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I. Wstęp 

 

 

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest jedną z najstarszych instytucji 

kultury w Łodzi. Ze względu na wielooddziałowy charakter, Muzeum jako jedne w regionie 

umożliwia odwiedzającym niepowtarzalną podróż zarówno po historii Polski jak i historii 

Łodzi. Odkrywanie dawnych dziejów odbywa się na czterech płaszczyznach: historycznej, 

martyrologicznej, kulturowej oraz etnograficznej. O bogactwie placówki świadczy ponad 48 

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

upamiętniające narodowych bohaterów takich jak: Tadeusz Kościuszko, książę Józef 

Poniatowski czy Józef Piłsudski. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest obecnie najdłużej 

funkcjonującym muzeum historycznym w mieście. Jego początki sięgają roku 1959, kiedy 

powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzibę nowej placówki 

wybrano budynek dawnego więzienia przy ul. Gdańskiej 13. Ówczesne Muzeum gromadziło 

zbiory dotyczące działalności wszelkiego rodzaju polskich ruchów lewicowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych działających na terenie Łodzi i regionu. 

W wyniku przemian ustrojowych, jakie rozpoczęły się 1989 r., decyzją Rady Miasta 

dotychczasowe Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, zostało z dniem 1 stycznia 1990 roku 

przemianowane na Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Placówce zostały nadane 

nowe cele statutowe, nakreślające popularyzację wiedzy historycznej, w szczególności tej 

dotyczącej idei wolnościowych i niepodległościowych. Muzeum stało się miejscem edukacji i 

upowszechniania wiadomości o polskich drogach do suwerenności. Zadaniem placówki jest 

odkrywanie wielonurtowości i różnorodności w patrzeniu na to, czym jest polska tożsamość 

oraz, jakie jest znaczenie niepodległości. Ważna i niebagatelna rola Muzeum polega na 

kształtowaniu nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, uznaniu wagi pamięci i przeszłości w 

budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Służą temu zarówno wystawy – sięgające niekiedy 

do początków naszej państwowości – jak i codzienna praca edukacyjna i popularyzatorska. 

Muzeum jest także miejsce integracji łódzkiego środowiska historycznego. Spotkania 

autorskie, panele dyskusyjne i konferencje służą twórczej wymianie myśli i transferowi wiedzy 

akademickiej do szerokich rzesz społeczeństwa Łodzi i okolic. 
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Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, to muzeum o charakterze 

martyrologicznym. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem oraz 

udostępnianiem zabytków o tematyce niepodległościowej, martyrologicznej, wojskowej 

i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Łodzi i regionu. Muzeum 

prowadzi także bogatą działalność wydawniczą i wystawienniczą zabytków, obrazujących 

walkę Polaków o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Ojczyznę. Swoimi zainteresowaniami 

obejmuje okres od powstania kościuszkowskiego po czasy współczesne. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi aspiruje do miana nowoczesnej 

placówki kultury, w której wdraża się innowacyjne rozwiązania obcowania z historią, celem 

budowania tożsamości narodowej. Działalność Muzeum opiera się zarówno na 

dotychczasowym doświadczeniu, jak i wdrażaniu - w miarę możliwości finansowych i 

organizacyjnych - rozwiązań wyznaczanych przez najnowsze trendy współczesnego 

muzealnictwa.  

Za jedno z ważniejszych zadań Muzeum w 2016 roku należy uznać organizację wystaw 

tematycznych, lekcji muzealnych, spotkań, prelekcji oraz paneli/debat popularno-naukowych, 

a także prowadzenie badań historycznych. Szczególne miejsce w powyższych działaniach 

zajmowały kwestie związane z dążeniami oraz tradycjami niepodległościowymi, tak w Łodzi i 

regionie łódzkim, jak i w wymiarze ogólnopolskim.  

Kolejnym istotnym działaniem Muzeum w mijającym roku sprawozdawczym 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. Zainteresowaniem przede wszystkim objęto okres od powstania kościuszkowskiego 

po czasy współczesne. W zarysowanych w ten sposób ramach chronologicznych nie mieści się, 

jedna z kluczowych w opisywanym roku sprawozdawczym, wystawa zorganizowana w 

związku z ważną 1050. rocznicą przyjęcia Chrztu przez Polskę – Trwajcie w tym świętym 

dziedzictwie…! 1050. rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej. Oprócz tej 

ekspozycji, niezwykle ważnym i odpowiedzialnym przedsięwzięciem była także organizacja 

następujących wystaw czasowych: Lotnik skrzydlaty władca świata, II RP w karykaturze, Bez 
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munduru i broni w walce z okupantem. Tajne komplety 1939-1945. Podkreślić także należy 

fakt, że każdej wystawie (z wyjątkiem Lotnik…) towarzyszył folder oraz, że do każdej z nich 

został przygotowany pakiet zajęć edukacyjnych, co niewątpliwie zwiększyło walory oświatowe 

tych przedsięwzięć. Ponadto należy wspomnieć o ekspozycjach zewnętrznych prezentowanych 

w Muzeum: Auschwitz – fabryka śmierci. Topografia i codzienność obozu koncentracyjnego 

oraz Zagłady, Post 41. Relacje z Litzmannstadt Getto oraz Romowie dziś. Między tradycją a 

nowoczesnością. Warto podkreślić, że Muzeum było pierwszym miejscem w Polsce, w którym 

można było zapoznać się z pierwszą z wymienionych wystaw (Auschwitz – fabryka śmierci).  

Działalność Muzeum w 2016 roku została oparta na szerokiej współpracy z instytucjami 

partnerskimi, takimi jak: Uniwersytet Łódzki, 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”, Związek Sybiraków, Rodzina Policyjna ‘39. 

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. Także prelekcje przygotowane przez 

pracowników Muzeum były wygłaszane w innych placówkach w Łodzi, jak i poza granicami 

miasta (m.in. w Brzezinach, Buczku, Kaliszu, Sieradzu oraz Wieluniu).  

W porównaniu do roku ubiegłego w większym jeszcze 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 

możliwości strony internetowej oraz fanpage Muzeum na Facebooku.  

Muzeum w 2016 roku realizowało zadania wynikające z ważnych rokrocznie rocznic 

wydarzeń historycznych o znaczeniu ogólnokrajowym, regionalnym oraz związanych z Łodzią 

i jej mieszkańcami. W kalendarzu działań muzealnych uwzględniono przede wszystkim 

wydarzenia takie jak:  

- 74. rocznica likwidacji tzw. obozu cygańskiego  

- 71. rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi; 

- 71. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – obchody VI 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu; 
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- 71. rocznica zakończenia II wojny światowej; 

- 80. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego;  

- 1050. rocznicą przyjęcia Chrztu; 

- 96. rocznica bitwy warszawskiej; 

- 72. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto; 

- 74. rocznica likwidacji obozu Romów i Sinti w Litzmannstadt Getto; 

- 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

Zrealizowane w 2016 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 podkreślić, że podstawowe kierunki działań 

Muzeum są określone w statucie, który stanowił podstawę prawną dla podejmowanych i 

zrealizowanych zadań organizacyjnych oraz merytorycznych. Zapisane w statucie strategiczne 

kierunki działalności wyznaczyły główne cele i obowiązki nałożone na Muzeum przez 

organizatora. Dlatego też rok 2016 był w funkcjonowaniu Muzeum przede wszystkim okresem 

planowej, codziennej i rzetelnej pracy.  

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

wynikały zarówno z oczekiwań społecznych, potrzeb edukacyjnych, jak i możliwości 

merytorycznych, organizacyjnych i finansowych Muzeum. Przykładem może być powołanie 

Klubu Dyskusyjnego Ciekawej Książki, będącego miejscem rozmów profesjonalnych 

historyków oraz pasjonatów, amatorów-miłośników historii z autorami książek historycznych 

(naukowych i popularnonaukowych). Jedną z nowych form działania, które spotkało się z 

entuzjastycznym przyjęciem było zorganizowane spotkanie Spędź noc w więzieniu przy 

Gdańskiej…!, podczas którego zwiedzający (ok. 250 osób) mogli zapoznać się z historią 

budynku-siedziby głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 oraz wejść do niedostępnych, na co 

dzień pomieszczeń. 

 Na wyróżnienie zasługuje również, mająca miejsce w maju 2016 r. w Oddziale Stacja 

Radegast, uroczysta prezentacja pierwszego etapu projektu „Makieta Litzmannstadt-Getto”. 

Frekwencja towarzysząca przedsięwzięciu, jak i późniejsze zainteresowanie pokazało, że 

projekt ten wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i wskazał nowy sposób mówienia i upamiętniania 

historii getta w Łodzi. Ponadto, realizacja tego projektu, w całości sfinansowanego przez 

International Holocaust Remembrance Alliance, jest przykładem kreatywności pracowników 

Muzeum oraz umiejętności pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację projektów 

naukowo-badawczych.  

https://www.holocaustremembrance.com/
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Rok 2016 może ponadto stać się rokiem przełomowym w dotychczasowej historii 

rozwoju Muzeum. W wyniku podjętych przez Dyrekcję Muzeum starań, pojawiła się bowiem 

możliwość partycypowania placówki w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Łódzkiego 2014-2020 – „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury- Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne”, w ramach zgłoszonego projektu Budowanie nowoczesnego muzeum 

dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką 

kreatywną. Pozyskane w ramach tego programu środki pozwolą na przebudowę dwóch 

oddziałów Muzeum. Oddział Martyrologii Radogoszcz zyska zupełnie nową, w pełni 

modernistyczną i multimedialną wystawę stałą poświęconą historii miejsca. Dodatkowo w 

wyżej wspomnianym oddziale, jak i w Oddziale Stacja Radegast, przeprowadzone zostaną 

prace remontowe pomieszczeń wystawienniczych, biurowych i magazynowych. Tym samym 

otworzyła się możliwość daleko sięgających zmian, które dadzą szansę uczynienia z Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówki na miarę muzealniczych wymogów i 

oczekiwań współczesnych odbiorców. W roku 2016 zlecono firmie (wybranej na drodze 

uproszczonej procedury przetargowej) przygotowanie niezbędnej dokumentacji, m.in. Projektu 

Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności. 

          Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2016 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 z 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.  

          Działalność Muzeum w 2016 roku cechowała różnorodność form i bogactwo 

przekazywanych treści merytorycznych. Wysoki poziom zadań i wydarzeń kulturalnych, ich 

wieloaspektowość 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 pracowników Muzeum. 

Realizacja zadań w 2016 roku była możliwa tylko dzięki wspólnym działaniom i wysiłkom 

całego zespołu pracowniczego. Dzięki temu podjęto i zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, 

wzbogacono zbiory Muzeum.  
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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. Równie ważnym czynnikiem 

były kadry – to właśnie kreatywność poszczególnych pracowników (tak kadry zarządzającej z 

dyrektorem na czele, jak i szeregowych zatrudnionych), ich zaangażowanie w wykonywanie 

swoich obowiązków, tworzy całościowy wizerunek placówki.  

 Siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 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. Fakt 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, bieżących wydatków należy wymienić te, które są związane z:  

- zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów i pracowników, 

- bhp,  

- ppoż.,  

- monitoringiem,  

- 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. 
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1. Warunki organizacyjne dla 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, ich 

historyczność jest atutem oddziaływującym na emocje zwiedzających. Wszystkie obiekty MTN 

są niemymi świadkami historii, całe zaś Muzeum jest placówką o charakterze 

martyrologicznym. 

 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 oraz jak baza ta jest wykorzystywana. 

 

- Siedziba główna Muzeum – budynek przy ul. Gdańskiej 13 

 Byłe więzienie od 1885 do 1953 roku, o ogólnej powierzchni 1.634 m². W tym: 

powierzchnia wystawiennicza – 795 m ², sala odczytowa – 60 m ², biblioteka – 49 m ², 

magazyny podręczne – 50 m ² oraz 670 m² – to pomieszczenia administracyjne (miejsca pracy 

dla pracowników). Do pomieszczeń administracyjnych zalicza się: Dział Historyczny, Dział 

Finansowo-Księgowy, Dział Edukacyjny, Dział Administracyjno-Gospodarczy, dyrekcja i 

sekretariat oraz zaplecze socjalne, archiwum zakładowe, trzy klatki schodowe i korytarze 

komunikacyjne. 

 

- 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 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). 

 

- Oddział Stacja Radegast przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 
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 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.  

 

- Kuźnia Romów przy ul. Wojska Polskiego 84 

 Kuźnia 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 w Łodzi 

odpowiada celom podstawowym realizowanym przez instytucję. Są to przede wszystkim cele 

wystawiennicze, edukacyjne, badawcze, archiwizacyjne oraz związane z upamiętnieniem 

rocznic i ważnych wydarzeń historycznych. Muzeum posiada kadry o kwalifikacjach 

odpowiednich do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji. Na zatrudnienie ma 

również wpływ struktura organizacyjna, dostosowana do wymogów lokalowych. Cztery 

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 2016 struktura organizacyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

była następująca: 

- Dyrektor 

- Zastępca Dyrektora ( do 31.08.2016 r.) 

- Oddział Martyrologii Radogoszcz 

- Oddział Stacja Radegast 

- Główny Inwentaryzator 

- Dział Zbiorów  
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- Dział Historyczny 

- Dział Edukacyjny 

- Dział Finansowo-Księgowy 

- Dział Administracyjno-Gospodarczy 

- Samodzielne stanowiska pracy 

 

Zatrudnienie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na dzień 31 grudnia 2016 

wynosiło ogółem 47 osób we wszystkich oddziałach. 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 siedzibie głównej Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13, na 8 sal wystawienniczych są 

zatrudnione tylko cztery pomoce muzealne, a w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 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 2016 roku 

przedstawiał się następująco: 

 

a) Kadra kierownicza 9 osób: 

- Dyrektor Muzeum  

- Zastępca Dyrektora ( do 31 sierpnia 2016 r.)  

- p.o. Kierownika Oddziału Martyrologii Radogoszcz ( od 01 września 2016 r.) 

- Główny Księgowy 

- Kierownik Oddziału Stacja Radegast 

- Kierownik Działu Historycznego 

- 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 – 
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naukowo-badawcza (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        - 9 osób 

(w tym kierownik Działu, 4 pracowników merytorycznych i 4 kwalifikowane opiekunki 

ekspozycji muzealnej) 

- Dział Historyczny         - 3 osoby 

- Dział Administracyjno-Gospodarczy     - 5 osób 

w tym: 

- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego   - 1 osoba 

- sprzątaczka         - 1 osoba 

- specjalista montażysta wystaw, pracownik fizyczny   - 1 osoba 

- specjalista ds. transportu-kierowca      - 1 osoba 

- starszy referent ds. administracyjnych     - 1 osoba 

 

- Samodzielne stanowiska       - 5 osób (do 31 sierpnia) 

w tym: 

- specjalista  ds. organizacyjno-kadrowych    - 1 osoba 

- specjalista ds. administracyjnych w Muzeum   - 1 osoba 

(sekretariat muzeum) 

- 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 są w nim zbiory całego Muzeum 
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(magazyny), Dział Zbiorów, Główny Inwentaryzator. Ogółem w Oddziale pracuje 16 osób, a 

struktura zatrudnienia jest następująca: 

 

- Pracownicy merytoryczni Oddziału     - 5 osób 

(w tym p.o. Kierownika Oddziału Martyrologii Radogoszcz, 3 pracowników merytorycznych, 

przewodnik muzealny), 

 

- Główny Inwentaryzator 

- Dział Zbiorów        - 6 osób 

- Pracownicy administracyjni       - 4 osoby 

(w tym: specjalista montażysta wystaw -pracownik fizyczny oraz 3 kwalifikowane opiekunki 

ekspozycji muzealnej ) 

 

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 2016 roku ogółem 5 osób, z tego: 

 

- Pracownicy merytoryczni       - 4 osoby 

( w tym Kierownik Oddziału i 1 osoba na zastępstwo) 

- Specjalista ds. technicznych i transportu     - 1 osoba 

 

Zatrudnieni w Muzeum pracownicy na poszczególnych stanowiskach spełniają 

obowiązujące ich wymogi kwalifikacyjne, zgodnie z zakresem powierzonych im czynności. Na 

47 ogółem zatrudnionych osób w Muzeum 27 osób to pracownicy merytoryczni łącznie z 

dyrektorem, kierownikami działów, a struktura zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji 

była następująca: 

- kustosz dyplomowany      - 1 osoba 

- starszy kustosz        - 2 osoby 



15 
 

- kustosz        - 8 osób 

- adiunkt        - 10 osób 

- asystent        - 3 osoby 

- starszy dokumentalista       - 1 osoba 

- 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 29 różnego rodzaju szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W 

ramach działań wewnętrznych przeprowadzono z pracownikami szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2016 roku na bieżąco prowadzone były badania okresowe 

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

 

 

3. Budżet Muzeum w 2016 roku 

 

I.               PRZYCHODY 

  

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2016 rok ogółem:         3.792.007,28 

w tym:   

 

       1.  Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi                                                                3.416.234,64 
              - dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą                               3.312.820,00       

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „II Rzeczpospolita 

                w karykaturze”                                                                                           23.414,64   

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „Trwajcie w tym  

                 świętym   dziedzictwie….1050. Rocznica Chrztu Polski…..”                 32.000,00 

                 - dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „Bez munduru i broni  

                 w walce z okupantem……..”                                                                    48.000,00 

 

       2.  Dochody  własne                                                                                            17.180,44 

               w tym: 

            -  bilety wstępu                                                                                                4.944,50 

            -  foldery, wydawnictwa Muzeum                                                                  5.279,06 

            -  inne                                                                    6.956,88 

 

        3. Zwrot podatku VAT                                                                                       258.583,00 

 

        4. Pozyskane środki zewnętrzne                                                                        100.009,20 

             - dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na wystawę  

                czasową „Trwajcie w tym świętym   dziedzictwie….1050. Rocznica 

                Chrztu Polski…..”                                                                                        36.000,00               
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             - grant na makietę z IHRA  I ( International Holocaust Remembrance 

               Alliance )                                                                                                       19.248,75 

             - grant na makietę z IHRA  II ( International Holocaust Remembrance  

               Alliance )                                                                                                       44.760,45 

 

 

 

  II  WYDATKI 

 

     1.  Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2016 rok 
 

                Koszty według rodzajów 

 

    Plan na 2016       Wykonanie 2016 

  

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 

- pozostałe 

Inne – pozostałe koszty 

Amortyzacja 

 

     

     2.142.000,00 

     2.092.000,00 

          50.000,00 

 

        424.820,00 

        354.820,00 

          57.000,00    

           

 

        240.000,00 

          24.000,00 

        649.964,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

          12.000,00 

        110.000,00 

    

   2.057.816,72 

   2.011.733,72 

        46.083,00 

 

      425.125,63 

      355.448.69 

        55.505,88 

          6.893,34 

          7.277,72 

      224.111,85 

        26.260,50 

      609.696,89 

      231.862,41 

        16.100,00 

        15.068,56 

        28.302,74 

        21.604,92 

        28.540,00 

        19.969,50 

      248.248,76 

        14.300,58 

      111.600,50 

                      Razem koszty       3.602.784,00 

 

    3.491.960,93 

  

     

 

    2.  Zakup środków trwałych                                                                                  69.894,33 

           -  zakup eksponatów                                                                                         2.157,50 

             -  zakup książek                                                                                                   642,42 

           -  pozostałe środki trwałe                                                                                67.094,41 

               w tym: 

 zestawy komputerowe + oprogramowanie                                       43.284,41 

 telewizor dotykowy                                                                            7.840,00 

 urządzenia wielofunkcyjne                                                                 8.070,00                                                          
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 gabloty                                                                                                7.900,00                                                                                                                                               

             

 

 

 

 

III. STAN ŚRODKÓW NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU       

                           

         Ogółem                                                                                                            299.336,94 

             -   Rachunek podstawowy                                                                            287.692,19 

             -   Gotówka w Kasie                                                                                         1.730,13 

             -   Rachunek socjalny                                                                                       9.914,62 

 

 

 

 

III. Zbiory Muzeum  

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ze względu na swój statutowy profil 

i misję, stawia przed sobą i z powodzeniem realizuje zadanie uchronienia przed zniszczeniem 

oraz zachowania dla potomnych różnorodnych pamiątek patriotycznych – materialnych 

świadectw poświęcenia i heroizmu przodków w walce o niepodległość. Jednym z 

najważniejszych kierunków pracy Muzeum jest zatem 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.  

Szanse i zakres realizacji tego zadania uzależnione są m.in. od posiadanych środków 

finansowych. Większość nabytków od lat pochodzi bowiem z zakupu, tylko nieliczne 

przekazywane są placówce w darze.  

Muzeum 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 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. 
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 Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorów stanowi podstawową płaszczyznę 

działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W 2016 roku podjęliśmy zatem 

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, stworzenia eksponatom właściwych warunków przechowywania, ich 

udostępnianie i eksponowanie na wystawach. Jakość zbiorów, ich stan zachowania, wartość 

merytoryczna, ich unikalność i atrakcyjność mają ogromne znaczenie w działalności 

popularyzatorskiej, wystawienniczej, edukacyjnej oraz dla prowadzenia prac badawczych. 

Dlatego też w 2016 r. prace na tym odcinku działalności potraktowana została jako niezwykle 

ważna w realizacji zadań statutowych Muzeum. Wśród wielu codziennych zadań, 

wyodrębnione zostały kierunki pracy.  

 

1. Złożenie raportu końcowego odnośnie realizacji wniosku „Konserwacja parowozu z 

tendrem Ty2-702” 

 

 W roku sprawozdawczym 2015 r. zostało zrealizowane zadanie 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. 

 14 stycznia 2016 r. został sporządzony i wysłany Raport końcowy z wykonania zadania. 

Celem zadania było przeprowadzenie pełnej konserwacji parowozu z tendrem Ty2-702. Prace 

miały na celu zabezpieczenie obiektu przed degradacją na skutek korozji i upływu czasu. 

Polegały na oczyszczeniu zewnętrznej powierzchni parowozu i tendra, odtworzeniu i 

uzupełnieniu brakujących elementów wyposażenia zewnętrznego lokomotywy z okresu jej 

pracy na kolei niemieckiej w okresie II wojny światowej i odtworzeniu jej wnętrza przez 

wykonanie replik brakujących elementów. Celem było także przeniesienie niektórych urządzeń 

w miejsce pierwotnego zamocowania. Prace służyły również poprawie stanu wizualnego 

lokomotywy. Istotną ich częścią było przywrócenie obiektowi oryginalnej kolorystyki poprzez 

malowanie wykończeniowe według schematu lokomotyw BR52. Renowacja miała na celu 

przywrócić wygląd parowozu zbliżonego do stanu fabrycznego z 1944 r. Prace miały 
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umożliwić bezpieczne zwiedzanie budki maszynisty. Końcowa konstatacja raportu podkreślała, 

że zakładane cele zostały w pełni zrealizowane. 

 

2. W zakresie pracy naukowo-badawczej  

 

Zbiory muzealne same w sobie mają niepowtarzalną, unikatową wartość. Praca naukowo-

badawcza w odniesieniu do zbiorów muzealnych jest pracą o charakterze szczególnym, nie 

sprowadza się wyłącznie do zaewidencjonowania i nadania numeru inwentarzowego. 

Niezwykle odpowiedzialne zadanie opracowania eksponatów pod kątem naukowym wymaga 

znajomości literatury przedmiotu, faktów historycznych, rodzajów materiału poszczególnych 

eksponatów, a także wiedzy 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 

nowo pozyskanych eksponatów. Ich opracowywanie i dokumentowanie prowadzono w 

systemie elektronicznym. 

 

2. Wszystkie eksponaty wykorzystywane w działalności upowszechnieniowej Muzeum 

opracowywane były na bieżąco w systemie elektronicznym. 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 eksponatów do systemu elektronicznej 

bazy danych Muzeum.  

 

4. Wykonywano prace związane ze skanowaniem i fotografowaniem obiektów ze zbiorów 
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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 131 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 2016 do 

bazy komputerowej wprowadzono 1036 eksponatów, w tym opracowano i 

wprowadzono:  

- 216 kart naukowych dla obiektów archiwalnych 

- 508 kart naukowych dla obiektów ikonograficznych 

- 256 kart naukowych dla muzealiów 

- 12 kart naukowych do Działu Varia 

- 41 kart naukowych do Działu Faksymile 

- 3 karty naukowe fotokopii  

 

3. Tworzono i uzupełniano hasła w katalogu przedmiotowym w komputerowej bazie 

danych: 

- sporządzono 288 kart do katalogu przedmiotowego, alfabetycznego oraz 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). 
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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. Kontynuowanie prac 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 

- 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 nieposiadających tzw. wglądówek 

- rejestracja obiektów niezakwalifikowanych 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. 
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3. W zakresie realizacji programu powiększania zbiorów muzealnych 

 

 Gromadzenie zbiorów należy do jednych z podstawowych zadań statutowych Muzeum. 

Działalność w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów prowadzona jest poprzez śledzenie 

na bieżąco rynku kolekcjonerskiego. Główną uwagę zwraca się na współpracę bezpośrednią z 

osobami prywatnymi i kolekcjonerami oraz instytucjami i organizacjami kombatanckimi. Dział 

Zbiorów utrzymuje również ścisły kontakt z antykwariatami i giełdami kolekcjonerskimi. 

Eksponaty pozyskiwane są, w miarę posiadanych środków finansowych, poprzez zakupy 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 2016 r. działalność w zakresie powiększenia zbiorów Muzeum prowadzona była 

poprzez: 

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

kolekcjonerskich (ŁDK, Hala Sportowa). 

2. Kontynuowanie współpracy z Antykwariatem „Poliart” w Kotach k. Tarnowskich Gór 

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

3. Prowadzenie systematycznej współpracy z prywatnymi kolekcjonerami, pozyskując 

dzięki temu wiele ciekawych pamiątek historycznych. 

4. Śledzenie na bieżąco aukcji kolekcjonerskich w Internecie. 

5. Prowadzenie rozmów telefonicznych oraz korespondencji e-mailowej w celu ustalenia 

warunków i sposobu zakupu eksponatów od antykwariatów.  

6. Współpracę z Działem Historycznym Muzeum w celu wzbogacania zbiorów MTN. 

7. Dokonywanie oceny wartości merytorycznej oraz analizowanie celowości pozyskania 

przez Muzeum oferowanych do zakupu obiektów.  

8. Dokonywanie selekcji i wyceny podarowanych obiektów.  

9. Współpracę 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. Organizowanie posiedzeń Komisji Zakupu. 

11. Organizowanie posiedzeń Komisji ds. Wyceny i Kwalifikacji Darów. 

12. Przygotowanie umów sprzedaży do wszystkich przeprowadzonych transakcji z osobami 
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fizycznymi (wcześniej pozyskując od nich odpowiednie dane). 

 

W 2016 r. zbiory muzealne powiększyły się o 131 pozycji inwentarzowych obiektów, z 

czego 7 pozycji pochodzi z zakupów (w tym 6 od osób fizycznych, 1 od instytucji), 124 z darów 

(98 od osób fizycznych, 26 od instytucji). Zwrócono 5 depozytów (5 pozycji inwentarzowych) 

właścicielowi: Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu w Warszawie. 

