męczenników 

i świętych”.  

Obecni goście zostali oprowadzeni i zapoznali się z historią 

Litzmannstadt-Getto i miejsca pamięci. Następnie na rampie została 

odmówiona modlitwa o pokój za ofiary II wojny światowej i za 

prześladowanych z powodu rasy, religii i pochodzenia. Symbolicznie 

złożono kwiaty i zapalono znicze. 

 Odpowiedzialni: I. Terela przy współpracy z  M. Górą 

Termin realizacji: 18 kwietnia 2015 r. 

 Miejsce: Oddział Stacja Radegast  

 

- „XV FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI” 

W ramach XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, w dniach 

25-26 kwietnia 2015 r. osoby zwiedzające Oddział Martyrologii 

Radogoszcz naszego Muzeum, uczestniczyły w warsztatach 

historycznych poświęconych dziejom największej operacji powietrzno-

desantowej II wojny światowej, jaką była operacja „Market-Garden”. 

Pracownicy Muzeum opowiadali zebranym o jej przebiegu i znaczeniu 

operacji w historii walk z III Rzeszą, zaprezentowali także sprzęt oraz 

umundurowanie spadochroniarzy polskich i brytyjskich walczących we 

wrześniu 1944 r. w Holandii. Dodatkową atrakcję stanowiła prezentacja 

i opowieść o wyposażeniu pielęgniarek US Army. Zwiedzający wzięli 

także udział w grze miejskiej „Miasto Szyfrów”, stanowiącą doskonałą 

okazję do zapoznania się z dziejami naszego miasta w okresie okupacji 

hitlerowskiej. 

Zajęcia przeprowadzone zostały ze zwiedzającymi w ramach 

FESTIWALU na wystawach Oddziału Martyrologii Radogoszcz  w 

dniach 25 – 26 kwietnia 2015 r.,  ze szczególnym uwzględnieniem 

realizacji 4 gier tematycznych z dwiema grupami młodzieży (około 60 

osób).  

Odpowiedzialni: P. Stępień, R. Pakuła, M.  Hankiewicz, 

K. Czernielewski przy współpracy z  S. Hadrysiak, M. Helman, 

A. Jędrzejewską,  M. Górą 

Termin realizacji: w dniach 20 - 27 kwietnia 2015 r. 
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 Miejsce: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- PIKNIK PATRIOTYCZNY 

Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, w dniu 8 maja 

2015 r. na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w 

Łodzi (ul. 6 sierpnia 92) odbył się PIKNIK PATRIOTYCZNY. Nasze 

Muzeum było jego współorganizatorem. Na uczestników czekały 

atrakcje takie jak:  

* wystawa „Wrzesień '39. Pamiętamy” (przygotowana przez Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) 

*pokazy sprzętu wojskowego 

* prezentacje grup rekonstrukcyjnych 

* stoiska kolekcjonerskie 

* pokazy pierwszej pomocy na polu walki 

* wojskowa grochówka 

Odpowiedzialni: P. Machlański i pracownicy MTN  

Realizacja: 8 maja 2015 r. 

Miejsce: na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w 

Łodzi  przy ul. 6 sierpnia 92 

 

- Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej  

Z inicjatywy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w 

przypadającą na dzień 8 maja 2015 r. 70. rocznicę zakończenia II wojny 

światowej, uczczono pamięć ofiar tejże wojny i hitlerowskiego 

Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. Władze 

samorządowe miasta, przedstawiciele łódzkiego oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń 

patriotycznych i łodzianie złożyli w hołdzie poległym, kwiaty pod 

iglicą-pomnikiem na Placu Pamięci Narodowej. 

Odpowiedzialni: P. Machlański i pracownicy MTN  

Realizacja: 8 maja 2015 r. 

Miejsce: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Impreza „Noc Muzeów”  

W dniach 16/17 maja 2015 r.) przeżyliśmy kolejną edycję NOCY 

MUZEÓW. W roku ubiegłym MUZEUM TRADYCJI 

NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH przygotowało mnóstwo atrakcji, 

zarówno dla najmłodszych, tych nieco starszych jak i seniorów. 

Oto najciekawsze wydarzenia kulturalne tej imprezy: 

Oddział Radogoszcz, ul. Zgierska 147 

Oddział Martyrologii Radogoszcz udostępniony był wszystkim 

zainteresowanym od godz.. 18.00 w dniach 16 maja do godz. 1.00 w 

dniu 17 maja 2015 r. Podstawowym odbiorem były wystawy 

funkcjonujące w Oddziale Radogoszcz. Towarzyszyły temu również 

imprezy dodatkowe. 

Odwiedzający  Oddział mogli zapoznać się z: 

1. Mauzoleum na Radogoszczu,  

2. Wystawami stałymi: 

„Radogoszcz 1939 –1945” 

„Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji, 1939 – 1945” 
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 3. Ekspozycją plenerową tankietki TKS uzbrojonej w 20mm rkm wz. 

38FK (z kolekcji Pana Jacka Kopczyńskiego) 

4. Wystawą czasową 

„70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie" 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE NA RADOGOSZCZU 

Oprócz wystaw stałych, czasowej i plenerowej dla zwiedzających 

przygotowane zostały również inne atrakcje:  

5.  Na sali audiowizualnej w sąsiedztwie wystawy czasowej pt. „70. 

rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie",  

zaprezentowano  o godzinie 20:00 projekcję filmu pt.  „Ucieczka z 

piekła. Śladami Witolda Pileckiego” w reżyserii Dariusza Walusiaka. 

Czas trwania projekcji -  40 minut. 

6. Koncert zespołu historyczno-patriotycznego „FORTECA” o 

godzinie 21:00 na scenie usytuowanej na środku dziedzińca 

wewnętrznego mauzoleum radgoskiego. Czas trwania występu zespołu 

60 minut. 

7.  Pokaz Stowarzyszenia Historycznego im.  10 Pułku Piechoty (od 

godz. 18:00). 

8. Pokaz historycznej broni w wykonaniu Związku Strzeleckiego 

„Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej (od godz. 18:00) 

oraz sprzedaż „zupy wojskowej” z kuchni polowej. 

9.  Pocztówki „radogoskie”.  

10.  Sprzedaż wydawnictw Muzeum podczas realizacji Nocy Muzeów”  

11.  Oświetlenie dziedzińców Muzeum w trakcie pokazów. 

Odbiorcami imprezy było 3 200 osób. 

Odpowiedzialni; Piotr Machlański Dyrektor MTN oraz  pracownicy 

Oddziału Martyrologii Radogoszcz,  

Działu Zbiorów, Działu Edukacyjnego, Dział Administracyjno-

Gospodarczego 

Termin realizacji: 16/17 maja  2015 r. 

 

Oddział Stacja Radegast   

- Projekcje filmów dokumentalnych – realizacja zadania we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Ethnos oraz Instytutem 

Tolerancji. 

- Występ Chóru Piosenki Żydowskiej CLIL.  

- Po raz pierwszy oprowadzano  grupy  zwiedzających nocą. Tematyka 

spacerów to historia Stacji Radegast oraz symbolika Pomnika Zagłady 

Litmzannstadt-Getto. 

Ogółem w Nocy Muzeów na Stacji Radegast uczestniczyło 800 osób. 

Termin realizacji: 16/17 maja  2015 r. 

 

Siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

- Przygotowano bogaty program, który był adresowany dla każdej 

grupy wiekowej zwiedzających Muzeum. Podczas Nocy Muzeów przy 

Gdańskiej 13 wystąpiła grupa rekonstrukcji historycznej „Kujawska 

Brać Szlachecka” prezentując stroje, broń. Członkowie grupy 

opowiadali zwiedzającym o obyczajach szlacheckich w Polsce.  
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Podczas „Nocy Muzeów” udostępniliśmy następujące wystawy przy 

ulicy Gdańskiej 13: 

wystawy stałe: 

-  „Historia więzienia przy ulicy Długiej w Łodzi 1885-1953” 

- „Drogi do Niepodległej 1792-1921” 

oraz wystawy czasowe: 

- „A historia o was nie zapomni. Legiony Polskie” 

- „Między prawda a legendą .Rzecz o Józefie Piłsudskim” 

Uczestnicy: 2800 osób   

Termin realizacji: 16/17 maja  2015 r. 

 

- Impreza „Karaoke z pieśniami patriotycznymi” 

W czwartek 21 maja 2015 r., w ramach „II Łódzich Senioraliów”, w 

naszym Muzeum odbyło się „Spotkanie z polskimi pieśniami 

patriotycznymi”, któremu towarzyszyły melodie znane wielu 

pokoleniom Polaków. Impreza o charakterze karaoke stała się także 

doskonałą formą zabawy integracyjnej.  

Odpowiedzialni: K. Lutek   

Termin realizacji: 21 maja 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13  

 

- RODZINNY DZIEŃ DZIECKA W MUZEUM 

W niedzielę 31 maja 2015 r. na dziedzińcu przed siedzibą główną 

Muzeum (ul. Gdańska 13) odbył się RODZINNY DZIEŃ DZIECKA 

W MUZEUM. Wspaniałą zabawę dla dzieci zapewnili członkowie 

Bractwa Rycerskiego im. Księżnej Anny oraz Dziecięcego 

Uniwersytetu Ciekawej Historii (DUCH). Obok pokazów rycerskich, 

prezentacji średniowiecznych strojów i oręża, pisania i lakowania 

dokumentów, były także gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami.  

Odpowiedzialni: pracownicy Działu Edukacyjnego  

Termin realizacji: 31 maja 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

  

- Pociąg Lustig – Pociąg Wolności 2015 

W dniu 24 czerwca 2015 roku w ramach obchodów 70. rocznicy 

zakończenia II wojny światowej, na Stację Radegast-Oddział Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przyjechał  Pociąg Lustig -

Pociąg Wolnosci 2015. 

Jest to projekt teatralny, który był kluczowym wydarzeniem szesnastej 

już edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Czesko-Niemiecko-

Żydowskiego - Dnia Bram. 

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy, projekcje filmów, wykład na temat 

historii Litzmannstadt-

Getto, warsztaty edukacyjne i antydyskryminacyjne dla młodzieży oraz 

występ Chóru Żydowskiego CLIL. Kulminacyjnym punktem dnia była 

inscenizacja teatralna Arnošta Lustiga i Petra Kracika. Modlitwa za 

Katarzynę Horovitz, odegrana w specjalnie zaadaptowanym do tego 

celu wagonie. Przypominała ona losy ofiar transportów jeżdżących po 

Europie do hitlerowskich miejsc odosobnienia i zagłady w ramach tzw. 

rozwiązania ostatecznego kwestii żydowskiej. 
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Tego dnia pracownicy Oddziału oprowadzili kilka  grup młodzieży po 

wystawach stałych i czasowych eksponowanych wówczas na Stacji 

Radegast.  

Inicjatorem wizyty w Łodzi Pociągu Wolności był Dyrektor Muzeum  

P. Machlański 

Odpowiedzialni: Pracownicy MTN w Łodzi 

Realizacja: 24 czerwca 2015 roku 

- Odsłonięcie pomnika Rajmunda Rembielińskiego 

Pomnik został uroczyście odsłonięty przez władze miasta w dniu 25 

lipca 2015 r. o godzinie 11:00 u zbiegu ulicy R. Rembielińskiego i Alei 

Politechniki w Łodzi. R. Rembieliński był prekursorem powstania 

Łodzi przemysłowej w XIX wieku.  

W uroczystościach odsłonięcia pomnika wziął udział Mieczysław Góra 

Zastępca Dyrektora MTN w Łodzi, który pod pomnikiem złożył 

wiązankę kwiatów. 

Termin realizacji: w dniu 25 lipca 2015 r.  

 

- Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti 

Dzień 2 sierpnia został uznany przez polski Sejm w 2011 r. „Dniem 

Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti”, dla uczczenia tragedii, która 

rozegrała się w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. w obozie Auschwitz. 

Niemcy zamordowali w komorze gazowej wszystkich 2 897 żyjących 

jeszcze w obozie jeńców romskich.  

We współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji 

Romów w Polsce, w tym dniu uczczono pamięć wszystkich Romów i 

Sinti zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej.  

Na terenie Litzmannstadt Getto pod pomnikiem „Kuźnia Romów” przy 

ul. Wojska Polskiego 84 złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Koordynacja uroczystości: I. Terela 

Odpowiedzialni: pracownicy Oddziału Stacja Radegast oraz Dyrektor 

MTN w Łodzi 

Termin realizacji: 2 sierpnia 2014 r. 

Odpowiedzialny: Piotr Machlański Dyrektor MTN, I. Terela 

 

- Główne państwowe uroczystości 71. rocznicy likwidacji 

Litzmannstadt Getto na Stacji Radegast 

W dniu 28 sierpnia br. odbyły się oficjalne, państwowe uroczystości 

związane z 71. rocznicą likwidacji Litzmannstadt Getto. Wydarzenie, 

które odbyło się na Stacji Radegast, jednym z oddziałów Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych.  

Wcześniej uczestnicy obchodów, w tym m.in. ocaleni z getta i ich 

rodziny, modlili się na Cmentarzu Żydowskim, skąd w Marszu Pamięci 

przeszli na teren Memoriału Radegast, byłej stacji kolejowej, skąd w 

latach 1941-44 przywożono do getta Żydów z Europy, a później 

wywożono ich do obozów zagłady. 

"Dla ocalałych z Holokaustu Stacja Radegast jest naprawdę miejscem 

świętym – podobnie jak wiele innych takich miejsc, które określamy 

mianem umschlagplatzów. To były miejsca, gdzie rozpoczął się koniec 

sześciu milionów niewinnych żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci" – 
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mówił ocalony z łódzkiego getta Roman Kent, prezydent 

Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. 

" By oddać tragizm wydarzeń z 29 sierpnia 1944 r., prezydent Łodzi 

Hanna Zdanowska przywołała słowa młodego poety Abrama Cytryna, 

który przebywał w Litzmannstadt Getto, a potem ze Stacji Radegast 

wywieziony został transportem śmierci do Auschwitz, gdzie zginął 

mając 17 lat. 

Osobiste związki z Łodzią zaakcentowała ambasador Izraela Anna 

Azari wspominając, że w Litzmannstadt Getto przebywali rodzice jej 

męża. W momencie wybuchu II wojny św. Żydzi stanowili 30 proc. 

populacji Łodzi. 

W czasie uroczystości odznakę "Zasłużony dla Miasta Łodzi", 

przyznaną przez łódzkich radnych, otrzymał ocalony z Litzmannstadt 

Getto Josef Buchman. Uhonorowany jest łodzianinem z pochodzenia, 

od lat prowadzi działalność charytatywną na całym świecie, m.in. 

wspierał Gminę Wyznaniową Żydowską w Łodzi w porządkowaniu 

Cmentarza Żydowskiego. 

W 2004 r. Buchman przekazał miastu znaczną kwotę na budowę 

pomnika Litzmannstadt Getto na Stacji Radegast; później dofinansował 

budowę pomnika Sprawiedliwych Wśród narodów Świata w Parku 

Ocalałych.  

Za datę likwidacji Litzmannstadt (nazwa Łodzi w okresie okupacji) 

Getto przyjmuje się 29 sierpnia 1944 r. - tego dnia odszedł ostatni 

transport do obozu Auschwitz-Birkenau. Organizatorzy tegorocznych 

obchodów – chcąc uszanować szabat – rozpoczęli je dzień wcześniej. 

