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I. Wstęp 

 

 

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest jedną z najstarszych instytucji 

kultury w Łodzi. Ze względu na swój wielooddziałowy charakter, jako jedyne 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 w 1989 r., decyzją Rady Miasta 

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

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

akademickiej do szerokich rzesz społeczeństwa Łodzi i okolic. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi to muzeum o charakterze 

martyrologicznym. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem oraz 

udostępnianiem zabytków o tematyce niepodległościowej, martyrologicznej, wojskowej 

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

prowadzi także bogatą działalność wydawniczą i wystawienniczą zabytków, obrazujących 

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

obejmuje okres od powstania kościuszkowskiego po czasy współczesne. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 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 jedne z ważniejszych zadań Muzeum w 2017 r. 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. Z zarysowanych w ten sposób ram chronologicznych wymyka się, jedna 

z pierwszych ekspozycji w opisywanym roku sprawozdawczym, wystawa plenerowa 

zorganizowana w siedzibie głównej Muzeum, na dziedzińcu wewnętrznym – Banderia 

prutenorum – chorągwie zwycięskie – polskie wiktorie.  
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Oprócz tej ekspozycji, niezwykle ważnym i odpowiedzialnym przedsięwzięciem była 

także organizacja następujących wystaw czasowych: Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945, II 

Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel świata, Z Łodzią w tle… oraz  Zapomniany bohater 

– Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym. Podkreślić także należy fakt, że każdej 

wystawie towarzyszył folder oraz, że do każdej z nich został przygotowany pakiet zajęć 

edukacyjnych, co niewątpliwie zwiększyło walory oświatowe tych przedsięwzięć.  

Działalność Muzeum w 2017 roku została oparta na szerokiej współpracy z instytucjami 

partnerskimi, takimi jak: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Archiwum Państwowe w Łodzi 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, 

Łowiczu, Wolborzu, Ostrowie Wielopolskim).  

W porównaniu do roku ubiegłego w o wiele jeszcze większym zakresie 

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

związaną z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, postaciami historycznymi, zarówno w 

odniesieniu do Łodzi, jak i województwa łódzkiego oraz kraju. Również w większym stopniu 

wykorzystywaliśmy możliwości strony internetowej oraz fanpage Muzeum na Facebooku.  

Muzeum w 2017 r. 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:  

- 75. rocznicę likwidacji tzw. obozu cygańskiego  

- 72. rocznicę spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi; 

- 72. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – obchody VI 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu; 

- 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej; 
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- 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego;  

- 75. rocznicę likwidacji obozu Romów i Sinti w Litzmannstadt Getto; 

- 73. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto; 

- 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

Zrealizowane w 2017 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 2017 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.  

Rok 2017 może ponadto stać się rokiem przełomowym w dotychczasowej historii 

rozwoju Muzeum. W wyniku podjętych w roku 2016 przez Dyrekcję Muzeum starań placówka 

uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Inwestycje Terytorialne”. Pozyskane w ramach tego programu środki pozwolą na realizację 

projektu Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną, który zakłada m.in.  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. Ponadto inwestycje zrealizowane z programu RPO w 

Oddziale Martyrologii Radogoszcz będą uzupełnione dzięki realizacji dwóch projektów, które 

także w 2017 r. dostały dofinansowanie z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2017 r. podkreślić należy wysoką 

wartość merytoryczną i organizacyjną realizowanych przez Muzeum przedsięwzięć. 

Pracownicy Muzeum byli współorganizatorami oraz uczestnikami wielu inicjatyw 
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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 2017 r. 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 2017 r. była możliwa tylko dzięki wspólnym 

działaniom i wysiłkom całego zespołu pracowniczego. Dzięki temu podjęto i zrealizowano 

wiele ciekawych inicjatyw oraz wzbogacono zbiory Muzeum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Informacje ogólne 
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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 

są kadry – to właśnie kreatywność poszczególnych pracowników (tak kadry zarządzającej 

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

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 historyczny – 

zabytkowy, co jest niewątpliwym atutem dla realizowanej przez Muzeum misji, powoduje 

jednak 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 w roku 2017 na kontynuowanie 

dotychczasowych przedsięwzięć, stwarzały możliwości dla nowych działań Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi oraz do zwiększenia zakresu i atrakcyjności realizowanych 

zadań. 

 

1. Warunki organizacyjne dla działalności Muzeum 

Warunki lokalowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych mają jednocześnie wady 

i atuty. Z jednej strony są to obiekty historyczne – zabytkowe, z czego wynikają organizacyjne 

i techniczne ograniczenia w organizacji wystaw i imprez. Z drugiej jednak strony zabytkowość 

obiektów, ich historyczność jest atutem oddziaływującym na emocje zwiedzających. Wszystkie 
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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 

Budynek dawnego więzienia (funkcjonowało w latach 1885-1953), 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 

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 
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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 2017 struktura organizacyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

była następująca: 

- Dyrektor (do 31 sierpnia 2017 r.) 