 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 Muzeum obiekty o wartości 2 157,50 PLN. Zakupione 

eksponaty to: 

1. Album „Kozienice. Grupa Legionów Polskich Pułkownika Zielińskiego”, z 

reprodukcjami rysunków Wiktora Ignacego Gutowskiego - za sumę 307, 50 PLN. 

2. Akwarela (obrazek) pod szkłem wykonany w obozie jenieckim Oflag II A Arnswalde, 

1940 r. - za sumę 50 PLN. 

3. Akwarela (obrazek) pod szkłem wykonany w obozie jenieckim Oflag II A Arnswalde, 

1940 r. - za sumę 50 PLN. 

4. Proporczyk Towarzystwa Św. Michała Archanioła wykonany w Chicago ok. 1910 r. - 

na sumę 250 PLN. 

5. Medal pamiątkowy „Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Kongresowym” – na sumę 

200 PLN. 

6. Pierścionek w kształcie łańcucha z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem – na 

sumę 700 PLN. 

7. Tacka z mosiądzu ozdobiona wizerunkami Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza 

oraz herbami Polski i Litwy - na sumę 600 PLN. 
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W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Komisji Kwalifikacji i Wyceny 

Darów, podczas których:  

- 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 36 011,00 PLN. Wśród pozyskanych eksponatów warto wymienić: 

- pamiątki po Adamie Łużniaku, żołnierzu LWP; 

- afisze wydane przez NSZZ Solidarność, 5 szt.; 

- Archiwum Klubu b. Więźniarek KL Ravensbrück; 

- dokumenty, pamiątki i wspomnienia Marii Kwiatkowskiej, b. więźniarki KL 

Ravensbrück; 

- fotografie i dokumenty związane z mieszkańcami Łodzi, więźniami Radogoszcza oraz z 

Łodzią; 

- srebrną cukiernicę znalezioną na terenie byłego getta łódzkiego w 1945 r.  

 

4.  Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 XII 2016 r. 

 

A. Zbiory zasadnicze 

 

Archiwalia: pozycji inwentarzowych  11 663 przybyło 54 pozycje 

Ikonografia: pozycji inwentarzowych  12 982 przybyło 26 pozycji 

Muzealia: pozycji inwentarzowych   6 819 przybyło 31 pozycji 

Depozyty: pozycji inwentarzowych   272 przybyło   0 pozycji  

       (zwrócono 5) 

_______________________________________________________________ 

Ogółem:   31 736, przybyło 111 pozycji + 20 pozycji w Rejestrze Varia 

Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi 31 736 pozycji inwentarzowych, w tym 

272 depozyty. 

 B. Zbiory zastępcze  
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Faksymile:   802 przybyło  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 

Obecnie w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zarejestrowane 

są 48 802 pozycje inwentarzowe. W 2016 roku zbiory powiększyły się o 111 pozycji zbiorów 

zasadniczych (archiwalia, ikonografia, muzealia) oraz 20 pozycji inwentarzowych w Rejestrze 

Varia. 

 

5. W zakresie ewidencjonowania nabytków 

 

1. Rejestrowano nabytki, dokonując wpisów do właściwych ksiąg: 

 

Księga Wpływów – Rejestr Kart Ewidencyjnych: 131 wpisów 

 Księga Inwentarzowa Archiwaliów:    54 wpisów 

 Księga Inwentarzowa Ikonografii:    26 wpisów   

Księga Inwentarzowa Muzealiów:    31 wpisów 
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Dokonano też wpisów w Rejestrze Variów, gdzie decyzją Komisji Kwalifikacji i 

Wyceny Darów zarejestrowane zostały pozyskane obiekty o wartościach poznawczych 

(Archium Klubu byłych Więźniarek KL Ravensbrück), ale niespełniające kryteriów, jako 

obiekty zabytkowe (12 pozycji inwentarzowych). Ponadto do Działu Varia została przekazana 

część pozyskanej broni palnej. Powodem tej decyzji jest brak niektórych części składowych 

tych obiektów (8 pozycji inwentarzowych). Razem do Księgi Inwentarzowej Variów 

wprowadzono 20 pozycji inwentarzowych. 

 

2. Wszystkim pozyskanym obiektom zostały nadane numery inwentarzowe oraz numery 

ewidencyjne zapisane w Rejestrze Kart Ewidencyjnych. Dla każdego zaewidencjonowanego 

obiektu została założona karta naukowa w komputerowej bazie danych programu „Musnet 

Niebieski”. 

 

3. Dla każdego nowego obiektu sporządzono kartę ewidencyjną w postaci wydruku 

komputerowego. Numery ewidencyjne zostały nadane także obiektom wypożyczanym ze 

zbiorów MTN. Łącznie sporządzono i wydrukowano 613 kart ewidencyjnych. 

 

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, podpisywano, układano według numerów narastających oraz umieszczono 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.  
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6. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych 

 

Zakres przedsięwzięć w tym przedmiocie wynika z przepisów prawnych i jest 

realizowany na bieżąco. Do głównych zadań należy prowadzenie właściwej ewidencji oraz 

sporządzanie wymaganej dokumentacji. Czynności te obejmują między innymi: wpisy do 

księgi wpływów, ksiąg inwentarzowych, opracowywanie kart ewidencyjnych i naukowych, a 

także oznakowanie cechami Muzeum pozyskanych eksponatów i przygotowywanie 

dokumentacji związanej z ruchem eksponatów. Następujące działania są zadaniami stałymi, 

realizowanymi na bieżąco w okresie całego roku.  

 

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: 1 677 098, 14 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. 
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3. Przygotowano korespondencję, dotyczącą zbiorów muzealnych (podziękowania dla 

darczyńców, informacje o zasobach muzealnych).   

 

 

7. 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 

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.  

 

W sprawozdawczym roku 2016: 

- Na bieżąco prowadzona była kontrola systemu alarmowego oraz zabezpieczenia 

wszystkich pomieszczeń. W okresie podwyższonego poziomu wilgotności pomieszczenia były 

wietrzone i osuszane przy pomocy specjalnego urządzenia;  

- Dokonany został wybór cennych eksponatów przeznaczonych w pierwszej kolejności 

do ewakuacji. W programie „Musnet Niebieski” sporządzone zostały odpowiednie zestawienia: 

muzealiów – 105 pozycji inwentarzowych oraz ikonografii – 39 pozycji inwentarzowych; 

- Na bieżąco sprawdzane były stany zachowania wypożyczanych eksponatów wraz z 

aktualizowaniem zapisów w kartach naukowych. Wymieniane były teczki i koszulki na 

dokumenty osobiste, koperty, wprowadzane bardziej czytelne i trwałe oznaczenia; 

- Przeprowadzono szereg prac porządkowych w pomieszczeniach magazynowych: 
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* uporządkowane zostały obrazy na dwóch suwnicach w magazynie 51; 

* uporządkowane zostały szafy z bronią w magazynie 51 oraz sprawdzone zapisy w kartach 

magazynowych poszczególnych obiektów; 

* przeprowadzone zostały prace porządkowe w magazynie 51 – nadano nową numerację 

dla szaf magazynowych, sporządzono informacje ułatwiające odnalezienie eksponatu; 

* uporządkowane zostały szafy przeznaczone do przechowywania depozytów i ikonografii 

w magazynie 53 oraz sporządzono nowe oznaczenia i informacje ułatwiające zlokalizowanie 

eksponatu; 

* uporządkowane zostały szafy z czasopismami w magazynie 53 oraz sporządzony został 

spis zawartości szafy nr 1; 

* uporządkowane zostały komody z plakatami, afiszami i kartografią w magazynie 53 oraz 

przygotowany został spis zawartości jednej z półek; 

* uporządkowane zostały eksponaty w magazynie 75 (umundurowanie i oporządzenie 

wojskowe) oraz sporządzone zostały spisy zawartości poszczególnych szaf; 

* zostały uporządkowane i posegregowane materiały przekazane następnie do archiwum 

zakładowego MTN; 

* uporządkowane zostały eksponaty przechowywane w magazynie 77, a przejęte w latach 

wcześniejszych i przekazane do zarejestrowania w Księdze Wpływu i w księgach 

inwentarzowych.  

 

8. W zakresie komputeryzacji 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 wprowadzeniem programu 

komputerowego „Musnet Niebieski”.  

 Jednocześnie były prowadzone intensywne prace nad dokumentacją elektroniczną 

zbiorów (fotografowano muzealia, natomiast archiwalia i ikonografia skanowano). 
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Dokumentacja elektroniczna była sukcesywnie wprowadzana do „Musnetu Niebieskiego” oraz 

w celu dodatkowego jej zabezpieczenia – kopiowana na dysku zewnętrznym.  

 Ogólna liczba zbiorów i zasobów zdigitalizowanych: 11 483 (stan na 31.12.2016) 

 Ogólna liczba zbiorów i zasobów przewidzianych do digitalizacji: 37 208 

 

9. 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 2016 wytypowano szereg obiektów, które należy poddać 

konserwacji i zabezpieczeniu przed zniszczeniem, w tym: dokumenty archiwalne, niektóre 

obrazy, proporczyk Towarzystwa Św. Michała Archanioła wykonany w Chicago ok. 1910 r., 

zakupiony do zbiorów w listopadzie 2016 r. 

 

10. Wypożyczenia, 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; 
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- 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 2016 wypożyczono eksponaty na następujące wystawy: 

 

- Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim - do Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie 

Mazowieckiej (prot. 2016/2); 

- Lotnik skrzydlaty, władca świata - do MTN ul. Gdańska 13 (prot. 2016/3); 

- II Rzeczpospolita w karykaturze - do MTN ul. Gdańska 13 (prot. 2016/4); 

- Łódzka praczka - do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (prot. 2016/5); 

- Opakowanie zastępcze - do Muzeum Miasta Zgierza (prot. 2016/6); 

- Sybiracy, patrioci, tułacze. Losy deportowanych Polaków 1940-1956 - do Muzeum Ziemi 

Chełmskiej w Chełmie Lubelskim (prot. 2016/7); 

- Trwajcie w tym Świętym Dziedzictwie… - do MTN ul. Gdańska 13 (prot. 2016/8); 

- Drogi do niepodległej (wystawa stała) - do MTN ul. Gdańska 13 (prot. 2016/9); 

- obrazy Władysława Kaliskiego - prezentacja prac w kościele Ewangelicko-Augsburskim w 

Tomaszowie Mazowieckim (prot. 2016/10); 

- Lotnik skrzydlaty, władca świata - do Muzeum Ziemi Wieluńskiej (prot. 2016/11); 

- Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-1945 - MTN Oddział 

Radogoszcz, ul. Zgierska 147 (prot. 2016/12);  

 

Przyjęto także zwrot eksponatów z wystawy czasowej Rewolucja 1905-1907. W 110 

rocznicę wybuchu, prezentowanej w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 od 

czerwca 2015 r.  
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Protokoły zdawczo-odbiorcze były sporządzane także w związku z prezentacją 

eksponatów (wybrane egzemplarze broni oraz obiekty archiwalne) na zajęciach ze studentami 

UŁ kierunku: wojskoznawstwo. 

Wszystkie wypożyczenia i zwroty eksponatów odnotowywane były w Ruchu 

Muzealiów w programie „Musnet Niebieski”. 

 

Obrazki z życia codziennego w getcie (5 szt.) wykonane przez Józefa Kownera w  

1943 roku farbami wodnymi na papierze zostały zwrócone właścicielowi, Żydowskiemu 

Instytutowi Historycznemu w Warszawie. Wykreślone zostały z księgi inwentarzowej 

depozytów oraz z kart w katalogu naukowym, przedmiotowym oraz w programie „Musnet 

Niebieski”. 

 

11. Działalność oświatowa i popularyzatorska 

 

W zakresie popularyzacji zbiorów prowadzone były następujące przedsięwzięcia: 

- Udział w corocznej imprezie „Noc w Muzeum”. 

- Udzielanie zainteresowanym informacji o zbiorach np. dziennikarzom prasowym, 

wytwórniom filmowym, studentom, telewizji. 

- Współudział w przygotowywaniu muzealnych katalogów wystaw oraz innych 

wydawnictw i publikacji, w tym także o tematyce martyrologicznej.  

- Skanowanie eksponatów dla potrzeb pracowników MTN i innych instytucji. 

- Bieżąca informacja o najciekawszych eksponatach pozyskanych do zbiorów.  

 

 

 

 

 

IV. Wystawy 

 

 

Jedną z najciekawszych form działalności Muzeum, jest praca związana z 

przygotowaniem i realizacją wystaw. Ekspozycje stwarzają płaszczyznę poznawczą poprzez 

kontakt z eksponatem oraz usystematyzowaną wiedzą. Dobre przygotowanie i zrealizowanie 
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wystawy daje sposobność do prowadzenia działalności upowszechniającej, u podstaw której 

leży edukacja historyczna społeczeństwa, w szczególności zaś młodzieży szkolnej. Poprzez 

przygotowane ekspozycje Muzeum może zarówno prezentować swoje zbiory, jak i prowadzić 

ciekawy program z zakresu edukacji historyczno-kulturowej.  

W roku sprawozdawczym 2016 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

zrealizowało ekspozycje w obiektach własnych oraz poza siedzibą. Głównym adresatem 

realizacji zewnętrznych były muzea na terenie województwa i kraju oraz placówki kulturalno-

oświatowe. Przeważnie były to wystawy wcześniej prezentowane w Muzeum, a także te 

dotyczące konkretnego tematu lub ważnej rocznicy historycznej.  

Wystawy były realizowane zarówno w oparciu o zbiory własne, jak i zbiorów innych 

instytucji i muzeów. Dzięki temu przygotowane ekspozycje zyskiwały na atrakcyjności dla 

zwiedzających, miały pełniejszy i bardziej interesujący charakter. Ponadto w roku 

sprawozdawczym 2016 prezentowaliśmy w Muzeum ekspozycje innych organizatorów, 

również zagranicznych.  

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

w 2016 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi realizowało plan wystawienniczy 

we wszystkich formach ekspozycyjnych. W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostaną 

wszystkie wystawy prezentowane w salach wystawienniczych Muzeum, a także w innych 

miejscach, poza obiektami naszej instytucji.  

Do dyspozycji odbiorców udostępniliśmy następujące wystawy: 

 

1. Wystawy stałe 

 

- Drogi do Niepodległej 1792-1921 

Wystawa zrealizowana w 2008 r. w salach wystawienniczych na dwóch piętrach, w 

siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13. Założeniem wystawy jest ukazanie walk o 

niepodległość, których specyfika odzwierciedla ducha narodowego Polaków. Główną ideą 

wystawy jest bowiem przedstawienie procesu kształtowania się ducha narodowego, którego 

konsekwencją była m.in. walka zbrojna okresu powstań narodowych i wysiłek militarny w 

1918-1921prowadzący do odzyskania suwerenności państwowej. Ekspozycja gromadzi 

różnorodny materiał wystawienniczy, który odnosi się do powyższej tematyki: począwszy od 

plakatów i afiszy, druków ulotnych, korespondencji, dokumentów osobistych, skończywszy na 

ikonografii w najszerszym jej zakresie (m.in.: grafika, rysunki, ryciny, zdjęcia, pocztówki). 

Tematyka odzwierciedlona została również poprzez eksponaty z zakresu sztuki (m.in.: rzeźby, 
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plakiety i numizmaty, biżuterię patriotyczną) oraz militaria: przede wszystkim broń, 

umundurowanie i elementy wyposażenia wojskowego.  

Autorami scenariusza byli Grażyna Janaszek, Ryszard Iwanicki, Joanna Sporczyk, 

Wojciech Wendland, a komisarzem wystawy G. Janaszek. 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna MTN, ul. Gdańska 13 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

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

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

głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13. Celem ekspozycji jest całościowe pokazanie historii 

więzienia przy ulicy Długiej (Gdańskiej) oraz przybliżenie społeczeństwu Łodzi i regionu, a 

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

walczących o wolność i niepodległość. Wystawa jest prezentowana w zachodnim skrzydle 

byłego więzienia, na parterze. Rozpoczyna ją seria zdjęć historycznych budynku i dziedzińca 

więziennego oraz galeria fotografii widoków Łodzi. Znajduje się tu również makieta obiektu 

więziennego z lat rewolucji 1905-1907.  

W dawnych celach, z zachowanymi oryginalnymi drzwiami i piecami, zgromadzono 

materiał historyczny obrazujący dzieje więzienia w okresie carskim i latach I wojny światowej. 

Natomiast w pomieszczeniach dawnej łaźni ukazano historię więzienia po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości, w latach okupacji hitlerowskiej oraz w okresie represji stalinowskich. 

Odwiedzający wystawę mogą obejrzeć archiwalne dokumenty i fotografie. 

Prezentowane są np.: zdjęcia obsługi więziennej z okresu carskiego, pismo o planowanych 

pracach  więźniów na rzecz miasta w latach 1914-1917, listy transportowe więźniarek 

przesyłanych do KL Auschwitz, KL Ravensbrück, sprawozdanie Wydziału Więziennictwa 

Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z informacją o likwidacji więzienia przy 

ul. Gdańskiej w lutym 1953 r. 

Większość prezentowanego materiału wystawienniczego poświęcona jest 

przetrzymywanym więźniom. Składają się nań: zdjęcia osobowe, uzupełnione krótkimi 

biogramami, strony z ksiąg ewidencyjnych i skorowidzów z lat okupacji hitlerowskiej oraz 

okresu stalinowskiego, wstrząsające fragmenty wspomnień i relacji. 

Niezwykłą wymowę i szczególny charakter mają nieliczne, ocalałe do dziś, osobiste 

pamiątki pobytu w więzieniu przy Długiej (Gdańskiej): oficjalna korespondencja, grypsy, 

różnego rodzaju pamiętniki, rysunki, grawerowane szklanki, modlitewniki.  Na wyjątkową 
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uwagę wśród tego rodzaju relikwii zasługują te wykonane z więziennego chleba: różańce, 

figurka św. Antoniego, szachy, kostki do gry, cygarniczka. 

Integralną część ekspozycji stanowią rekonstrukcje cel, w których ukazane zostały 

warunki, w jakich w różnych okresach przebywali osadzeni. Znajdują się one w końcowej 

części więziennego korytarza. Atmosferę represji okresu stalinowskiego stara się przybliżyć 

zainscenizowany pokój przesłuchań. Uwagę  zwiedzających przyciągnie także: dziedziniec 

wewnętrzny (miejsce spacerów więźniów) oraz  brama wjazdowa, w której znajduje się wejście 

do dawnej celi karnej zwanej karcerem. 

Autorkami scenariusza były Maria Głowacka oraz Małgorzata Lechowicz, komisarzem 

wystawy: M. Głowacka.  

Miejsce ekspozycji: MTN ul. Gdańska 13 

Czas ekspozycji cały rok 2016  

 

- 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 zróżnicowany 

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 III Rzeszę: poniżenie, terror i eksterminację ludności 

polskiej i żydowskiej. 

Prolog wystawy ukazuje patriotyczną postawę społeczeństwa Łodzi i ziemi łódzkiej 

wobec narastania groźby agresji ze strony III Rzeszy. Następnie prezentowane są eksponaty 

dotyczące wojskowych aspektów kampanii wrześniowej w regionie łódzkim, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziejów Armii Łódź. 

W najobszerniejszej części ukazana została panorama okupacji, od momentu włączenia 

Łodzi i części naszego regionu do III Rzeszy (w dniu 9 XI 1939 r.), aż do oswobodzenia ziemi 

łódzkiej w styczniu 1945 r. Poprzez różnorodne eksponaty chciano 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, a przede wszystkim z 

niemieckim prawem. 

Na ekspozycji nie zostały pominięte losy internowanych i więzionych oficerów Wojska 

Polskiego, ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu. Odpowiednie miejsce zajmuje 
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przedstawienie historii eksterminacji Polaków (w tym wielu mieszkańców Łodzi i ziemi 

łódzkiej), losów uwięzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych. 

W kolejnych częściach ukazano strukturę i główne formy działalności konspiracyjnej 

oraz walkę zbrojną podejmowaną na terenie ziemi łódzkiej. Szczególną uwagę przyłożono do 

charakterystyki formacji ZWZ-AK i innych organizacji militarnych oraz realizacji planu 

„Burza”. Prezentujemy wszystkie formy konspiracji, czyli również sabotaż, wywiad i tajne 

nauczanie. Nie pominięto również kwestii zaangażowania wielu łodzian w walkach w Polskich 

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

latach 1943-1945. 

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

zniszczenia miasta oraz początki odbudowy w warunkach powojennych. 

Na ekspozycji prezentowane są eksponaty wszystkich kategorii, które znajdują się w 

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

osobiste, relacje, wspomnienia; ikonografia: zdjęcia, karty pocztowe, rysunki; 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 2016 

 

- 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, załoga więzienna oraz ostatnia zbrodnia na 

więźniach, która miała miejsce z 17 na 18 stycznia 1945 r. Ekspozycja składa się z dwóch 

części. W pierwszej ukazane zostały martyrologia i warunki życia więźniów Radogoszcza w 



37 
 

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 fotografie ofiar i oprawców, dokumenty, 

narzędzia i przedmioty tortur oraz znajdujące się w zbiorach Muzeum pamiątki pozostałe po 

więźniach. 

Autorami scenariusza był zespół pracowników Muzeum, a komisarzem wystawy 

Grażyna Janaszek.  

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

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- Plenerowa wystawa sprzętu artyleryjskiego z okresu II wojny światowej  

Miejsce ekspozycji: MTN Oddział Martyrologii Radogoszcz, dziedziniec wewnętrzny 

Oddziału, ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- Listy transportowe 

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

Upamiętnia 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 m.in. na zapalającym się i gasnącym w trakcie zwiedzania świetle. 

O losach Żydów, ich martyrologii informują napisy, które są dostępne dla zwiedzających w 

następujących językach: hebrajskim, angielskim, polskim. 

Celem wystawy jest ukazanie wszystkich miejsc, z których przywożono Żydów do 

Litzmannstadt Getto oraz symboliczne ukazanie rozmiaru ich tragedii.  

Autorami scenariusza byli Anna Kulazińska, Julian Baranowski, a komisarzem 

wystawy A. Kulazińska 

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

Getto 12 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- Kufer rodziny Schwarz 

Wystawa stała zrealizowana w 2009 r. Kufer prezentowany na Stacji Radegast, był 

własnością austriackich Żydów – Anni i Ericha Schwarz (prawdopodobnie byli małżeństwem). 
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Według danych na listach transportowych Anni (ur. 17 stycznia 1910 r.) była krawcową, zaś 

Erich (ur. 25 grudnia 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 kwietnia 1942 r. W okresie 4-15 maja 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 maja 1942 r., znaleźli się również Anni i Erich. 

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

Organizacji WiN i przekazany do zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  

Autorką scenariusza oraz komisarzem wystawy była Anna Kulazińska.  

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

Getto 12 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- Litzmannstadt Getto 1940-1944. W 70. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto 

Wystawa stała zrealizowana w 2014 r. w Oddziale Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych Stacja Radegast. Celem ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym 

historii Litzmannstadt Getto.  

W pierwszej części ekspozycji zaznaczony został wielonarodowościowy charakter 

Łodzi oraz wpływ ludności żydowskiej na rozwój miasta przed 1939 r.. W dalszej część 

wystawy dokonano selektywnego wyboru najważniejszych wydarzeń. Dokumenty, biogramy 

oraz wspomnienia zostały wzbogacone o archiwalne fotografie ze 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 Izabeli Tereli, Sławomira Gawlika, Grzegorza 

Wróbla oraz Piotra Kręzla.  

Autorem scenariusza i komisarzem wystawy była I.  Terela   

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

Getto 12 



39 
 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

  - 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 Romów i Sinti z Austrii, głównie z regionu Burgenland. Na tym ściśle 

odizolowanym od getta terenie warunki mieszkalne i sanitarne były bardzo trudne. Ich 

konsekwencją był, już w połowie listopada 1941 r., wybuch epidemii tyfusu plamistego, który 

doprowadził 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 Izabeli Tereli   

Miejsce ekspozycji: MTN, Miejsce Pamięci Narodowej, ul. Wojska Polskiego 84 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 (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 przy ul. Stawowa 28, imienia 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, koło 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.  
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Autorzy scenariusza: Ryszard Iwanicki, Konrad Czernielewski, Agnieszka 

Jędrzejewska 

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 2016 

 

- 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. Prezentowane są jednak także fotografie najnowszego 

sprzętu, którym dziś posługują się polscy żołnierze. Celem wystawy jest promocja zarówno 

Muzeum, jako miejsca posiadającego ciekawe zbiory, jak i wojska, które w ten sposób chce 

pozyskać nowych rekrutów.  

Na wystawie oglądamy 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 także 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.  

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

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- 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. Ekspozycja funkcjonuje w liceum jako Sala Pamięci Więźniów Politycznych 

Okresu Stalinowskiego, jest hołdem dla prześladowanych, a dla uczniów placówki – wyjątkową 

lekcją 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 
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Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- 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 unikatowe zabytki architektury militarnej XX wieku 

(tytułowe: 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  

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

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

3. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2015) 

 

- Rewolucja 1905-1907. W 110.rocznicę wybuchu 

 Wystawa czasowa, prezentowana w siedzibie głównej Muzeum (Gdańska 13), od 17 

czerwca 2015 r. do końca maja 2016 r. Ekspozycja przygotowana w związku z przypadającą w 

2015 r. 110. rocznicą wybuchu Rewolucji 1905, przedstawiała okoliczności tego ważnego 

wydarzenia oraz jego przebieg. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród 

zwiedzających, częściowo ze względu na mocny kontekst regionalny. 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 (od grudnia 1906 r. do kwietnia 1907 r.) – zamknięcie największych 

łódzkich fabryk przez ich właścicieli, a tym samym pozbawienie środków do życia niemal 100 

tysięcy robotników i ich rodzin. 

Partnerzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo 

Historyczne. 

Autorka scenariusza i komisarzem wystawy była Anna Kulazińska 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 

 

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

 Wystawa czasowa prezentowana w Oddziale Martyrologii Radogoszcz od 08 maja 2015 

r. do 29 lutego 2016 r. Zgodnie z tytułem ekspozycja przygotowana w związku z 70. rocznicą 
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zakończenia II wojny światowej. Miała charakter monograficzny, a jej profil stanowiło zadanie 

edukacyjne skierowane do mieszkańców Łodzi i regionu.  

 Na wystawie wyróżnione były następujące zagadnienia: 

- 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.  

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. 

Odpowiedzialni: Rafał Pakuła i Magda Młynarska   

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

 

4. Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2016 r.  

 

- Lotnik skrzydlaty władca świata 

 Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum. Celem ekspozycji była 

prezentacja sylwetek słynnych polskich lotników, bohaterów I wojny światowej, wojny z Rosją 

bolszewicką oraz II wojny światowej, m.in. takich postaci, jak: Stefan Stec, Stanisław Skalski, 

Jan Zumbach, Eugeniusz Horbaczewski, Witold Urbanowicz i inni. Pokazane będą także 

sylwetki lotników związanych z ziemią łódzką: Stanisława Skarżyńskiego, Franciszka Żwirki, 

Stanisława Wigury czy Tadeusza Jeziorowskiego. 