Pod koniec uroczystości główni jej uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili 

znicze. Natomiast harcerze zapalili znicze ku czci pomordowanych 

Romów i Sinti w budynku “Kuźni” przy ul. Wojska Polskiego oraz pod 

pomnikiem Pękniętego Serca na terenie dawnego Obozu dla Dzieci 

przy ul. Przemysłowej.  

Miejsce uroczystości: Oddział Stacja Radegast  

Organizator: Urząd Miasta Łodzi, Centrum Dialogu im. M. Edelmana. 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN P. Machlański 

Termin realizacji: 28 sierpnia  2015 r. 

- „I Piknik Historyczny przy Katedrze” 

W sobotę 12 września 2015 r. odbył się „I Piknik Historyczny przy 

Katedrze”, poświęcony Operacji Łódzkiej w czasie I wojny światowej.  

Na wszystkich uczestników Pikniku czekały między innymi: 

* inscenizacje historyczne związane z I wojną światową 

* prezentacja umundurowania i uzbrojenia 

* prelekcje historyczne 

* stanowisko poszukiwania pamiątek z czasów Operacji Łódzkiej 

* premierowy pokaz filmu Pawła Siedlika, „1914. Zanim opadły liście” 

* wystawa dotycząca „Operacji Łódzkiej 1914 r.” pt.:  

„Łódź w czasie I wojny światowej. W 100. Rocznicę wybuchu Wielkiej 

Wojny (1914-1918)”,, przygotowana przez Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi.  

Celem wystawy było pokazanie wpływu wojny na życie łodzian. 

Przedstawiono, z jakimi problemami borykało się wielu mieszkańców 
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naszego miasta. Były to między innymi brak żywności, opału, pracy, 

czy trudne warunki sanitarne. 

Ukazano pożogę i zniszczenia oraz ofiary wojny, także nekropolie, na 

których pochowano dziesiątki tysięcy poległych żołnierzy walczących 

stron. Poprzez bogata ikonografię zamieszczoną na ekspozycji 

pragniemy przypomnieć jak wiele okrucieństwa niesie wojenna 

ideologia każdej ze stron konfliktu. Wojna przedstawiona została jako 

najgorszy sposób rozwiązywania sporów polityczno-terytorialnych. Na 

wystawie planszowej prezentowane były fotografie, karty pocztowe, 

dokumenty, ulotki, odezwy, obwieszczenia, mapy oraz znaczki 

kwestarskie. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi 

oraz Archiwum Państwowego w Łodzi. 

 Miejsce uroczystości: plac przy Katedrze Łódzkiej 

Odpowiedzialny: Dyrektor MTN P. Machlański oraz A. Sporczyk-

Moskal, G. Wróbel 

Termin realizacji: 12 września  2015 r. 

- Uroczystość Otwarcia Muzeum Katyńskiego w Warszawie 

Wzięli w niej także pracownicy naszej instytucji oraz członkowie 

Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi. Muzeum Katyńskie 

znajduje się w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej przy ul.  Dymińskiej 

13. Na dwóch poziomach ekspozycyjnych przedstawione są tam 

artefakty wydobyte z masowych mogił, z Katynia, Miednoje, Charkowa 

i Kijowa-Bykowni.  Opowiedziana jest historia zbrodni sowieckiej 

dokonanej na polskich obywatelach w 1940 r. i dzieje długiej walki o 

jej ujawnienie. Otwarcia Muzeum Katyńskiego dokonano  w dniu 17 

września 2015 r.,  z udziałem Prezydenta  RP Andrzeja Dudy  oraz  

Premier  RP Ewy Kopacz, którzy byli głównymi gośćmi uroczystości. 

Uczestnicy delegacji Muzeum: M. Góra, R. Iwanicki, G. Wróbel, S. 

Wielichowska  

Termin realizacji: w dniu 17 września 2015 r. 

 

- Impreza „100 minut z kapralem Władysławem Barskim 

W dniu 19 września 2015 r. w Rozprzy odbył się event (wydarzenie) 

kulturalne „100 minut z Kapralem Władysławem Barskim, bohaterska 

obrona południowej części Rozprzy - wrzesień 1939”, będący cyklem 

imprez z okazji tegorocznych obchodów Jubileuszu „950-lecia 

Rozprzy”. 

W programie tej imprezy otwarto również wystawę Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi pt. „Wrzesień 1939 - Pamiętamy.” 

Odpowiedzialni: K. Czernielewski     

Termin realizacji: 19 września 2015 r. 

 

- Impreza „Święto ulicy Gdańskiej”  

W niedzielę 4 października 2015 r. odbyło się „Święto ulicy 

Gdańskiej”. Głównym organizatorem wydarzenia było Muzeum Miasta 

Łodzi. Centrum wydarzeń stanowiła Aleja 1 Maja, zamknięta w tym 

dniu dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Gdańskiej do Wólczańskiej. 

W godzinach 12.00 – 17.00 dawny pasaż Szulca został wypełniony 
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straganami lokalnych artystów i rękodzielników. Świętowanie 

rozpoczęło się od godz. 10.00 spacerem po ul. Gdańskiej. Przez cały 

dzień możliwe było skorzystanie z bogatej oferty instytucji kultury 

znajdujących się przy ul. Gdańskiej. 

W Naszym programie znalazło się bezpłatne oprowadzanie po 

wystawie "Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953" o 

godz. 11.00 oraz gry i zagadki dla dzieci w godz. 13.00-15.00. Podczas 

święta ul. Gdańskiej Muzeum odwiedziło ponad 100 osób. 

Odpowiedzialna: K. Lutek     

Termin realizacji: 4 października 2015 r. 

Miejsce: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 (dawne więzienie przy 

ul. Długiej w Łodzi w latach 1885-1953)  

 

- Impreza „100 minut o Legionach Józefa Piłsudskiego” 

W dniu 9 października 2015 r. miał miejsce event kulturalny 

zorganizowany w ramach obchodów 950-lecia istnienia Rozprzy: „100 

minut o Legionach Józefa Piłsudskiego, w 100. rocznicę utworzenia 4 i 

6 pułku piechoty Legionów Polskich w Rozprzy”.  

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Gmina Rozprza, a 

centrum wydarzeń znajdowało się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Rozprzy, ul. Sportowa 12a. Wydarzenie zostało objęte patronatem 

honorowym m.in. Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej i Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkały się dwie wystawy 

planszowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pt. „Tam 

rodziła się niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu” oraz 

„Operacja Łódzka. W stulecie wybuchu I wojny światowej”.  

W programie wydarzeń znalazły się m.in. gra terenowa „W stulecie 

pobytu Legionów Polskich. Rozprza 1915-2015” zorganizowana 

przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, wykład 

K. Czernielewskiego (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi) „W stulecie pobytu Legionów Polskich w Rozprzy”, promocja 

książki „Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny”, w której znalazł 

się artykuł A. Kulazińskiej (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi). 

Odpowiedzialni: P. Machlański, A. Kulazińska, K. Czernielewski,  

R. Pakuła  

Termin realizacji: w dniu 9 października 2015 r. 

Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, ul. Sportowa 12a 

 

- Uroczystości  – „By przywrócić pamięć o małych bohaterach z obozu 

na Przemysłowej w Łodzi”. 

W Łodzi, 5 listopada 2015 r. już po raz trzeci łodzianie modlili się oraz 

przeszli pod pomnik Pękniętego Serca, w marszu pamięci o dzieciach 

pomordowanych, w nazistowskim obozie. Uroczystości rozpoczęły się 

w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na pl. 

Kościelnym, przewodniczył im abp Marek Jędraszewski - inicjator 

obchodów. Zaprezentowano także wystawę okolicznościową „Czas 

niewoli, czas śmierci…” 

Odpowiedzialni: M. Góra, R. Iwanicki, M. Młynarska   
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Termin realizacji: w dniu 5 listopada  2015 r. 

 
- Impreza „Piknik Niepodległościowy”,  kolejna jego edycja odbyła się 

w Manufakturze w Łodzi,  w dniu 11 listopada 2015 r. 

Przygotowano … wystawę muzealną „Historia Was nie zapomni. 

Legiony Polskie 1914 -1918” . Materiał wystawienniczy w 20 

planszach merytorycznych ukazywał walkę Polaków o wolność na 

frontach I Wojny Światowej oraz odzyskania niepodległości 1918 r. 

Dodatkową atrakcją wystawy była prezentacja polskiej budki 

strażniczej.  

Podczas trwania pikniku prowadzono również  sprzedaż wydawnictw 

muzealnych.  

Miejsce imprezy:  Rynek Manufaktury w Łodzi 

Odpowiedzialni; Dyrektor MTN oraz  pracownicy Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz, Działu Zbiorów, Działu Edukacyjnego, Dział 

Administracyjno-Gospodarczego 

Termin realizacji: 11 listopada  2015 r. 

 

- Obchody Święta Niepodległości na osiedlu Radogoszcz-Zachód 

W dniu 11 listopada 2015 r. oprócz uczestniczenia w Pikniku 

Niepodległościowym na rynku Manufaktury, braliśmy także udział w 

uroczystościach zorganizowanych przez mieszkańców osiedla 

Radogoszcz-Zachód. Przy ul. 11 Listopada 38, gdzie znajduje się 

pamiątkowa tablica wmurowana z okazji 15-lecia istnienia osiedla, 

przedstawiciele władz miasta i instytucji miejskich złożyli kwiaty, a 

dzieci przygotowały przedstawienie o charakterze patriotycznym. 

Nasze Muzeum zaprezentowało na planszach część wystawy czasowej 

pt. „Tam rodziła się niepodległość ..”  

Odpowiedzialny K. Czernielewski, P. Stępień 

Termin realizacji: 11 listopada  2015 r. 

Miejsce: osiedle Radogoszcz-Zachód, przy ul. 11 Listopada 38 

 

- Jubileusz 50-lecia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach – Opolu 

Udział Mieczysława Góry w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, 

w konferencji naukowej oraz odczytanie na obchodach listu 

gratulacyjnego Piotra Machlańskiego, Dyrektora Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. 

Odpowiedzialny: M. Góra 

Miejsce: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24 

Termin realizacji: w dniu 19 listopada 2015 r. 

 

Impreza - Finał Projektu "Konserwacja lokomotywy z tendrem Ty2-

702" 

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Oddziale Stacja Radegast naszego 

Muzeum, odbyło się oficjalne zakończenie prac renowacyjnych nad 

lokomotywą parową z tendrem Ty2-702.  

Głównym gościem odbierającym zabytkowy pojazd szynowy był 

Krzysztof Piątkowski Wiceprezydent Miasta Łodzi. 
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Konserwacja parowozu została dofinansowana w ramach programu 

„Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” Środki 

finansowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w kwocie 104 451,78 zł stanowiły 76,69% całkowitego 

kosztu zadania. Pozostała część środków pochodziła z dotacji Urzędu 

Miasta Łodzi. 

Odnawiana lokomotywa parowa została wyprodukowana w zakładach 

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft (BMAG), dawniej L. 

Schwartzkopff w Berlinie. Na stan Kolei Niemieckich została przyjęta 

15 stycznia 1944 r. Jej pierwszym przydziałem była Reichbahndirektion 

Posen czyli Dyrekcja Kolei Rzeszy w Poznaniu. Skierowano ją do 

pracy w parowozowni Sdolbunow, dawnym polskim Zdołbunowie na 

Wołyniu. Wojenne losy lokomotywy nie są dokładnie znane. 

Zachowane dokumenty mówią, że parowóz wciągnięto na stan Polskich 

Kolei Państwowych (PKP) w 1945 r. jako lokomotywę uszkodzoną. 

Nie jest znany stan uszkodzeń i zakres przeprowadzonych prac 

konserwatorskich. Do naprawy skierowano ją w styczniu 1946 r. Po jej 

zakończeniu, była ona wykorzystywana w parowozowni Toruń 

Główny. W okresie swojej czynnej służby na PKP, lokomotywa 

stacjonowała następnie w parowozowniach: Rybnik, Jarocin, Kraków 

Płaszów, Trzebinia, Nowy Sącz, Chabówka, Wolsztyn i Zbąszynek. Po 

skreśleniu 5 czerwca 1993 r. lokomotywy ze stanu parowozowni w 

Zbąszynku, zakwalifikowano ją do pełnienia roli eksponatu. Została 

przetransportowana do Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli 

Karsznicach, gdzie tworzono wówczas ekspozycję lokomotyw 

towarowych. W 2004 r. parowóz został przewieziony do 

lokomotywowni Łódź-Olechów. Od 24 sierpnia 2004 r. lokomotywa 

stanowi jeden z eksponatów wielkogabarytowych naszego Muzeum. 

Parowozy typu Ty2 (oryginalne oznaczenie niemieckie seria BR52, 

znane także jako Kriegslokomotives) były budowane w latach 1942-

1945. Lokomotywy te były wykorzystywane do transportu na terenach 

okupowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej. Najczęściej 

służyły do transportów wojsk niemieckich na front wschodni. Z uwagi 

na szybkość produkcji i brak materiałów, konstrukcję uproszczono 

usuwając z niej pewne elementy w stosunku do wzorcowego modelu 

serii BR50. Pomimo daleko idących uproszczeń i oszczędności, osiągi i 

parametry parowozu były niemal takie same jak dla serii BR50. Moc 

znamionowa wynosiła 1633 KM (1200 kW), co dawało maksymalną 

siłę pociągową 15 000 kg i pozwalało osiągnąć prędkość maksymalną 

80 km/h. Od strony konstrukcyjnej parowóz BR50 składał się z około 

6000 części, zaś BR52 miał ich około 1000 mniej. 

Parowozy BR52 wyprodukowane w czasie wojny a eksploatowane 

przez PKP otrzymały oznaczenie Ty2, ukończone po wojnie (z 

pozostawionych przez Niemców części) Ty42. W latach 1942-1945 

wybudowano ponad 6500 lokomotyw tej serii w europejskich 

fabrykach zajętych przez Niemcy. Do dzisiaj w Polsce zachowane są 54 

parowozy serii Ty2 oraz 14 lokomotyw serii Ty42. 

Odpowiedzialni za imprezę: S. Hadrysiak, P. Machlański, G. Wróbel, 

M. Mirowski  
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Miejsce: Oddział Stacja Radegast 

Termin realizacji imprezy: 11 grudnia  2015 r. 

 

 

6. Konkursy 

 

Wśród zorganizowanych w 2015 roku przedsięwzięć do najbardziej 

interesujących jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, zasięg 

edukacyjny i walory wychowawcze należy zaliczyć następujące  

konkursy:  

 

- Konkurs „Powstanie Styczniowe” 

W dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 10.00 odbyło się ogłoszenie wyników 

konkursu wiedzy: „Powstanie Styczniowe”. Uroczystość miała miejsce 

w głównej siedzibie Muzeum przy ul. Gdańska 13, a poprowadzili ją 

członkowie komisji konkursowej - pracownicy Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych: Kamila Lutek i Karol Jadczyk.  

Podczas ogłoszenia wyników konkursu, jego uczestnicy otrzymali 

specjalne podziękowania oraz wydawnictwo muzealne „Legenda 

Powstania Styczniowego”, a trzem osobom z najlepszym wynikiem 

zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Laureatami konkursu 

zostali: 

Odpowiedzialny: K. Lutek i K. Jadczyk  

Realizacja: dnia 17 lutego 2015 roku  

 

- Konkurs wiedzy o Litzmannstadt-Getto  
W roku 2015 przeprowadzono IV edycję „Konkursu wiedzy o 

Litzmannstadt-Getto”. Jest to stały element naszej działalności 

edukacyjnej, skierowanej do młodzieży z gimnazjów i ze szkół 

ponadgimnazjalnych.  