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

szczątków samolotów, dokumenty osobiste) oraz (w dużej ilości) modele ich samolotów. 

Prezentowano również dioramy modelarskie, m.in. ukazujące zestrzelenie Henschla-126 przez 

Stanisława Skalskiego, we wrześniu 1939 roku. 

 Prezentowane eksponaty i modele pochodziły 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 
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łódzkiego środowiska modelarskiego. Wystawa powstała dzięki aktywnemu wsparciu Sklepu 

Modelarskiego „DA-TA” w Łodzi. 

Głównymi celami wystawy było  

- ukazanie interesujących pamiątek i modeli sprzętu lotniczego; 

- zaprezentowanie zwiedzającym, poprzez umiejętne wykorzystanie artefaktów i ich 

dokładnych opisów, najważniejszych faktów z dziejów polskiego lotnictwa wojskowego lat 

1914-1945; 

- przybliżenie postaci zapomnianych lotników - bohaterów bojów o Niepodległość Ojczyzny. 

 Autorem scenariusza i komisarzem wystawy był Konrad Czernielewski 

 Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum (Gdańska 13) 

 Czas prezentowania ekspozycji: 23 marca – 30 kwietnia 2016 r.  

 

- II Rzeczpospolita w karykaturze 

Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum. Celem ekspozycji było 

przedstawienie najważniejszych wydarzeń i postaci za pomocą satyry i karykatury. Na 

wystawie można było zatem obejrzeć m.in. karykatury Józefa Piłsudskiego, Ignacego 

Paderewskiego, Józefa Hallera, Wincentego Witosa oraz rysunki nawiązujące do Konstytucji 

Marcowej 1921 r., przewrotu majowego 1926 r., czy Konstytucji Kwietniowej 1935 r. 

Prezentowane eksponaty pochodziły m.in. z Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi oraz z wydawnictw i czasopism satyrycznych. 

 Ekspozycja była adresowana zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych. W celu 

zwiększenia atrakcyjności wystawy dla najmłodszych zwiedzających został zorganizowany 

tzw. „kącik interaktywny”, w którym można było ułożyć z „puzzli” własnoręcznie wybraną 

karykaturę. 

 Autorką scenariusza i komisarzem wystawy była Joanna Sporczyk-Moskal 

 Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum (Gdańska 13) 

 Czas prezentowania ekspozycji: 12 maja – wrzesień  

 

- Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…! 1050. rocznica Chrztu Polski na ziemiach 

Archidiecezji Łódzkiej 

 Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum. Ekspozycja została 

zrealizowana z myślą o 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu przez Polskę. Jej celem było m.in. 

pokazanie znaczenia tego wydarzenia. Przyjęcie chrześcijaństwa stało się jednym z trzonów 
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powstania państwowości, władcy polskiemu, Mieszkowi, wykorzystującemu rywalizację 

europejską, udało się doprowadzić do uznania Polski za misyjne terytorium podległe 

bezpośrednio Rzymowi. Wprowadziło to 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.  

 Wystawa tytułem nawiązywała do jednego z wezwań Jana Pawła II, wypowiedzianego 

podczas wizyty w Polsce. W swej głównej części opiera się o zbiory Muzeum i Archiwum 

Archidiecezjalnego w Łodzi, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum 

Modlitewnika Polskiego w Parznie oraz eksponaty Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

(pamiątki patriotyczno-religijne). Większość z unikatowych eksponatów jest po raz pierwszy 

prezentowana szerszemu gronu osób. Oryginalne bulle z pieczęciami, księgi, ewangeliarze, 

psałterze, kancjonały, sztandary, często z patriotycznymi elementami. Ponadto na wystawie 

ukazano reprezentatywne sylwetki, związane z naszym regionem, dziejami społeczno-

religijnymi na przestrzeni wieków.  

Środki finansowe uzyskano poprzez Konkurs prowadzony przez Narodowe Centrum 

Kultury oraz dofinansowanie z UM Łodzi.  

Do wystawy dołączony został folder z tekstami prof. dr hab. Anny Kowalskiej-Pietrzak, 

dr hab. Zofii Wilk-Woś, ks. dr. hab. M. Różańskiego, dr. K. Chylaka. 

Ekspozycja udostępniona została 29 czerwca 2016 i była odwiedzana podczas pobytu 

w Łodzi przez grupy ze Światowych Dni Młodzieży. Żeby wyjść naprzeciw obcokrajowcom 

zwiedzającym wystawę zostały przygotowane ulotki w językach angielskim i hiszpańskim, a 

plansze z tekstami zawierały tłumaczenie na j. angielski. Atrakcyjność wystawy została 

zwiększona poprzez stanowiska multimedialne, na których można było m.in. zapoznać się z 

sylwetkami świętych i błogosławionych związanych z ziemią łódzką, ułożyć puzzle.  

Inicjatorem ekspozycji był Grzegorz Wróbel, który wraz ze Sławomirem Gawlikiem, 

Mieczysławem Górą, Ryszardem Iwanickim oraz dr Sylwią Wielichowską, odpowiadał za jej 

realizację.  

 Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum (Gdańska 13) 

 Czas prezentowania ekspozycji: 29 czerwca 2016 – 31 stycznia 2017 

 

- Romowie dziś. Między tradycją a nowoczesnością 
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 Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum. Na ekspozycji 

zaprezentowano fotografie czterech pokoleń rodziny Markowskich. Autorką zdjęć jest Beata 

Gamrowska – fotografka i ilustratorka, absolwentka Akademii Fotograficznej w Warszawie i 

Studium Fotograficznego w Łodzi. Uzupełnienie wystawy stanowiły eksponaty związane z 

kulturą romską: kobiece stroje, książki edukacyjne, literatura piękna, albumy. 

Wystawie towarzyszyła prezentacja makiety tzw. obozu cygańskiego działającego w 

czasie II wojny światowej na terenie Litzmannstadt Getto. Losy ludności romskiej w latach 

1939-1945 przybliżały zaś wyświetlane zaś na ekspozycji filmy: „Samudaripen – Sam Strach”, 

„Samudaripen – Sam Strach cz. 2”, „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, „Spotkanie z 

Adamem Bartoszem”. 

Wystawa została realizowana w ramach projektu „CZTERY STRONY ŚWIATA” 

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce oraz wykonana dzięki dotacji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerem dla tego przedsięwzięcia było 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ETHNOS”. 

Osoby odpowiedzialne ze strony MTN: Joanna Sporczyk-Moskal, dr Zofia Trębacz, dr 

Sebastian Adamkiewicz. 

 Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum (Gdańska 13) 

 Czas prezentowania ekspozycji: 25 października 2016 r. – 9 stycznia 2017 r.  

 

- Auschwitz – fabryka śmierci. Topografia i codzienność obozu koncentracyjnego oraz 

Zagłady 

 Wystawa czasowa prezentowana w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Projekt 

wspólny Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia (NS-DOK) oraz Petera Siebersa i 

Gideona Greifa, przy współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ekspozycja 

pokazywała, że „Auschwitz” było i jest konkretnym punktem na mapie. „Auschwitz, fabryka 

śmierci” to pierwsza tak szczegółowa rekonstrukcja miejsca kaźni w jego wymiarze 

planistycznym i budowlanym. Trzonem wystawy były rysunki techniczne i plany 

architektoniczne, które stanowiły pełną dokumentację tak zwanego obozu macierzystego. 

Ukazano również rekonstrukcje obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz podobozu w 

Monowicach. Prezentowane rysunki techniczne zestawiono z rysunkami wykonanymi przez 

więźniów oraz ich biografiami. Dzięki temu zabiegowi technokracja terroru i zagłady stanęła 

naprzeciw pełnej cierpienia codzienności więźniów. Natomiast na stanowiskach 

multimedialnych prezentowano świadectwa ocalałych.  
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Wystawa „Auschwitz, fabryka śmierci” pokazywana była po raz pierwszy w Centrum 

Dokumentacji Nazizmu między 21 listopada 2014 roku, a 3 maja 2015 roku. Liczba około 

28500 odwiedzających świadczy o ogromnym zainteresowaniu. Ekspozycję, a także 

towarzyszący jej program edukacyjny, wsparło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN, 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, jak również kasa oszczędnościowa Sparkasse 

KölnBonn i kolońskie przedsiębiorstwo komunikacji publicznej Kölner Verkehrsbetriebe AG.  

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było pierwszym miejscem w Polsce, 

w którym można było zapoznać się z tą ekspozycją.  

Osoby odpowiedzialne ze strony MTN: Izabela Terela, Rafał Pakuła 

Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, Zgierska 147 

Czas prezentowania: 29 kwietnia – 26 sierpnia 2016 r.  

 

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

 Wystawa czasowa prezentowana w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. 

W tragicznym dla narodu polskiego okresie, latach okupacji niemieckiej, ogromną rolę 

w zachowaniu tożsamości narodowej odegrała walka o zachowanie kultury i oświaty polskiej, 

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

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

dłużej niż dokument jego kultury”, aparat niemieckiej administracji okupacyjnej natychmiast 

przystąpił do realizacji programu niszczenia kultury polskiej. Już w 1939 r. z inicjatywy 

ocalałych nauczycieli, niedawnych studentów i harcerzy zorganizowane zostało tajne 

szkolnictwo. Aresztowania, represje i wysiedlenia wymogły zachowanie tej działalności w 

głębokiej konspiracji. Najpopularniejszą, z tego powodu, formą kształcenia stało się nauczanie 

indywidualne 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.  

Prezentowana wystawa oraz towarzyszące jej wydawnictwo przybliża tą tematykę 

mieszkańcom Łodzi, a szczególnie młodzieży. Ekspozycja posiada wymiar nie tylko 

edukacyjny, ale także wychowawczy. Przez bogato rozwinięty aspekt regionalny, zapoznaje 

widza z funkcjonowaniem tajnych kompletów w Łodzi. Poruszane zagadnienia zostały 

zobrazowane poprzez ikonografię, archiwalia i realia historyczne. Uzupełnieniem ekspozycji 

są biogramy nauczycieli i uczniów tajnego nauczania oraz prezentacja ich dokumentów 

osobistych, fotografii oraz odznaczeń. 

 Wystawa jest współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi. 
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 Autorka scenariusza i komisarz wystawy: Magda Młynarska 

 Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, Zgierska 147 

 Czas prezentacji: 20 października 2016 – kwiecień 2017 r.  

 

- Post 41. Relacje z Litzmannstadt Getto 

 Wystawa czasowa prezentowana w Oddziale Stacja Radegast, uroczyście otwarta 

podczas obchodów 72. rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Ekspozycja została przygotowana 

przez Reginę Wonisch oraz Angelikę Brechenelmacher z Wiednia. Prezentowane są na niej 

dokumenty, pocztówki, fragmenty kroniki getta, fotografie. Materiały składają się na swoistą 

narrację upamiętniającą pięć tysięcy wiedeńskich Żydów przewiezionych przez niemieckiego 

okupanta do Łodzi. Większość z nich zmarła z głodu, inni zostali wymordowani w Kulmhof 

(Chełmno), tylko nieliczni ocaleli.  

Prezentowane na wystawie materiały archiwalne są własnością Archiwum 

Państwowego w Łodzi. Wystawie towarzyszy specjalistyczne albumowe wydawnictwo w 

języku niemieckim i polskim oraz okolicznościowa ulotka w języku polskim i angielskim. 

Osoby odpowiedzialne ze strony MTN: Sławomir Gawlik, Grzegorz Wróbel 

Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast 

Czas prezentacji: 29 sierpnia 2016 r. – 31 stycznia 2017 r.  

 

5. Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2016 r.  

 

- Legenda Powstania Styczniowego  

 Wystawa czasowa przygotowana w 2013 r. w Muzeum, z okazji na 150. rocznicę 

Powstania Styczniowego. Celem było przedstawienie najważniejszych wydarzeń i postaci z 

okresu 1863-1864, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Łodzi i regionie oraz różnych 

form upamiętniania tego zrywu niepodległościowego.  

 Autor scenariusza: dr Sylwia Wielichowska 

 Miejsce ekspozycji: Wojskowe Centrum Kształcenia Kadr Medycznych 

 Czas prezentacji: 04 stycznia – 01 kwietnia 2016 r. 

Liczba zwiedzających: brak danych 

 

- Żołnierze gen. Maczka  

Wystawa czasowa przygotowana w 2010 r. i prezentowana w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz. Wypożyczone plansze zawierały informacje na temat pancernego szlaku żołnierzy 
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generała Maczka: od motoryzacji 10 Brygady Kawalerii w latach 1937-1939, przez walki w 

czasie w kampanii wrześniowej 1939 r., obronę Francji w 1940 r., stacjonowanie w Wielkiej 

Brytanii w latach 1940-1944, po walki w Normandii, na terenie Belgii i Holandii, po 

wyzwolenie Bredy i dotarcie do Wilhelmshaven 6 maja 1945 r. oraz okupację Niemiec w latach 

1945-1947. 

Autor scenariusza: Andrzej Rukowiecki 

Miejsce ekspozycji: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi; Bunkier w 

Konewce; Piknik z okazji Ogólnopolskich Dni NATO 

Czas prezentacji: 6 maja 2016 r. (WCKMed); 19 lipca – 21 grudnia 2016 r.; 9 lipca 

Liczba zwiedzających: 300 osób; ok.2 000 osób;  

 

- Tam rodziła się niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu  

 Wystawa czasowa przygotowana w 2013 r., prezentowana w siedzibie głównej 

Muzeum. Ekspozycja powstała w wyniku współpracy Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi z Hufcem ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu. Celem wystawy jest zapoznanie z 

historią Legionów, zwłaszcza z ich bojami stoczonymi na wschodzie. Przedstawione zostają 

też informacje o odbudowanych przez harcerzy z Hufca ZHP w Zgierzu  cmentarzach na 

Wołyniu. 

Autor scenariusza: dr Sylwia Hadrysiak 

Miejsce ekspozycji: Centrum Dialogu Kostiuchnówka na Ukrainie 

Czas prezentacji: 10 maj – 15 czerwiec 2016 

Liczba zwiedzających: brak danych 

 

- Proces norymberski. Zbrodniarze i ich ofiary  

 Wystawa czasowa przygotowana w 60. rocznicę ogłoszenia wyroku przez 

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Ekspozycja ukazywała powstanie i 

rozwój NSDAP, sylwetkę Adolfa Hitlera i jego dwóch czołowych współpracowników: Josepha 

Goebbelsa i Heinricha Himmlera. Przybliżała zwiedzającym barbarzyńskie metody 

prowadzenia wojny i ludobójczą realizację ideologii nazizmu. Wreszcie ukazywała główne 

wydarzenia procesu, sylwetki oskarżycieli, sędziów oraz 22 głównych podejrzanych.  

Autor scenariusza:  

Miejsce ekspozycji: Areszt śledczy ul. Smutna; Wojskowe Centrum Kształcenia 

Medycznego w Łodzi 
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Czas prezentacji: 6 czerwca – 5 września 2016 r.; 16 listopada – 20 grudnia 2016 

(WCKMed) 

Liczba zwiedzających: ok. 350 osób; ok. 200 osób 

 

- Wrzesień '39. Pamiętamy 

 Wystawa czasowa, przygotowana w 2014 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, w 

związku z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystawa ma charakter monograficzny, 

przedstawia sytuację geopolityczną w przededniu wybuchu II wojny światowej, kalendarium 

kampanii wrześniowej oraz szczegółowy opis zmagań Armii Łódź.   

 Autorzy scenariusza: Magda Młynarska, Rafał Pakuła, Ryszard Iwanicki 

 Miejsce ekspozycji: Piknik Historyczny; Areszt Śledczy, ul. Smutna 

 Czas prezentacji: 27 sierpnia (Piknik); 5 września – 8 listopada 2016 r.  

Liczba zwiedzających: 2000 osób; 312 osób 

 

- Zbrodnia i pamięć. Bykownia – czwarty cmentarz katyński 

 Ekspozycja czasowa przedstawiająca problematykę katyńską oraz badania 

archeologiczno-ekshumacyjne podejmowane przez polskich specjalistów w Kijowie-Bykowni. 

Wystawa ma na celu ukazania kolejnych miejsc martyrologii ludności polskiej na Wschodzie. 

Autorzy scenariusza: Mieczysław Góra, Ryszard Iwanicki 

 Miejsce ekspozycji: Gimnazjum nr 10 w Łodzi 

 Czas prezentacji: 5 – 27 października 2016 r. 

Liczba zwiedzających: 158 osób 

 

- Lotnik skrzydlaty władca świata 

Wystawa czasowa, prezentowana w siedzibie głównej Muzeum w bieżącym roku. 

Celem ekspozycji była prezentacja sylwetek słynnych polskich lotników, bohaterów I wojny 

światowej, wojny z Rosją bolszewicką oraz II wojny światowej. Ekspozycja pokazuje także 

sylwetki lotników związanych z ziemią łódzką: Stanisława Skarżyńskiego, Franciszka Żwirki, 

Stanisława Wigury oraz Tadeusza Jeziorowskiego. 

Autor scenariusza: Konrad Czernielewski 

 Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

 Czas prezentacji: 24 października 2016 r. – na wypożyczeniu 
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- Tradycja obchodów Święta Niepodległości 

 Wystawa czasowa, prezentowana w siedzibie głównej Muzeum na przełomie lat 2012 i 

2013 roku. Celem ekspozycji było pokazanie, jak kształtowała się tradycja obchodów Święta 

Niepodległości. Na wystawie prezentowane były cytaty z gazet wydawanych w okresie 

międzywojennym w różnych regionach Polski, odnoszące się do tradycji obchodów dnia 11 

listopada oraz ilustracje z obchodów tego dnia. 

Autor scenariusza: Joanna Sporczyk-Moskal 

 Miejsce ekspozycji: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 w Łodzi 

 Czas prezentacji: 3 – 30 listopada 2016 r. 

 Liczba zwiedzających: 300 osób 

 

- Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim 

 Wystawa czasowa zorganizowana w 80. rocznicę śmierci J. Piłsudskiego. Ekspozycja 

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 jako zwykłego człowieka.  

 Autor scenariusza: Andrzej Kacperski 

 Miejsce ekspozycji: Rynek Manufaktury – VI Piknik Niepodległościowy 

 Czas prezentacji: 11 listopada 

 Liczba zwiedzających: 6000 osób 

 

- Droga do Polski 

 Wystawa czasowa przygotowana w związku ze świętem Niepodległości, prezentująca 

drogę wiodącą Polaków do odzyskania Ojczyzny. 

Miejsce ekspozycji: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzezinach 

 Czas prezentacji: 10 grudnia 2016 r. – wystawa na wypożyczeniu. 

 

- Łódź w czasie I wojny światowej. W 110. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny 1914-1918 

 Wystawa czasowa przygotowana na 100. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny. 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, trudne warunki sanitarne. Ukazano pożogę i zniszczenia oraz ofiary wojny, także 

nekropolie, na których pochowano dziesiątki tysięcy poległych żołnierzy walczących stron. 

Bogata ikonografia zamieszczona na ekspozycji przypomina, jak wiele okrucieństwa niesie 
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wojenna ideologia. 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. 

Autor scenariusza: Konrad Czernielewski 

 Miejsce ekspozycji: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi 

 Czas prezentacji: 20 grudnia 2016 r. – wystawa na wypożyczeniu. 

 

 

 

V. Prace naukowo-badawcze 

  

 Działalność naukowo-badawcza stanowi podstawę do realizacji wszystkich 

przedsięwzięć merytorycznych Muzeum. Do realizacji wystaw, programu edukacyjnego, 

wydawania publikacji potrzebna jest wiedza umieszczona w opracowaniach, monografiach, 

zasobach archiwalnych oraz magazynach muzealnych. W ramach tej działalności prowadzono 

prace wynikające ze Statutu Muzeum, planu pracy na 2016 r. oraz z bieżących potrzeb 

placówki.  

 Formą tego typu działań były prace poparte kwerendami, a 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, literaturę 

naukową i prasę oraz prowadzili rozpoznanie w zasobach archiwalnych, zbiorach muzealnych 

i kolekcjach prywatnych. Ta płaszczyzna aktywności decyduje następnie o poziomie i wartości 

zrealizowanych projektów. Dotyczy ona między innymi: opracowań naukowych zbiorów, 

realizowanych wystaw, publikowanych artykułów, różnego rodzaju innych wydawnictw, 

konsultacji naukowych, udział w sesjach, konferencjach i sympozjach.      

W 2016 roku zrealizowano zdania naukowo-badawcze ujęte w planie pracy Muzeum, 

jak i przedsięwzięcia w nim nieuwzględnione, a wynikające z bieżących potrzeb.  
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1. Prace związane z przygotowywaniem i opracowywaniem materiałów 

 

W 2016 roku w celu realizacji zaplanowanych zadań w Muzeum, wykonane zostały 

następujące prace naukowo-badawcze: kwerendy w celu opracowania scenariuszy wystaw, 

kwerendy do przygotowywanych artykułów i wydawnictw do druku, kwerendy do 

kontynuowanych bądź rozpoczynanych projektów naukowych, opracowania scenariuszy 

wystaw, opracowania naukowe oddane do druku: 

 

- Kwerendy prowadzone w związku z opracowywaniem scenariusza do wystawy II 

Rzeczpospolita w karykaturze. Kwerendy przeprowadzono w zbiorach następujących 

placówek: 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

- Muzeum Niepodległości w Warszawie 

- Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie  

- Muzeum Narodowe w Kielcach 

 Osoba odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal 

 Termin realizacji: styczeń-luty 

 

- Kwerendy uzupełniające prowadzone w związku z przygotowywaniem artykułu (pt.: 

„Feministyczny” rykoszet? Charakterystyka polskiego pisarstwa poświęconego historii 

żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz kobiet świętych i błogosławionych) do publikacji 

rocznicowej Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Kwerendy zostały przeprowadzone w następujących placówkach: 

 - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

 Osoba odpowiedzialna: dr Sylwia Wielichowska 

 Termin realizacji: I kwartał 2016 r. 

 

- Kwerenda uzupełniająca do przygotowywanej prelekcji (pt.: Być kobietą w Łodzi na przełomie 

wieków (XIX-XX), przeprowadzonej w ramach cyklu „Lubię wiedzieć” organizowanego w 

Muzeum Miasta Łodzi, Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych. Kwerendy zostały 

przeprowadzone w następujących placówkach: 

- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
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 - Muzeum Miasta Łodzi 

 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 Osoba odpowiedzialna: dr Sylwia Wielichowska 

 Termin realizacji: I kwartał 2016 r.  

 

- Kwerendy uzupełniające do przygotowywanej prelekcji (Udział kobiet w strukturach 

wojskowych i podziemnych w czasie II wojny światowej), przeprowadzonej w ramach 

współpracy z Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Kwerendy zostały 

przeprowadzone w następujących placówkach: 

- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 Osoba odpowiedzialna: dr Sylwia Wielichowska 

 Termin realizacji: I połowa 2016 r.  

 

- Kwerendy uzupełniające (wybór pocztówek z wizerunkiem Łodzi oraz telegramów 

patriotycznych) w związku z opieką kuratorską nad wystawą Łódź i znane osobistości z nią 

związane na znakach pocztowych. Kwerendy zostały przeprowadzone w zbiorach Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

 Osoba odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal 

 Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 

 

- Kwerendy prowadzone w związku z planowaną na 2017 r. wystawą pt.: Tadeusz Kościuszko. 

1746-1817. Obywatel świata. Kwerendy przeprowadzono w: 

 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

- bibliotekach 

 - stronach internetowych 

 Osoba odpowiedzialna: Anna Kulazińska 

 Termin realizacji: II połowa 2016 r.  

 

- Kwerendy, kontynuowanie prac oraz dalsza realizacja projektu naukowo-badawczego 

dotyczącego historii więzienia przy ul. Gdańskiej 13 w latach 1885-1953. Projekt ten służy 

uzupełnianiem w dane o więźniach, funkcjonującego na wystawie stałej stanowiska 

multimedialnego, które umożliwia zwiedzającym zapoznanie się nie tylko z dziejami budynku 
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więziennego, ale także z biogramami więźniów i więźniarek. Celem jest wypracowanie, jak 

najbardziej kompletnej bazy danych o więźniach politycznych osadzonych w więzieniu przy 

Gdańskiej w latach od 1885 do 1953 roku. W ramach tego przedsięwzięcia kontynuowane będą 

poszukiwania dokumentów, fotografii, pamiątek oraz wspomnień byłych więźniów. Realizacja 

tego projektu wymaga prowadzenia dalszych kwerend w Archiwum Państwowym w Łodzi i 

Instytucie Pamięci Narodowej. 

Osoba odpowiedzialna: dr Sylwia Wielichowska 

Termin realizacji: cały rok 

 

- Kwerendy przeprowadzane w związku z bieżącymi pracami merytorycznymi, 

przygotowywanymi spotkaniami, prelekcjami oraz artykułami, Kwerendy są prowadzone w 

następujących placówkach: 

 - Archiwum Państwowe w Łodzi 

- Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Łodzi 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

- Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

- Archiwum Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

Osoby odpowiedzialne: Dział Historyczny  

Termin realizacji: cały rok 

 

- Przeprowadzenie kwerend do przygotowywanej na 2017 r. wystawy Tadeusz Kościuszko 

1746-1817. Obywatel świata. Wystawa będzie zorganizowana z okazji 200. rocznicy śmierci 

Tadeusza Kościuszki, przypadającej na 15 października 2017 r. Do dzisiejszego dnia jest on 

jednym z najlepiej rozpoznawalnych Polaków na całym świecie. Wystawa ma na celu 

pokazanie Tadeusza Kościuszkę nie tylko jako polskiego bohatera narodowego, ale także 

amerykańskiego, białoruskiego, francuskiego czy litewskiego. Wystawa oparta będzie o zbiory 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, uzupełniona eksponatami i faksymilami ze 

zbiorów m.in. Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Historycznego m.st. 

Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, 

Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki PAN w 

Kórniku, Archiwum West Point, Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku, The New York 

Historical Society. Kwerendy przeprowadzono w zbiorach Muzeum Tradycji 
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Niepodległościowych, bibliotekach, dokonano także wyboru multimediów do wykorzystania 

w planowanej ekspozycji.  

 Osoby odpowiedzialne: Anna Kulazińska  

 Termin realizacji: III-IV kwartał 2016 r. 

 

- Prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych, zbieranie materiałów potrzebnych do 

zajęć lekcyjnych, warsztatów, prezentacji materiałów edukacyjnych dla potrzeb Działu 

Edukacyjnego Muzeum przy ul. Gdańskiej 13. W wyniku kwerend pozyskanie materiałów 

(skany, odbitki) wykorzystywanych następnie w działalności edukacyjnej. 

Osoba odpowiedzialna: Anna Kulazińska 

Termin realizacji: cały rok 

 

- Prowadzenie kwerend w ramach prac nad artykułem Żydzi na obszarze ziemi Łódzkiej w latach 

30-tych XX wieku – liczebność, rozmieszczenie i udział w życiu gospodarczym. Zarys 

Problematyki. Kwerendy przeprowadzono w: 

- Archiwum Państwowym w Łodzi (głównie Akta Miasta Łodzi, Urząd Wojewódzki 

Łódzki i materiały statystyczne) 

- kwerendy prasowe takich tytułów jak „Kurier Łódzki”, i „Głos Poranny” 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek 

 Termin realizacji: I połowa roku 

 

- Przeprowadzenie kwerend pod kątem realizacji warsztatów „Wojtek-żołnierz II korpusu 

polskiego” (odnaleziono kilkanaście archiwaliów, ikonografii i muzealiów związanych z II 

Korpusem Polskim, których skany wykorzystano w prezentacji multimedialnej do warsztatów) 

oraz do przygotowania nowych prelekcji „Tradycja obchodów Święta Niepodległości” i „O 

odzyskanie niepodległości” (odnaleziono kilkadziesiąt archiwaliów i ikonografii związanych z 

tradycjami upamiętniania odzyskanie niepodległości przez Polskę, których skany 

wykorzystałam w prezentacjach multimedialnych do prelekcji) 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek 

 Termin realizacji: I połowa roku 

 

- Prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych zarówno na potrzeby badań naukowych, 

jak i prowadzonej działalności edukacyjnej. Dzięki ich przeprowadzeniu poszerzono wiedzę o 

dziejach Wojska Polskiego, polskich formacji paramilitarnych oraz organizacjach 
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niepodległościowych, ze szczególnym uwzględnieniem historii Łodzi oraz regionu. Kwerendy 

przeprowadzono w następujących placówkach: 

 - Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 

 - Centralnej Bibliotece Wojskowej oraz Centralnym Archiwum Wojskowym  

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

Termin realizacji: cały rok 

 

- Przeprowadzenie kwerend na potrzeby koncepcji wystawy czasowej dla Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej – 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w operacji „Market-Garden”. 

Ukazywała by dzieje polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej ze szczególnym 

uwzględnieniem jej udziału w operacji „Market-Garden” i walkach pod Arnhem-Driel w dniach 

21-25 września 1944 roku. Na wystawie zaprezentowane byłyby: broń i oporządzenie bojowe 

walczących pod Arnhem-Driel wojsk; pamiątki po polskich spadochroniarzach: fotografie, 

dokumenty osobiste, mundury oraz odznaczenia. Pokazane zostanie też wyposażenie 

żołnierskie: konserwy, oryginalne papierosy (z epoki), menażki i manierki, radiostacje, środki 

opatrunkowe, mapniki, plecaki, spadochron itp. Kwerendę przeprowadzono w zbiorach 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych (wybrano 52 eksponaty: 3 poz. archiwaliów, 8 

ikonografii ora 41 poz. muzealiów) oraz przeprowadzono rozeznanie wśród prywatnych 

kolekcjonerów.  

 Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

 Termin realizacji: IV kwartał 2016 r.  

 

- Przeprowadzono kwerendy do wystawy czasowej „PIEŚŃ KAMIENIOŁOMU. Obóz zagłady 

Mauthausen-Gusen” w zbiorach następujących placówek: 

- Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie 

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie 

- Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

- Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 

 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

- Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
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- kolekcjach prywatnych 

Osoba odpowiedzialna: Ryszard Iwanicki  

 

- 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.”  

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Źródlak 

Termin realizacji: cały rok 2016 

 

- Prowadzenie uzupełniającej kwerendy w celu opracowania całościowej monografii więzienia 

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

szczegółowego opracowania. Kwerenda prowadzona była 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. Efektem będzie przygotowanie szczegółowej listy ofiar niemieckiej masakry 

więźniów Radogoszcza w styczniu 1945 r. Publikacja będzie podsumowaniem 

kilkunastoletnich badań nad dziejami więzienia radogoskiego. 

Osoby odpowiedzialne: Wojciech Źródlak, współpraca Ryszard Iwanicki 

Termin realizacji: cały rok 2016 

 

- Przeprowadzanie kwerend w związku z przygotowywanymi prelekcjami. Celem pierwszej 

prelekcji (pt.: Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939-

1945) jest przedstawienie historii powstania i funkcjonowania Pomocniczej Wojskowej Służby 

Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Jako datę początkową przyjęto oficjalne 

powstanie PSK w ZSRR w 1941 r., data końcowa to zakończenie działań wojennych w 1945 r. 

i stopniowe rozwiązywanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a wraz z nimi likwidacja 

kompanii kobiecych. Druga prelekcja – Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w 

Łodzi w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych – ma prezentować eksponaty 

Muzeum dotyczące obozu przy ul. Przemysłowej i jego filii w Dzierżąznej. Celem trzeciej 

prezentacji – Tajne nauczanie 1939-1945 jest przybliżenie zasad organizacji i funkcjonowania 

tajnego nauczania na ziemiach polskich okupowanych w latach II wojny światowej przez ZSRR 
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i III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w Łodzi i regionie 

łódzkim. Kwerendy przeprowadzono w następujących placówkach:  

- Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 

- Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Łódzki 

- Ośrodku Karta w Warszawie 

- Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo w Warszawie 

- Ośrodku Karta w Warszawie 

- Muzeum Oświaty w Puławach 

- Muzeum Narodowym w Krakowie 

- Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

- Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej 

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 Osoba odpowiedzialna: Magda Młynarska 

 Termin realizacji: I-III kwartał 2016 r.  

 

- Przeprowadzenie kwerendy w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi oraz w prasie („Głos 

Robotniczy” (1946-1970), „Dziennik Łódzki” (1946-2005) do projektu dotyczącego historii 

EC-1) 

 Osoba odpowiedzialna: dr Karol Jadczyk 

 

- Przeprowadzono kwerendę prasową („Dziennik Łódzki”, „Głos Robotniczy”) w celu 

pozyskania informacji do opracowania zbiorów ikonograficznych Muzeum. 

Osoba odpowiedzialna: mgr Michał Hankiewicz 

 

- Kwerendy prowadzone głównie w celu uzyskania informacji potrzebnych dla naukowego 

opracowywania zbiorów Muzeum oraz do prac naukowych w Dziale Zbiorów MTN w Łodzi. 

Kwerendy przeprowadzono w następujących instytucjach: 

- Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  

- Archiwum Państwowym w Łodzi 

- Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi  

- Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  

Osoby odpowiedzialne: Dział Zbiorów 

 Termin realizacji: cały rok 
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- Prowadzenie kwerend w zasobach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych do 

planowanych publikacji, na miejscu i on-line: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka PAN w Kórniku, Archiwum Państwowe w Łodzi, 

Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Narodowe 

w Krakowie, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie. 

 Osoba odpowiedzialna: dr Karol Jadczyk 

 

- Kwerendy naukowe prowadzone w ramach – „Projektu Makieta Litzmannstadt-Getto.” 

Kontynuacja kwerendy z poprzedniego roku, prowadzona w instytucjach polskich i 

zagranicznych dotycząca gromadzenia danych budynków znajdujących się na terenie byłego 

getta oraz historii osób zamkniętych na jego obszarze.  

Osoba odpowiedzialna: Izabela Terela, (od sierpnia – dr Zofia Trębacz) 

Termin realizacji: cały rok 

 

- Kwerenda w celu zgromadzenia materiałów dotyczący historii Stacji Radegast oraz deportacji 

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

oraz zagranicznych. Celem jest opracowanie monografii dotyczącej historii Stacji Radegast 

(1936-2004). 

Osoba odpowiedzialna: I. Terela 

Termin realizacji: I połowa roku 

 

- Realizowanie bieżących kwerend dla rodzin osób przebywających w czasie II wojny 

światowej w Litzmannstadt Getto. Kwerendy realizowane były na bieżąco poprzez 

poszukiwania prowadzone w listach transportowych, udostępnionych na sali ekspozycyjnej. 

Ich wynik przekazywany jest rodzinie, w zależności od wielkości kwerendy, natychmiast lub 

w późniejszym okresie w postaci e-maila. Bardzo często kwerendy z list uzupełniam 

kontaktami oraz linkami pomocnymi w dalszych poszukiwaniach, są to m.in. Archiwum 

Państwowe w Łodzi oraz Żydowski Instytut w Warszawie. Przy realizacji kwerend pomocne 

są bazy internetowe Yad Vashem, YIVO oraz straty.pl.  

Osoby odpowiedzialne: Pracownicy merytoryczni Oddziału Stacja Radegast 

Termin realizacji: cały rok 2016  
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- Kwerendy naukowe w literaturze przedmiotu, w bibliotekach, archiwach, muzeach oraz u 

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

w Litzmannstadt-Getto 1940-1944” oraz w celu pozyskania materiału źródłowego do artykułu 

popularno-naukowego pt. „Młodzi świadkowie Holokaustu z Litzmannstadt-Getto”. Tematy 

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

i funkcjonowania getta w Łodzi. Jedynie sygnalizacyjnie podnoszono te tematy i warto się 

pochylić się nad tymi zagadnieniami, przybliżyć je odbiorcy. 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

Termin realizacji: I-IV kwartał 2016 roku 

 

- Opracowanie scenariusza wystawy Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…! 1050. rocznica 

Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej. Scenariusz wystawy powstawał we 

współpracy z historykami, specjalizującymi się w historii Polski średniowiecznej: z prof. Anną 

Kowalską-Pietrzak i dr hab. Zofią Wilk-Woś. 

 Osoby odpowiedzialne: Grzegorz Wróbel, Sławomir Gawlik, Ryszard Iwanicki, 

Mieczysław Góra, dr Piotr Machlański 

 Termin realizacji: marzec-maj 2016 r.  

 

- Opracowanie wstępnej koncepcji nowej wystawy stałej dotyczącej dziejów hitlerowskiego 

Rozszerzonego Więzienia Politycznego na Radogoszczu. W założeniu wypracowanie nowej 

wystawy ma na celu przywrócenie historycznej pamięci Radogoszcza i tragedii jaka w nim się 

wydarzyła. Założeniem wystawy powinno być wzbudzenie wśród odwiedzających poczucia, 

że znajdują się w miejscu naznaczonym krwią i cierpieniem. Jednocześnie autorom wystawy 

zależy na tym, aby wzbudzała refleksje na temat wartości humanistycznych i godności ludzkiej, 

tak mocno sponiewieranych w czasie wojny. Wystawa powinna mieć nie tylko charakter 

poznawczy, ale także wychowawczy, zachowując i podkreślając jednocześnie wyjątkowość 

miejsca pamięci narodowej. Powinna również zawierać w sobie elementy służące refleksji i 

zadumie nad przeszłością. 

 Osoba odpowiedzialna: Pracownicy merytoryczni Muzeum 

 Termin realizacji: sierpień-październik 2016 r. 

 

- Opracowanie i napisanie koncepcji wystawy Tadeusz Kościuszko. 1746-1817. Obywatel 

świata, planowanej na 2017 r. w związku z 200. rocznicą śmierci T. Kaściuszki. 

 Osoba odpowiedzialna: Anna Kulazińska 
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 Termin realizacji: II połowa roku 2016. 

 

- Opracowanie koncepcji wystawy (wspólnie z młodzieżą) i zarysu scenariusza Baron i książę 

Rewolucji. Patroni osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. Ekspozycja realizowana przez młodzież 

z XVIII LO, będzie opowiadać o patronach osiedla: Józefie Montwille-Mireckim (zwanym 

księciem Rewolucji), Gustawie Daniłowiczu, Feliksie Perlu, Henryku Baronie oraz Ksawerym 

Praussie. Pokazane będą m.in. takie wydarzenia historyczne jak: Rewolucja 1905-1907, 

działalność Organizacji Bojowej PPS, Legiony Polskie w czasie I wojny światowej oraz  

powstanie osiedla im. Montwiłła-Mireckiego i tragiczna historia jego mieszkańców 

wysiedlonych w czasie II wojny światowej.  Wystawa będzie miała charakter planszowy (ok. 

12 plansz), termin realizacji – czerwiec 2017 r., miejsce realizacji: XVIII LO, ul. Perla 11.  

 Osoba odpowiedzialna: Anna Kulazińska 

 Termin realizacji: II połowa roku 2016. 

 

- Opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o Litzmannstadt-Getto (edycja 2016) oraz 

regulamin konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”(edycja 2016). 

 Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

 Termin realizacji: styczeń 2016 r.  

 

- Opracowanie dokumentacji do dotacji celowej do Narodowego Centrum Kultury na wystawę 

Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…! 1050. Rocznica Chrztu Polski na ziemiach 

Archidiecezji Łódzkiej. 

 Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

 Termin realizacji: kwiecień 2016 r. 

 

- Opracowanie dokumentacji do dotacji celowej do Urzędu Miasta Łodzi na wystawę Trwajcie 

w tym świętym dziedzictwie…! 1050. Rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji 

Łódzkiej. 

 Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

 Termin realizacji: kwiecień 2016 r. 

 

- Opracowanie dokumentacji do dotacji celowej do PGE na wystawę Trwajcie w tym świętym 

dziedzictwie…! 1050. Rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej. 

 Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 



62 
 

 Termin realizacji: kwiecień 2016 r. 

 

- Opracowanie folderu towarzyszącego ekspozycji II Rzeczpospolita w karykaturze 

Osoba odpowiedzialna: Joanna Sporczyk-Moskal 

Termin realizacji: I-II kwartał 2016 r.  

 

- Opracowanie scenariusza wystawy czasowej Bez munduru i broni w walce z okupantem – 

tajne komplety 1939-1945. 

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Młynarska 

Termin realizacji: II-III kwartał 2016 r.  

 

- Opracowanie i wprowadzenie do Wikipedii nowego hasła: Obóz na Sikawie w Łodzi. Obóz 

na Sikawie od 1943 r. był organizacyjnie powiązany z więzieniem radogoskim. Po zakończeniu 

II wojny światowej był obozem „filtracyjnym” dla łódzkich Niemców i z tej przyczyny jest dla 

tych, którzy przez niego przeszli do tej pory wielką traumą. Niemniej z tej strony nie jest on 

zbyt szeroko znany.  

 Osoba odpowiedzialna: Wojciech Źródlak 

 Termin realizacji: hasło weszło na stale do Wikipedia 28 listopada (do końca 2016 r.

 miało 189 wejść). 

 

- Opracowanie i wprowadzenie do Wikipedii nowego hasła: „Шталаг Люфт II” (Stalag Luft 

II). Stalag Luft II w Łodzi, przy ul. Odrzańskiej był przeznaczony dla radzieckich lotników. 

Temat obozów jenieckich w Rosji jest do tej pory zagadnieniem mało eksplorowanym, i jak 

się wydaje, dość drażliwym. Stąd też nie ma o tym zagadnieniu zbyt wielu informacji na 

tamtejszej Wikipedii. Pracę rozpoczęto od wprowadzenia (najprawdopodobniej w 2014 r.) 

nazwy łódzkiego obozu do ogólnego hasła o Stalagach na rosyjskiej Wikipedii i podlinkowania 

go do jej polskiego odpowiednika. W efekcie, w minionym roku, nawiązano kontakt z rodziną 

byłego więźnia Jurija Curkana, która przyjechała do Łodzi i odwiedziła teren byłego obozu. 

Rodzina przygotowuje polskie tłumaczenie jego opublikowanych wspomnień, w którym jest 

obszerny fragment poświęcony pobytowi w Łodzi. 

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Źródlak 

Termin realizacji: hasło wprowadzone 26 października 2016 roku (do końca 2016 r. – 

526 wejść). 
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- Opracowanie pierwszego etapu projektu Za fasadami łódzkich kamienic i domów. Jest to de 

facto „odwrócenie” adresami przede wszystkim łódzkich książek telefonicznych z lat: 1940, 

1945 i 1946. Ponadto wpisano w ten projekt adresy z wydawnictwa jubileuszowego z okazji 

50. „Lodzer Zeitung” z 1913 r., niewielkiego informatora adresowego Łodzi z 1933 r., 

informatora adresowego Łodzi z 1958 r. oraz adresy szkół powszechnych Łodzi z ich spisów 

na lata 1926 i 1930. Dało to w wielu przypadkach zdumiewające informacje i spostrzeżenia 

dotyczące konkretnych miejsc w Łodzi. 

 Osoba odpowiedzialna: Wojciech Źródlak 

 Termin realizacji: I-III kwartał 2016 r.  

 

- Stały nadzór nad „łódzkimi” hasłami w Wikipedii. Opracowywanie i wprowadzanie danych 

do takich haseł jak, m.in: „Więzienie w Radogoszczu”, „Walter Pelzhausen – komendant 

więzienia radogoskiego”, „Masakra więźniów Radogoszcza w 1945 r.”, „Obóz przy ul. 

Przemysłowej w Łodzi”, „Litzmannstadt Getto”. Uzupełnienia innych haseł, np.: „Władysław 

Król” (piłkarz łódzki), „Aleksy Rżewski”, „Wojciech Piechowski” i inne. Nadzór, aby nie 

dopuszczać do wpisywania niesprawdzonych lub mylnych informacji. Sukcesywnie tworzone 

też są nowe hasła z tego zakresu. 

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Źródlak 

Termin realizacji: cały rok  

 

- Udział w pracach zespołu, którego celem jest pozyskanie grantu na projekt badawczy 

poświęcony opracowaniu zbiorów Augusta Kręckiego, znajdujących się w Muzeum Wojska 

Polskiego, planowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt będzie 

realizowany we współpracy z prof. Jarosławem Kitą (Instytut Historii UŁ) oraz pracownikami 

innych instytucji naukowych. 

 Osoba odpowiedzialna: dr Karol Jadczyk 

 Termin realizacji: I połowa roku 

 

 

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 
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treści historycznych, niezwykle istotnych w całym procesie edukacji historycznej, są również 

często odzwierciedleniem prowadzonych przez pracowników Muzeum, a także osób 

współpracujących, prac badawczych i kwerend archiwalnych. Stanowią trwały dorobek 

osiągnięć merytorycznych instytucji. W 2016 roku pracownicy merytoryczni Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi opracowali lub byli współautorami wielu folderów wystaw i 

wielu artykułów, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym, 

publicystycznym. Liczba tytułów oddanych do druku jest najlepszym świadectwem 

merytorycznego poziomu Muzeum.  

 

a) Opracowania naukowe: 

 

- Agnieszka Jędrzejewska – Łódzkie lata generała brygady Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, 

1927-1935, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, nr 1 (255), s. 29-56. ISSN 1640-6281.  

 

- Agnieszka Jędrzejewska – Zaszczytny obowiązek czy przykra powinność. Ochotnicy w 

Legionach Polskich w latach 1914-1916 [w:] O powinnościach żołnierskich, T. II Tym co 

polskość zachowali i o nią walczyli, red. nauk. Mariusz Kardas, Oświęcim 2016, s. 86-101. 

ISBN 978-83-65495-78-5. 

 

- dr Karol Jadczyk – Śmiechowski Józef 1798-1875 [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, T. 51, 

z. 208, Kraków 2016.  

 

- dr Karol Jadczyk – Nieetyczne postawy wybranych uczestników partii partyzanckich 

powstania styczniowego1863 i 1864 r. oraz ich konsekwencje [w:] O powinnościach 

żołnierskich, T. II Tym co polskość zachowali i o nią walczyli, red. nauk. Mariusz Kardas, 

Oświęcim 2016, s. 35-55. ISBN 978-83-65495-78-5. 

 

- dr Karol Jadczyk – Dowódcy powstania styczniowego. Portret zbiorowy, Łódź 2016, ISBN 

978-83-7729-312-6. 

 

dr Karol Jadczyk, Taniewski Aleksander, psud. Tetera, Jastrzębiec (1833-1904) - tekst złożony 

do druku (Polski Słownik Biograficzny); dr K. Jadczyk 
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- dr Karol Jadczyk – Dowódcy powstania styczniowego. Portret zbiorowy, Łódź 2016, ISBN 

978-83-7729-312-6.  

 

- Kamila Lutek – Żydzi na obszarze ziemi Łódzkiej w latach 30-tych XX wieku – liczebność, 

rozmieszczenie i udział w życiu gospodarczym. Zarys Problematyki, [w:] Druga 

Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70 

rocznicę urodzin. Uczniowie, red. J. Pietrzak, Łódź 2016, ISBN 978-83-945615-0-5. 

 

- Konrad Czernielewski – Żołnierz – obywatel. Wizje a realia Wojska Polskiego 1918-1939. 

Zarys zagadnienia, [w:] O żołnierskich powinnościach, t. III (Na krętych drogach żołnierskich 

losów), pod red. A. Drzewieckiego, Oświęcim 2016.  

 

- Magdalena Młynarska – Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-

1945, tekst złożony do druku (czasopismo „Przegląd Edukacyjny”) 

 

- dr Karol Jadczyk – Szermierz wolności. Rzecz o Michale Mareckim- żołnierzu armii 

honwedów (1848-1949, oficerze wojsk austriackich i sułtańskich, garibaldczyku oraz wodzu 

powstańczym 1863-1864 – tekst złożony do druku (czasopismo „Niepodległość i Pamięć”);  

 

- dr Sylwia Wielichowska – „Feministyczny” rykoszet? Charakterystyka polskiego pisarstwa 

poświęconego historii żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz kobiet świętych i błogosławionych, 

[w:] Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, 

Łódź 2016 (praca złożona do druku). 

 

- Konrad Czernielewski – Z dziejów organizacji i wyposażenia artylerii ludowego Wojska 

Polskiego w latach 1943-1945 (praca złożona do druku). 

 

b) Katalogi oraz druki towarzyszące wystawom:  

 

- Joanna Sporczyk-Moskal - II Rzeczpospolita w karykaturze – opracowanie tekstu katalogu 

oraz ulotki, które towarzyszyły wystawie pod tym samym tytułem, prezentowanej w siedzibie 

głównej Muzeum (ul. Gdańska 13). W katalogu opisano poszczególne części ekspozycji oraz 

opisano najciekawsze plakaty i pamiątki prezentowane na wystawie. Był on ważnym 

uzupełnieniem odzwierciedlającym problematykę wystawy. 
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 Termin realizacji: marzec-maj 2016 r.  

 

- Magdalena Młynarska – Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-

1945 – opracowanie tekstu katalogu (ISBN 978-83-939202-8-0) oraz ulotki, które towarzyszyły 

wystawie czasowej pod tym samym tytułem, prezentowanej w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz (Zgierska 147). W katalogu opisane są poszczególne części oraz najciekawsze 

archiwalia i muzealia prezentowane na wystawie. Stał się on istotnym uzupełnieniem 

zawartości odzwierciedlającej problematykę wystawy.  

Ulotki informacyjne wydrukowane w językach angielskim i polskim w sposób 

skrócony, syntetyczny wprowadzały zwiedzających z zagranicy w zagadnienia omawiane na 

ekspozycji.  

Termin realizacji: sierpień-październik 2016 r.  

 

- Ryszard Iwanicki, dr Sylwia Wielichowska– Trwajcie w tym świętym dziedzictwie...” 1050. 

Rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej –redakcja i korekta katalogu oraz 

ulotki, które towarzyszyły wystawie pod tym samym tytułem, prezentowanej w siedzibie 

głównej Muzeum (ul. Gdańska 13). Katalog (ISBN 978-83-939202-9-7) ułatwia zapoznanie się 

z prezentowanymi na ekspozycji zagadnieniami, zawiera teksty (wraz ze streszczeniem w 

języku angielskim): prof. Anny Kowalskiej-Pietrzak, dr hab. Zofii Wilk-Woś, ks. dr. hab. 

Mieczysława Różańskiego, dr Karola Chylaka. 

 Ulotki informacyjne wydrukowane w językach: polskim, angielskim i hiszpańskim, w 

sposób skrócony, syntetyczny wprowadzały zwiedzających z zagranicy w zagadnienia 

omawiane na ekspozycji.  

 Termin realizacji: kwiecień-czerwiec 2016 r.  

 

c) Artykuły popularnonaukowe, o charakterze publicystycznym 

 

- Wojciech Źródlak – Nowe fakty o Aleksym Rżewskim [w:] „Kronika Miasta Łodzi” 2016, nr 

2, s. 125–132. 

 

- dr Piotr Machlański – Chrześcijańskie dziedzictwo ziemi łódzkiej, [w:] „Ziemia Łódzka”, 

kwiecień 2016 r.  

 

- dr Piotr Machlański – Złoczewska pustynia [w:] „Ziemia Łódzka”, sierpień 2016 r.  
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- dr Mikołaj Mirowski – Kiedy Łódź przestała być Litzmannstadtem. Historia wojenna, 

publikacja w dodatku historycznym Gazety Wyborczej „Ale Historia”, kwiecień 2016 r.  

 

- dr Mikołaj Mirowski – Historyczna sierota, publikacja dla „Tygodnika Powszechnego”, 

czerwiec 2016 r. W tekście autora odpowiada na pytanie – jak polska świadomość historyczna 

traktowała kiedyś, i jak traktuje dziś, problem krótkiej, ale krwawej wojny domowej z maja 

1926 r 

 

- dr Mikołaj Mirowski – 4 czerwca ’89 – duma i gorycz, publikacja na łamach „Gazety 

Trybunalskiej” (przedruk w kwartalniku „Liberté!”), czerwiec 2016 r.  

 

- dr Mikołaj Mirowski – Warszawski gambit Trockiego, publikacja w magazynie „Plus, Minus” 

dziennika „Rzeczpospolita”, sierpień 2016 r. Tekst napisany w związku z rocznicą bitwy 

warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej. 

 

- dr Mikołaj Mirowski – Komu zawdzięczamy wolną Polskę?, publikacja w dziale „Opinie” 

dziennika „Rzeczpospolita”, wrzesień 2016 r. Tekst odnosił się do 36. rocznicy podpisania 

porozumień sierpniowych i ich miejsca w dziejach PRL. 

 

- dr Mikołaj Mirowski – Żołnierze od Antygony, publikacja w miesięczniku „ZNAK”, 

październik 2016 r. Tekst podsumowuje historyczną dyskusję wokół mitu Żołnierzy 

Wyklętych. 

 

- dr Mikołaj Mirowski – Narodowy komunista, publikacja w magazynie „Plus, Minus” 

dziennika „Rzeczpospolita”, październik 2016 r. Tekst napisany w związku z 30 rocznicą 

śmierci Mieczysława Moczara. 

 

- dr Mikołaj Mirowski (współautorstwo) – Koszulka z Okrzeją, komiks o Waryńskim? O sensie 

istnienia lewicowej polityki historycznej, publikacja w internetowym czasopiśmie „Nowe 

peryferie”, listopad 2016 r.  

 

- dr Mikołaj Mirowski (złożone do druku) – dla „Frondy LUX” artykuły o filmie „Wołyń” 

Wojciecha Smarzowskiego i o kinie historycznym Andrzeja Wajdy; dla Magazynu „Koncept” 
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tekst poświęcony filmowi „Jestem mordercą” dotyczącej znanej w PRL sprawy Zdzisława 

Marchwickiego – „wampira z Zagłębia”; dla „Kronika Miasta Łodzi” artykuł poświęcony 

łódzkiej historii XIX i XX wieku uchwyconej w polskim kinie. 