„Celem tego Konkursu jest zapoznanie młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z historią najnowszą (okres II-ej 

wojny światowej) Łodzi i regionu łódzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki dotyczącej Litzmannstadt Getto. Ukazanie 

młodemu człowiekowi całego tragizmu egzystencji  ludzi 

przetrzymywanych w getcie". 

Konkurs przeprowadzany był w formie testu. Każdy z uczniów 

otrzymywał analogiczny zestaw pytań. Ci spośród uczestników, którzy 

uzyskali najwyższą ilość punktów, zostali nagrodzeni.  

Tym razem Konkurs odbył się na zmienionych zasadach. 

Przeprowadzono go w dwóch grupach wiekowych: najpierw dla 

młodzieży z gimnazjów a następnie dla uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Uczestnicy podczas I oraz II etapu pisali test a 

potem odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez członków Komisji 

Konkursowej.  

W IV edycji Konkursu wzięło udział 18 uczniów z 10 szkół z terenu 

Łodzi (w tym z gimnazjów 3  uczniów, a ze szkół ponadgimnazjalnych 

15 uczniów) plus opiekunowie. 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja w składzie: 

Mieczysław Góra, Zastępca Dyrektora MTN w Łodzi – przewodniczący 
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Sławomir Gawlik, adiunkt – sekretarz 

Joanna Sporczyk-Moskal , kustosz – członkini 

Do części ustnej II etapu Konkursu (ogólnołódzkiego) zakwalifikowało 

się sześcioro uczniów. Komisja przyznała nagrody za zajęcie I, II i III 

miejsca oraz 3 wyróżnienia. Członkowie Komisji byli pod wrażeniem 

przygotowania merytorycznego i szerokiej wiedzy związanej z 

tematyką Litzmannstadt-Getto.  

Odpowiedzialny: S. Gawlik 

Realizacja: dnia 30 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste 

zakończenie „Konkursu wiedzy o Litzmannstadt-Getto” oraz wręczono 

nagrody laureatom  

  

- Konkurs plastyczny ”Moja przygoda w Muzeum” 

W 2015 roku w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

przeprowadzono   I edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 

dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”. Konkurs 

plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest 

pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych, ich 

rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, 

historycznych i artystycznych. 

W dniu 21 maja 2015 roku w siedzibie Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi Oddział Stacja Radegast obradowała 

Komisja oceniając prace plastyczne nadesłane na Konkurs ‘Moja 

przygoda w Muzeum”. 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja w składzie: 

Mirosław Ptycia, prezes ZPAP Okręg Łódzki – przewodniczący 

Piotr Izydorczyk – członek 

Sławomir Gawlik, adiunkt – członek 

W konkursie na szczeblu ogólno-łódzkim udział wzięło 5 uczniów. 

Szanowne jury postanowiło przyznać nagrody za zajęcie I, II oraz III 

miejsca, a także dwa wyróżnienia. 

 Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wysłane do na II 

(międzynarodowy) etap konkursu do Muzeum Okręgowego w Toruniu, 

które to jest organizatorem całego przedsięwzięcia. 

Odpowiedzialny: S. Gawlik 

Realizacja: w dniu 29 maja 2015 roku na Stacji Radegast miało 

uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Moja przygoda w 

Muzeum” podczas którego wręczono laureatom nagrody. 

 

- Konkurs plastyczny pt. „Drogi do Niepodległej” 

Powyższy konkurs trwał od 22 czerwca do 10 sierpnia  2015r. 

Podsumowanie i nagrodzenie najlepszych prac odbyło się 31 sierpnia 

2015 r. 

Odpowiedzialni: K. Lutek oraz pracownicy merytoryczni Działu 

Edukacyjnego 

Realizacja: czerwiec – sierpień 2015 r. 

Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 
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7.  Quizy 

- W 2015 r. w Dziale Edukacyjnym MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 

13 była kontynuowana idea Quizu Historycznego.  

Quiz zawiera 160 pytań z 2 epok historycznych – XIX i XX wiek. 

Każdy z zestawów ma 2 poziomy trudności i podzielony jest na historię 

Polski   i historię powszechną. Quiz ma formę testu wyboru (a,b,c,d), na 

poziomie zaawansowanym są możliwe 2 poprawne odpowiedzi. 

Uwaga! Muzeum ma przygotowaną nagrodę dla zwycięzcy danego 

quizu. 

Istnieje możliwość rozwiązania całego quizu 160 pytań (w tym 

przypadku quiz trwa 75 minut) lub wybranych części quizu (każda 

część ma 20 pytań): 

 Drogi do niepodległej 

 Historia Polski XIX wieku poziom podstawowy 

 Historia powszechna XIX wieku poziom podstawowy 

 Historia powszechna XIX wieku poziom zaawansowany 

 Historia Polski XX wieku poziom podstawowy 

 Historia Polski XX wieku poziom zaawansowany 

 Historia Powszechna XX wieku poziom podstawowy 

 Historia Powszechna XX wieku poziom zaawansowany 

 

W przypadku chęci wyrażonej przez grupy przychodzące do Muzeum 

na prelekcje i lekcje muzealne istnieje możliwość rozwiązywania 

różnych wariantów tego konkursu.  

 

 

7. Inne formy działalności edukacyjnej  

Wycieczki,  spacery,  gry edukacyjne w terenie, pokazy 

multimedialne  

 

Wycieczki historyczne 

 

-   Wycieczka historyczna „Żołnierze Wyklęci” 

 Przygotowanie i realizacja elementu wycieczki edukacyjnej w 

obiektach Oddziału Radogoszcz MTN w Łodzi. Terenowa wycieczka 

historyczna zorganizowana została w ramach projektu Centrum Dialogu 

w Łodzi przy współpracy MTN w  Łodzi w dniu 1 marca 2015 r. 

Odpowiedzialni: P. Machlański, M. Helman, R. Iwanicki 

Termin realizacji: 1 marca  2015 r.  

Miejsce realizacji: Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 

- Wycieczka historyczna „Śladami Łodzi XIX i XX wieku” 

Oprowadzenie wraz z komentarzem historycznym na trasie: Oddział 

Martyrologii Radogoszcz MTN w Łodzi – Cmentarz Żydowski – Park 

Ocalałych (27 marca 2015 r.) oraz na trasie: Manufaktura Łódzka – 

zabytki łódzkiej secesji przy ul. Piotrkowskiej  i  Wólczańskiej –  

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. 

L. Schillera w dniu następnym.  
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Wycieczka, przeprowadzona dla środowiska przewodników 

turystycznych z Bydgoszczy (51 osób dorosłych). Realizacja programu 

edukacyjnego i promocyjnego Muzeum dla środowisk przewodników  

spoza Łodzi.  

Odpowiedzialni: W. Źródlak  

Termin realizacji: w dniach 27-28 marca 2015 r. 

Miejsce realizacji: Łódź 

 

-  Wycieczka historyczna „Łódzkim szlakiem Juliusza Kunitzera”.  

Przygotowanie merytoryczne i realizacja komentarza do wycieczki 

omawiającej postać znanego przemysłowca Juliusza Kunitzera m. in. z 

okazji 110. rocznicy wydarzeń Rewolucji 1905-1907 r. w Łodzi.  

Wycieczkę zrealizowano poprzez przejazd zabytkowym tramwajem, 

udostępnionym przez Klub Miłośników  Starych Tramwajów w Łodzi, 

w dniu 26 kwietnia 2015 r. Jej trasę rozpoczęto na Placu 

Niepodległości. Następnie przejazd do Placu Wolności i do Cmentarza 

Starego (ewangelickiego), gdzie odwiedzono grób  J. Kunitzera. 

Marszrutę zakończono w zabytkowej zajezdni Brus. W wycieczce 

tramwajowej uczestniczyło 26 osób dorosłych.  

Odpowiedzialny: W. Źródlak  

Termin realizacji: w dniu 26 kwietnia 2015 r. 

Miejsce realizacji: Łódź 

 

-  Wycieczka historyczna „Śladami przeszłości – z dziejów obozu dla 

dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi w latach 1942 – 

1945” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z Łodzi i regionu 

łódzkiego. Realizacja wycieczki -  oprowadzenie kilku grup młodzieży 

po terenie byłego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz komentarz 

dotyczący ocalałych budynków z lat II wojny światowej.  

Wycieczka odbyła się  w dniu 1 czerwca 2015 r. Uczestniczyło w niej 

150 osób młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Była to kolejna edycja 

wycieczki historycznej, pamięci małoletnich ofiar II wojny światowej, 

która zakończyła się pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci w parku im. 

Szarych Szeregów przy ul. Brackiej w Łodzi.  

Odpowiedzialni: M. Helman, M. Hankiewicz, S. Gawlik 

Termin realizacji: 1 czerwca  2015 r. 

Miejsce realizacji: Łódź 

 

Spacery 

 

- SPACER SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ  

W niedzielę 1 marca br. miał miejsce pierwszy z cyklu SPACER 

SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, poświęcony pamięci 

żołnierzy wyklętych, zorganizowany przez Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana w Łodzi. W rolę przewodnika wcielił się Piotr Machlański - 

Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  Wzięło w 

nim udział ponad 50 osób, w tym także władze samorządowe. 

Odpowiedzialny: P. Machlański    

Termin realizacji: 1 marca 2015 r.  
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Miejsce realizacji: Łódź 

 
- Spacer „Szlakiem pamięci bohaterów niepodległości” 

W środą (20 maja 2015 r.), w ramach tegorocznej edycji 

SENIORALIÓW, odbył się zorganizowany przez Muzeum spacer 

„Szlakiem pamięci bohaterów niepodległości”.  W trakcie spaceru 

po Starym Cmentarzu na Ogrodowej uczestnicy mogli poznać historie 

spoczywających tam uczestnikach Powstania Styczniowego, walk o 

niepodległość Polski w latach I i II wojny światowej (m.in. kpt. 

Pogonowskiego, rtm.  Napiórkowskiego, gen. Pfeiffera). 

Odpowiedzialny: K. Czernielewski     

Termin realizacji: 20 maja 2015 r.  

Miejsce realizacji: Stary Cmentarz na Ogrodowej w Łodzi, przy ul. 

Ogrodowej 15 

 
- Spacer  historyczny PATRIOTYCZNYM SZLAKIEM PO ŁODZI 

W sobotę 30 maja 2015 r. odbył się kolejny już z cyklu historycznych 

spacerów, organizowanych przez Muzeum. Tym razem spacerowaliśmy 

„Patriotycznym szlakiem po Łodzi”. Trasa wycieczki wiodła 

począwszy od placu Wolności, poprzez Park Staromiejski, cmentarz 

przy ul. Ogrodowej, dom gen. Augusta Fieldorfa „Nila” przy ul. 

A. Próchnika, a skończywszy na dawnym więzieniu przy ul. Długiej, 

dziś Gdańskiej. 

Odpowiedzialny: P. Machlański      

Termin realizacji: 30 maja 2015 r.  

Miejsce realizacji: Łódź 

 

- Spacer pt. „POZNAJEMY ŁÓDZKIE STARE MIASTO” 

Z okazji obchodzonych 592. URODZIN ŁODZI, Piotr Machlański, 

Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przygotował 

i poprowadził spacer który odbył się w sobotę 25 lipca 2015 r. 

Uczestnicy spaceru, oprócz miejsc związanych z początkami tzw. 

przemysłowej Łodzi, mogli zobaczyć także przygotowane specjalnie na 

URODZINY ŁODZI "Oko Śledzia", czyli szklany wizjer wmontowany 

w studzienkę kanalizacyjną, przez który widać podziemną rzekę Łódkę 

Odpowiedzialny: P. Machlański      

Termin realizacji: 25 lipca 2015 r.  

Miejsce realizacji: Łódzkie Stare Miasto  

 

- Przeprowadzono interaktywne spacery edukacyjne po terenie byłego 

getta w Litzmannstadt Getto. Celem ich była aktywizacja młodzieży 

szkół Łodzi. Forma spaceru edukacyjnego dla szkół 

ponadpodstawowych. Chcieliśmy zachęcić dzieci i młodzież do 

zapoznania się z dziejami b. getta w terenie, na historycznej wycieczce. 

Uczestnicy otrzymali w zeszycie podstawową informację (teksty, 

wspomnienia, fotografie) o instytucjach getta, osobach tam 

pracujących, budynkach gdzie historyczne urzędy się mieściły, jak 

funkcjonowały. Młodzież spacerując po terenach byłego getta miała 

okazję do zapoznania się z informacjami merytorycznymi, niejako 

naocznie zaznajamiała się z miejscami opisywanymi w okupacyjnych 
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dokumentach i relacjach. Wykonując polecenia zawarte w zeszytach, 

utrwala nabytą wiedzę. Nowa forma działalności Oddziału Stacji 

Radegast – uaktywniła kontakty z łódzką młodzieżą szkolną. 

Odpowiedzialni: S. Gawlik, G. Wróbel, I. Terela   

Termin realizacji: w skali  2015 roku łącznie 5 spacerów, w tym: 4 w 

języku polskim,  1 w języku angielskim  

Miejsce realizacji: Oddział Stacja Radegast - Kuźnia Romów – Obóz na 

Przemysłowej – Stacja Radegast 

 

 

Gry edukacyjne w terenie 

 

- Gra terenowa dla szkół gimnazjalnych w Rozprzy.  

1. Przygotowanie dwóch pakietów z zadaniami (łącznie 6 zadań z 

tekstem i fotografią) 

2. Opracowanie zadań, których tematem przewodnim jest 

utworzenie Legionów Polskich w Rozprzy oraz 950-lecie Rozprzy 

3. Opracowanie fotograficzne obiektów dla których zostały 

przygotowane zadania 

Opracowanie graficzne i techniczne „legitymacji” uczestnika gry 

(łącznie 50 szt.) 

Przygotowanie grup  i  zadań  dla uczestników.  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

Zadanie bieżące. Projekt przeznaczony był do realizacji od drugiej 

połowy września do końca października  2015 r. 

Termin realizacji projektu: od drugiej połowy września do końca 

października  2015 r. 

W zajęciach uczestniczyło: 60 osób (8 dorosłych, 52 młodzież) 

Miejsce realizacji: szkoły gimnazjalne Gminy Rozprza 

Odpowiedzialny: R. Pakuła 

 

VII. Współdziałanie  i  współpraca 

 

          Realizacja wielu przedsięwzięć jest możliwa nie tylko, gdy posiada się środki 

organizacyjne i finansowe. Bardzo wiele zależy od współpracy wielu osób pomiędzy 

sobą, współdziałania z instytucjami i stowarzyszeniami. Efekty z takiej współpracy są 

nie do przecenienia. Jedno jest natomiast pewne, że wspólnym wysiłkiem osiągane 

efekty stoją na dużo większym poziomie, są bardziej interesujące i atrakcyjne dla 

uczestników. Dlatego też Muzeum w 2015 roku kontynuowało współpracę z wieloma 

instytucjami i organizacjami społecznymi. W pierwszej kolejności należy tu wymienić 

instytucje kultury, archiwa, IPN, placówki oświaty oraz stowarzyszenia i związki 

kombatanckie. Dzięki podejmowaniu wspólnych inicjatyw udało się zrealizować wiele 

ciekawych pomysłów i uczynić je bardziej interesującymi dla odbiorcy. Cenną rzeczą 

działania na tej płaszczyźnie jest również możliwość pozyskiwania nowych 

eksponatów dla Muzeum zarówno w drodze zakupów, jak i darów. Należy również 

podkreślić dalszy rozwój współpracy Muzeum z samorządami szczebla powiatowego i 

gminnego. Wszystko to służy szerokiemu upowszechnianiu polskiej historii i tradycji. 
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1. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. 