 

3. Sesje, sympozja, konferencje naukowe 

 

 - Udział na posiedzeniu planarnym International Holocaust Remembrance Alliance w 

Bukareszcie przedstawiciela Muzeum. W ciągu kilku dni, ponad 200 specjalistów z 31 krajów 

członkowskich IHRA, 10 krajów o statusie obserwatora, 7 organizacji międzynarodowych i 

kilkudziesięciu instytucji partnerskich, dyskutowało na temat aktualnego stanu badań, edukacji 

i polityki dotyczącej zagadnienia, jakim jest Holokaust. W trakcie konferencji Przemysław 

Stępień wygłosił referat pt. Projekt „Makieta Litzmannstadt-Getto” jako nowoczesne 

narzędzie edukacyjne. Prezentacja zawierała również elementy sprawozdania z postępu prac 

nad wyżej wspomnianym projektem, albowiem jest on współfinansowany przez IHRA.  

Termin: 23-26 maja 2016 r., Bukareszt  

Realizacja: Przemysław Stępień 

 

- Udział w konferencji naukowej Obóz narodowy w czasie II wojny światowej – między prawdą 

a mitem, organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wygłoszenie referatu: 

Żołnierze Wyklęci – polscy czy narodowi? Refleksje wokół sporu, jak opowiadać o Żołnierzach 

Wyklętych. 

 Termin i realizacja: 9 września, dr Mikołaj Mirowski  

 

- Udział pracowników Muzeum w XIII Forum Historyków Wojskowości, zatytułowanym O 

żołnierskich powinnościach. Oprócz wygłoszenia odczytu prelegenci brali także udział w 

panelach dyskusyjnych. Doktor K. Jadczyk i A. Jędrzejewska byli uczestnikami zespołu 

zatytułowanego Dowodzić, to znaczy szukać zwycięstwa – o kadrze dowódczej i nie tylko, 

której powierzono żołnierski los. Natomiast K. Czernielewski wziął udział w dyskusji zespołu, 

której temat oparty został na myśli zaczerpniętej z Konstytucji 3 Maja – Wojsko nic innego nie 

jest tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Poruszane tematy 

dotyczyły m.in. zagadnień takich, jak związki społeczeństwa z wojskiem, udział wojska w 

uroczystościach patriotycznych i narodowych, armia narodowa i polityka. Wszystkie głosy w 

dyskusji zostały zarejestrowane i zostaną opublikowane w formie suplementu do materiałów 

pokonferencyjnych. 
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 Termin: 21-24 września 

 Realizacja:  

 Konrad Czernielewski, Żołnierz – obywatel. Wizje a realia Wojska Polskiego 

1918-1939. Zarys zagadnienia. 

 dr Karol Jadczyk, Nieetyczne postawy wybranych uczestników partii 

partyzanckich powstania styczniowego1863 i 1864 r. oraz ich konsekwencje. 

 Agnieszka Jędrzejewska, Zaszczytny obowiązek czy przykra powinność. 

Ochotnicy w Legionach Polskich w latach 1914-1916. 

- Udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Związek Miast Polskich przy 

współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury Centrum Badawczym Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizator realizuje ogólnopolski projekt badawczy 

(współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu Obserwatorium Kultury) Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich 

ekosystemach kultury w Polsce.  

 Termin: 4 października 2016 r. 

 Realizacja: dr Zofia Trębacz 

 

- Udział w kolokwium „Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa łódzkiego”. 

poświęconemu wystawiennictwu w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. 

Współorganizatorem kolokwium był łódzki oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 

 Termin: 10 października 2016 r. 

 Realizacja: dr Piotr Machlański, Joanna Sporczyk-Moskal 

 

- Udział i wygłoszenie referatu na konferencji Niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji 

– jesień 1939 r, zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi we 

współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi. W konferencji wziął udział Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego prof. Piotr Gliński, patron honorowy przedsięwzięcia. 

Termin: 25 listopada 2016 r. 

 Realizacja: dr Piotr Machlański, Intelligenzaktion w zabiorach Muzeum. 

 

- Uczestniczenie w roli słuchacza w Nadzwyczajnym Kongresie Badaczy Dziejów 

Najnowszych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Termin: 10 grudnia 2016 r. 
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 Realizacja: dr Zofia Trębacz 

 

- Udział w dyskusji Duma i wstyd. Zmiana samooceny Polaków, organizowanej w Warszawie 

przez Narodowe Centrum Kultury i Muzeum Historii Polski. Przedstawiciel Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych wystąpił w panelu razem z prof. Wojciechem Roszkowskim i prof. 

Pawłem Śpiewakiem.  

Termin: 12 grudnia 2016 r. 

 Realizacja: dr Mikołaj Mirowski 

 

4. Realizacja projektu „Makieta Litzmannstadt-Getto” 

 

 Rok 2016 przyniósł finalizację pierwszego etapu projektu – „Makieta Litzmannstadt-

Getto” –  „Visualisation of the part of the Ghetto area in Lodz as an extendible educational 

tool. New technologies for supporting Holocaust remembrance – continuation”. W dniu 13 

maja 2016 r. w Oddziale Stacja Radegast Dyrektor Muzeum dr Piotr Machlański oraz Izabela 

Terela (pomysłodawczyni projektu) dokonali uroczystej prezentacji pierwszego etapu projektu. 

Oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Stacja Radegast jest drugim, 

po cmentarzu żydowskim, miejscem w Łodzi najczęściej odwiedzanym przez osoby 

zainteresowane historią łódzkich Żydów, zaś budynek Stacji stanowi element Pomnika Zagłady 

Litzmannstadt-Getto i miejsce pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach. 

Litzmannstadt-Getto było najdłużej funkcjonującym, a zarazem drugim co do wielkości 

miejscem koncentracji i przymusowej pracy ludności żydowskiej na ziemiach polskich. We 

współczesnej przestrzeni miasta ślady dawnego getta są wciąż obecne, ale ich historia nie jest 

znana wszystkim mieszkańcom Łodzi. Przyjeżdżający do Łodzi, ocalali lub ich potomkowie, 

szukają swoich rodzinnych historii, lecz nie są w stanie ich umiejscowić. W 2015 r. Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi podjęło realizację projektu pod nazwą 

„Makieta Litzmannstadt-Getto”. 

Projekt ten zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii do stworzenia publicznej 

platformy skupiającej działania upamiętniające Żydów łódzkich. Kierowany jest, dzięki użyciu 

różnorodnych sposobów upowszechniania, do jak największego grona zainteresowanych osób 

na całym świecie. Głównym założeniem projektu jest szeroko pojęta popularyzacja historii 

Żydów, w kontekście wielokulturowego i wielonarodowego dziedzictwa Łodzi. W ramach tego 

przedsięwzięcia powstaje repozytorium dokumentów i fotografii oraz makieta statyczna 

(pierwszy fragment już istnieje, drugi zostanie zaprezentowany w marcu 2017 roku). 
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Funkcjonuje też strona internetowa www.radegast.pl, która wkrótce zostanie poszerzona o 

specjalną aplikację (zakładkę) umożliwiającą dodawanie wspomnień, danych osobowych oraz 

fotografii ocalałych z getta i ich rodzin. 

Kolejnym elementem na drodze do promocji projektu, a zarazem upowszechnienia 

wiedzy na temat Litzmannstadt-Getto jest stworzenie mobilnej aplikacji na urządzenia mobilne 

(smartfony oraz tablety). Temat zostanie przedstawiony za pomocą nowoczesnych środków 

edukacyjnych, co będzie szczególnie ważne ze względu na osoby młode, które trudniej 

zainteresować historią. Aplikacja stanie się narzędziem pozwalającym uzupełnić wiedzę w 

sposób efektywny i ciekawy, odbiegający od klasycznych metod jej pozyskiwania. 

Projekt miał/ma następujących partnerów: 

- Joahnnesburg Holocaust & Genocide Centre 

- NS-Dokumentationszentrum 

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce (TSKŻ) 

- Muzeum Historii Żydów w Polsce 

- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

- Archiwum Państwowe w Łodzi 

- Instytut Tolerancji 

- Związek Byłych Łodzian w Izraelu 

- Gedenken-Gestelten 

- Stiftung Topographie des Terrors 

- ARGE grenzen erzählen 

- Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands 

 

Projekt ma również wsparcie następujących osób i instytucji: 

- Ryszard Bonisławski, Senator RP 

- Jewish Holocaust Centre, Melbourne 

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

- Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi 

 

Autorką i koordynatorką prac nad projektem jest Izabela Terela. Realizacja pierwszego 

etapu w całości była sfinansowana przez International Holocaust Remembrance Alliance. 

Obecnie, druga część projektu jest realizowana – przy stałym wsparciu I. Tereli – przez dr Zofię 

Trębacz.  

http://www.radegast.pl/
https://www.holocaustremembrance.com/
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Prezentacja I części makiety getta oraz strony internetowej projektu ma na celu 

upowszechnianie wiedzy o getcie. Oba elementy będą stanowiły cenne narzędzie edukacyjne 

dla historyków i edukatorów zainteresowanych tematyką instytucji. Równolegle z prezentacją 

projektu Muzeum zabiega i zachęca do przekazywania do stworzonej bazy dokumentów, 

fotografii oraz wspomnień osób, które w getcie zostały zamknięte w czasie II wojny światowej, 

ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych. 

Po sukcesie pierwszej części projektu przystąpiono do realizacji kolejnej. Na jej 

realizację pozyskano 30 tys. euro, dofinansowania z International Holocaust Remembrance 

Alliance. Harmonogram projektu zakłada jego realizację w okresie od 17 maja 2016 do 17 maja 

2017 r.  

 

 

5. Inne formy działalności naukowo-badawczej 

 

1. Istotną formą działalności Muzeum są konsultacje. Dotyczą one bardzo szerokiej 

tematyki historycznej o zasięgu ogólnokrajowym, jak również tej mniejszej z terenu 

województwa oraz  miasta. Często wiążą się z ważnymi wydarzeniami, rocznicami 

historycznymi, a nawet 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 2016 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. W wielu przypadkach 

przekazywane są też informacje gdzie i co można znaleźć w innych placówkach muzealnych, 

archiwum łódzkim lub bibliotekach. 

 Ze względu na historyczność zajmowanych przez Muzeum budynków, często 

konsultacje są z nimi bezpośrednio związane. Do siedziby głównej przy ul. Gdańskiej zgłaszają 

się zatem osoby, które chcą ustalić czy ich bliscy przebywali tutaj w więzieniu. Podobnie bywa, 
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że do Oddziału Martyrologii Radogoszcz zgłaszający się szukają wiedzy na temat bliskich 

przebywających w więzieniu radogoskim w czasie II wojny światowej. Także do Oddziału 

Stacja Radegast przychodzą osoby, które poszukują informacji na temat członków rodzin 

przebywających w Litzmannstadt-Getto. 

 W roku sprawozdawczym 2016 r. udzielono konsultacji merytorycznych m.in.: 

dotyczące dziejów lotnictwa wojskowego w Polsce (dla Muzeum Ziemi Wieluńskiej), odnośnie 

postaci kpt. Stefana Pogonowskiego (dla Szkoły Podstawowej w Radzyminie), dotyczące 

poligonu na Brusie i budownictwa wojskowego w Łodzi (dla studentów odbywających praktyki 

w Muzeum), odnośnie łódzkich tradycjach wojskowych dla Kręgu Instruktorów „Szarych 

Szeregów” ZHP, w sprawie represji stosowanych w czasie II wojny światowej wobec 

Zbigniewa Wilczyńskiego, odnośnie warunków panujących w więzieniu przy ul. Gdańskiej w 

czasie II wojny światowej oraz w sprawie przebiegu Rewolucji 1905-1907 roku w Łodzi.  

 

 2. Pośród różnorodnych form aktywności naukowo-badawczej podejmowanych przez 

pracowników Muzeum na wyróżnienie zasługuje jeszcze jedna, ściśle związana z misją 

placówki. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest bowiem miejscem, gdzie 

pielęgnuje się pamięć o historii walk niepodległościowych i martyrologii. Dlatego już od 

jakiegoś czasu placówka podjęła kroki w celu pozyskiwania relacji Świadków Historii – osób, 

które w szczególny sposób zostały przez historię doświadczone. Stąd w latach ubiegłych 

zbierano wspomnienia więzionych na Radogoszczu, nagrywano relacje więźniarek 

przebywających w czasie II wojny światowej przebywały w więzieniu przy ul. Gdańskiej – 

dzisiejszej siedzibie głównej Muzeum. Mając świadomość, że nie sposób przecenić relacji osób 

bezpośrednio partycypujących w wydarzeniach historycznych, także w roku 2016 

kontynuowano akcję ich pozyskiwania. 

   

 Przeprowadzono wywiad z Andrzejem Pileckim (synem rotmistrza Witolda 

Pileckiego), który wspominał ojca, opowiadał o czasach II wojny światowej, okresie 

stalinowskim oraz o tym, jak śmierć ojca i wyrok wpłynął na jego życie.  

Realizacja: 9 marca 2016 r, w Izbie Pamięci im. Rotmistrza W. Pileckiego w SP nr 30 

w Łodzi.  

Osoby odpowiedzialne: dr Sylwia Wielichowska, Magdalena Młynarska, Anna Pełka.  

 

 Przeprowadzono wywiad z Brygidą Fiszer – w okresie okupacji niemieckiej w Łasku 

była uczennicą tajnych kompletów, a także nauczycielką młodszych dzieci. Film jest 
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udostępniany na ekspozycji „Bez munduru i broni w walce z okupantem – tajne 

komplety 1939-1945”.  

Realizacja: 2 marca 2016 r.  

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Młynarska 

 

 Przeprowadzono wywiad z Leonem Weintraubem, ocalałym z Litzmannstadt-Getto. 

Realizacja: 9 września, Oddział Stacja Radegast 

Osoba odpowiedzialna: dr Zofia Trębacz 

 

 Pozyskanie nagrania z Zofią Banaszczyk (Pawłowską; ps. Sonja) –w czasie II wojny 

światowej przetrzymywanej w więzieniu przy ul. Gdańskiej 13. Wywiad został 

nakręcony przez członka rodziny – Katarzynę Dąbkowską i przekazany do Muzeum.  

Realizacja: 12 września  

Osoby odpowiedzialne: dr Sylwia Wielichowska 

 

 Nagranie relacji z Janiny Marczyńskiej, Piotra Marczyńskiego oraz Urszuli 

Załuckiej – uczniów tajnego nauczania.  

Realizacja: 27 września i 4 października (Urszula Załucka) w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Młynarska, Przemysław Stępień współpraca 

Komisja Historyczna ZNP, Okręg Łódź. 

 

 

VI Działalność edukacyjna  

 

          W szeroko rozumianej działalności oświatowo-kulturalnej 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. 
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          Działalność ta obejmuje m.in. lekcje muzealne, warsztaty historyczne, odczyty, 

prelekcje, spotkania historyczne. Odbiorcami tych form działalności są głównie, chociaż 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 Polski, Łodzi i regionu.   

 

1. Lekcje muzealne, warsztaty historyczne, prelekcje 

 

          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 2016 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 starano się uwzględniać zapotrzebowanie na tego typu formy spotkań 

w Muzeum, które najczęściej zgłaszają nauczyciele przedmiotu.  

          Oferta tematyczna lekcji i warsztatów muzealnych przygotowanych przez Muzeum 

została przekazana nauczycielom do szkół oraz zamieszczona na stronie internetowej. Z uwagi 

na fakt, iż problematyka zasadniczo nie ulega zmianie, stanowią one trzon tematyczny 

propozycji Muzeum. Przypomnimy podstawowe grupy tematyczne oferowane przez placówkę 

potencjalnym odbiorcom. Były to zagadnienia: 

- Dzieje historycznych obiektów muzealnych; 

- Chrzest Mieszka; 

- W walce o niepodległość. Powstania narodowe; 

- Idee niepodległościowe Polaków w dyplomacji międzynarodowej; 

- Walka o wolność i granice (1914-1921); 

- Rewolucja 1905-1907; 

- 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. 
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 Dział Edukacyjny w siedzibie głównej Muzeum (Gdańska 13) prowadził następujące 

lekcje muzealne: 

- Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa (w oparciu o wystawę 

stałą). 

- Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej (w oparciu o 

wystawę stałą). 

- Drogi do Niepodległej (w oparciu o wystawę stałą o tym samym tytule) 

- Artur Grottger. Malarz powstania styczniowego (w oparciu o wystawę stałą). 

- A żołnierze chwytają za broń (w oparciu o wystawę stałą). 

- II Rzeczpospolita w karykaturze (realizacja maj-wrzesień 2016 r., w oparciu o wystawę 

czasową o tym samym tytule). 

- Trwajcie w tym świętym dziedzictwie. 1050 rocznica chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji 

Łódzkiej (realizacja czerwiec-grudzień 2016 r., w oparciu o wystawę czasową o tym samym 

tytule). 

- Polscy lotnicy w walce o Niepodległość Polski (realizacja I połowa 2016 r., w oparciu o 

wystawę czasową o tym samym tytule). 

- Operacja Łódzka 1914 roku. 

 W działalności edukacyjnej Oddziału Martyrologii Radogoszcz realizowane były 

następujące lekcje muzealne:  

- 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 oparte 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. 

- Polacy w II wojnie światowej. Postaci Bitwy Symbole – lekcja muzealna przeprowadzona w 

oparciu o wystawę stałą Łódź i Ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945. 

- Proces – więzienie Radogoszcz – lekcja muzealna przeprowadzona w oparciu o wystawę stałą 

Radogoszcz 1939-1945. 
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- Życie codzienne w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 – lekcja muzealna 

prowadzona w oparciu o wystawę stałą Łódź i ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-

1945. Zajęcia przeprowadza się w oparciu o eksponaty prezentowane na ekspozycji, 

uzupełnione komentarzem prowadzącego oraz filmem dokumentalnym o więzieniu 

radogoskim. 

- Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945 – lekcja muzealna prowadzona 

w oparciu o wystawę stałą o tym samym tytule. 

- Radogoszcz 1939- 1945 – historia więzienia – lekcja muzealna prowadzona w oparciu o 

wystawę stałą Radogoszcz 1939-1945. Zajęcia przeprowadza się w oparciu o eksponaty 

prezentowane na ekspozycji, uzupełnione komentarzem prowadzącego oraz filmem 

dokumentalnym o więzieniu radogoskim. 

 Pracownicy Oddziału Stacji Radegast przeprowadzali w roku 2016 następujące lekcje 

muzealne: 

- Dzieje Litzmannstadt Getto – lekcja muzealna prowadzona jest w oparciu o materiały 

zgromadzone na wystawie stałej  w budynku stacyjnym. 

- Dzieje obozu dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej 

 W roku 2016 kontynuowano prowadzenie warsztatów, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem w latach poprzednich: warsztaty historyczno-modelarskie, odszukaj artefakt, 

warsztaty plastyczne i polskie symbole narodowe. Ponadto jednak zostały przygotowane nowe 

oferty zajęć warsztatowych. 

 

- Malowanki historyczne z historią karykatury w tle – warsztaty towarzyszyły wystawie 

czasowej II Rzeczpospolita w karykaturze. Ze skanów karykatur znajdujących się na wystawie 

„II Rzeczpospolita w Karykaturze” przygotowano 10 różnych malowanek przeznaczonych dla 

uczestników zajęć. Na zajęciach kolorowaniu malowanek towarzyszyło dodatkowe zadanie w 

postaci odnalezienia pokolorowanej karykatury na wystawie oraz zwiedzanie wystawy o 

karykaturze, podczas którego osoba prowadząca zajęcia przedstawiała historię karykatury. 

Termin realizacji: maj-wrzesień 2016 r., siedziba główna Muzeum 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek (pomysłodawczyni warsztatów)                                                

 

- W okresie letnim wprowadzono do stałej oferty edukacyjnej Muzeum warsztaty Wojtek – 

żołnierz II korpusu polskiego. Warsztaty powstały w oparciu o zajęcia stworzone do projektu 

edukacyjnego Dziadek i niedźwiadek. Celem zajęć jest pokazanie historii niedźwiedzia, który 

został żołnierzem II Korpusu Polskiego w stopniu kaprala. Uczestnicy zajęć poprzez naukę i 
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zabawę poznają historię Wojtka – prawdziwego żołnierza. Warsztaty odbywają się od poziomu 

V klasy szkoły podstawowej, ale istnieje też druga uproszczona ich wersja, dla klas I-IV ze 

szkół podstawowych pt.: Przygody niedźwiedzia Wojtka. Warsztaty te cieszą się dużym 

zainteresowaniem, odbyły się kilkadziesiąt razy. 

 Termin realizacji: II połowa roku, siedziba główna Muzeum 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek (pomysłodawczyni warsztatów)                                                

 

- Zabawy plastyczna z symbolami narodowymi – zajęcia o charakterze plastycznym, każdy 

uczestnik warsztatów po 2 godzinach zabawy wychodził z Muzeum z wyklejanym godłem z 

filcu lub bibuły, własnoręcznie zrobioną kartonową flagą oraz papierową kokardą narodową. 

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2016 r., siedziba główna Muzeum 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek (pomysłodawczyni warsztatów)    

 

- Śpiewamy pieśni patriotyczne – spotkanie z polskimi pieśniami patriotycznymi, którym 

towarzyszyły melodie znane wielu pokoleniom Polaków. Warsztaty w praktyce przybrały 

formę zabawy karaoke. 

 Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2016 r., siedziba główna Muzeum 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek (pomysłodawczyni warsztatów)    

 

Ponadto w 2016 r. opracowano dwa specjalne warsztaty, które towarzyszyły 

organizowanym w siedzibie głównej Muzeum imprezom edukacyjnym: 

- Wokół życia rycerza – warsztaty towarzyszyły imprezom edukacyjnym „ Dzień Dziecka w 

Muzeum” oraz „Dzień z grupą rekonstrukcyjno-historyczną Odwet-Jędrusie”. Tematem 

przewodnim warsztatów było hasło „Rycerz” (Dzień Dziecka) i „Żołnierz”. Podczas 

warsztatów na uczestników czekały: gry planszowe, malowanki historyczne, puzzle oraz, przy 

pierwszej imprezie: krzyżówka i „Ballada o Dzielnym Rycerzu” z zadaniami, a przy drugiej: 

papierowe modele pojazdów wojskowych do złożenia.  

 Realizacja: 1 czerwca 2016 r. (10 warsztatów, 314 uczestników); 10 sierpnia 2016 r. (3 

warsztaty, 98 uczestników) 

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek (pomysłodawczyni warsztatów)    

 

 W praktyce przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych łatwo jednak dostrzec, że mają 

one swoją specyfikę i dynamikę, prowadzącą do łączenia poszczególnych form zajęć. Stąd np. 

w ofercie Muzeum umieszczone zostają lekcje muzealne uzupełnione o grę, bądź lekcje 
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muzealne lub prelekcje, połączone z elementami warsztatowymi. Rozwiązania takie, 

zapewniają różne sposoby spędzenia czasu w ramach jednych zajęć, zwiększają zatem poziom 

atrakcyjności oferty edukacyjnej. Obok wymienionych już lekcji muzealnych i zajęć 

warsztatowych należy jeszcze uwzględnić proponowany w ramach działalności edukacyjnej 

Muzeum program prelekcji. 

W 2016 r., podobnie jak w roku poprzednim, w ramach określonych rocznic 

historycznych przeprowadzano cykliczne prelekcje w ramach Miesiąca z Powstaniem 

Styczniowym, Miesiąca z Konstytucją 3 maja oraz Miesiąca z Powstaniem Listopadowym. W 

czasie Miesiąca z powstaniem styczniowym uczestnicy zajęć mieli okazję wysłuchać jedną z 

dwóch wybranych prelekcji: 

- Powstanie styczniowe 1863 r. – rys historyczny  

- Kobiety w Powstaniu Styczniowym 

W przypadku młodszych uczestników prelekcje o powstaniu były połączone z 

warsztatami puzzle historyczne, na których dzieci układały puzzle powstałe w oparciu o 

pocztówki przedstawiające symbole i sceny związane z powstaniem styczniowym. W 

przypadku starszych uczestników zajęcia były zaś połączone ze specjalnie ułożonym na tą 

okazje quizem historycznym. (Realizacja: Kamila Lutek) 

W maju, z okazji święta Konstytucji Trzeciego Maja, prowadzono prelekcje w cyklu 

„Miesiąc z Konstytucją 3 maja”. Zajęcia w Muzeum poświęcone Konstytucji występowały w 

trzech wersjach przystosowanych do wieku uczestników. We wszystkich wersjach lekcja 

muzealna składała się z części prelekcyjnej opartej na prezentacji multimedialnej, mówiącej o: 

sytuacji Rzeczpospolitej w latach 1772 - 1793, jej problemach zewnętrznych i wewnętrznych, 

procesie tworzenia samego dokumentu, a także dalszych losach jego i jego twórców. Niemniej 

w zależności od wieku słuchaczy była ona dłuższa bądź krótsza oraz towarzyszyły jej, albo 

puzzle historyczne, albo quiz historyczny. W czasie tych zajęć była również możliwość 

projekcji 12 minutowego filmu edukacyjnego, będącego żywą interpretacją obrazu Jana 

Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku. Do zajęć był również ułożony quiz historyczny łączony 

z konkursem, w którego wyniku najlepsza osoba dostawała nagrodę (jedno z wydawnictw 

muzealnych). (Realizacja: Kamila Lutek, Konrad Czernielewski, Anna Kulazińska) 

W listopadzie, w ramach cyklu Miesiąc z Powstaniem Listopadowym uczestnicy mieli 

okazję wysłuchać jedną z dwóch wybranych prelekcji: 

- Powstanie listopadowe – rys historyczny – prelekcja połączona z prezentacją 

multimedialną. 
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- Zapomniani bohaterowie – zajęcia poświęcone prezentacji sylwetek tych uczestników 

powstania listopadowego, którzy wydają się być postaciami zapomnianymi. 

W przypadku młodszych uczestników istniała możliwość połączenia prelekcji z 

warsztatami puzzle historyczne: dzieci układały puzzle, które przedstawiały sceny związane z 

powstaniem listopadowym. W przypadku starszych uczestników zajęcia były połączone ze 

specjalnie ułożonym na tą okazje quizem historycznym. (Realizacja: Kamila Lutek, Andrzej 

Kacperski). 

 Prelekcje w ramach tych cyklów były adresowane przede wszystkim do młodzieży 

gimnazjalnej i licealnej. Ich realizacja miała na celu rozbudzić zainteresowania historyczne i 

poczucie tożsamości narodowej w młodzieży szkolnej. Zaś zajęcia o powstaniach: 

styczniowym i listopadowym, miały za zadanie uświadomić młodym słuchaczom, jak trudną 

drogę przebyli Polacy w dążeniu do odzyskania niepodległości, do odzyskania Ojczyzny. 

 Dodatkowo, podobnie jak w latach 2014 i 2015, w okresie około Święta Niepodległości 

(od 15 października do 15 grudnia) została wprowadzona specjalna, połączona z elementami 

lekcji muzealnej, prelekcja Święto 11 listopada, która z odpowiednimi modyfikacjami była 

dostosowywana zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Celem tych 

zajęć było uświadomienie młodzieży, jak ważne było dla Polaków odzyskanie niepodległości i 

dlaczego akurat dzień 11 listopada stał się polskim świętem narodowym. Zajęcia składały się z 

dwóch części: pierwsza przybrała formę prelekcji opartej o prezentacje multimedialną, w czasie 

której uczestnicy poznawali pochodzenie polskich symboli narodowych oraz okoliczności, 

które doprowadziły do odbudowy państwa polskiego. Druga część przybiera formę typowej 

lekcji muzealnej, gdzie w oparciu o wystawę stałą Drogi do Niepodległej 1791-1921 uczestnicy 

zajęć zapoznawali się z eksponatami związanymi z wydarzeniami, które miały miejsce na 

drodze Polski do niepodległości. (We wspomnianym okresie takie zajęcia odbyły się ponad 50 

razy.) 

 W stałej ofercie edukacyjnej dla szkół podstawowych znajdują się natomiast 

następujące prelekcje, łączone z zajęciami warsztatowymi: 

 - Dzień z Tadeuszem Kościuszko; 

 - Dzień z Janem Matejką; 

 - 3 maja to nie żart, konstytucje trzeba znać; 

 - Polskie symbole narodowe; 

 - Dzień z Józefem Piłsudskim. 

 Natomiast dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w stałej, całorocznej ofercie 

Muzeum można odnaleźć prelekcje: 
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- Tadeusz Kościuszko – o wolność, całość i niepodległość;  

- Dzień z księciem Józefem; 

- Dzień z Józefem Piłsudskim,  

- Kilka słów o Rzeczpospolitej w okresie tworzenia Konstytucji 3 Maja; 

- A żołnierze chwytają za broń; 

- Rewolucja 1905-1907. 

 

2. Wykłady, odczyty, prezentacje 

 

 W 2016 r. pracownicy Muzeum wygłosili wiele wykładów i odczytów, zarówno w 

Muzeum, jak i poza murami placówki – w różnych ośrodkach kulturalno-oświatowych w Łodzi 

i poza granicami miasta. Warto też zwrócić uwagę na trwającą już od kilku lat współpracę 

Muzeum z Aresztem Śledczym przy ul. Smutnej (odczyty prezentowane bywają także w innych 

placówkach penitencjarnych, również poza granicami Łodzi i województwa łódzkiego). Polega 

ona nie tylko na wypożyczaniu wystaw planszowych, ale również na edukacji historycznej 

osadzonych poprzez wygłaszane przez pracowników Muzeum odczyty. Nie można wykluczyć, 

że działania te, poprzez zwiększenia wrażliwości historycznej i poczucia tożsamości 

narodowej, sprzyjać będą procesowi resocjalizacji. 

 W ramach tej aktywności pracowników, warto wymienić wybrane przedsięwzięcia: 

 

- W ramach cyklu „Lubię wiedzieć”, organizowanego w Muzeum Miasta Łodzi, Oddział Kultur 

i Tradycji Wyznaniowych, wykład – „By nie odeszły w mrok zapomnienia – o roli kobiet w 

powstańczej i wojennej historii Łodzi i regionu – dr Sylwia Wielichowska (10 stycznia 2016 

r.) 

 

- Jako przedstawiciel Muzeum Tradycji Niepodległościowych, na zaproszenie „Gazety 

Wyborczej” i Heliosa w kinie Sukcesja w ramach „Kina na temat”, po pokazie filmu „Historia 

Roja” wykład dla młodzieży ponadgimnazjalnej na temat tragizmu Żołnierzy Wyklętych – 

dr Mikołaj Mirowski (marzec 2016 r.) 

 

- Prezentacje przygotowane dla Fundacji DUCH: Polscy bohaterowie narodowi XIX w. oraz 

Największe polskie powstanie – powstanie styczniowe – Konrad Czernielewski (9 kwietnia 

2016 r.) 
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- W ramach cyklu „Lubię wiedzieć”, organizowanego w Muzeum Miasta Łodzi, Oddział Kultur 

i Tradycji Wyznaniowych, wykład Być kobietą w Łodzi na przełomie wieków (XIX-XX) – dr 

Sylwia Wielichowska (8 maja 2016 r.) 

 

- Z okazji 1050. Chrztu Polski przygotowano i wygłoszono dla pracowników i słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku Politechniki Łódzkiej cykl trzech wykładów W średniowiecznej 

Europie – dr Piotr Machlański (10 maja, 23 maja oraz 1 czerwca 2016 r.) 

 

- Wygłoszenie wykładu pt. Operacja „Market-Garden” - ostatnie zwycięstwo III Rzeszy w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Żubardzkiej 3 (Bałuty  Filia 21). Atrakcją spotkania 

był pokaz umundurowania i ekwipunku spadochroniarzy brytyjskich z okresu II wojny 

światowej – Konrad Czernielewski (18 maja). 

 

- Wykład Dzieje obozu dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej dla osadzonych w Areszcie 

Śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi – Konrad Czernielewski (30 maja 2016 roku). 

 

- W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego wygłoszenie wykładu Bitwa warszawska - 

18. bitwa decydująca o losach świata – Konrad Czernielewski (15 sierpnia 2016 r.) 

 

- Prezentacja, w ramach odbywających się w Kazimierzu Dolnym Pardes Festival – Spotkań z 

Kulturą Żydowską, realizowanego w Muzeum projektu Makiety Liztmannstadt-Getto – dr 

Zofia Trębacz (18 sierpnia 2016 r.) 

 

- Wykład otwarty dla łodzian wygłoszony w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście 

(Filia nr 6) pt.: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi łódzkiej – dr. Piotr Machlański (21 

września 2016 r.) 

 

- Szkolenie dla przewodników z zakresu historii średniowiecznej Polski, połączone z 

prezentacją wystawy Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…! 1050. rocznica Chrztu Polski na 

ziemiach Archidiecezji Łódzkiej – dr Piotr Machlański (4 października 2016 r.) 

 

- Wykład wygłoszony w ramach projektu „Ugryźć Sienkiewicza”, w Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: Między prawdą, a wymysłem - kim byli główni 
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bohaterowie Trylogii Henryka Sienkiewicza – dr Sebastian Adamkiewicz (5 października 

2016 r.) 

 

- Wykład wygłoszony w Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim pt.: Łódzkie rody fabrykanckie- Heinzlowie – dr Piotr Machlański (17 października 

2016 r.) 

 

- Wykład wygłoszony w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, w ramach 

współpracy z Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, pt. Żeńskie 

zgromadzenia zakonne w czasie II wojny światowej – dr Sylwia Wielichowska (17 

października 2016 r.) 

 

- Jako przedstawiciel Muzeum Tradycji Niepodległościowych, na zaproszenie „Gazety 

Wyborczej” i Heliosa w kinie Sukcesja w ramach „Kina na temat”, po pokazie filmu „Wołyń” 

prelekcja dla młodzieży ponadgimnazjalnej na temat zbrodni wołyńskiej 1943 r. – dr Mikołaj 

Mirowski (październik 2016 r.)  

 

- Wykład wygłoszony w Salezjańskim Liceum im. ks. Bosko dla słuchaczy Salezjańskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pt.: Żeńskie zgromadzenia zakonne w czasie II wojny 

światowej – dr Sylwia Wielichowska (25 października 2016 r.) 

 

- Wykład wygłoszony w ramach współpracy z Klubem Historycznym im. gen. Stefana 

Roweckiego „Grota”, w Sieradzu (w Zakładzie Karnym w Sieradzu i w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu), pt. Udział kobiet w strukturach 

wojskowych i podziemnych w czasie II wojny światowej – dr Sylwia Wielichowska (28 

października 2016 r.) 

 

- Wykład wygłoszony w Salezjańskim Liceum im. ks. Bosko dla słuchaczy Salezjańskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pt.: Udział kobiet w strukturach wojskowych i podziemnych 

w czasie II wojny światowej – dr Sylwia Wielichowska (3 listopada 2016 r.) 

 

- Wykład dotyczący odzyskania przez Polskę Niepodległości wygłoszony w Bibliotece 

Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego (4 listopada 2016 r.) oraz w Gimnazjum nr 10 (10 

listopada) – dr Sebastian Adamkiewicz. 
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- Prezentacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga, pt.: 

Tradycja obchodów Święta Niepodległości – Joanna Sporczyk-Moskal (9 i 10 listopada).   

 

- Wykład wygłoszony w 33 LO, pt. Udział kobiet w strukturach wojskowych i podziemnych w 

czasie II wojny światowej – dr Sylwia Wielichowska (16 listopada 2016 r.) 

 

- Cykle trzech spotkań (17, 24 listopada oraz 1 grudnia) z nauczycielami wszystkich typów 

szkół – wykład o edukacji patriotycznej i obywatelskiej w szkole – dr Piotr Machlański, 

Kamila Lutek. 

 

- Wykład w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczku pt.: Między prawdą, a wymysłem - kim 

byli główni bohaterowie Trylogii Henryka Sienkiewicza – dr Sebastian Adamkiewicz (18 

listopada).  

 

- Wykład dla słuchaczy Akademii Bronioznawcy (studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Łódzkim w Instytucie Archeologii) pt.: Broń strzelecka Wojska Polskiego w latach 1940-1945 

– Konrad Czernielewski (20 listopada 2016 r.) 

 

- Wykład otwarty dla łodzian wygłoszony w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście 

(Filia nr 6) pt.: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – dr Piotr Machlański (23 

listopada 2016 r.) 

 

- Poprowadzenie wykładu w Akademii Seniorów pt.: Jak powstała Łódź? – dr Sebastian 

Adamkiewicz (7 grudnia 2016 r.)  

 

 

3. Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne 

 

 Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, w roku 2016 kontynuowano te spotkania, 

które cieszyły się zainteresowaniem wśród odwiedzających. Niemniej chcąc wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom współczesnego odbiorcy, starano się uatrakcyjnić ofertę kulturalno-edukacyjną 

podejmując się realizacji nowych przedsięwzięć, wcześniej w Muzeum niepraktykowanych.  
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A) Spotkania o charakterze cyklicznym: 

- Kontynuowano cykle spotkań historycznych w ramach Świadkowie historii mówią… z 

udziałem byłego więźnia Radogoszcza – Donata Doliwy. Spotkania były połączone z projekcją 

dokumentalnego filmu o więzieniu radogoskim.  

Realizacji: cały rok 2016 (178 uczestników), Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Pinkowska 

 

- Kontynuowanie spotkań historycznych z Mieczysławem Górą. Spotkania (8 wykładów) były 

poświęcone tematowi sowieckich obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku; 

Bykowni – IV cmentarza katyńskiego oraz Kostiuchnówki, gdzie prowadzone są badania 

archeologiczno  

ekshumacyjne grobów żołnierzy polskich z okresu I wojny światowej. 

 Realizacja: cały rok (204 uczestników) Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Pinkowska 

 

- Kontynuacja spotkań z członkami łódzkiego koła „Stowarzyszenia Kombatantów Misji 

Pokojowych ONZ”. W siedzibie głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. 

Gdańskiej 13, w 2016 r. kontynuowano spotkana młodzieży szkolnej z weteranami misji 

pokojowych i stabilizacyjnych, zrzeszonych w Łódzkim Kole Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ. Podczas spotkań żołnierze prezentowali 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 oraz "błękitnych 

hełmów". Weterani wiele miejsca poświęcali 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. 

 Realizacja: 21 stycznia (dwa spotkania); 17 marca (dwa spotkania); 24 październik (dwa 

spotkania); 23 listopada (dwa spotkania); siedziba główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

(łącznie ponad 300 uczestników) 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek. 

 

- Kontynuacja spotkań Salonu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, w ramach którego realizowany jest cykl: PLUS czy Minus? Konfrontacje historyczne. 
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W roku 2016 w siedzibie głównej Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 odbywały się następujące 

spotkania:  

 * Rok 1945. Między traumą a radością. Dyskusja o książce Magdaleny 

Grzebałkowskiej „1945. Wojna i pokój” – 25 stycznia 2016 r. 

 * Najnowsza historia Polski wg. Bronisława Wildsteina – dyskusja o książce „Cienie 

moich czasów” – 21 marca 2016 r. 

 * Różne twarze Dmowskiego – dyskusja o książce Krzysztofa Kawalca „Roman 

Dmowski. Biografia” – 21 kwietnia 2016 r. 

 * Pamięć przewrotu majowego. W 90. rocznicę wydarzenia. – 12 maja 2016 r. 

 * 4 czerwca ’89 – czy mogło być inaczej? – 9 czerwca 2016 r.  

 * Na froncie wojny polsko-esbeckiej – dyskusja o książce Grzegorza Majchrzaka 

„Solidarność na celowniku” – 25 sierpnia 2016 r.  

 * Komitet Obrony Robotników – pamięć i znaczenie – 28 września 2016 r. 

(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi) 

 * Październik '56 - zapomniana rocznica – 10 października 2016 r. (Łódzki Dom 

Kultury) 

 * Cyrankiewicz i barwy polskiego konformizmu – dyskusja o książce Piotra 

Lipińskiego „Cyrankiewicz. Wieczny premier” – 11 listopada 2016 r. 

 * Gomułki portret nieoczywisty – dyskusja o książce Anity Prażmowskiej „Władysław 

Gomułka” – 21 grudnia 2016 r. 

 Osoba odpowiedzialna: dr Mikołaj Mirowski 

 

- W roku 2016 kontynuowano także, w siedzibie głównej Muzeum, Spotkania Stowarzyszenia 

Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Odbyły się one: 4 lutego (12 uczestników); 31 marca (17 

uczestników), 29 września (12 uczestników), 9 października (9 uczestników), 23 listopada (14 

uczestników) oraz 14 grudnia (10 uczestników). W spotkaniach uczestniczy pracownik 

Muzeum – Konrad Czernielewski.  

 

B) Spotkania wynikające z bieżącej pracy Muzeum: 

 

- 27 stycznia odbyła się w siedzibie głównej Muzeum prezentacja projektu pt. Makieta 

Litzmannstadt-Getto, autorstwa Izabeli Tereli. Przedstawiono fragment, który stanowił 

zaledwie 1% całej przyszłej makiety, która będzie miła wymiary 9x4 metry, w skali 1:400. 

Celem projektu jest odbudowanie na podstawie historycznych planów miasta, budynków oraz 
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fotografii (z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów) makiety getta. Prezentacja była 

częścią obchodzonych w Łodzi w dniach 26-29 stycznia, VI Dni Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu. 

 

- Program edukacyjny na ferie zimowe reklamowany pod hasłem Przygoda z Historią. W czasie 

ferii zimowych z tej oferty skorzystało ok 30 grup zorganizowanych i ok. 200 zwiedzających 

indywidualnych. W sumie z oferty edukacyjnej na ferie zimowe skorzystało prawie 1000 osób. 

 W ramach tego programu edukacyjnego przygotowano zajęcia dla najmłodszych gości 

Muzeum pt.: Ubiór szlachecki w dawnej Polsce. Zajęcia te były oparte na prezentacji 

multimedialnej, którą uzupełniały elementy warsztatowe w postaci puzzli historycznych i zadań 

im towarzyszących. Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej części odbywała się 

krótka prelekcja na temat ubioru szlacheckiego połączona z puzzlami historycznymi i zadaniem 

polegającym na prawidłowym podpisaniu charakterystycznych elementów polskiego stroju 

szlacheckiego. Druga część miała charakter warsztatowy. 

 

- 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie głównej Muzeum odbył się wykład Mateusza Walaska 

(Radnego Rady Miejskiej w Łodzi, pasjonata lotnictwa), pt.: Łódzcy lotnicy w czasie II wojny 

światowej. Prelekcja stanowiła uzupełnienie wystawy Lotnik skrzydlaty władca świata… 

Sławni polscy lotnicy bohaterowie walk o Niepodległą (1914-1945), eksponowanej w siedzibie 

głównej Muzeum. Prelegent poruszył m.in. temat polskich lotników walczących w czasie II 

wojny światowej, którzy byli związani z Łodzią czy to przez miejsce urodzenia, nauki czy 

zdobycia pierwszych lotniczych szlifów. Jak wykazał M. Walasek, pośród tysięcy polskich 

lotników walczących w II wojnie światowej minimum 200 było związanych z naszym miastem. 

W trakcie prelekcji przedstawione zostały sylwetki kilkunastu z nich, godnych szczególnego 

zainteresowania. 

 

- 28 kwietnia 2016 r. w siedzibie głównej Muzeum odbyła się współorganizowana przez 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Narodowe Centrum Kultury prezentacja 

serii wydawniczej Biblioteka Katyńska. Spotkanie poprowadziła dr Izabela Sariusz-Skąpska 

(Prezes Federacji Rodzin Katyńskich, moderator spotkania i dyskusji). Do dyskusji zaproszony 

był także Mieczysław Góra (Zastępca Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi). Z ramienia NCK nad wydarzeniem czuwał Maksymilian Olenderek. Fragmenty 

publikacji odczytał Jan Paweł Kruk (aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi) 
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 Wśród przybyłych na spotkanie gości byli m.in.: Janusza Lange (Przewodniczący 

Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi) wraz z żoną Katarzyną, prof. Maria Blomberg 

(Instytut Archeologii UŁ, członek ekipy polskich specjalistów, która w latach 1994-1995 

uczestniczyła w pracach archeologiczno-ekshumacyjnych w Katyniu), prof. Marian Głosek 

(Instytut Archeologii UŁ, uczestnik badań archeologicznych i prac ekshumacyjnych nad 

zbiorowymi mogiłami polskich oficerów pomordowanych w Miednoje i w Katyniu), dr 

Tadeusz Skoczek (Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie) oraz Harcmistrz Jarosław 

Górecki (Dyrektor Oddziału Centrum Dialogu Kostiuchnówka, ZHP Chorągiew Łódzka). 

 Seria Biblioteka Katyńska wydawana jest w ramach akcji społeczno-edukacyjnej 

Pamiętam. Katyń 1940 zapoczątkowanej w 2007 r. przez Narodowe Centrum Kultury. 

 

- W dniu 13 maja 2016 r. w Oddziale Stacja Radegast Dyrektor Muzeum Piotr Machlański oraz 

Izabela Terela (Adiunkt Muzeum) dokonali uroczystej prezentacji pierwszego etapu 

projektu „Makieta Litzmannstadt-Getto”. Autorem i koordynatorem prac nad 

wspomnianym projektem jest Izabela Terela. Realizacja pierwszego etapu w całości była 

sfinansowana przez International Holocaust Remembrance Alliance. 

 

- 22 maja 2016 r. w siedzibie głównej Muzeum odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie 

Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi Statkami i Okrętami. Pomysłodawca 

przedsięwzięcia: Wojciech Źródlak. 

 

- Przygotowanie specjalnej oferty na Dzień Dziecka – z tej okazji przygotowano dla 

najmłodszych, jak i starszych szereg atrakcji. Były między innymi: pokazy uzbrojenia i strojów 

średniowiecznych, rycerskich pojedynków przygotowanych przez Bractwo Rycerskie im. 

Księżnej Anny. Ponadto na wszystkich czekały gry i zabawy o charakterze historycznym, 

konkursy wiedzy i umiejętności oraz wiele, wiele innych atrakcji 

 

- Realizacja projektu edukacyjnym „Dziadek i Niedźwiadek” – projekt był realizowany (od 

lutego do maja 2016 r.) w ramach zintegrowanych działań edukacyjnych, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego oraz Poleskiego Ośrodka Sztuki.  

Głównym „bohaterem” całego przedsięwzięcia był niedźwiedź brunatny imieniem 

Wojtek, który w okresie II wojny światowej wędrował wraz z II Korpusem Polskim gen. 

Władysława Andersa. Celem projektu było pokazanie historii Wojtka. Projekt podzielono na 

https://www.holocaustremembrance.com/
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kilka etapów, zadaniem realizatorów z Muzeum było przygotowanie warsztatów historycznych 

ukazujących życie Wojtka na tle historii wyżej wspomnianego Korpusu. 

 Warsztaty otrzymały tytuł Wojtek – żołnierz II Korpusu Polskiego. Ich uczestnicy, 

poprzez zabawę i naukę, poznawali wojenne losy żołnierzy służących w Armii Andersa. 

Ogółem odbyło się 12 spotkań warsztatowych, w których udział wzięło ponad dwieście dzieci. 

Warsztaty były prowadzone w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, gdzie na wystawie stałej 

Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945 znajduje się kilka eksponatów 

związanych z II Korpusem Polskim, które można było wykorzystać w czasie zajęć. Projekt 

Dziadek i Niedźwiadek stał się jednocześnie punktem wyjścia do realizowanych na tej bazie 

zajęć i warsztatów edukacyjnych, które trafiły od wakacji 2016 r. do stałej oferty edukacyjnej 

Muzeum. Uroczyste podsumowaniu i podsumowanie konkursu miało miejsce 17.06.2016 r.  

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek, Piotr Machlański  

 

- 22 czerwca 2016 r. w siedzibie głównej Muzeum odbyło się spotkanie kończące I etap 

projektu edukacji patriotycznej: Regionalna Edukacja Historyczna i Wychowanie 

Patriotyczno-Obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość 

Polski. Jest to program 3., którego finał zbiegnie się ze 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i liceów), 

opracowany przez dr. Tadeusza Bogaleckiego (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli). Zawiera szereg spotkań, rajdów i wycieczek mających na celu poznanie przez 

młodzież łódzkich tradycji walki o niepodległość: głównie skupionych wokół takich wydarzeń, 

jak: Rewolucja 1905-1907 w Łodzi i regionie (w tym wystawa stała na Gdańskiej 13), Józef 

Piłsudski w Łodzi, Legiony Polskie w czasie I wojny światowej (m.in. Legioniści pochodzący 

z Łodzi, miejsca pamięci, cmentarze, pomniki), działania armii Łódź w kampanii wrześniowej 

w czasie II wojny światowej, getto w Łodzi (w tym Stacja Radegast, Cmentarz Żydowski i 

Kuźnia Romów), Obóz dla Dzieci przy ul. Przemysłowej (pomnik Pękniętego Serca). W 

projekcie ze strony Muzeum partycypowała Anna Kulazińska 

- W 2016 r. zorganizowano dwie imprezy edukacyjne – w ferie zimowe i w wakacje – z 

udziałem członków Inowłodzkiego Bractwa Rycerskiego p.t. Dzień z Rycerzami. W sumie w 

obu wydarzeniach brało udział ponad 300 osób. 

 Termin realizacji: 25 lutego 2016 r., 14 lipca 2016 r.; siedziba główna Muzeum 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek 
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- Specjalna oferta edukacyjna na wakacje, z której skorzystało ok. 70 grup zorganizowanych i 

ponad 300 zwiedzających indywidualnych. W sumie z oferty edukacyjnej na wakacje 

skorzystało prawie 2000 osób. W ramach tego programu przygotowano m.in. zajęcia Zabawy 

plastyczna z symbolami narodowymi oraz Śpiewamy pieśni patriotyczne. 

 

- Impreza edukacyjna z udziałem Harcerskiej Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Odwet-

Jędrusie” –  jest to grupa rekonstrukcji historycznej zorganizowana przez Krąg Starszyzny i 

Seniorów JĘDRUSIE w Łodzi, działa w regionie łódzkim, starachowickim oraz staszowskim. 

Grupę ta oparta jest na historii Organizacji "Odwet" i Oddziału Partyzanckiego Jędrusie.  

Zadaniem HGRH jest propagowanie i promowanie „żywej” historii Oddziału i Armii Krajowej, 

poprzez prezentację „oddziału partyzanckiego” w realiach II Wojny Światowej, uczestnictwo 

w pokazach okolicznościowych, imprezach plenerowych i uroczystościach państwowych.  

Grupa opiera się na metodyce „drużyn proobronnych” ZHP i bezpośrednio współpracować 

zamierza z właściwymi Komendami Hufców na terenie swego działania oraz ze 

Stowarzyszeniem Kombatantów Jędrusiów i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii 

Krajowej. Podstawowym założeniem działania Grupy jest utworzenie „oddziału” o wyglądzie, 

uzbrojeniu i wyposażeniu partyzantów Armii Krajowej z lat 1939-1945, z naciskiem na 

oddziały leśne biorące udział w Akcji „Burza”.  

 Realizacja: 10 sierpnia 2016 r., siedziba główna Muzeum; ok. 200 uczestników 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek 

 

- 13 października w Oddziale Martyrologii Radogoszcz zapoczątkowano w ramach Salonu 

Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi spotkania Klubu 

Dyskusyjnego Ciekawej Książki. Spotkanie dotyczyło książki Michała Przeperskiego 

Nieznośny ciężar braterstwa. Stosunki polsko-czeskie w XX wieku. Spotkanie poprowadził dr 

Sebastian Adamkiewicz.  

 

- 15 grudnia w Oddziale Martyrologii Radogoszcz odbyło się drugie spotkanie Klubu 

Dyskusyjnego Ciekawej Książki, poświęcone książce Jadwigi Czech (Przewodniczącej 

Okręgowej Komisji Historycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi) pt.: Ocalić od 

zapomnienia. Sylwetki nauczycieli tajnego nauczania w latach 1939-1945. Spotkanie z autorką 

poprowadziła Magdalena Młynarska. 
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4. 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: 

 

- 74. 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 

74. 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. 

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta i województwa, policji, 

straży miejskiej, korpusu dyplomatycznego Austrii, Czech i Niemiec, społeczności żydowskiej 

i romskiej, łódzkiej kurii biskupiej, Instytutu Pamięci Narodowej, łódzkiego oddziału PTTK, 

szkół i instytucji kultury. 

W ramach uroczystości odbył się również pokaz filmu „Samudaripen – Sam strach”, w 

reżyserii Anny Grażyny Suchockiej (realizatorki TV Romskiej) oraz wykład Izabeli Tereli (z 

naszego Muzeum) i Andrzeja Grzegorczyka (z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady 

Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie) 

pt. Deportacja Romów i Sinti do Litzmannstadt Getto. 

 

- Obchody 71. rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza oraz zakończenia hitlerowskiej 

okupacji miasta. 

Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 19 stycznia 2016 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.  
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Wśród gości nie zabrakło posłów i senatorów, władz wojewódzkich i miejskich, 

stowarzyszeń kombatanckich, szkół i instytucji miejskich. W trakcie uroczystości głos zabrał 

także Donat Doliwa, ostatni żyjący więzień hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia 

Policyjnego na Radogoszczu. 

Duchowni, przedstawiciele różnych wyznań odmówili modlitwę w intencji więźniów 

spalonych w przeddzień wyzwolenia. Odczytano także apel pamięci i oddano salwę honorową. 

Wartę honorową przy sarkofagu radogoskim pełnili żołnierze z jednostki wojskowej w Leźnicy 

Wielkiej. 

 

- Obchody VI Międzynarodowych Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

 W ramach obchodów w siedzibie głównej Muzeum, 27 stycznia 2016 r., odbyła się 

prezentacja projektu pt. Makieta Litzmannstadt-Getto. Przedstawiony fragment stanowił 

zaledwie 1% całej przyszłej makiety, która będzie miła wymiary 9x4 metry, w skali 1:400.  

 

- Muzeum na targach turystycznych „Na styku kultur” – 26-28 lutego 2016 r.   