 

    W 2015 r. współpracowaliśmy z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, 

instytucjami kultury i oświaty nie tylko na terenie Łodzi, kraju, ale również z 

placówkami dyplomatycznymi zagranicznymi. Celem współpracy była nie tylko 

realizacja wystaw, ale także upowszechnianie działalności wystawienniczej i 

edukacyjnej Muzeum w różnych środowiskach, pozyskiwanie nowych obiektów do 

zbiorów Muzeum, ale także organizacja spotkań i uroczystości.  

W ramach realizacji wystaw współpracowaliśmy z następującymi instytucjami: 

- Urzędem Miasta Łodzi 

- Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

- Muzeum Niepodległości w Warszawie 

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

- Muzeum Powstania Warszawskiego 

- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

- Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy 

- Muzeum Regionalnym w Bełchatowie 

- Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. 

Ostrowskiego 

- Muzeum Regionalne w Opocznie 

- Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu 

- Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie 

- Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł” 

- Pracownią Konserwacji Zabytków w Toruniu przy Fundacji Generał 

Elżbiety Zawackiej  

- Polskim Towarzystwem Historycznym 

- Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi 

- Związkiem Sybiraków 

- Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego 

- Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- Miejską  Biblioteką  Publiczną Łódź-Bałuty  

- Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 

- Konsulatem w Charkowie 

- Konsulatem w Kijowie  

- Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 

 

W zakresie działalności naukowej – badawczej i organizacji spotkań: 

- Uniwersytetem Łódzkim 

- Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 

- Żydowskim Instytutem Historycznym 

- Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi  

- Archiwum Państwowym w Łodzi 

- Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 

- Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK 

 

W zakresie szeroko rozumianej edukacji historycznej i wychowania 

patriotycznego młodzieży kontynuowana była współpraca instytucjami 

edukacyjnymi, ze szkołami i bibliotekami na terenie miasta i regionu, 

m.in.: 



136 
 

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

- Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. R. Rembielińskiego 

- 17 Gimnazjum Publiczne w Łodzi im. „Bohaterów Monte Cassino” 

ul. Traktorowa 35 

- 10 Gimnazjum Publiczne w Łodzi im. Rajmunda Rembielińskiego, 

Harcerska 8/10 

 - XII LO w Łodzi, ul. Anstadta 7 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi przy ul. Stawowej 28 

- Parafia NMP Królowej i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą 

- Parafia pw. św. Stanisława Kostki - Archikatedry Łódzkiej. ... w Łodzi 

- Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi 

-  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka im. Aleksandra 

Kamińskiego.  

- W ramach działalności popularyzatorskiej współpracowaliśmy m.in. 

ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi. 

- Świetlica Środowiskowa Caritas w Łodzi 

- Świetlica Środowiskowa MOPS w Łodzi 

- Fundacja „Dziewczynka z Zapałkami” w Łodzi 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łodzi 

- Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi 

- Szkoły Podstawowe w Łodzi nr 35,67,70,164 

           - Gimnazja w Łodzi nr 10,12,13 

  

 W 2015 roku kontynuowana była współpraca z Wojewódzkim Komitetem 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi, a Ryszard Iwanicki pełnił funkcję 

Przewodniczącego Komisji Opieki nad Kwaterami Wojennymi i Miejscami 

Pamięci Narodowej. Realizacja zadań obejmowała m.in. :  

 

- współkierowanie WKOPWiM w Łodzi, 

- opiniowanie wniosków o różnorodne formy upamiętniania na terenie 

Łodzi i województwa, 

- organizowanie posiedzeń Komisji problemowych i wypracowywania 

stanowisk w sprawach upamiętniania, 

- uzasadnianie merytoryczne wniosków o nadanie Medali Opiekuna 

Miejsc Pamięci Narodowej na posiedzenie plenarne Komitetu, m.in.: 

dla placówek oświaty, instytucji państwowych i samorządowych, 

organizacji społecznych, stowarzyszeń i osób prywatnych. 

 

- Współpraca z Związkiem Sybiraków w zakresie edukacji i 

upowszechniania historii 

Termin realizacji: cały rok 2015 

Odpowiedizalny: P. Machlański, D. Jagodzińska 

 

- Współpraca ze Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi.  

Realizowana była w zakresie uroczystości obchodów i spotkań 

historycznych związanych z szeroko rozumiana problematyką zbrodni 

katyńskiej.  

Termin realizacji: cały rok 2015 
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Odpowiedzialny: M. Góra, R. Iwanicki 

 

   

 

2. Współpraca zagraniczna 

         

- Muzeum na ręce Dyrektora Piotra Machlańskiego otrzymało 

podziękowania od Jakuba Karfika, Ambasadora Republiki Czeskiej za 

pomoc w realizacji projektu „Pociąg Lustig – Pociąg Wolności 2015” 

na terenie Polski.  

Oto fragment podziękowania - „Śmiem twierdzić, iż ten projekt 

kulturalny, którego celem było upamiętnienie holokaustu i 

przypomnienie o okropieństwach z nim  związanych, zakończył  się w 

Polsce sporym sukcesem. Spotkał  się z bardzo pozytywną reakcją 

publiczności a sama organizacja przebiegła niezwykle sprawnie. To w 

dużej mierze zasługa również Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi i Pańskiego życzliwego podejścia do tej inicjatywy.”  

To dla nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy zaszczyceni, że doceniono 

nasz wkład przy realizacji wyjątkowego projektu kulturalnego. 
 

-  Udział Mieczysława Góry jako specjalisty Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa w badaniach archeologiczno-ekshumacyjnych 

grobów masowych z okresu I wojny światowej, przeprowadzonych na 

terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Kostiuchnówka  na 

Ukrainie.  

W dniach 3-8 sierpnia 2015 roku przeprowadzono prace archeologiczne 

i ekshumacyjne - grobów żołnierzy poległych podczas I wojny 

światowej, w rejonie miejscowości Kostiuchnówka na Ukrainie. 

Badania prowadzone były z inicjatywy Jarosława Góreckiego, 

komendanta Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego w Kostiuchnówce, 

pod patronatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przez 

polsko-ukraińską ekspedycję.  

Przeprowadzone prace archeologiczne i ekshumacyjne wykazały, że w 

badanych grobach znalazły się szczątki 239 żołnierzy obu walczących 

ze sobą armii austro-węgierskiej i rosyjskiej pod Kostiuchnówką, 

głównie w lipcu 1916 r.  

Ponieważ podczas tegorocznych prac w Kostiuchnówce ekipa 

archeologiczno-ekshumacyjna otrzymała nowe informacje źródłowe o 

występowaniu w tej miejscowości następnych masowych grobów 

żołnierzy z okresu I wojny światowej, konieczne są ich dalsze naukowe 

poszukiwania w latach następnych. 

Odpowiedzialny: M. Góra 

Realizacja:  3-8 sierpnia 2015 r. 

 

- Dyrektor Piotr Machlański opracował i wygłosił wykład dla 

mieszkańców Chemnitz (Niemcy) na temat saksońskich osadników w 

Łodzi w okresie uprzemysłowienia miasta.  

Odpowiedzialny Piotr Machlański 

Realizacja wrzesień 2015 r. 
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 - Pan Konsul Rafał Wolski w Kijowie  zaproponował Dyrekcji 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ażeby przekazała 

Ambasadzie Polskiej w Kijowie najnowsze wydawnictwa Biblioteki 

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (Tom XXXV oraz Tom XXXVI) 

z artykułami M. Góry (łącznie 10 egzemplarzy):  

Prośba Pana Konsula została zrealizowana na początku sierpnia 2015 r. 

podczas badań archeologiczno-ekshumacyjnych  M. Góry w 

Kostiuchnówce  na Ukrainie.   

Odpowiedzialny: M. Góra 

Realizacja:  3-8 sierpnia 2015 r. 

 

- Dzięki zaangażowaniu Konsulatu Polskiego w Charkowie, w dniu 26 

kwietnia 2015 r. (po Charkowie, Starobielsku, Sumach) w kolejnym 

mieście Ukrainy - Putywlu (Ukraina, obwód sumski) w Muzeum Sztuki 

im. Nykanora Onackiego, była eksponowana wystawa pt. - „Prawda i 

Pamięć. Zbrodnia Katyńska” (w wersji polsko-rosyjskiej).   

Ekspozycja była prezentowana do końca roku 2015 i służyła 

zapoznaniu mieszkańców miasta i regionu z historią oficerów polskich 

zamordowanych w 1940 r. przez NKWD.  

Odpowiedzialny: R. Iwanicki  

Miejsce: Ukraina  

 

 

3. Współpraca z mediami wywiady, nagrania i inne prace 

 

          Muzeum w 2015 roku starało się dotrzeć do jak najszerszego grona 

potencjalnych odbiorców. W tym celu powołano Jednoosobową komórkę do 

spraw promocji i kontaktu z mediami. Wypracowano formułę informowania o 

wydarzeniach MTN poprzez portal społecznościowy oraz stałą, szeroką 

współpracę z mediami; telewizją, radiem i prasą. Podjęliśmy również wysiłki 

popularyzowania Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na innych 

stronach internetowych partnerów MTN np. ŁCDNiKP. Na tej płaszczyźnie 

działalności wymieńmy niektóre ważniejsze lokalne przedsięwzięcia. Jedną z 

form przekazywania informacji zarówno na temat bieżącej działalności Muzeum 

jak i upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców naszego miasta i regionu o 

ważnych wydarzeniach historycznych była stała współpraca z miejscową prasą, 

radiem i telewizją. W ramach tej działalności, pracownicy naszej instytucji 

udzielali wywiadów, a oto ważniejsze tematy autorskich informacji: 

 

- Nagranie i wywiad dla Radia Łódź dotyczące „Historii Litzmannstadt 

Getto w okresie 1944-1945 r.” ,  audycja wyemitowana 29 sierpnia 2015 

r., godz. 13.30. 

Odpowiedzialna: I.  Terela   

Termin realizacji:  29 sierpnia 2015 r. podczas obchodów rocznicowych na 

Stacji Radegast. 

 

- Nagranie i wywiad dla telewizji rosyjskiej dotyczące historii 

Litzmannstadt Getto w okresie 1940-1944 r. 

Odpowiedzialna: I.  Terela   

Termin realizacji:  wrzesień 2015 r. 
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- Wywiad nt. „70. Rocznica spalenia więzienia w Radogoszczu w styczniu 

1945 r.”  udzielony w 70 rocznicę likwidacji więzienia niemieckiego w 

Radogoszczu dla  Radia Łódź. Rozmowę  przeprowadziła  red. Barbara 

Wiśniewska.   

Odpowiedzialny: W. Źródlak    

Termin realizacji: 15 stycznia 2015 r. 

 

- Wywiad  dla red. Anny Gronczewskiej nt. „70. Rocznica spalenia 

więzienia w Radogoszczu w styczniu 1945 r.”  udzielony w 70 rocznicę 

likwidacji więzienia niemieckiego w Radogoszczu dla  gazety „Dziennik 

Łódzki” w dniu  20 stycznia 2015 r. 

Odpowiedzialny: W. Źródlak    

Termin realizacji: 20 stycznia  2015 r.  

 

- Wywiad dla potrzeb gazety „Express Ilustrowany” w Łodzi. 

Przygotowanie i realizacja wywiadu z red. Bohdanem Dmochowskim 

dotycząca zawartości reportażu biograficznego o Michalinie Tatarkównej 

– Majkowskiej, działaczce politycznej i związkowej lat 50-tych i 60-tych 

ubiegłego wieku w Łodzi. 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki    

Termin realizacji: marzec 2015 r. 

 

- Wywiad dla potrzeb dla Radia Łódź do emisji w programie „Pitaval  

Łódzki”. 

Przygotowanie i realizacja wywiadu z red. Agatą  Zielińską, dotyczącego 

postaci H. Biebowa, szefa niemieckiego zarządu Litzmannstadt Getto, 

współodpowiedzialnego za mord na ludności żydowskiej oraz 

charakterystyka jego procesu w Łodzi wiosną 1946 r. 

Odpowiedzialny: R. Iwanicki    

Termin realizacji: w dniu 3 marca 2015 r. 

 

- Wywiad dla potrzeb Radia Łódź o Juliuszu Kunitzerze. 

Przygotowanie merytoryczne i realizacja wywiadu dotyczącego postaci 

łódzkiego przemysłowca – Juliusza Kunitzera, ze szczególnym 

uwzględnieniem jego działalności społecznej oraz okoliczności zamachu 

dokonanego w 1906 r., w wyniku którego zmarł. 

Materiał opracowano w związku z zbliżającą się 110 rocznicą Rewolucji 

1905 r. Wywiad przeprowadziła w dniu 25 marca 2015 r. red. Barbara  

Wiśniewska. Jego emisja odbyła się w I połowie kwietnia 2015 r. 

Odpowiedzialny: W. Źródlak 

Termin realizacji: 25 marca 2015 r. 

 

- Wywiad dla Radia Łódź z Andrejem Amonsem, ukraińskim badaczem 

problematyki zbrodni totalitaryzmu sowieckiego  w latach 1937 – 1941 

oraz z Mieczysławem Górą polskim specjalistą, Zastępcą Kierownika Prac 

w Charkowie i Kijowie-Bykowni.  

Realizacji wywiadu towarzyszyło spotkanie merytoryczne A. Amonsa z 

pracownikami merytorycznymi Oddziału Martyrologii Radogoszcz oraz 
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przekazanie w darze dla Muzeum 2 medali okolicznościowych i krzyża 

pamiątkowego wybitych na Ukrainie w 2014 r. 

Realizatorką wywiadu, przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2015 r. była 

red. Barbara Wiśniewska. Jego emisja odbyła się w Radiu Łódź w dniu 19 

kwietnia 2015 r. 

Odpowiedzialny: M. Góra przy współpracy z A. Amonsem 

Termin realizacji wywiadu: 15 kwietnia 2015 r. 

 

- Wywiad dla Radia Łódź. 

Przygotowanie i realizacja wywiadu, charakteryzującego problematykę i 

prezentowane zbiory na wystawie czasowej „70. rocznica zwycięstwa nad 

III Rzeszą.  Wojna w Europie”. Wywiadu udzielono red. Barbarze 

Wiśniewskiej podczas otwarcia wystawy w dniu 8 maja 2015 r. 

Odpowiedzialny: R. Pakuła 

Termin realizacji wywiadu: 8 maja 2015 r. 

 

- Wywiad dla Telewizji Ret Sat i w Radiu „Żak”. Udzielenie informacji o 

ekspozycji „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim”.  

Odpowiedzialny: J. Sporczyk-Moskal 

Termin realizacji wywiadu: 12 i 19  maja 2015 r. 

 

- Wywiad dla „Kocham Łódź (dodatek do „Dziennika Łódzkiego”, 29 

maja 2015 r.,  nr 336, s. 7)  pt. „Zachować pamiątki po łódzkim getcie”. 

Wywiadu udzielił W. Żródlak red. Agnieszce Magnuszewskiej.  

Odpowiedzialny za udzielenie wywiadu: W. Źródlak 

Termin realizacji: 27 maja 2015 r. 

 

- Wywiad udzielony red. Annie Gronczewskiej z „Dziennika Łódzkiego”  

do jej artykułu [w] „Kocham Łódź”,  (artykuł  o dziejach Bałut) z  dnia 19 

czerwca 2015 r.  

Odpowiedzialny za udzielenie wywiadu: W. Źródlak 

Termin realizacji: informacji  udzielono w dniu 18 czerwca  2015 r.   

 

- Wywiad dla Radia Łódź zrealizowany przez red. Barbarę Wiśniewską na 

temat: „Linia tramwajowa z Łodzi do Zgierza i Ozorkowa” dla  Radia-

Łódź.  Informacji  udzielono w dniu 25 czerwca 2015 r. 

Wywiad został wyemitowany pod koniec czerwca 2015 r.     

Odpowiedzialny za udzielenie wywiadu: W. Źródlak 

 

- Wywiad dla Anny Gronczewskiej z „Dziennika Łódzkiego” w dniu 30 

czerwca 2015 r.  

Wypowiedź do jej artykułu [w:] „Kiedy Hitler zaatakował ZSRR”,  (Z 

Wojciechem Źródlakiem, kustoszem z Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych Oddział Radogoszcz, rozmawiała Anna 

Gronczewska). Artykuł red. A. Gronczewska opublikowała w „Dzienniku 

Łódzkim”,  w dniu 2 lipca 2015 r.  

Odpowiedzialny za udzielenie wywiadu: W. Źródlak 

Termin realizacji:  28-30 czerwca  2015 r. 
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- Udzielenie wywiadu dla TV Ret Sat (osiedlowa telewizja dzielnicy 

Retkinia w Łodzi).  

Wywiad dotyczył wystawy czasowej „Zwycięstwo nad III Rzeszą. Wojna 

w Europie”. 

Udzielono informacji na temat merytorycznej treści wystawy, wskazano 

najciekawsze muzealia prezentowane na ekspozycji.   

Odpowiedzialna: M. Helman 

Termin realizacji:  Wywiad udzielony został w dniu 9 lipca 2015 r. 

 

- Wywiad dla gazety codziennej „Dziennik Łódzki” z dnia 3 września 

2015 r., s. 2. 

Tematem przewodnim wywiadu Anny Gronczewskiej pt. „Mieliśmy być 

silni, zwarci i gotowi …” było bohaterstwo żołnierza polskiego we 

wrześniu 1939 roku.  

Odpowiedzialny: W. Żródlak 

Termin realizacji:  w dniu 1 września 2015 r. 

 

- Wywiad dla gazety codziennej „Dziennik Łódzki” z dnia 20 września 

2015 r., s. 8-9. 

Wywiad i materiały dla red.  Anny Gronczewskiej do jej artykułu pt. 

„Wielkie statki o nazwie Łódź”.  

Odpowiedzialny: W. Żródlak 

Termin realizacji:  18-19 września 2015 r. 

 

- Wywiad dla gazety codziennej „Dziennik Łódzki” z dnia 30 października 

2015 r., s. 2. 

Tematem przewodnim wywiadu Anny Gronczewskiej  pt. „Życie 

codzienne w Łodzi podczas okupacji” były trudne losy społeczeństwa 

polskiego w Łodzi, w latach 1939-1945.  

Odpowiedzialny: W. Żródlak 

Termin realizacji:  wywiad udzielony w dniu 30 października 2015 r. 

 

- Wywiad dla autora i redaktora III tomu „Epopeja polskich uchodźców na 

Węgrzech 1939-1946”,   dla Krzysztofa Duckiego z Budapesztu w dniu 2 

października  2015 r., poprzez pocztę internetową:  

ducki.k@gmail.com . 

Udzielone informacje dotyczyły  osoby Piotra E. Serafinowicza, 

Inspektora Łódzkiego Okręgu PCK, który pracował w „Polskim Szpitalu 

PCK w Beregszasz (Węgry). Wraz z innymi osobami i żołnierzami służb 

medycznych, zajmował się rannymi i chorymi żołnierzami polskimi, 

przebywającymi na obczyźnie podczas II wojny światowej.  

Odpowiedzialny: W. Żródlak 

Termin realizacji:  wywiad udzielony został drogą internetową w dniu 2 

października 2015 r. 

 

- Wywiad (nagranie)  z Donatem Doliwą byłym więźniem Radogoszcza. 

Jako żywy świadek historii, wspominał czasy wojny i okupacji oraz swój 

pobyt w więzieniu na Radogoszczu.  

Zapis elektroniczny zamieszczony został na kanale youtube Muzeum. 

Nastąpiło spisanie tych wspomnień byłego więźnia Radogoszcza przez M. 

mailto:ducki.k@gmail.com
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Młynarską. Planowane jest również wydanie wspomnień w formie 

broszury, do której dołączona będzie płyta z nagraniem relacji byłego 

więźnia. 

Odpowiedzialni: J. Pinkowska, S. Wielichowska, P. Stępień, M. 

Młynarska 

Termin realizacji:  w dniu 28 października 2015 r. w MTN, przy ul. 

Zgierskiej 147 

 

- Wywiad dla Anny Gronczewskiej z „Dziennika Łódzkiego” w dniu 11 

grudnia 2015 r.  

Wypowiedź do jej artykułu „Wieś, która stała się  wielkim osiedlem” [w:] 

„Kocham Łódź”,  Artykuł opublikowano w „Dzienniku Łódzkim”,  z  11 

grudnia 2015 r., 364, ss. 8-9.   

Odpowiedzialny: W. Źródlak 

 

- Realizacja filmu Noc Muzeów 2015 w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi 

          Odpowiedzialny: Piotr Machlański 

Realizator TVP Łódź 

Termin realizacji: maj 2015 r. 

 

- Realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego Makieta Litzmannstadt Getto 

Odpowiedzialny: Piotr Machlański, I. Terela 

Realizator Filmmax24 

Termin realizacji: październik/listopad 2015.   

  

- Współrealizacja filmu dokumentalnego „Józef Piłsudski w Łodzi”  dla 

Red Sat w Łodzi.  

Pomysł, scenariusz i komentarz filmowy: A. Kacperski   

Termin realizacji: maj 2015 r. w MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Udzielono dwóch wywiadów radiowych dla Radia Łódź: „Życie i 

działalność Józefa Piłsudskiego”, oraz „Fenomen Józefa Piłsudskiego”. 

Odpowiedzialny za udzielenie wywiadów: A. Kacperski   

Termin realizacji: maj 2015 r. w MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 

 

- Wywiady Kamili Lutek z Działu Edukacyjnego Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13: 

 

W dniu 3lutego 2015 r.  wywiad dla dziennikarza z kanału TV TOYA na 

temat zajęć prowadzonych przez Muzeum w czasie ferii zimowych. 

Fragment tego wywiadu został wyemitowany na TV TOYA w programie 

„Wydarzenia” w dniu 03.02.2015 r. o godz. 17.15, 20.15 i 22.45. 

 

W dniu 20 lutego 2015 r. na antenie studenckiego radia ŻAK  wywiad na 

temat promocji książki pani prof. dr hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej pt. 

Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, która odbyła się  w siedzibie 

głównej Muzeum w dniu 25 lutego 2015 r.  
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W dniu 24 kwietnia 2015 r. –  wywiad dla Pani B. Wiśniewskiej z Radia 

Łódź. Tematem przewodnim wywiadu były kwestie związane z polską 

flagą państwową i symbolami narodowymi. Wywiad w dziewięciu 

dwuminutowych odcinkach został wyemitowany na antenie Radia Łódź w 

dniu 2 maja – święto flagi. Każdy odcinek poruszał inne kwestie związane 

z polską flagą. 

 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. – w obecności dziennikarki z Radia Łódź 

(Agata Zielińska) przeprowadzono zajęcia „Polskie Symbole Narodowe”, 

z grupką dzieci biorących udział w specjalnym programie radiowym 

„Nasze Dzieci”. Z zajęć wyemitowano specjalne słuchowisko na antenie 

Radia Łódź w dniu 3 maja. 

 

 Wywiad na temat Muzeum dziennikarce z Radia Lwów Pani Teresie 

Pakosz. Wywiad miał miejsce w dniu 21.07.2015 r. 

                                                                                        

W dniu 10 sierpnia 2015 r.  jeden z członków Inowłodzkiego Bractwa 

Rycerskiego oraz pracownik muzeum udzielili wywiadu ekipie z TVP 

Łódź na temat Dnia z Rekonstrukcją Historyczną. Relacje z wydarzenia 

można było zobaczyć w Wiadomościach Łódzkich.  

 

W dniu 14 sierpnia 2015 r. nagrana została wraz z ekipą z TVP Łódź 

zapowiedź Święta Wojska Polskiego w Muzeum, którą można było 

zobaczyć w Wiadomościach Łódzkich. 

 

 - Wywiady Anny Kulazińskiej z Działu Edukacyjnego Muzeum przy ul. 

Gdańskiej 13: 

 

Nagranie dla telewizji Ret Sat w ramach promocji wystawy „Rewolucja 

1905-1907. W 110. rocznicę wybuchu”. 

Realizacja: czerwiec 2015 r. 

 

Udział w nagraniu dla TVP3: na Starym Cmentarzu przy grobach 

rewolucjonistów 1905, oraz na wystawie „Rewolucja 1905-1907…” 

 

Udział w nagraniach audycji radiowych: 

Dwa nagrania dla Radia Łódź w ramach promocji wystawy „Rewolucja 

1905-1907. W 110. rocznicę wybuchu”. 

Realizacja: czerwiec 2015 r. 

 

- Święto niepodległości, audycja z udziałem dzieci, Radio Łódź. 

Realizacja: listopad 2015 r. 

 

- Święto Niepodległości w Radio Żak. 

Realizacja: listopad 2015 r. 

 

- Wywiad udzielony 9 listopada 2015 r. dziennikarce Annie 

Gronczewskiej o okolicznościach sformowania w Łodzi 28 pułku 

Strzelców Kaniowskich w listopadzie 1918 roku. Tekst ukazał się na 

łamach „Dziennika Łódzkiego” 
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- Przez cały rok wielokrotnie w radio, telewizji i na łamach prasy 

wywiadów i informacji udzielał dyrektor Piotr Machlański. Tematyka 

wystąpień dotyczyła rocznic ważnych wydarzeń historycznych, historii 

Polski, polskich tradycji niepodległościowych oraz realizacji bieżących 

projektów w MTN.  

 

 

 

Inne prace  

 

- Realizacja narracji dźwiękowej do wystawy stałej pt. „Łódź i Ziemia 

Łódzka…” 

Realizacja ścieżki dźwiękowej przy pomocy programu Audacity. 

Konwertowanie formatu ścieżki MP3. Ścieżka dźwiękowa zbudowana z 

trzech paneli dźwiękowych: „Sierpień 1939 r.”, „Łódź – dźwięki miasta”, 

„Militaria”.  Łączna długość nagrania - 23 min. Uzupełnienie i 

uatrakcyjnienie ekspozycji stałej pt. „Łódź i Ziemia Łódzka…”. 

Odpowiedzialny: R. Pakuła  

Termin realizacji:    styczeń  2015 r.   

 

- Obsługa merytoryczna zwiedzających Oddział Martyrologii Radogoszcz. 

Udzielanie wyjaśnień, wskazówek i naukowy komentarz do 

prezentowanych na wystawach eksponatów.  

Termin realizacji: w skali roku 

Odpowiedzialni: pracownicy Działu Historycznego i Działu Zbiorów 

 

- W związku z prezentowaną w MTN przy ul. Gdańskiej 13 wystawą 

pt.”Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim”  autor 

scenariusza A. Kacperski  

Współrealizował film dokumentalny o życiu Józefa Piłsudskiego pt.: 

„Urodziny Marszałka” w reżyserii Beaty Szuszwedyk – Sadurskiej, 

Konsultacja filmu i udział w jego realizacji. 

Odpowiedzialny: A. Kacperski: 

Konsultacja filmu i udział w terminie: maj-listopad 2015 r. 

 

          Ponadto należy zauważyć, że wszystkie ważniejsze wydarzenia muzealne, 

wystawy, uroczystości, imprezy były prezentowane w programach 

informacyjnych bądź kulturalnych TVP Łódź, „Toya”, „Ret-Sat”, Radio „Łódź”. 

Również w gazetach codziennych jak „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Łódzki”, 

„Express Ilustrowany”, były artykuły i reportaże o najciekawszych 

przedsięwzięciach. 

          Inna płaszczyzną informacji i popularyzacji działalności Muzeum był 

Internet. W roku sprawozdawczym po raz pierwszy podjęliśmy trud szerszego 

wykorzystania tego narzędzia komunikacji. Przede wszystkim została zbudowana 

nowa strona Muzeum. Wszystkie bieżące informacje na temat prezentowanych 

wystaw, tematach lekcji muzealnych, prelekcji, spotkań, ważniejszych rocznic 

oraz uroczystościach na terenie Muzeum były zamieszczane na stronie 

internetowej Muzeum.  
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Prezentowanie oferty edukacyjnej Muzeum nie ograniczała się tylko do strony 

internetowej. Dołączyliśmy jako Muzeum do  portali społecznościowych np. 

Facebook. 

Dalsze  informacje roczne o Muzeum, zamieszczone w prasie, internecie, 

radiu i telewizji w 2015 roku, posiadamy w Archiwum Działu Edukacyjnego, w 

osobnym załączniku. 

 

 

 

VIII. Biblioteka.  

 

Działalność biblioteki Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 

Prace biblioteczne: 

 

1) Przeprowadzanie zmian struktury działów bibliotecznych w celu większej 

przejrzystości i łatwiejszego dostępu do nieskomputeryzowanego księgozbioru 

biblioteki - cały rok. 

2) Zakup nowości wydawniczych i ich opracowywanie - cały rok. z W 2015 roku 

zakupiono i opracowano 80 pozycji wydawniczych - w tym 14 zakupiono. 

3) Przejmowanie i opracowywanie darów bibliotecznych - Cały rok.  W 2015 roku 

przejęto i opracowano  66 pozycji z darów i wymiany międzybibliotecznej. 

4) Prowadzenie wymiany międzybibliotecznej - cały rok. W 2015 roku przekazano do 

zainteresowanych placówek muzealnych 28 wydawnictw naszej placówki. 

5) Oprawa i konserwacja książek - cały rok. . 

6) Przygotowywanie materiałów do skontrum bibliotecznego. 

 

Działalność wynikająca z realizacji funkcji gromadzenia i opracowywania zbiorów 

muzealnych 

 

Przejęto od ofiarodawców prywatnych 50 egzemplarzy prasy z okresu 

międzywojennego. Po dokonanym już wstępnym opracowaniu zostaną przekazane  do 

Działu Zbiorów i Działu Historycznego MTN  do dalszego opracowania: 

dwa egzemplarze „Nowego Kuriera Warszawskiego” 

dziewięć egzemplarzy „Echa” z 1939 roku 

dwa egzemplarze „Kuryera Literacko - Naukowego”z 1934 roku 

dwadzieścia sześć egzemplarzy „ Kuryera Ilustrowanego” z okresu międzywojnia 

 egzemplarza „Na Szerokim Świecie” z 1939 roku, oraz pisma poświęcone 

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu:  

egzemplarz „Gazety Polskiej” z 1935 roku 

egzemplarz „Expressu Porannego” z 1935 roku 

egzemplarz „Słowa” z 1935 roku 

egzemplarz „Expressu Porannego” z 1935 roku 

dodatek do „Kuryera Ilustrowanego” - „Zwłoki Wodza spoczęły na Wawelu” 

egzemplarz „Dziennika Wileńskiego” z 1935 roku 

egzemplarz „Na Szerokim Świecie” z 1935 roku 

dwa egzemplarze „ Iustrowanego Kuryera Codziennego” z 1935 roku 

egzemplarz „ Gazety Porannej dla Wszystkich” z 1935 roku 
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Sprawozdanie z pracy biblioteki MTN w Łodzi za okres 2015 roku  

     

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi prowadzi bibliotekę o charakterze 

naukowym. Jest ona podstawowym warsztatem pracy każdego pracownika. 