Muzeum Tradycji Niepodległościowych wzięło udział w kolejnej edycji Targów 

Turystycznych Na styku kultur. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, były m.in.: 

 wycieczki z przewodnikiem Szlakiem niepodległościowym po Łodzi 

 quizy z nagrodami 

 gry historyczno-logiczne 

 warsztaty z Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii 

 prelekcje i wykłady (m.in. 28 lutego – Konrad Czernielewski wygłosił wykład Kapral 

Wojtek  żołnierz 22 kompanii zaopatrywania artylerii II Korpusu Polskiego). 

 

- Otwarcie wystawy Lotnik skrzydlaty władca świata… Sławni polscy lotnicy  bohaterowie 

walk o Niepodległą – 23 marca 2016 r.  

Wystawa ukazywała sylwetki najsławniejszych polskich lotników II Rzeczypospolitej - 

uczestników wojny z Rosją bolszewicką oraz bohaterów walk lat II Wojny Światowej. Na 

wystawie zgromadzono fotografie, dokumenty i pamiątki po polskich lotnikach. 

Zaprezentowano także fragmenty samolotów zestrzelonych podczas obrony Polski we wrześniu 

1939 roku. Ważnym uzupełnieniem ekspozycji były modele samolotów, na których Polacy 

walczyli oraz modele samolotów ich aliantów i przeciwników. Wystawę można było zwiedzać 

od 23 marca do końca kwietnia, w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, przy ul. Gdańskiej 

13.  
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Na zakończenie ekspozycji (27 kwietnia 2017) zorganizowany został wykład Mariusza 

Walaska pt: „Łódzcy lotnicy w czasie II wojny światowej”. Prelekcja stanowiła uzupełnienie 

wystawy „Lotnik skrzydlaty władca świata…”. eksponowanej w siedzibie głównej Muzeum. 

Prelegent poruszył m.in. temat polskich lotników walczących w czasie II wojny światowej, 

którzy byli związani z Łodzią czy to przez miejsce urodzenia, nauki czy zdobycia pierwszych 

lotniczych szlifów. Jak wykazał M. Walasek, pośród tysięcy polskich lotników walczących w II 

wojnie światowej minimum 200 było związanych z naszym miastem. W trakcie prelekcji 

przedstawione zostały sylwetki kilkunastu z nich, godnych szczególnego zainteresowania.  

 

- Otwarcie wystawy II Rzeczpospolita w karykaturze – 12 maja 2016 r. 

W 81. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w siedzibie głównej Muzeum, 

dr Piotr Machlański (Dyrektor Muzeum) oraz Joanna Sporczyk-Moskal (Kustosz Muzeum) 

dokonali uroczystego otwarcia wystawy „II Rzeczpospolita w karykaturze”. 

Wystawa przedstawiała historię II Rzeczypospolitej w satyrze. Na ekspozycji 

zaprezentowane są m.in. karykatury (Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa 

Hallera, Wincentego Witosa i innych oraz rysunki nawiązujące do Konstytucji Marcowej 1921 

r., przewrotu majowego 1926 r., czy Konstytucji Kwietniowej 1935 r. 

Po wernisażu odbyło się spotkanie Salonu Historycznego Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, w ramach którego realizowany jest cykl „Plus czy minus – 

konfrontacje historyczne”, zatytułowane „Pamięć przewrotu majowego”. W 90. rocznicę 

wydarzenia. W spotkaniu udział wzięli prof. Tomasz Nałęcz (historyk, publicysta, doradca 

prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego w latach 2010–2015), prof. Kazimierz 

Badziak (kierownik Katedry Historii  Polski Najnowszej UŁ) oraz Krzysztof Dudek (dyrektor 

Narodowego Centrum Kultury w latach 2007–2016). 

 

- Noc Muzeów – 14 maja 2016 r. 

W ramach Nocy Muzeów 2016 nasi pracownicy - oprócz wystaw - przygotowali dla 

zwiedzających szereg atrakcji. W siedzibie głównej (ul. Gdańska 13) gościliśmy grupę 

rekonstrukcyjną B3 Be Free, która prezentowała współczesne umundurowanie i uzbrojenie 

wojskowe, a także Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, który przygotował warsztaty 

historyczne, gry i zabawy oraz eksperymentarium historyczne. Wśród atrakcji towarzyszących 

Nocy Muzeów było także wybijanie monet i nieśmiertelników oraz pokazy historycznego 

umundurowania i broni, przygotowane przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10. Pułku 
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Piechoty. Na zwiedzających czekała także Pani Anna Kopeć-Twardowska rysująca karykatury 

zwiedzających.  

W Oddziale Martyrologii Radogoszcz (ul. Zgierska 147) Grupa Rekonstrukcji 

Historycznej „Żelazny Orzeł” przygotowała pokaz umundurowania i uzbrojenia wojsk pruskich 

i rosyjskich. Odbyła się także projekcja filmu o chrzcie Polski „Krzyż i korona”. Z kolei 

żołnierze z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi zrobili pokaz ewakuacji i 

ratownictwa wojskowo-medycznego. Natomiast ich koledzy z 1. Batalionu Kawalerii 

Powietrznej z Leźnicy Wielkiej prezentowali współczesne uzbrojenie i pojazdy bojowe. Nie 

zabrakło także kolekcji historycznej broni palnej, przygotowanej przez Bartłomieja 

Adryańczyka. 

W Oddziale Stacja Radegast (al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto) zwiedzającym 

czas umilał zespół Accorinet Klezmer Band. Natomiast o historii, budowie i funkcjonowaniu 

zabytkowego parowozu Ty2-702 opowiadał Pan Tomasz Roszak. 

 

- Noc w więzieniu – 18 czerwca 2016 r. 

W nocy z soboty na niedzielę (18/19 czerwca) w ramach wydarzenia „Spędź noc w 

więzieniu przy Gdańskiej…!”, otworzyliśmy dla zwiedzających niedostępne na co dzień, 

pomieszczenia. Oprócz więziennych cel, karceru, spacerniaka i kibitki, wszyscy którzy przyszli 

tej nocy do nas, mogli dowiedzieć się co łączyło Józefa Piłsudskiego, Władysława Gomułkę i 

Halinę Kłąb oraz jak wyglądało i funkcjonowało więzienie przy ul. Gdańskiej (Długiej) w 

Łodzi. Na zwiedzających czekała więzienna kawa zbożowa i suchary. 

 

- Otwarcie wystawy Trwajcie w tym świętym dziedzictwie - 1050. rocznica Chrztu Polski na 

ziemiach Archidiecezji Łódzkiej – 29 czerwca 2016 r. 

W dniu 29 czerwca 2016 r. dr Piotr Machlański, Dyrektor Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi wraz z komisarzami wystawy Ryszardem Iwanickim 

i Grzegorzem Wróblem, dokonali uroczystego otwarcia ekspozycji zatytułowanej „Trwajcie w 

tym świętym dziedzictwie…! 1050. rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji 

Łódzkiej”. Motywem przewodnim wystawy była 1050. rocznica przyjęcia Chrztu przez Polskę. 

Ekspozycja wpisuje się tym samym w bardzo szeroko pojęte i różnorodne w charakterze, 

obchody historyczne i religijne na terenie województwa łódzkiego. Wystawa tytułem nawiązuje 

do jednego z wezwań papieża Jana Pawła II, podczas pielgrzymek w kraju. Poprzez różnorodny 

materiał wystawienniczy, przedstawiony został zarys powstania i rozwoju chrześcijaństwa na 

ziemiach polskich, koncentrujący się w licznych przykładach, na obszarze Ziemi Łódzkiej i 
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Łodzi. Organizatorem wystawy było Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ścisłej 

współpracy z Kurią Archidiecezji Łódzkiej. 

 

- Uroczystości w Dniu Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti – 2 sierpnia 2016 r. 

Decyzją Sejmu RP z 2011 r., dzień 2 sierpnia uchwalony został Dniem Pamięci 

o Zagładzie Romów i Sinti. Wybór 2 sierpnia nie jest przypadkowy, albowiem w nocy z 2 na 3 

sierpnia 1944 r. w KL Auschwitz II-Birkenau Niemcy rozpoczęli likwidację 

Zigeunerfamilienlager, czyli obozu rodzinnego dla Cyganów.  

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów jest obecnie jednym 

z najważniejszych dni dla społeczności romskiej i międzynarodowej, w którym składany jest 

hołd pomordowanym Romom i Sinti w okresie II wojny światowej. Aby dać wyraz pamięci 

tamtym wydarzeniom, w dniu 2 sierpnia 2016r. w tzw. Kuźni Romów, jednym z Oddziałów 

naszego Muzeum zorganizowane zostały Polsko-Austriackie uroczystości. Udział 

w uroczystościach wzięli m.in.: 

prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki 

Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego 

Ireneusz Jabłoński, Wiceprezydent Miasta Łodzi 

dr Thomas Buchsbaum, Ambasadora Austrii w Polsce 

dr Bettin Vollath, Marszałek Parlamentu Kraju Związkowego Styrii 

Christian Illedits, Marszałek Parlamentu Kraju Związkowego Burgenlandu 

Rudolf Strommer, Wicemarszałeka Parlamentu Kraju Związkowego Burgenlandu 

Jego Ekscelencja Marek Marczak, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej 

Jego Ekscelencja dr Franz Scharl, biskup pomocniczy Wiednia, duszpasterz Romów i innych 

mniejszości językowych w Austrii 

Symcha Keller, rabin, działacz na rzecz społeczności i kultury żydowskiej w Polsce, były 

przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 

Martina Maschke, Przewodnicząca Komisji ds. Ludobójstwa Romów 

Gerhard Baumgartner, Dyrektor Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu 

Liliana Andrzejczak, Kierownik Oddziału ds. Instytucji Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

Joanna Podolska, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

Krystyna Markowska, Prezes Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w 

Polsce 

Daniel Parczewski, Prezes Stowarzyszenia Romów w Skierniewicach 

Roman Wiśniewski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn” 
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Zdzisław Florianowicz, Prezes Zgierskiego Stowarzyszenia Romów 

Maria Nowacka, Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ethnos” 

Christian Klipple, Przewodniczący Stowarzyszenia Kulturalnego Austriackich Romów 

Andreas Sarközi, Dyrektora Zarządzający Stowarzyszeniem Kulturalnym Austriackich Romów 

 

- Uroczystość 72. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto – 29 sierpnia 2016 r. 

Dnia 29 sierpnia 1944 r. ze znajdującej się na terenie getta łódzkiego stacji Radegast, 

wyjechał ostatni transport ludności żydowskiej do obozu zagłady. Datę tę przyjmuje się jako 

datę likwidacji  getta. W przypadającą w tym roku 72. rocznicę tamtych wydarzeń, na terenie 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Stacja Radegast, odbyły się 

uroczystości związane z upamiętnianiem likwidacji getta łódzkiego. Obok okolicznościowych 

przemówień zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wojciech Kolarski (Minister 

w Kancelarii Prezydenta RP), Jarosław Sellin (Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury), 

Witold Stępień (Marszałek Województwa Łódzkiego), Krzysztof Piątkowski (Wiceprezydent 

Łodzi), Zbigniew Natkański (Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego), Fried Nielsen 

(przedstawiciel ambasady Niemiec w Polsce) Anna Azari (Ambasador Izarela w Polsce), 

Thomas Buchsbaum (Ambasadora Austrii w Polsce), wysłuchali także świadectwa ocalałych.  

Pod symbolicznymi macewami z nazwami obozów zagłady, przedstawiciele polskich 

władz państwowych i samorządowych, ambasad Niemiec, Austrii, Francji, Czech, i Izraela oraz 

społeczności żydowskiej, kościołów, służb mundurowych mieszkańców miasta, złożyli kwiaty. 

Uroczystości poprzedzał marsz pamięci, w którym uczestnicy przeszli do Oddziału Stacja 

Radegast z pobliskiego cmentarza żydowskiego. 

 

- Święto Wojska Polskiego w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi: 

W ramach Święta Wojska Polskiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

przygotowało dla zwiedzających szereg atrakcji. Odwiedzający obejrzeć mogli m.in. film „Cud 

nad Wisłą” z 1921 roku, zrekonstruowany nakładem Filmoteki Narodowej oraz wysłuchać 

preleksji dotyczącej filmu przygotowanej przed dr. Sebastiana Adamkiewicza – asystenta w 

dziale historycznym MTN-Łódź. Projekcję wzbogacił także wykład starszego kustosza 

Konrada Czernielewskiego na temat bitwy warszawskiej 1920.  

 

- II Piknik Historyczny przed Katedrą – 27 sierpnia 2016 r. 

Po raz kolejny MTN-Łódź było partnerem II Pikniku Historycznego organizowanego 

przez Klub Poszukiwawczo-Eksploracyjny 'Eksplorer', Grupę Rekonstrukcji Historycznej 
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'Żelazny Orzeł', Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej i Tygodnik Niedziela Łódzka. 

Atrakcją pikniku był 7TP - polski czołg lekki skonstruowany przed II wojną światową. Obok 

tankietek TK-3 i TKS był podstawową bronią polskich sił pancernych podczas wojny obronnej 

1939 r. W trakcie imprezy można było zobaczyć żywe dioramy grup rekonstrukcyjnych - od 

średniowiecze po współczesność, zapoznać się z umundurowaniem i uzbrojeniem 

poszczególnych grup oraz przyjrzeć się polskiej husarii. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych zaprezentowało wystawę plenerową „Wrzesień’39”. 

- Otwarcie wystawy „Bez broni i munduru w walce z okupantem” – tajne nauczanie 1939-

1945 – 20 października 2016 r. 

20 października (czwartek) o godzinie 14:00 odbyła się uroczysta inauguracja wystawy 

„Bez munduru i broni w walce z okupantem - tajne nauczanie 1939 -1945. Ekspozycja 

prezentowana będzie do końca kwietnia 2017 roku. Projekt jest współfinansowany przez Urząd 

Miasta Łodzi. W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

świadkowie historii, młodzież, mieszkańcy Łodzi oraz pracownicy Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych i zaprzyjaźnionych instytucji. 

 

- Otwarcie wystawy Romowie wczoraj i dziś – między nowoczesnością, a tradycją – 

25 października 2016 r. 

Wystawa prezentowała fotografie czterech pokoleń rodziny Markowskich. Autorką zdjęć była 

Beata Gamrowska – fotografka i ilustratorka, absolwentka Akademii Fotograficznej 

w Warszawie i Studium Fotograficznego w Łodzi. Uzupełnieniem są eksponaty związane 

z kulturą romską – kobiece stroje, książki edukacyjne, literatura piękna, albumy.Wystawie 

towarzyszyła prezentacja makiety tzw. obozu cygańskiego działającego w czasie II wojny 

światowej na terenie Litzmannstadt-Getto. Losy ludności romskiej w latach 1939-1945 

przybliżały zaś filmy : „Samudaripen – Sam Strach”, „Samudaripen – Sam Strach cz. 2”, 

„Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, „Spotkanie z Adamem Bartoszem”. 

Otwarciu towarzyszył panel dyskusyjny dotyczący kultury romskiej. Uczestniczyły 

w nim Maria Nowacka – etnograf i antropolog kultury, Anna Grażyna Suchocka – artystka 

i aktorka, oraz Krystyna Markowska – wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Doradztwa 

i Informacji dla Romów w Polsce. Jak stwierdziły zgodnie dyskutantki kultura romska jest 

ciągle nieodkryta, co jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń. Wernisaż zakończył występ 

artystyczny przygotowany przez Annę Suchocką. Wystawa realizowana była w ramach 

projektu „CZTERY STRONY ŚWIATA” Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów 
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w Polsce oraz wykonana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Partnerem było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ETHNOS”  

 

- 75. rocznica deportacji Żydów z Zachodu Europy – 27 października 2016 

27 października 2016 na Stacji Radegast odbyły się uroczystości związane 

z 75. rocznicą deportacji Żydów z Wiednia, Luksemburga i Pragi do Litzmannstadt-Getto. 

Uczestniczyli w nich - obok władz województwa i miasta - ambasadorzy Austrii, Luksemburga, 

Czeskiej Republiki i Niemiec. 

- Piknik Niepodległościowy przy Manufakturze – 11 listopada 2016 r. 

Jak co roku, nasze Muzeum w dniu 11 listopada włączyło się w uroczyste świętowanie 

niepodległości na Pikniku Niepodległościowym w Manufakturze. To już szósta edycja tego 

rodzinnego festynu, dającego łodzianom możliwość publicznego wyrażania swoich 

patriotycznych uczuć. W tym roku, oprócz wystawy dot. Józefa Piłsudskiego i stoiska 

promocyjnego Muzeum, zorganizowaliśmy warsztaty dla najmłodszych sprawdzające 

umiejętność pisania gęsim piórem.  

 

- Premiera monodramu Ego te Absolvo – 19 listopada 2016 r. 

19 listopada 2016 w Siedzibie Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, miała miejsce premiera spektaklu Huberta Kułacza "Ego te absolvo" w reżyserii prof. 

Bogusława Semotiuka. Monodram powstał na podstawie pamiętnika ks. płk Józefa Panasia, 

kapelana Legionów Polskich.  

Ks. płk. Józef Panaś ur. 25.11.1887 r. w Odrzykoniu pod Krosnem. Po skończeniu 

gimnazjum w Przemyślu, wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. W 1911 r. przyjął 

święcenia kapłańskie. Kiedy rozpoczęła się I wojna światowa wstąpił do II Brygady Legionów 

Polskich, w których sprawował obowiązki oficera prowiantowego, a potem kapelana. W latach 

1914–16, wraz z legionami przeszedł cały szlak bojowy. W lutym 1918 r. podczas przebijania 

się II Brygady przez front, został internowany przez Austriaków. Podczas procesu został 

oskarżony o zdradę państwa, za co groziła kara śmierci. Wolność odzyskał po rozpadzie Austro 

– Węgier, jesienią 1918 r. Powróciwszy na ziemie polskie kierował w obroną Przemyśla przed 

Ukraińcami, a następnie organizował pomoc dla walczącego Lwowa. Za czynny bojowe został 

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i czterema Krzyżami Walecznych.  

Monodram jest barwnym opisem przeżyć i przemyśleń młodego księdza na temat 

wojny, poświecenia, heroizmu i tragedii pokolenia walczącego o niepodległość. Jest też 

zapisem dylematów, wątpliwości i marzeń na temat niepodległej Polski. Autor pamiętnika nie 
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unika opisów tragizmu wojny. Pozwala to stawiać pytania o granice poświęcenia i okoliczności, 

które na takie poświęcenie pozwalają. Treść przedstawienia kończy się na akcie 5 listopada 

1916 i dramatycznym pytaniu: CZY BĘDZIE POLSKA? 

 

- 75. rocznica pierwszego transportu do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady 

w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof) - 8 grudnia 2016 r. 

8 grudnia na Stacji Radegast rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę 

pierwszego transportu do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem 

(Kulmhof). W inauguracji wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Jarosław 

Sellin, wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski, przewodniczący Rady Miasta 

Tomasz Kacprzak, prof. Barbara Engelking kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 

prof. Paweł Śpiewak dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego,p.o Dyrektora Oddziału 

IPN w Łodzi dr Paweł Perzyna, rabin Łodzi Dawid Szynchowski, przedstawiciele społeczności 

żydowskiej i romskiej, mieszkańcy Łodzi, oraz uczniowie z Gimnazjum nr 10 i Gimnazjum nr 

18 w Łodzi. Uroczystość koncertem pieśni żydowskich uświetnił Chór Dziecięcy Miasta Łodzi. 

Po koncercie uczestnicy spotkania udali się pod macewę upamiętniającą ofiary zgładzone w 

Chełmnie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.   

 

5. Konkursy 

 

Wśród zorganizowanych w 2016 roku przedsięwzięć do najbardziej interesujących jeśli 

chodzi o zawartość merytoryczną, zasięg edukacyjny i walory wychowawcze należy zaliczyć 

następujące  konkursy: 

- Konkurs fotograficzny „Mundur w Rodzinie”  

Była to I edycja tego konkursy. Konkurs był zrealizowany przy współpracy trzech 

instytucji: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. 

Jana Czeraszkiewicza. Konkurs ogłoszono na początku listopada 2015 r., a jego finał miał 

miejsce 28.01.2016 r. Konkurs zakończony wystawą.  

Osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek, dr Piotr Machlański 

 

- II edycja konkursu wiedzy o Powstaniu Styczniowym 

Konkurs był adresowany do młodzieży szkolnej gimnazjalnej oraz licealnej. Podsumowanie 

trwało od 9 lutego do 10 lutego br. Udział w konkursie wzięło 45 osób 
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- Konkurs wiedzy o Litzmannstadt-Getto – IV edycja 

W roku 2016 przeprowadziłem V edycję „Konkursu wiedzy o Litzmannstadt-Getto. Jest 

to już stały element naszej działalności edukacyjnej, skierowanej do młodzieży z gimnazjów i 

ze szkół ponadgimnazjalnych. W tymże roku Konkurs odbył się po raz kolejny na zmienionych 

zasadach a mianowicie I oraz II etap Konkursu przeprowadzono oddzielnie dla młodzieży z 

gimnazjów i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy podczas I oraz II etapu pisali 

test wyboru a następnie odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez członków Komisji 

Konkursowej. W V edycji Konkursu wzięło udział 20 uczniów z 10 szkół z terenu Łodzi (w 

tym z gimnazjów 8  uczniów, a ze szkół ponadgimnazjalnych 12 uczniów) plus opiekunowie.  

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja w składzie: 

 

Wojciech Żródlak, kustosz w MTN w Łodzi – przewodniczący 

Sławomir Gawlik, adiunkt – sekretarz 

 

 Do części ustnej II etapu (ogólnołódzkiego) zakwalifikowało się pięcioro uczniów. Komisja 

przyznała nagrody za zajęcie I, II i III miejsca dla gimnazjalistów i dla uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Członkowie Komisji byli pod wrażeniem przygotowania 

merytorycznego, szerokiej wiedzy związanej z tematyką poruszaną w czasie Konkursu jaką 

reprezentowali uczniowie. Dnia 28 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie 

„Konkursu wiedzy o Litzmannstadt-Getto” i wręczono nagrody laureatom. 

 

- Konkurs plastyczny ”Moja przygoda w Muzeum” 

 

W 2016 roku w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przeprowadziłem         

II 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 19 maja 2016 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: 
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Maksymilian Kreuz-Majewski, wiceprezes ZPAP Okręg Łódzki – przewodniczący 

Grzegorz Wróbel – członek komisji 

Sławomir Gawlik, adiunkt – sekretarz 

 

W konkursie na szczeblu ogólnołódzkim udział wzięło 2 uczniów. Szanowne jury 

postanowiło przyznać nagrody za zajęcie I miejsca oraz wyróżnienie.  

Dnia 31 maja 2015 roku na Stacji Radegast miało uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu 

plastycznego „Moja przygoda w Muzeum” podczas którego wręczono laureatom nagrody. 

 

6. Inne formy działalności edukacyjnej 

 

a. Projekt edukacyjny we współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym 

W październiku i listopadzie Muzeum Tradycji Niepodległościowych brało udział w 

dwóch projektach realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi (Youth 

Hostel) – „Odkrywcy Łodzi” oraz „Nocni Poszukiwacze”.  

W ramach projektu „Odkrywcy Łodzi” dzieci i młodzież brała udział w zajęciach 

„Czarownice, wierzby i rzeka Łódka – jak się żyło w średniowiecznej Łodzi” (realizacja: dr 

Sebastian Adamkiewicz), które były połączone ze spacerem edukacyjnym „Śladami Łodzi 

średniowiecznej” (realizacja Konrad Czernielewski, dr Sebastian Adamkiewicz). W trakcie 

zajęć uczniowie poznali historię średniowiecznej Łodzi, wcielili się w benedyktyńskich 

skrybów.  

Projekt „Nocni Poszukiwacze” łączył w sobie lekcję muzealną poświęconą wystawie 

Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953 oraz warsztaty, które polegały na 

odciśnięciu za pomocą specjalnej „praski”, ulotki zawierającej najważniejsze postulaty 

Rewolucji 1905 r. Lekcja muzealna była urozmaicona poprzez możliwość zajrzenia do miejsc 

na co dzień nie udostępnionych do zwiedzania – tj. do rekonstrukcji cel więziennych oraz 

karceru.  

 Uroczyste podsumowanie projektów miało miejsce 1 grudnia 2016 r.  

 

b. Światowe Dni Młodzieży 

 Niewątpliwie wymiar edukacyjny miało zaangażowanie Muzeum w związku z 

organizowanymi w Polsce Światowymi Dniami Młodzieży. 
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W celu uatrakcyjnienia czasu wolnego młodzieży przybywającej do Łodzi w ramach 

obchodów Światowych Dni Młodzieży w diecezjach, Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

nawiązało współpracę ze Wspólnotą Chemin Neuf oraz Kurią Metropolitalną Łódzką. 

W wyniku tejże, Muzeum wyszło naprzeciw pielgrzymom z całego świata, 

przygotowując szereg atrakcji m.in.: wystawy tematyczne (również w wersjach 

obcojęzycznych), spacery historyczne po mieście czy spotkania z tzw. świadkami historii.  

W dniach 20,21,22, 23 lipca młodzież, przygotowująca się do spotkania z papieżem 

Franciszkiem w Krakowie odwiedziła Stację Radegast oraz teren byłego Obozu dla Polskich 

Dzieci przy ul. Przemysłowej. Razem z opiekunami było  ponad 2.500 osób. Odwiedzający 

zostali zapoznani z losami społeczności żydowskiej na terenie Litzmannstadt-Getto, oraz 

tragicznymi losami i represjami na polskich dzieciach. 

Młodzież przebywająca w Łodzi w ramach ŚDM przybyła także do siedziby głównej 

Muzeum i zwiedziła wystawę Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…! 1050. rocznica Chrztu 

Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej. Z myślą o uczestnikach ŚDM zostały do wystawy 

przygotowane ulotki w języku angielskim i hiszpańskim. 

 

c. Spacery edukacyjne.  

Spacery edukacyjne są formą zajęć często wybieraną i przeprowadzaną przez 

pracowników Muzeum. Spacery „Śladami Łodzi średniowiecznej” były istotnym 

uzupełnieniem projektu „Odkrywcy Łodzi” – w ramach realizacji tego zadania oprowadzono 

11 grup uczniów.  

Angażując się w Światowe Dni Młodzieży jedną z głównych form uczestnictwa 

Muzeum, były spacery edukacyjne. Niejednokrotnie grupy pielgrzymów były oprowadzane 

przez pracowników Muzeum po terenie byłego obozu przy ul. Przemysłowej. 

W roku sprawozdawczym 2016 Dyrektor – dr Piotr Machlański niejednokrotnie 

przeprowadzał spacer Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej po Polesiu. Także w dniu 14 maja 

2016 r. Dyrektor oprowadził po Łodzi grupę zaprzyjaźnionych Niemców z Chemnitz – miasta 

partnerskiego Łodzi, członków Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej. 

Pracownicy Muzeum zaangażowali się w zorganizowany przez Oddział Łódzki PTTK 

„53 Rajd Pamięci Radogoszcza”. W dniu 16 stycznia 2016 r., w Rajdzie uczestniczyło  180 

osób ( 20 dorosłych, 90 młodzieży i 70 dzieci).   

Także angażując się w inicjatywę Centrum Dialogu im. Marka Edelmamna – 

„Kolorowa Tolerancja”, oprowadzano młodzież po terenie byłego obozu przy ul. 