Zgromadzony w bibliotece księgozbiór dotyczy szerokiego wachlarza problematyki 

historycznej i społecznej, którą zajmuje się Muzeum. Na bieżąco dążymy do tego, by 

w jej zasobach znalazły się niezbędne pozycje i aktualności wydawnicze, które ułatwią 

i usprawnią pracę na każdym stanowisku. Na koniec grudnia 2015 roku stan 

posiadania biblioteki – po przeprowadzeniu melioracji zbiorów bibliotecznych, acz 

przed skontrum bibliotecznym, wynosił 17446 pozycji książkowych po wcześniejszej 

„melioracji zbiorów bibliotecznych”(wykreślono braki bezwzględne, dublety i triplety 

oraz pozycje nieprzystające do profilu biblioteki i niewykorzystywane , przybyło z 

kolei 80 pozycji,  (zakupionych, bądź przejętych z darów i z wymiany 

międzybibliotecznej w 2015 roku) którym nadano numery inwentarzowe i numery 

scurrens. W roku 2015 zakupiono 14 pozycji książkowych za sumę 803 złotych i 23 

groszy i pozyskano 66 pozycji z darów i wymiany międzybibliotecznej, zwyczajowo 

wycenione na 1zł. za egzemplarz. Z tego przekazano do  księgozbioru na Gdańskiej 20 

wydawnictw, do zbiorów biblioteki na Radogoszczu 42 pozycje książkowe, a na 

Stację Radegast 2 wydawnictwa. Ponadto zbiór biblioteczny zawiera 281 pozycje 

wydzielone w dziale wydawnictw II obiegu bez numerów inwentarzowych oraz 1.597 

zarejestrowanych egzemplarzy czasopism i miesięczników. Biblioteka składa się z 

trzech działów i 14 poddziałów. Pierwszy-zawierający pozycje od pisanych dziejów 

starożytnych, poprzez średniowiecze, po historię nowożytną i współczesną do dnia 

dzisiejszego oraz dział kaset i płyt DVD. Dział ten mieści się w siedzibie głównej 

Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13. Dział drugi znajduje się w Oddziale Radogoszcz, 

przy ul. Zgierskiej 147. W dziale tym zgromadzone są zbiory traktujące o I i II wojnie 

światowej. Znajdują się tam również pozycje dotyczące pracy przymusowej, 

wysiedleń, obozów hitlerowskich oraz sowieckich gułagów, wspomnienia tych 

wydarzeń, a także roczniki łódzkich pism codziennych 1945 do 1999 roku włącznie. 

W Oddziale Muzeum-Stacja Radegast gromadzone są  pozycje poświęcone Gettu 

Łódzkiemu, eksterminacji Romów oraz opracowania traktujące ogólnie  o losie 

mniejszości narodowych w okresie okupacji i czasach PRL-u. Księgozbiór służy 

pracownikom merytorycznym Muzeum do przeprowadzania kwerend 

wystawienniczych i jest pomocny przy pracy naukowo – wystawienniczej. 

Udostępniany jest w formie wypożyczeń (zgodnie z regulaminem 

bibliotecznym).Wybrane pozycje udostępniane są osobom zainteresowanym na 

miejscu. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać osoby z zewnątrz (na miejscu), 

bądź za zgodą Dyrektora Muzeum mogą założyć kartę biblioteczną i wypożyczać 

wybrane pozycje na zewnątrz. Dotyczy to także oddziału Radogoszcz i Stacji 

Radegast. W roku 2015 czytelnicy indywidualni na miejscu wypożyczyli  48 pozycji 

książkowych, miesięczników i czasopism. Czytelnicy indywidualni z zewnątrz 

wypożyczyli 9 pozycji książkowych.                        

 Ponadto w 2015 roku kontynuowano następujące prace związane z działalnością 

biblioteki MTN: 

1) Przygotowanie materiałów do skontrum bibliotecznego. Pozyskanie materiałów 

informacyjnych i kart inwentarzowych z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. 

2)  Opracowanie wykazu braków bezwzględnych na kartach inwentarzowych od 1968 

do 2015 roku. 
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3)  Przeprowadzono związane z tzw. "melioracją zbiorów bibliotecznych" ,zmiany w 

strukturze biblioteki fachowej MTN. Wydzielono poddziały-" Miasta Polski ","Józef 

Piłsudski i jego czasy",  pozycje wykorzystywane do przygotowywania prelekcji i 

lekcji muzealnych przez pracowników Działu Edukacji" oraz do wystaw 

przygotowywanych przez pracowników merytorycznych Muzeum i jego Oddziałów. 

Zmieniany jest sukcesywnie układ działowy, tak aby lepiej przystosować go do 

potrzeb pracowników merytorycznych placówki. 

 

 

IX. Działalność administracyjno – gospodarcza.  

Sprawozdanie z działalność administracyjno – gospodarczej w 2015 roku. 

 

W funkcjonowaniu Muzeum i realizacji jego zadań statutowych ważną rolę spełnia 

działalność administracyjno – gospodarcza. Bieżące zabezpieczenie obiektów 

muzealnych, realizacja wystaw, remonty, naprawy, zaopatrzenia w materiały biurowe, 

utrzymania porządku i spraw bhp. to najważniejsze płaszczyzny pracy, które zostały  

opisane poniżej. 

W roku 2015 Dział administracyjno – gospodarczy w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych wykonał szereg zadań dotyczących poszczególnych Oddziałów, 

oraz zadań zabezpieczających obiekty muzealne, realizację wystaw, remonty, 

naprawy, zaopatrzenia w materiały biurowe, utrzymania porządku i zagadnień bhp. 

 

 

1.   Siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

- Nadzorowano na bieżąco pracę kotłowni gazowej i dwóch olejowych przez 

specjalistyczną firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego 

wykonała ona również ich przegląd techniczny.  

 

-   Zabezpieczono całoroczny zakup oleju opałowego w firmie KWIATKOWSKI  

     z Ozorkowa.  Zwycięzcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przetargu.  

 

-  Przeprowadzono kontrolę i dokonano uzupełnień w księgach inwentarzowych mienia 

ruchomego wraz z wypełnianiem kart ewidencyjnych.  

 

- Podjęto kroki zmierzające do oszczędności w zakresie materiałów biurowych oraz 

środków czystości. 

 

- Podjęto kroki zmierzające do oszczędności w zakresie korzystania z telefonów 

komórkowych polegające na rezygnacji z części numerów oraz obniżeniu kosztów 

abonamentów i rozmów. 

 

-  Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem 

sal wystawowych do ekspozycji. 

 

-  Zakupiono ekran mechaniczny wraz z nagłośnieniem i rzutnikiem multimedialnym do 

sali nr 39.  

 

- Przeprowadzono niezbędne prace majce na celu zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania muzeum. 
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- Wykonano w miarę posiadanych środków i możliwości część prac zalecanych w 

okresowych przeglądach budowlanych obiektu.    

 

-  Prowadzono obsługę spotkań historycznych, prelekcji, odczytów i innych wydarzeń.  

 

-  Zabezpieczono obsługę od strony technicznej promocję  książek w Muzeum.  

 

- Oraz inne bieżące prace, głównie drobne naprawy sprzętu i mebli.       

 

2.  Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147. 

 

-  Zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi kotłów, przeprowadzono okresowy przegląd 

techniczny kotłowni gazowej C.O. przez firmę EL PROJ z Łodzi. Usunięto drobne 

usterki kotła, wrzesień 2014 r.  

 

-  Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału (odchwaszczanie,   

     koszenie trawy, utrzymanie czystości pod obeliskiem, wyrzucanie starych wiązanek i   

     zniczy) oraz przygotowywano teren do imprez i uroczystości na dziedzińcu Mauzoleum    

    dawnego więzienia na Radogoszczu.  

 

 - Przeprowadzono niezbędne prace majce na celu zapewnienie prawidłowego   

funkcjonowania muzeum. 

 

-   Dokonano remontu kotła CO.  

   

-  Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem 

sal wystawowych do ekspozycji.   

 

- Wykonano badanie kotłów CO przez UDT.  

 

- Założono Księgi Rewizyjne.  

 

- Podjęto technicznie i organizacyjnie przedsięwzięcia związane z uroczystościami 19 

stycznia 2015 r. w 70-tą Rocznicę Spalenia Więźniów Radogoszcza i Zakończenia 

Okupacji Hitlerowskiej w Łodzi. Wydzielono taśmami drogi poruszania się po placu. 

Zostały wywieszone flagi państwowe oraz regionalne.     

 

-  Sprawdzono i wymieniono zepsute czujki systemu  sygnalizacji alarmu włamaniowego i 

systemu ppoż. 

 

- Wykonano w miarę posiadanych środków i możliwości część prac zalecanych w 

okresowych przeglądach budowlanych obiektu.    

 

 

 

3.  Oddział Stacja Radegast ul. Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 

            

 -   Zabezpieczono pod względem technicznym (nagłośnienie, przywóz i rozstawienie 200 

          krzeseł, zakup wody mineralnej) obchody upamiętniające 71 rocznicę likwidacji przez 
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     Niemców  Litzmannstadt Getto w dniu 28 sierpnia 2015 roku oraz inne mniejsze  

          uroczystości w Oddziale Stacja Radegast 

 

- Przeprowadzono niezbędne prace majce na celu zapewnienie prawidłowego   

funkcjonowania muzeum. 

 

- Wykonano w miarę posiadanych środków i możliwości część prac zalecanych w 

okresowych przeglądach budowlanych obiektu.    

 

 

- Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem 

sal wystawowych do ekspozycji. 

 

- Wykonano szereg napraw w tym przede wszystkim przeprowadzono w całym Oddziale  

Modernizację Instalacji Elektrycznej oraz częściową naprawę węzła ciepłowniczego a 

także dokonano wymiany kilku zepsutych czujek sygnalizacji pożaru.  

  

-  Naprawiono uszkodzony słupek parkingowy 

 

- Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału  

(koszenie trawy, utrzymanie czystości, wyrzucanie starych wiązanek i zniczy).  

 

-   Odświeżono i umyto po ubiegłorocznej zimie wystawę stałą w Tunelu. 

 

- Demontaż ogrodzenia siatkowego i zamontowanie w to miejsce nowego ogrodzenia 

panelowego. 

 

- Wymiana części podkładów kolejowych pod parowozem. 

 

-  Nadzór nad przeprowadzeniem prac związanych z remontem parowozu. 

 

- Naprawa rynny betonowej odprowadzającej wodę pod murem.  

 

 

4.  „Kuźnia Romów”, ul. Wojska Polskiego 84 

      - Zabezpieczono technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie (uporządkowanie terenu,  

        wywieszenie flag) podczas  uroczystości 73 Rocznicy Likwidacji Przez Niemców  

         Podobozu Dla Romów I Sinti, Utworzonego W Liztmannstadt Getto oraz wsparcie 

        techniczne i organizacyjne  innych małych uroczystości. 

       

      - Przeprowadzono prace naprawcze i malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku  

        wystawienniczego     

         

 

5.  Przetargi 

     ZP I/2015 

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na konserwację i remont parowozu w 

obiekcie „Stacja Radegast”. 
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 Po wygraniu przetargu, usługę konserwatorską i remontową wykonała Firma Remtem  

SP.z.o.o. ul. Lindleya 16 Warszawa 

 

 6. W trybie zapytania ofertowego zapewniono między innymi : 

 

Dostawy oleju opałowego dla dwóch Oddziałów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi położonych w Łodzi: przy ul. Gdańskiej 13 oraz przy 

Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12  

Wykonawca: 

     Firma Handlowo-Usługowa KWIATKOWSKI Grzegorz Kwiatkowski 

            ul. Podleśna 20 95-035 Ozorków 

 

Zakup tonerów do drukarek i kserografów  

Wykonawca:  

Firma „Kanofaks” Brukowa 14 Łódź 

 

            Zakup środków czystości 

            Wykonawca:  

Firma „Strefa Higieny WL” ul. Krańcowa 4 Łódź 

 

Wyłoniono także wykonawcę zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w 

obiekcie Stacja Radegast” 

Wykonawca: 

Firma „Tebe” Teleradiomechanika Sławomir Mariańczyk Systemy Sygnalizacyjne 

Alarmu Telewizja Przemysłowa ul. Jana 2/24 Łódź 

 

7.  Inne przedsięwzięcia dotyczące wszystkich Oddziałów 

1. Wykonywano następujące przeglądy: 

roczne budowlane 

szczelność kurków gazowych 

szczelności instalacji gazowej 

kotłowni gazowej 

kotłowni olejowej 

kominiarskie 

hydrantów 

węży 

gaśnic 

instalacji  pożarowej 

instalacji  antywłamaniowej 

 

2. Wykonywano prace dotyczące konserwacji instalacji ppoż., antywłamaniowej i 

monitoringu realizowane w ciągu całego roku. 

3. Nadzorowano na bieżąco pracę w kotłowni gazowej i dwóch olejowych przez 

specjalistyczną firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego 

wykonała ona również ich przegląd techniczny. 
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4.   Zabezpieczono na okres grzewczy 2015/2016 zakup oleju opałowego w firmie   

   KWIATKOWSKI. 

5.  Nadzorowano i kontrolowano prawidłowe użytkowanie samochodu służbowego. 

            6. Bieżąca realizacja i nadzór nad rozdziałem materiałów biurowych i środków  

               czystości. Podjęto kroki zmierzające do oszczędności w zakresie materiałów 

               biurowych oraz środków czystości wyszukując nowych kontrahentów. 

           7. Nadzorowano szereg działań związanych z wymogami BHP takich jak:  

             kontrola obiektów muzeum pod kątem prawidłowego oznaczenia dróg ewakuacji,   

             oświetlenia awaryjnego oraz legalizacji gaśnic 

          8. Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego brali udział poza MTN  

             w realizacjach wystaw, uroczystości i imprez, m. innymi w:  

  Złożeniu kwiatów na Stacji Radegast, 

  Montażu i demontażu wystaw w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.  

  Udzielili zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego w  imprezie „Noc    

  Muzeów”.  

  Udzielili wsparcia organizacyjnego imprezie na rynku Manufaktury, „Piknik  

  Niepodległościowy”. 

          9. Przygotowywano  sale do spotkań historycznych i innych wydarzeń w Oddziałach    

              Muzeum takich jak promocje książek, zajęcia edukacyjne na salach wystawowych i  

               sali kinowej.  

10. Przeprowadzono kontrolę w Dziale i dokonano uzupełnień w księgach 

inwentarzowych ·mienia ruchomego wraz z wypełnianiem kart ewidencyjnych. 

11. Przeprowadzono spis roczny obejmujący: środki pieniężne, foldery, bilety wstępu, 

znaczki pocztowe, bilety MPK, materiały biurowe i środki czystości. 

12. Montowano i demontowano szereg wystaw poza siedzibą Muzeum 

 

W realizacji zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego istotną sprawą było  

zabezpieczenie obiektów muzealnych w środki do sprawnego funkcjonowania od 

strony technicznej. Dział ten wykonuje także szereg zadań takich jak: przygotowanie 

zamówień publicznych, przygotowywanie zleceń, umów z kontrahentami, różnego 

rodzaju sprawozdań, harmonogramów, planów, korespondencji z kontrahentami, 

raportów o emisji zanieczyszczeń, współtworzeniu różnych instrukcji, deklaracji 

podatkowych od nieruchomości, wypełnianiu ankiet z Urzędu Miasta Łodzi.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w roku 2015 działania Działu 

Administracyjno-Gospodarczego Muzeum zostały zdominowane przez 

przedsięwzięcia zmierzające do poprawy ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa 

pracowników, zbiorów muzealnych oraz zwiedzających.  

 

 

 

 

 

Łódź, 29 stycznia 2016 roku 
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Załącznik  

Nagrody, odznaczenia, podziękowania…. 

 

- Pracownik naszego Muzeum, kustosz Grzegorz Wróbel (kierownik Oddziału Stacja 

Radegast) został odznaczony medalem Mater Verbi za wieloletnią działalność na rzecz 

popularyzacji historii regionalnej, jak i historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów 

Kościoła w Łodzi i kraju. Za uhonorowaniem naszego kolegi G. Wróbla wnioskowała 

Redakcja Katolickiego Tygodnika „Niedziela” w dniu Patrona Diecezji Łódzkiej Świętego 

Józefa  (19. marca 2015 r.). 

 

 

- Henryk Stanisław Siemiński, Laureat Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” w edycji UMŁ wiosna 

2015, którą otrzymał 15 maja 2015 r. 

Pan Henryk Siemiński jest historykiem, muzealnikiem, działaczem na rzecz kultury oraz 

społecznikiem. Był wicedyrektorem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi 

oraz wicedyrektorem i wieloletnim dyrektorem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi. Pan Henryk Siemiński był członkiem wielu rad muzealnych w całej Polsce. Znany był 

także ze swojej działalności edukacyjnej i wydawniczej, jako autor folderów wystaw oraz 

artykułów z zakresu współczesnej historii Polski. Aktywnie działa w Wojewódzkim 

Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przyczynił się m.in. do powstania Pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pomnika Chwały Armii Łódź. Za swoją działalność został 

wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi czy Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis”. 
 

- Muzeum członkiem ROTu - certyfikat 

Pragniemy zakomunikować, że 24 marca 2015 r. Piotr Machlański, Dyrektor Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, odebrał z rąk Sylwestra Pawłowskiego, Prezesa 

Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, certyfikat 

członkowstwa. Tym samym Muzeum stało się pełnoprawnym członkiem ROTWŁ, włączając 

się w aktywną promocję Łodzi i Województwa Łódzkiego.  

Odpowiedzialny: P. Machlański, Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

 

- Podziękowanie za II ŁÓDZKIE SENIORALIA 

Nasze Muzeum otrzymało w czerwcu 2015 r.  podziękowanie od Krzysztofa Piątkowskiego, 

Wiceprezydenta Miasta Łodzi za współorganizację II ŁÓDZKICH SENIORALIÓW. 

„Za aktywne wsparcie organizacji największego wydarzenia dedykowanego osobom 60+ w 

naszym Mieście. Dzięki Państwa zaangażowaniu łódzcy Seniorzy mogą realizować swoje 

pasje i aktywnie rozwijać w przyjaznej przestrzeni.” 

To dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie przygotowanych przez nas atrakcji dla łódzkich 

seniorów. 

Łódź, czerwiec 2015 r.                  Wiceprezydent Miasta Łodzi  Krzysztof  Piątkowski 

 

- Podziękowanie za  "Pociąg Lustig - Pociąg Wolności 2015" 

Nasze Muzeum na ręce Dyrektora Piotra Machlańskiego otrzymało podziękowania od Jakuba 

Karfika, Ambasadora Republiki Czeskiej za pomoc w realizacji projektu „Pociąg Lustig – 

Pociąg Wolności 2015” na terenie Polski. To dla nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy 

zaszczyceni, że doceniono nasz wkład przy realizacji wyjątkowego projektu kulturalnego. 

Oto fragment podziękowania: 
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 „Śmiem twierdzić, iż ten projekt kulturalny, którego celem było upamiętnienie holokaustu i 

przypomnienie o okropieństwach z nim  związanych, zakończył  się w Polsce sporym 

sukcesem. Spotkał  się z bardzo pozytywną reakcją publiczności a sama organizacja 

przebiegła niezwykle sprawnie. To w dużej mierze zasługa również Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi i Pańskiego życzliwego podejścia do tej inicjatywy.”  

Warszawa, 2 lipca 2015 r.                   Ambasador Republiki Czeskiej Jakub Karfik 

 

- Podziękowanie Hanny Zdanowskiej Prezydent Łodzi za za współorganizację 592. Urodzin 

Łodzi 

Na ręce Piotra Machlańskiego, Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 

Prezydent Łodzi złożyła podziękowania za zaangażowanie i współudział w organizacji 

programu „Urodziny Łodzi”, który towarzyszył 592. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich.  

W podziękowaniu  Pani Prezydent H. Zdanowska napisała: „Swoim zaangażowaniem  

sprawili Państwo, że wiele osób mogło poczuć dumę z zachodzących wokół zmian. Wspólnie 

pomagamy budować poczucie przynależności do społeczności miasta. …” 

Łódź, 31 lipca 2015 r.                                          Prezydent  Miasta  Łodzi Hanna  Zdanowska  

 

 

- Certyfikat "PRZYAJCIELA SZKOŁY" dla Muzeum 

Decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi im. 

Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego, nasze Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

zostało uhonorowane „CERTYFIKATEM „PRZYJACIELA SZKOŁY”.  

W liście do Muzeum  Pani Bożena Nawrocka Dyrektor Publicznego Gimnazjum  nr 10 w 

Łodzi napisała: „Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że ta współpraca zaowocuje i pomoże 

naszym uczniom w dalszym rozwoju.” 

Łódź,  10 września 2015 r.                                Dyrektor Szkoły Bożena Nawrocka 

 

- Podziękowanie za  „Lajtową Wycieczkę Rowerową” 

Fachowość i profesjonalizm pracowników Oddziału Martyrologii Radogoszcz została 

doceniona przez uczestników LAJTOWEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ, zorganizowanej 

wespół z Miejskim Ośrodekiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.  W podziękowaniu Eryk Rawicki 

Dyrektor z MOSi R w Łodzi napisał w dniu 14 września do Muzeum: 

„Pragnę serdecznie podziękować za możliwość nieodpłatnego zwiedzania Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 przez uczestników zorganizowanej przez         

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi w dniu 23 sierpnia br. „Lajtowej Wycieczki 

Rowerowej. Chciałbym pokreślić, iż uczestnicy wycieczki ocenili bardzo wysoko fachową 

obsługę oraz profesjonalizm pracowników Muzeum Tradycji Niepodległościowych.” 
Łódź, 14 września 2015 r.           Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi Dyrektor Eryk Rawicki 

 

- Podziękowanie za „Moto Rajd” 

Nasze Muzeum wychodzi naprzeciw każdym oczekiwaniom. W połowie września gościliśmy 

w Oddziale Stacja Radegast motocyklistów biorących udział w Moto Rajdzie 2015. Takie 

nietypowe jak na polskie muzea zadania, u nas stają się stałym punktem działalności, co 

zostało dostrzeżone przez Radę Miejską w Łodzi, współorganizatora Moto Rajdu.  

Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w podziękowaniu napisał: 

„Serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie w organizację „Moto Rajdu 2015”, który 

odbył się 19 września br. i podczas którego łódzcy motocykliści mieli okazję zwiedzić 

najciekawsze miejsca naszego miasta. Mam nadzieję, że w przyszłości podobne imprezy będą 

promować Łódź i działania miejskich instytucji.” 

Łódź, 23 września 2015 r.        Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak 
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- Podziękowanie za pomoc w organizacji „Rodzinnego Biegu na Powitanie Jesieni” 

Na ręce Dyrektora naszego Muzeum wpłynęły podziękowania za pomoc i wsparcie „Fundacji 

Życie” w organizacji „Rodzinnego Biegu na Powitanie Jesieni 2015”.  

Michał Owczarski, główny organizator biegu napisał: 

„Aktywność, Kultura i Tradycja są dla nas priorytetem! Mam nadzieję na dobrą współpracę 

przy innych projektach! UKŁONY” 

Łódź27 września 2015 r.                                            „Fundacja Życie” Michał Owczarski 

 

- Podziękowanie za współorganizację obchodów 71. rocznicy likwidacji getta łódzkiego 

Dnia 28 sierpnia br. minęła 71. rocznica likwidacji getta łódzkiego. Wyrazy uznania za 

zaangażowanie o pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia na ręce Pana Dyrektora złożyła 

Pani Joanna Podolska-Płocka, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, 

głównego organizatora uroczystości. 

Pani Joanna Podolska-Płocka napisała: 

„Proszę przyjąć gorące słowa podziękowań za współpracę przy organizacji obchodów 71. 

rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Pana pomoc  i zaangażowanie były nieocenione 

przy realizacji tego wydarzenia. Dziękujemy.” 

Łódź, wrzesień 2015                                         

Joanna Podolska-Płocka  

Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

 

- Podziękowanie za objęcie patronatem honorowym eventu kulturalnego „100 minut o 

Legionach Józefa Piłsudskiego...” 

Dnia 9 października br. miał miejsce event kulturalny zorganizowany w ramach obchodów 

950-lecia istnienia Rozprzy: „100 minut o Legionach Józefa Piłsudskiego, w 100. rocznicę 

utworzenia 4 i 6 pułku piechoty Legionów Polskich w Rozprzy”.  Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych objęło wydarzenie patronatem honorowym, za co zostały nam 

wręczone specjalne podziękowania złożone na ręce Pana Dyrektora przez wójta Gminy 

Rozprza Pana Janusza Jędrzejczyka. 

Rozprza, październik 2015 r.                         Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk 

 

- Podziękowanie za objęcie patronatem honorowym I Międzyszkolnego Konkursu „Pamięci 

Orląt Lwowskich” 

Dnia 20 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, odbył się 

uroczysty finał I Międzyszkolnego Konkursu „Pamięci Orląt Lwowskich”. Do Konkursu 

zgłoszono niemalże 50 prac z łódzkich szkół podstawowych. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych objęło wydarzenie patronatem honorowym, a także ufundowało 

nagrody książkowe. 

Muzeum otrzymało podziękowanie: 

„Za objęcie patronatem honorowym  I Międzyszkolnego Konkursu „Pamięci Orląt 

Lwowskich” oraz przekazanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu.”  

 

Łódź, 20 listopada 2015 r.          

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi 

Jarosław Krajewski 

 


	IV.  Wystawy 34
	- dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą                               3.305.750,00
	- dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „Rewolucja 1905-1907.
	W 110 rocznicę wybuchu””                                                                       50.000,00
	- dotacja celowa UMŁ na realizację projektu „ Przygotowanie
	dokumentacji archiwalnej i współczesnej historycznego obszaru
	Litzmanstadt  Getto”                                                                                  70.000,00
	2.  Dochody  własne                                                                                            18.751,73
	-  zakup eksponatów                                                                                         5.724,50