Przemysłowej. 
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Przeprowadzono także spacer „Szlakiem polskich bohaterów walk o Niepodległość”; 

zacząłem go od tablicy poświęconej pamięci gen. Fieldorfa „Nila” przy ul. Próchnika, a 

zakończyłem na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. 

 

VII. Współdziałania 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, stowarzyszeniami, szkołami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, 

urzędami, instytucjami kultury itp. Efekty z takiej współpracy są nie do przecenienia. Dlatego 

w 2016 roku Muzeum kontynuowało współpracę z szeregiem partnerów, którzy do tej pory 

wspierali nasze działania, a także pozyskiwało nowych. W pierwszej kolejności należy tu 

wymienić instytucje kultury, archiwa, IPN, placówki oświaty oraz stowarzyszenia, związki 

kombatanckie, fundacje naukowe, organizacje patriotyczne i obywatelskie. 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. 

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, spotkań oraz działań naukowo-badawczych współpracowaliśmy 

z następującymi instytucjami: 

- Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- Urzędem Miasta Łodzi 
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- Kurią Arcybiskupią w 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 II Wojny Światowej w Gdański 

- Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi 

- Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego 

- Muzeum Regionalne w Opocznie 

- Filmoteka Narodowa 

- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 

- Żydowskim Instytutem Historycznym 

- Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie 

- Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł” 

- Polskim Towarzystwem Historycznym 

- Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 

- Kolegiatą w Tumie i Łasku 

- Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi 

- Związkiem Sybiraków 

- Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego 

- Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Bałuty 
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- Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 

- Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 

- Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Ethnos” 

- Narodowym Centrum Kultury 

- Uniwersytetem Łódzkim 

- Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi 

- Archiwum Państwowym w Łodzi 

- Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów 

- Gminą Żydowską w Łodzi 

- organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi społeczność romską 

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.: 

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi  

- Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. R. Rembielińskiego 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi 

- 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 
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- 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 

- Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii 

- Fundacja Nauk Humanistycznych 

- Teatr Zamiast 

2. Współpraca zagraniczna 

W 2016 roku współpraca MTN-Łódź z partnerami zagranicznymi skupiała się przede 

wszystkim na projekcie makiety Litzmannstadt Getto 

Oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Stacja Radegast jest drugim, 

po cmentarzu żydowskim, miejscem w Łodzi najczęściej odwiedzanym przez osoby 

zainteresowane historią łódzkich Żydów, zaś budynek Stacji stanowi element Pomnika Zagłady 

Litzmannstadt-Getto i miejsce pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach. 

Litzmannstadt-Getto było najdłużej funkcjonującym, a zarazem drugim co do wielkości 

miejscem koncentracji i przymusowej pracy ludności żydowskiej na ziemiach polskich. We 

współczesnej przestrzeni miasta ślady dawnego getta są wciąż obecne, ale ich historia nie jest 

znana wszystkim mieszkańcom Łodzi. Przyjeżdżający do Łodzi, ocalali lub ich potomkowie, 

szukają swoich rodzinnych historii, lecz nie są w stanie ich umiejscowić. W 2015 r. Muzeum 
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Tradycji Niepodległościowych w Łodzi podjęło realizację projektu pod nazwą „Makieta 

Litzmannstadt-Getto”. 

Projekt ten zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii do stworzenia publicznej 

platformy skupiającej działania upamiętniające Żydów łódzkich. Kierowany jest, dzięki użyciu 

różnorodnych sposobów upowszechniania, do jak największego grona zainteresowanych osób 

na całym świecie. Głównym założeniem projektu jest szeroko pojęta popularyzacja historii 

Żydów, w kontekście wielokulturowego i wielonarodowego dziedzictwa Łodzi. W ramach tego 

przedsięwzięcia powstaje repozytorium dokumentów i fotografii oraz makieta statyczna 

(pierwszy fragment już istnieje, drugi zostanie zaprezentowany w marcu 2017 roku). 

Funkcjonuje też strona internetowa www.radegast.pl, która wkrótce zostanie poszerzona o 

specjalną aplikację (zakładkę) umożliwiającą dodawanie wspomnień, danych osobowych oraz 

fotografii ocalałych z getta i ich rodzin. 

Kolejnym elementem na drodze do promocji projektu, a zarazem upowszechnienia 

wiedzy na temat Litzmannstadt-Getto jest stworzenie mobilnej aplikacji na urządzenia mobilne 

(smartfony oraz tablety). Temat zostanie przedstawiony za pomocą nowoczesnych środków 

edukacyjnych, co będzie szczególnie ważne ze względu na osoby młode, które trudniej 

zainteresować historią. Aplikacja stanie się narzędziem pozwalającym uzupełnić wiedzę w 

sposób efektywny i ciekawy, odbiegający od klasycznych metod jej pozyskiwania. 

Projekt miał/ma następujących partnerów: 

-     Joahnnesburg Holocaust & Genocide Centre 

-     NS-Dokumentationszentrum 

-     Instytut Tolerancji 

-     Związek Byłych Łodzian w Izraelu 

-     Gedenken-Gestelten 

-     Stiftung Topographie des Terrors 

-     ARGE grenzen erzählen 

-     Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands 

http://www.radegast.pl/
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W ramach współpracy z partnerami zagranicznymi Muzeum współorganizowało 

uroczystości upamiętniające zagładę Romów i Sinti, a także społeczności żydowskiej z różnych 

zakątków Europy. Poprzez organizację upamiętnień nawiązaliśmy współpracę z Ambasadą 

Austrii, Ambasadą Niemiec, Ambasadą Luksemburga, Ambasadą Czeskiej Republiki. 

3. Współpraca z mediami, wywiady, udział w audycjach i programach historycznych 

 

Muzeum w 2016 roku starało się dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych 

odbiorców. Kontynuowano i starano się ulepszyć wypracowaną w roku poprzednim formułę 

informowania o wydarzeniach MTN – poprzez portal społecznościowy oraz stałą, szeroką 

współpracę z mediami; telewizją, radiem i prasą. Podjęto 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. Przykładem takiego działania był m.in. artykuł opublikowany w „Gazecie 

Wyborczej”, w której Dyrektor dr Piotr Machlański opowiadał o planowanej modernizacji 

Muzeum, w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

W ramach tej działalności, pracownicy naszej instytucji często mieli kontakt z mediami, 

oto przykład tylko kilku z nich: 

 

- Wojciech Źródlak udzielił wywiadu dla „Radia Łódź” na temat tragedii radogoskiej.  

 

- Udzielanie informacji dla „Radia Łódź” na temat udziału łodzian w powstaniu styczniowym 

– dr Sylwia Wielichowska (styczeń) 

 

 - Wywiad dla „Radia Łódź” i udzielenie informacji o Józefie Piłsudskim, Leopoldzie 

Skulskim, Edwardzie Pepłowskim, i Julianie Tuwimie – postaciach związanych z Łodzią, 

których karykatury prezentowano na ekspozycji II Rzeczpospolita w karykaturze.. (Joanna 

Sporczyk-Moskal;  9 maja 2016 r.) 

 

- Wywiad dla Telewizji Toya i udzielenie informacji o wystawie II Rzeczpospolita w 

karykaturze (Joanna Sporczyk-Moskal, 12 maja 2016 r.) 
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- Konrad Czernielewski udzielił wywiadu dla radia Łódź i radia Wieluń z okazji otwarcia 23 

marca wystawy czasowej Lotnik skrzydlaty władca świata… Sławni polscy lotnicy bohaterowie 

walk o Niepodległą. 

 

- 26 lipca Konrad Czernielewski dla red. „Dziennika Łódzkiego” udzielił informacji o 

skansenie militarnym Muzeum oraz kolekcji armat, haubic i moździerzy w O/Radogoszcz 

 

- W dniu 11 sierpnia Konrad Czernielewski udzielił Radiu Łódź wywiadu z okazji 

przypadającej rocznicy zwycięstwa Wojska Polskiego pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. 

 

- 7 listopada dla red. „Dziennika Łódzkiego” Konrad Czernielewski udzielił wywiadu o 

okolicznościach rozbrojenia Niemców na ziemi łódzkiej w listopadzie 1918 roku. 

 

- W Polskim Radiu Dzieciom na temat nauk pomocniczych historii (4 audycje; październik-

listopad) wypowiadał się dr Sebastian Adamkiewicz. 

 

- Wywiadu na temat. pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi dla Gazety Wyborczej oraz Radia 

Łódź udzielił dr Sebastian Adamkiewicz. 

 

- Wywiad w Radio TOK FM na temat poglądów społecznych powstańców warszawskich – dr 

Sebastian Adamkiewicz (1 sierpnia). 

 

- W ramach działań popularyzatorskich Muzeum Tradycji Niepodległościowych związanych z  

73. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim  dr Mikołaj Mirowski brał udział w 

programach: „Minęła dwudziesta” (TVP Info) i w „Echach dnia” (TVP 3) (kwiecień 2016 r.) 

 

- W ramach działań popularyzatorskich Muzeum Tradycji Niepodległościowych związanych z 

datą pierwszych półwolnych wyborów 4 czerwca 1989, dr Mikołaj Mirowski brał udział na 

antenie TV TOYA w programie „Pod prąd” w dyskusji poświęcanej temu wydarzeniu 

(czerwiec). 
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- W ramach działań popularyzatorskich Muzeum Tradycji Niepodległościowych, dr Mikołaj 

Mirowski występował w programie „Spotkania po zmroku” (Program 2 Polskiego Radia) 

dotyczącym postaci Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej (lipiec). 

 

- W ramach działań popularyzatorskich Muzeum Tradycji Niepodległościowych występ w 

programie „Minęła dwudziesta” (TVP Info) na temat różnych aspektów 72. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego (sierpień). 

 

- W ramach działań popularyzatorskich Muzeum Tradycji Niepodległościowych dr Mikołaj 

Mirowski brał udział w programie „Tanie dranie – Moroz i Kłopotowski komentują świat” 

(TVP Kultura) w dyskusji o micie żydokomuny w odcinku zatytułowanym „Żydokomuna: 

nawrócenia” (październik). 

 

 

VIII. Biblioteka 

 

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 prace i aktualności wydawnicze, które ułatwią i usprawnią pracę na stanowiskach 

merytorycznych.  

Na koniec grudnia 2016 roku stan posiadania biblioteki – po przeprowadzeniu 

melioracji zbiorów bibliotecznych (wykreślono braki bezwzględne, dublety i triplety oraz 

pozycje nieprzystające do profilu biblioteki i niewykorzystywane), choć przed skontrum 

bibliotecznym, wynosił 17519 pozycji książkowych. W roku sprawozdawczym 2016 przybyło 

73 pozycji – zakupionych, bądź przejętych z darów i z wymiany międzybibliotecznej. Nowym 

nabytkom nadano numery inwentarzowe i numery scurrens. Spośród nich zakupiono 10 za cenę 

ogólną 673 zł i 35 groszy, a pozyskano, na drodze darów i wymiany międzybibliotecznej 63, 

zwyczajowo wycenione na 1zł. za egzemplarz. Z tego przekazano do księgozbioru w siedzibie 

głównej Muzeum na Gdańskiej – 30 wydawnictw, do zbiorów biblioteki w Oddziale 

Martyrologii Radogoszcz – 42 pozycje książkowe, a na Oddział Stacja Radegast – 1 

wydawnictwo. Ponadto zbiór biblioteczny zawiera 281 pozycje wydzielone w dziale 



111 
 

wydawnictw II obiegu bez numerów inwentarzowych oraz 1597 zarejestrowanych egzemplarzy 

czasopism i miesięczników.  

Biblioteka składa się z trzech działów i 14 poddziałów. Pierwszy zawiera pozycje od 

pisanych dziejów starożytnych, poprzez średniowiecze, po historię nowożytną i współczesną 

oraz dział kaset i płyt DVD. Dział ten mieści się w siedzibie głównej Muzeum. Dział drugi 

znajduje się w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. W dziale tym zgromadzone są zbiory 

poświęcone tematyce I i II wojnie światowej. Znajdują się tam zatem m.in. pozycje dotyczące 

prac przymusowych, wysiedleń, obozów hitlerowskich oraz sowieckich gułagów, wspomnienia 

uczestników tych wydarzeń, a także wybrane roczniki łódzkich pism codziennych z lat 1945-

1999. W Oddziale Muzeum-Stacja Radegast gromadzone są natomiast pozycje poświęcone – 

podobnie, jak w Oddziale na Radogoszczu, zgodnie z nurtem prac merytorycznych 

podejmowanych w tym miejscu – Gettu Łódzkiemu, eksterminacji Romów i Sinti oraz 

opracowania traktujące 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-badawczej. Udostępniany jest 

w formie wypożyczeń (zgodnie z regulaminem bibliotecznym). Wybrane tytuły udostępniane 

są osobom zainteresowanym tylko w czytelni na miejscu. Z księgozbioru biblioteki mogą 

korzystać osoby z zewnątrz (na miejscu), bądź za zgodą Dyrektora Muzeum mogą założyć kartę 

biblioteczną i wypożyczać wybrane tytuły na zewnątrz. Zasady te obejmują także dwóch 

pozostałych Oddziałów: Martyrologii Radogoszcz i Stacji Radegast.  

W roku sprawozdawczym 2016 czytelnicy indywidualni – rekrutujący się spośród 

pracowników Muzeum, na miejscu wypożyczyli 87 pozycji książkowych, miesięczników i 

czasopism. Czytelnicy indywidualni z zewnątrz wypożyczyli 9 tytułów książkowych.  

Ponadto w 2016 roku kontynuowano następujące prace związane z działalnością 

biblioteki MTN: 

- Opracowywanie i wypełnianie sprawozdań finansowych dla działu Księgowości MTN; 

- Wypełnianie PIT-40 dla Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty; 

- Przygotowanie materiałów do skontrum bibliotecznego. Pozyskanie materiałów 

informacyjnych i kart inwentarzowych z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego; 

- Opracowanie wykazu braków bezwzględnych na kartach inwentarzowych od 1968 do 2016 

roku; 

- Przeprowadzono, związane z wcześniejszą 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 
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muzealnych przez pracowników Działu Edukacji oraz do wystaw przygotowywanych przez 

pracowników merytorycznych Muzeum i jego Oddziałów. Ponadto zmieniany jest sukcesywnie 

układ działowy tak, aby lepiej przystosować go do potrzeb pracowników merytorycznych 

placówki. 

 

IX. Działalność administracyjno-gospodarcza 

 

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, utrzymanie porządku 

i spraw bhp. to najważniejsze płaszczyzny pracy realizowanych przez Dział Administracyjno-

Gospodarczy Muzeum. W roku sprawozdawczym 2016 Dział ten wykonał szereg zadań 

dotyczących poszczególnych Oddziałów Muzeum oraz zadań zabezpieczających obiekty 

muzealne, realizacje wystaw, remonty, naprawy, zaopatrzenia w materiały biurowe, utrzymania 

porządku i zagadnień bhp. 

 

1. Zakres prac podejmowanych w siedzibie głównej 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 postępowania (do 30.000 EURO).  

- 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.   

- Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem sal 

wystawowych do ekspozycji.   

- Prowadzono obsługę spotkań historycznych, prelekcji, odczytów i innych wydarzeń.  

- Zapewniano obsługę techniczną do spotkań – promocji książek, które miały miejsce w 

Muzeum.  
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- Inne bieżące, wynikające z aktualnych potrzeb, prace – głównie drobne naprawy sprzętu i 

mebli.       

 

2. Zakres prac podejmowanych na Oddziale Martyrologii Radogoszcz, przy ul. Zgierskiej 

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 2016 r.)  

- Przeprowadzono we własnym zakresie drobne prace konserwatorskie eksponatów 

muzealnych zgromadzonych na dziedzińcu w postaci armat przeciwlotniczych i 

przeciwpancernych z okresu II wojny światowej (smarowanie części ruchomych i częściowe 

oczyszczenie z mchu). 

- Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału (odchwaszczanie, 

koszenie trawy, utrzymanie czystości pod pomnikiem-sarkofagiem: wyrzucanie starych 

wiązanek i zniczy) oraz przygotowywano teren do imprez i uroczystości na dziedzińcu 

Mauzoleum dawnego więzienia na Radogoszczu.   

- Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem sal 

wystawowych do ekspozycji.   

- Wykonano badanie kotłów CO przez UDT.  

- Podjęto technicznie i organizacyjnie przedsięwzięcia związane z uroczystościami 19 stycznia 

2016 r., w 72. 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. 

 

3. Zakres prac podejmowanych w Oddziale Stacja Radegast, przy ul. Aleja Pamięci Ofiar 

Litzmannstadt Getto 12 

            

- Zabezpieczono pod względem technicznym (nagłośnienie, przywóz i rozstawienie 200 

krzeseł, zakup wody mineralnej) obchody upamiętniające 73. rocznicę likwidacji przez 

Niemców Litzmannstadt Getto oraz zapewniano obsługę techniczną innym, mniejszym 

uroczystościom organizowanym w Oddziale Stacja Radegast. 
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- Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem sal 

wystawowych do ekspozycji. 

- Wykonano szereg bieżących napraw: 

 - instalacji elektrycznej w całym Tunelu Deportowanych.   

 - naprawę uszkodzonego oświetlenia poręczy obok wejścia do Halu Miast.  

 - wymiana kilku zużytych czujek sygnalizacji pożaru.  

- wykonano modernizację instalacji elektrycznej: remont fragmentów instalacji, 

wymiana aparatów elektrycznych, opraw, gniazd wtykowych itp. Przez firmę „Tebe” 

- konserwacja częściowa wagonów w Oddziale.  

 

- Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału - głównie odkurzanie, 

zamiatanie i utrzymanie czystości w budynkach, wyrzucanie starych wiązanek i zniczy 

koszenie i odchwaszczanie.  

- Odświeżono i umyto po ubiegłorocznej zimie wystawę stałą w Tunelu. 

 

4. Zakres prac podejmowanych w „Kuźni Romów”, przy ul. Wojska Polskiego 84 

 

- Zabezpieczono technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie (uporządkowanie terenu, 

wywieszenie flag) podczas uroczystości 75. Rocznicy likwidacji Przez Niemców podobozu dla 

Romów i Sinti, utworzonego W Liztmannstadt Getto oraz wsparcie techniczne i organizacyjne 

innych, mniejszych uroczystości.  

 

5.  Przetargi 

      

- ZP I/2015 

Przeprowadzono przetarg na ochronę obiektów.  

Wybrano firmę Komandos Sp. Zoo. 90-303 Łódź, ul. Brzeżna 3, Vektor Sp. O.o. 95-100 Zgierz, 

ul. Aleksandrowska 36 – na kwotę 344.632,12 brutto. 

  

 

 6. W trybie zapytania ofertowego zapewniono: 
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- 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  

Wykonawcy: 

Firma Handlowo-Usługowa KWIATKOWSKI Grzegorz Kwiatkowski 

ul. Podleśna 20 

95-035 Ozorków 

 

- Zakup tonerów do drukarek i kserografów  

  Firma „Kanofaks” Brukowa 14 

 

- Zakup środków czystości  

Firma „Strefa Higieny WL” ul. Krańcowa 4 

 

7.  Inne przedsięwzięcia dotyczące wszystkich Oddziałów 

 

- Wykonywano następujące przeglądy: 

- roczne budowlane 

- szczelność kurków gazowych 

- szczelności instalacji gazowej 

- kotłowni gazowej 

- kotłowni olejowej 

- kominiarskie 

- hydrantów 

- węży 

- gaśnic 

- instalacji pożarowej 

- instalacji antywłamaniowej 

 

- Wykonywano prace dotyczące konserwacji instalacji ppoż., antywłamaniowej i monitoringu 

realizowane w ciągu całego roku. 

 

- Nadzorowano na bieżąco pracę w kotłowni gazowej i dwóch olejowych przez 
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specjalistyczną firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego wykonała 

ona również ich przegląd techniczny.  

 

- Zabezpieczono na okres grzewczy 2015/2016 zakup oleju opałowego w firmie 

KWIATKOWSKI. 

 

 - Nadzorowano i kontrolowano prawidłowe użytkowanie samochodu służbowego. 

  

- 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. 

 

- Nadzorowano szereg działań związanych z wymogami BHP takich jak: 

- kontrolowano obiekty muzeum pod kątem prawidłowego oznaczenia dróg ewakuacji, 

oświetlenia awaryjnego oraz legalizacji gaśnic. 

 

- Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego brali udział poza MTN w realizacjach 

wystaw, uroczystości i imprez, m.in. w:  

- Złożeniu kwiatów na Stacji Radegast, 

- Montażu i demontażu wystaw w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.  

- Udzielili zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego w imprezie „Nocy Muzeów”.  

- Udzielili wsparcia organizacyjnego imprezie na rynku Manufaktury, „Piknik 

Niepodległościowy”. 

 

- Przygotowywano sale do spotkań historycznych i innych wydarzeń w Oddziałach Muzeum.   

  

- Przeprowadzono kontrolę w Dziale i dokonano uzupełnień w księgach inwentarzowych 

mienia ruchomego wraz z wypełnianiem kart ewidencyjnych.  

 

- Przeprowadzono spis roczny obejmujący: środki pieniężne, foldery, bilety wstępu, znaczki 

pocztowe, bilety MPK, materiały biurowe i środki czystości. 

 

- Montowano i demontowano szereg wystaw poza siedzibą Muzeum 
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- Prowadzenie elektronicznego rejestru postępowań do 30.000 EURO 

 

- Dział brał czynny udział w przygotowywaniu dokumentacji do wniosku o dofinansowanie 

projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach zgłoszonego projektu budowanie 

nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych  w Łodzi placówką kreatywną.  

 

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 biurowych takich jak: 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.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w roku 2016 działania Działu Administracyjno-

Gospodarczego Muzeum zostały zdominowane przez przedsięwzięcia zmierzające do poprawy 

ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa pracowników, zbiorów muzealnych oraz 

zwiedzających.  

        

 

 

 


	- dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą                               3.312.820,00
	- dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „II Rzeczpospolita
	w karykaturze”                                                                                           23.414,64
	- dotacja celowa UMŁ na wystawę czasową „Trwajcie w tym
	świętym   dziedzictwie….1050. Rocznica Chrztu Polski…..”                 32.000,00
	2.  Dochody  własne                                                                                            17.180,44
	-  zakup eksponatów                                                                                         2.157,50

	Zbiory muzealne same w sobie mają niepowtarzalną, unikatową wartość. Praca naukowo-badawcza w odniesieniu do zbiorów muzealnych jest pracą o charakterze szczególnym, nie sprowadza się wyłącznie do zaewidencjonowania i nadania numeru inwentarzowego. Ni...
	znajomości literatury przedmiotu, faktów historycznych, rodzajów materiału poszczególnych eksponatów, a także wiedzy z innych dziedzin nauki. W zależności od zabytku, eksponaty muzealne mają wartość dzieła sztuki, bądź wartość historyczną. Pracownicy ...
	1. Działania naukowo-badawcze w pierwszej kolejności prowadzono w odniesieniu do nowo pozyskanych eksponatów. Ich opracowywanie i dokumentowanie prowadzono w systemie elektronicznym.
	2. Wszystkie eksponaty wykorzystywane w działalności upowszechnieniowej Muzeum opracowywane były na bieżąco w systemie elektronicznym. 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 eksponatów do systemu elektronicznej bazy dany...
	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 131 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 2016 do bazy komputerowej wprowadzono 1036 eksponatów, w tym opracowano i wprowadzono:
	- 216 kart naukowych dla obiektów archiwalnych
	- 508 kart naukowych dla obiektów ikonograficznych
	- 256 kart naukowych dla muzealiów
	- 12 kart naukowych do Działu Varia
	- 41 kart naukowych do Działu Faksymile
	- 3 karty naukowe fotokopii
	3. Tworzono i uzupełniano hasła w katalogu przedmiotowym w komputerowej bazie danych:
	- sporządzono 288 kart do katalogu przedmiotowego, alfabetycznego oraz 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.
	7. Kontynuowanie prac 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
	- 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 nieposiadających tzw. wglądówek
	- rejestracja obiektów niezakwalifikowanych 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.
	3. W zakresie realizacji programu powiększania zbiorów muzealnych
	Gromadzenie zbiorów należy do jednych z podstawowych zadań statutowych Muzeum. Działalność w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów prowadzona jest poprzez śledzenie na bieżąco rynku kolekcjonerskiego. Główną uwagę zwraca się na współpracę bezpośred...
	W 2016 r. działalność w zakresie powiększenia zbiorów Muzeum prowadzona była poprzez:
	1. Systematyczne odwiedzanie łódzkich antykwariatów (Galeria „Rynek Sztuki”) i giełd kolekcjonerskich (ŁDK, Hala Sportowa).
	2. Kontynuowanie współpracy z Antykwariatem „Poliart” w Kotach k. Tarnowskich Gór oraz korporacją „Polonia” w Warszawie i antykwariatem „Rara Avis” w Krakowie.
	3. Prowadzenie systematycznej współpracy z prywatnymi kolekcjonerami, pozyskując dzięki temu wiele ciekawych pamiątek historycznych.
	4. Śledzenie na bieżąco aukcji kolekcjonerskich w Internecie.
	5. Prowadzenie rozmów telefonicznych oraz korespondencji e-mailowej w celu ustalenia warunków i sposobu zakupu eksponatów od antykwariatów.
	6. Współpracę z Działem Historycznym Muzeum w celu wzbogacania zbiorów MTN.
	7. Dokonywanie oceny wartości merytorycznej oraz analizowanie celowości pozyskania przez Muzeum oferowanych do zakupu obiektów.
	8. Dokonywanie selekcji i wyceny podarowanych obiektów.
	9. Współpracę 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. Organizowanie posiedzeń Komisji Zakupu.
	11. Organizowanie posiedzeń Komisji ds. Wyceny i Kwalifikacji Darów.
	12. Przygotowanie umów sprzedaży do wszystkich przeprowadzonych transakcji z osobami fizycznymi (wcześniej pozyskując od nich odpowiednie dane).
	W 2016 r. zbiory muzealne powiększyły się o 131 pozycji inwentarzowych obiektów, z czego 7 pozycji pochodzi z zakupów (w tym 6 od osób fizycznych, 1 od instytucji), 124 z darów (98 od osób fizycznych, 26 od instytucji). Zwrócono 5 depozytów (5 pozycji...
	Ikonografia: pozycji inwentarzowych  12 982 przybyło 26 pozycji
	Muzealia: pozycji inwentarzowych   6 819 przybyło 31 pozycji
	Depozyty: pozycji inwentarzowych   272 przybyło   0 pozycji
	(zwrócono 5)
	_______________________________________________________________
	Ogółem:   31 736, przybyło 111 pozycji + 20 pozycji w Rejestrze Varia
	Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi 31 736 pozycji inwentarzowych, w tym 272 depozyty.
	B. Zbiory zastępcze
	Faksymile:   802 przybyło  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
	Obecnie w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zarejestrowane są 48 802 pozycje inwentarzowe. W 2016 roku zbiory powiększyły się o 111 pozycji zbiorów zasadniczych (archiwalia, ikonografia, muzealia) oraz 20 pozycji inwentarzowych w Re...