	I. Realizacja wniosku „Konserwacja parowozu z tendrem Ty2-702”.
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki finansowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwoc...
	I etap realizacji zadania 16 marca-30 kwietnia 2015 r.
	II. W zakresie pracy naukowo-badawczej i opracowywania zbiorów.
	Praca naukowo-badawcza w odniesieniu do zbiorów muzealnych jest pracą o charakterze szczególnym. Wymaga znajomości literatury przedmiotu, faktów historycznych, rodzaju materiałów poszczególnych eksponatów, także z innych dziedzin nauki. W zależności o...
	1. Działania naukowo-badawcze w pierwszej kolejności prowadzono w odniesieniu do nowo pozyskanych eksponatów. Ich opracowywanie i dokumentowanie prowadzono w systemie elektronicznym.
	2. Opracowywane były na bieżąco w systemie elektronicznym wszystkie eksponaty wykorzystywane w działalności upowszechnieniowej Muzeum. Zadania te realizowano w związku z organizowaniem przez Muzeum wystaw, bądź użyczaniem eksponatów innym instytucjom ...
	3. Kontynuowane były prace nad opracowywaniem od najniższych numerów sygnatur eksponatów ze zbiorów Muzeum: archiwaliów, muzealiów i ikonografii. Realizowany był założony cel tych prac, czyli wprowadzanie starych eksponatów do systemu elektronicznej b...
	4. Wykonywano prace związane ze skanowaniem i fotografowaniem obiektów ze zbiorów Muzeum dla potrzeb własnych oraz potrzeb zewnętrznych instytucji i osób indywidualnych, korzystających z zasobów Muzeum do celów naukowo-badawczych i edukacyjnych.
	W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:
	1. W związku z obowiązkiem dokonania w ustawowym terminie odpowiednich zapisów w księgach inwentarzowych, wprowadzono i wstępnie opracowano 200 nowo nabytych eksponatów archiwalnych, ikonograficznych oraz realiów historycznych.
	2. Prowadzono na bieżąco opracowania nabytków muzealnych i wprowadzano je do komputerowej bazy danych „Musnet Niebieski”. W roku sprawozdawczym 2015 do bazy komputerowej wprowadzono 1607 eksponatów, w tym opracowano i wprowadzono:
	- 277 kart naukowych dla obiektów archiwalnych
	- 267 kart naukowych dla muzealiów
	- 1063 kart naukowych dla obiektów ikonograficznych
	W zakresie opracowywania wcześniej nabytych eksponatów, uzupełniano dane w kartach naukowych i wprowadzano je do komputerowej bazy danych:
	-  123 kart naukowych dla obiektów archiwalnych
	- 194 karty naukowe dla muzealiów
	- 375 kart naukowych dla zbiorów ikonograficznych
	3. Tworzono i uzupełniano hasła w katalogu przedmiotowym w komputerowej bazie danych Muzeum:
	- sporządzono 220 kart do katalogu przedmiotowego,  katalogu alfabetycznego,  katalogu muzealiów
	W roku sprawozdawczym  przybyło do zbiorów zasadniczych 200 pozycji inwentarzowych eksponatów, z czego:
	Stan zbiorów zastępczych wynosi – zgodnie z rejestrem – 9 873 pozycje inwentarzowe.  W roku sprawozdawczym nie pozyskano nowych eksponatów zastępczych.
	Zbiory własne:         7156      pozycji inwentarzowych
	Zbiory własne zasadnicze i zastępcze:    41 226    pozycji inwentarzowych
	W 2015 r. zbiory muzealne powiększyły się statystycznie o 200 pozycji inwentarzowych nowych eksponatów (archiwaliów, ikonografii, muzealiów).
	Księga Wpływu – Rejestr Kart Ewidencyjnych: 200 zapisów
	Księga Archiwaliów:  100  zapisów   (pozycje  inwentarzowe:   od A-11576 do A-11675)
	Księga Ikonografii:      50   zapisów   (pozycje  inwentarzowe:  od I-12917 do I-12966)
	Księga Muzealiów:      50   zapisów   (pozycje inwentarzowe:   od M-6667 do M-6716)
	Sprawy związane z bezpieczeństwem zbiorów stanowiły jedno z głównych zadań w pracy Muzeum w tym zakresie. Bezpieczeństwo zbiorów uzależnione jest od właściwego przestrzegania obowiązujących w Muzeum regulacji prawnych i organizacyjnych. Podstawą tego...
	VIII. W zakresie komputeryzacji i digitalizacji zbiorów.
	Praca nad komputeryzacją zbiorów stanowi jeden z głównych priorytetów Działu Zbiorów. Jest to bardzo ważne także z uwagi na pełniejsze wykorzystanie zasobów muzealnych do upowszechniania treści historycznych oraz wzbogacania i uatrakcyjniania procesu...
	Jednocześnie były prowadzone intensywne prace nad dokumentacją elektroniczną zbiorów – przy czym fotografowane były muzealia, natomiast archiwalia i ikonografia były skanowane. Dokumentacja elektroniczna była sukcesywnie wprowadzana do „Musnetu Niebi...
	W wyniku prowadzonych prac w roku 2015 wykonano w tym zakresie:
	- 756 skanów i fotografii archiwaliów
	- 1257 skanów i fotografii ikonografii
	- 516 skanów i fotografii muzealiów
	- 62 skany i fotografie faksymili
	- 17 skanów negatywów
	- 11 fotografii kopii
	- 10 skanów fotokopii
	- 5 skanów depozytów
	IX. W zakresie konserwacji zbiorów.
	Gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie oraz upowszechnianie to podstawowe  kierunki pracy Muzeum w odniesieniu do posiadanych zbiorów. Z faktu posiadania eksponatów rodzi się inna płaszczyzna działania, również ważna, a jest nią konserwacja i och...
	- M-488 Obraz sztalugowy – Benon Liberski „Rok 1905”
	- M-507 Obraz sztalugowy – Autor nieznany „Groby poległych w 1905 roku”
	- M-532 Obraz – Tadeusz Grygiel „Rok 1905 w Łodzi – Bojowcy”
	- M-533 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „Rok 1905 – Włókniarki”
	- M-942 Obraz sztalugowy – Konstanty Mackiewicz „Barykady”
	- M-1049 Obraz sztalugowy – Barbara Szajdzińska-Krawczyk „Manifestacja 1905 roku”
	- M-1672 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „1905 rok – Łódzka barykada”
	- M-1683 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „Strajkuje Poznański”
	- M-1685 Obraz sztalugowy – Benon Liberski „Łódź – 1905”
	- M-1716 Obraz sztalugowy – Józef Skrobiński „Majster z żoną przed famułą”
	 przygotowywanie umów użyczenia muzealiów (ustalenie warunków wypożyczenia)
	 sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych wraz z załącznikami zawierającymi wykazy wypożyczanych eksponatów
	 bieżące prowadzenie ewidencji użyczania i nadawanie numerów ewidencyjnych wypożyczanym eksponatom
	 dokonywanie zapisu numerów w Rejestrze Kart Ewidencyjnych
	 wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych
	 prowadzenie prac nad sporządzaniem dokumentacji fotograficznej wypożyczanych eksponatów muzealnych w formie elektronicznej
	 sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem sporządzania przepustek dla wypożyczanych eksponatów
	 odbiór i rejestracja protokołów zdawczo-odbiorczych wypożyczanych eksponatów z innych placówek muzealnych dla potrzeb wystaw organizowanych w MTN oraz pilnowanie terminów zwrotu użyczanych eksponatów.
	W zakresie nadzoru nad całościowym prowadzeniem dokumentacji związanej z ruchem eksponatów wykonywane były następujące przedsięwzięcia:
	 przejmowanie i rejestrowanie protokołów zdawczo-odbiorczych wypożyczanych eksponatów,
	 sprawowanie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za udostępnianie i wypożyczenia odnośnie terminu zwrotu użyczanych eksponatów
	  sprawdzanie dokumentacji oraz wprowadzanie adnotacji w komputerowej bazie danych.
	W roku sprawozdawczym 2015 wypożyczono eksponaty na wystawy dla:
	- Muzeum w Gliwicach, wystawa czasowa „Szlachta polska” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/1 – 27 eksponatów
	- Moto Weteran Bazar – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/2 – 1 eksponat
	- Telewizja Polska S.A. Oddział w Warszawie – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/3 – 1 eksponat
	- MTN Oddział Radogoszcz, wystawa czasowa „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/4 – 2 eksponaty oraz 1 niezarejestrowany
	- MTN Oddział Radogoszcz, wystawa czasowa „70. rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą. Wojna w Europie” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/5 – 124 eksponaty oraz 1 niezarejestrowany
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa, wystawa czasowa „Rzemiosła dawnej Łodzi: zakład krawiecki” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/6 – 23 eksponaty oraz 1 niezarejestrowany
	- MTN ul. Gdańska 13, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/7 – 238 eksponatów oraz 6 niezarejestrowanych
	- MTN ul. Gdańska 13, wystawa czasowa „Rewolucja 1905-1907. W 110. rocznicę wybuchu” – protokół zdawczo-odbiorczy 2015/8 – 83 eksponaty oraz 1 niezarejestrowany
	Przyjęto eksponaty:
	- z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 83 eksponaty
	- z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 16 eksponatów
	- z Muzeum Narodowego w Krakowie, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 14 eksponatów
	- z Muzeum Narodowego w Kielcach, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 45 eksponatów
	- z Muzeum Miasta Pabianic, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 33 eksponaty
	- z Muzeum Niepodległości, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 34 eksponaty
	- z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 5 eksponatów
	- z Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 21 eksponatów
	- z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 17 eksponatów
	- z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 23 eksponaty
	- z Muzeum Okręgowego w Sieradzu, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 1 eksponat
	- z Muzeum Regionalne w Bełchatowie, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 8 eksponatów
	- z Muzeum Historii Polski, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 28 eksponatów
	- z Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – eksponatów
	- z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 32 eksponaty
	- z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, wystawa czasowa „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” – 11 eksponatów
	- z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, wystawa czasowa „Dokąd nas wiozą, co nas czeka…” – 20 eksponatów
	Łącznie w roku sprawozdawczym wydano 510 eksponatów na wystawy czasowe. Jednocześnie przejęto i rozliczono obiekty zwracane z wystaw czasowych i wystawy stałej – 174 eksponaty. Na potrzeby pracowników instytucji zewnętrznych udostępniono – 347 ekspo...
	XII. Prace porządkowo-organizacyjne.
	W zakres tych działań wchodziły prace i czynności związane z codziennym zabezpieczeniem właściwych warunków dla przechowywania zbiorów, ich porządkowaniem, przygotowywaniem do udostępniania, sprzątaniem pomieszczeń, sprawowania nadzoru podczas prac i...
	- porządkowanie pomieszczeń magazynowych (układanie eksponatów, po zwrocie eksponatów chowanie w miejscach do tego wyznaczonych – zgodnie z zapisami na kartach naukowych i magazynowych, sprzątanie pomieszczeń)
	- znakowanie eksponatów nowo zakupionych, a także starszych z zatartymi numerami inwentarzowymi
	- wietrzenie magazynów (konieczne z uwagi na dużą wilgotność, zwłaszcza w magazynach położonych na parterze i pleśń na obrazach w magazynie 51) lub włączanie osuszacza powietrza w magazynach położonych na parterze, gdy wzrastała wilgotność powietrza
	- układanie w magazynach eksponatów zwracanych z wystaw i skanowania – sprawdzanie dokładnie ich stanu zachowania i miejsca przechowywania
	- kontrola czujek przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
	- wymiana teczek i „koszulek” w dokumentach archiwalnych celem ich zabezpieczenia.
	Działalność pracowników merytorycznych Muzeum spoza Działu Zbiorów dotycząca gromadzenia zbiorów
	W zakresie pozyskiwania i opracowywania zbiorów przez Konrada Czernielewskiego:
	- "Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953"
	- „A historia o Was nie zapomni. LEGIONY POLSKIE 1914-1918”
	Czas ekspozycji: 8 maja – 31 grudnia  2015  r.
	- "Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim"
	- "DOKĄD NAS WIOZĄ, CO NAS CZEKA..."

	- ”Stanisław Sojczyński. Warszyc”.
	Opracowano  zestaw 12 plansz ze zbiorów i zasobów IPN Oddział w Łodzi.
	Ekspozycja przedstawia powojenną walkę „żołnierzy wyklętych”, w tym lokalnego bohatera Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, ur. 30 marca 1910r. w Rzejowicach, zm. 19 lutego w Łodzi – generał brygady (kapitan piechoty za życia w Wojsku Polskim i Armii ...
	Miejsce ekspozycji:  Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi
	Miejsce ekspozycji:  Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
	Miejsce ekspozycji:  Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi (1)
	Czas ekspozycji: 12 – 31 grudnia 2015 roku

	-  Kwerenda do realizacji scenariusza wystawy  czasowej, opracowania książki i folderu  pt: Andrzej Kacperski,  „Zapomniany bohater. Rzecz o Piotrze Wysockim” w MTN w Łodzi w 2016 r.
	-  Książka : Andrzej Kacperski,  „Noblesse oblige. Rzecz o szlachcie polskiej”
	- Wykład dr Aleksandry Kozłowskiej o generale Bolesławie Roi pt.
	- Prelekcja na  spotkaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy
	- Wykład o ks. Stanisławie Brzósce - ostatnim dowódcy POWSTANIA STYCZNIOWEGO,  pt. „Najbardziej niezłomny z niezłomnych. Rzecz o Stanisławie Brzósce-księdzu generale, naczelnym kapelanie i ostatnim dowódcy powstania styczniowego 1863-1864”.
	- Spotkanie z gośćmi   ze Styrii w Kuźni Romów
	Pożegnaliśmy Profesora Bartoszewskiego
	- Spotkanie z żywą historią na zajęciach „Ubiór szlachecki w dawnej Polsce”
	„Ferie zimowe w Muzeum Tradycji Niepodległościowych” – najciekawsze wydarzenia
	- Spotkanie;  panel dyskusyjny poświęcony REWOLUCJI 1905-1907
	„Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim"
	- Spotkanie  - Dzień z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Leśny Witeź”
	Spotkanie z członkami grupy było doskonałą okazją do pokazania elementów życia Słowian w okresie wczesnego średniowiecza. Cykl zajęć trwał  od godz. 10.00 do 14.00. W tym czasie odbyły się trzy warsztaty fabularyzowane, podczas których dzieci poznały ...
	- Spotkanie z cyklu PLUS CZY MINUS - KONFRONTACJE HISTORYCZNE - panel dyskusyjny dot. BITWY WARSZAWSKIEJ
	- Spotkanie  z cyklu PLUS CZY MINUS-KONFRONTACJE HISTORYCZNE  pt. „Polska tożsamość historyczna – szanse i pułapki”
	W siedzibie głównej Muzeum odbyła się dyskusja, w przebiegu której skoncentrowano się nad następującymi pytaniami:
	- Spotkanie z cyklu  PLUS CZY MINUS … dotyczące książki Piotra Semki „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956"
	- Spotkanie z członkami łódzkiego koła „Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ”
	- „73 Rocznica likwidacji obozu Romów i Sinti w Litzmannstadt  Getto”
	- Uroczystości upamiętniające 70. rocznicę likwidacji obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
	W Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Stacja Radegast, przy al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, odbyło się coroczne uroczyste złożenie kwiatów, upamiętniające 73. rocznicę deportacji z Litzmannstadt Getto do obozu zagłady Kulmho...
	Muzeum Tradycji Niepodległościowych na XXI Targach Regiony Turystyczne - Na styku kultur.
	W dniach od 13 do 15 marca 2015 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych również brało w nich udział. Odwiedzających targi czekało wiele atrakcji, między innymi: wydawnictwa o tematyce historycznej, regionalnej i kulturalnej w bardzo promocyjnych cenach...
	- Piknik militarno-patriotyczny  „WIOSNA PATRIOTÓW”
	- Kongres sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy w Łodzi
	- Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
	- Impreza „Karaoke z pieśniami patriotycznymi”
	- RODZINNY DZIEŃ DZIECKA W MUZEUM

	- Pociąg Lustig – Pociąg Wolności 2015
	W dniu 24 czerwca 2015 roku w ramach obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, na Stację Radegast-Oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przyjechał  Pociąg Lustig -Pociąg Wolnosci 2015.
	Jest to projekt teatralny, który był kluczowym wydarzeniem szesnastej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Czesko-Niemiecko-Żydowskiego - Dnia Bram.
	Wydarzeniu towarzyszyły wystawy, projekcje filmów, wykład na temat historii Litzmannstadt-Getto, warsztaty edukacyjne i antydyskryminacyjne dla młodzieży oraz występ Chóru Żydowskiego CLIL. Kulminacyjnym punktem dnia była inscenizacja teatralna Arnošt...
	Tego dnia pracownicy Oddziału oprowadzili kilka  grup młodzieży po wystawach stałych i czasowych eksponowanych wówczas na Stacji Radegast.
	Inicjatorem wizyty w Łodzi Pociągu Wolności był Dyrektor Muzeum
	P. Machlański
	Odpowiedzialni: Pracownicy MTN w Łodzi
	- Uroczystości  – „By przywrócić pamięć o małych bohaterach z obozu na Przemysłowej w Łodzi”.
	- Obchody Święta Niepodległości na osiedlu Radogoszcz-Zachód
	Impreza - Finał Projektu "Konserwacja lokomotywy z tendrem Ty2-702"

	Odpowiedzialny: K. Lutek i K. Jadczyk
	Realizacja: dnia 17 lutego 2015 roku
	Mieczysław Góra, Zastępca Dyrektora MTN w Łodzi – przewodniczący
	Sławomir Gawlik, adiunkt – sekretarz
	Joanna Sporczyk-Moskal , kustosz – członkini
	Do części ustnej II etapu Konkursu (ogólnołódzkiego) zakwalifikowało się sześcioro uczniów. Komisja przyznała nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia. Członkowie Komisji byli pod wrażeniem przygotowania merytorycznego i szerokiej wie...
	Odpowiedzialny: S. Gawlik
	Realizacja: dnia 30 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie „Konkursu wiedzy o Litzmannstadt-Getto” oraz wręczono nagrody laureatom
	Mirosław Ptycia, prezes ZPAP Okręg Łódzki – przewodniczący
	Piotr Izydorczyk – członek
	Sławomir Gawlik, adiunkt – członek
	W konkursie na szczeblu ogólno-łódzkim udział wzięło 5 uczniów. Szanowne jury postanowiło przyznać nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca, a także dwa wyróżnienia.
	Odpowiedzialny: S. Gawlik (1)
	Realizacja: w dniu 29 maja 2015 roku na Stacji Radegast miało uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum” podczas którego wręczono laureatom nagrody.
	Odpowiedzialni: K. Lutek oraz pracownicy merytoryczni Działu Edukacyjnego
	Miejsce realizacji: siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13
	- SPACER SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
	W niedzielę 1 marca br. miał miejsce pierwszy z cyklu SPACER SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych, zorganizowany przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. W ...
	Miejsce realizacji: Łódź
	- Spacer „Szlakiem pamięci bohaterów niepodległości”
	W środą (20 maja 2015 r.), w ramach tegorocznej edycji SENIORALIÓW, odbył się zorganizowany przez Muzeum spacer „Szlakiem pamięci bohaterów niepodległości”.  W trakcie spaceru po Starym Cmentarzu na Ogrodowej uczestnicy mogli poznać historie spoczywaj...
	Miejsce realizacji: Stary Cmentarz na Ogrodowej w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15
	- Spacer  historyczny PATRIOTYCZNYM SZLAKIEM PO ŁODZI
	Miejsce realizacji: Łódź (1)
	- Spacer pt. „POZNAJEMY ŁÓDZKIE STARE MIASTO”
	Miejsce realizacji: Łódzkie Stare Miasto

	Sprawozdanie z działalność administracyjno – gospodarczej w 2015 roku.
	- Muzeum członkiem ROTu - certyfikat
	- Podziękowanie za II ŁÓDZKIE SENIORALIA