- Zastępca Dyrektora (od 10 marca do 31 sierpnia 2017 r., od 01 września – Pełniący Obowiązki 

Dyrektora) 

- Oddział Martyrologii Radogoszcz 

- Oddział Stacja Radegast 

- Główny Inwentaryzator 

- Dział Zbiorów  

- Dział Historyczny 

- Dział Edukacyjny 

- Dział Finansowo-Księgowy 

- Dział Administracyjno-Gospodarczy 

- Samodzielne stanowiska pracy 
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Zatrudnienie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na dzień 31 grudnia 2017 

r. wynosiło ogółem 49 osób we wszystkich oddziałach. W tym miejscu należy zaznaczyć, 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 na koniec 2017 roku 

przedstawiał się następująco: 

a) Kadra kierownicza 8 osób: 

- p.o. Dyrektora Muzeum  

- Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz  

- Główny Księgowy 

- p.o. Kierownika Oddziału Stacja Radegast 

- Kierownik Działu Historycznego 

- p.o. Głównego Inwentaryzatora 

- 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 – 

naukowo-badawcza (Dział Historyczny) i działalność edukacyjna całego Muzeum (Dział 

Edukacyjny). Ogółem w obiekcie przy ul. Gdańskiej pracuje 26 pracowników, a struktura 

zatrudnienia na koniec 2017 r. wyglądała  następująca: 

 

- p.o. Dyrektora Muzeum      - 1 osoba 

- Dział Finansowo-Księgowy      - 3 osoby 

( w tym Główny Księgowy) 
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- Dział Edukacyjny        - 9 osób 

(w tym kierownik Działu, 4 pracowników merytorycznych, w tym 1 osoba na ¾ etatu 

i 4 kwalifikowane opiekunki ekspozycji muzealnej) 

- Dział Historyczny         - 3 osoby 

(w tym kierownik Działu, 2 pracowników merytorycznych) 

- Dział Administracyjno-Gospodarczy     - 5 osób 

w tym: 

- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego   - 1 osoba 

- sprzątaczka         - 1 osoba 

- specjalista montażysta wystaw      - 1 osoba 

- specjalista ds. transportu-kierowca      - 1 osoba 

- starszy referent ds. administracyjnych     - 1 osoba 

 

- Samodzielne stanowiska       - 5 osób  

w tym: 

- specjalista ds. organizacyjno-kadrowych     - 1 osoba 

- specjalista ds. administracyjnych w Muzeum    - 1 osoba 

(sekretariat muzeum) 

- adiunkt-archiwista zakładowy / ABI     - 1 osoba 

- specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami    - 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 

(magazyny), Dział Zbiorów, Główny Inwentaryzator. Ogółem w Oddziale pracuje 17 osób, 

a struktura zatrudnienia jest następująca: 

 

- Pracownicy merytoryczni Oddziału     - 7 osób 

(w tym Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz, 5 pracowników merytorycznych, w tym 

1 osoba zatrudniona na zastępstwo oraz przewodnik muzealny), 

- Główny Inwentaryzator (obecnie na świadczeniu rehabilitacyjnym) 
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- p.o. Głównego Inwentaryzatora 

- Dział Zbiorów        - 4 osóby 

- Pracownicy administracyjni       - 4 osoby 

(w tym: specjalista montażysta wystaw oraz 2 kwalifikowane opiekunki ekspozycji muzealnej 

i 1 pomoc muzealna). 

 

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 2017 roku ogółem 6 osób, z tego: 

 

- Pracownicy merytoryczni       - 4 osoby 

( w tym p. o. Kierownika Oddziału) 

- Specjalista ds. technicznych i transportu     - 1 osoba 

- Pomocnik muzealny        - 1 osoba  

 

Zatrudnieni w Muzeum pracownicy na poszczególnych stanowiskach spełniają 

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

49 ogółem zatrudnionych osób w Muzeum 27 osób to pracownicy merytoryczni łącznie 

z dyrektorem, kierownikami działów, a struktura zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji 

była następująca: 

- kustosz dyplomowany      - 1 osoba 

- starszy kustosz        - 2 osoby 

- kustosz        - 7 osób 

- adiunkt        - 12 osób 

- asystent        - 3 osoby 

- przewodnik muzealny       - 1 osoba 

 

Pozostali pracownicy zatrudnieni w Muzeum wykonują swoje zadania na stanowiskach 

zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami instytucji. Ponadto pracownicy 
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Muzeum uczestniczyli w 19 różnego rodzaju szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W 

ramach działań wewnętrznych przeprowadzono z pracownikami szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2017 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 2017 rok ogółem:         4.200.823,46 

w tym:   

       1.  Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi                                                                3.798.779,96 

              - dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą                               3.525.940,00       

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę „Zapomniany bohater – Piotr 

                    Wysocki. Rzecz o Powstaniu Listopadowym”                                         11.850,00 

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę „Tadeusz Kościuszko  

                1747 – 1817. Obywatel Świata”.                                                               42.150,00              

                 - dotacja celowa UMŁ na wystawę „Zabrano nam dzieciństwo  

                 1939 – 1945”.                                                                                            24.000,00 

              -  dotacja celowa UMŁ na projekt „Mobilna aplikacja na smartfony –  

                 Element międzynarodowego projektu edukacyjnego Makieta  

                 Litzmanstadt Getto”                                                                                  22.000,00 

              -  dotacja celowa UMŁ na projekt „Stała wystawa w MTN – Zabrał ich 

                 ogień. Piekło więzienia na Radogoszczu  …..”                                        20,050,00 

              -  dotacja celowa UMŁ na zadanie  inwestycyjne „Zagospodarowanie 

                  terenu wokół pomnika na Radogoszczu – MTN”                                    15.000,00 

              -  dotacja celowa UMŁ na zadanie inwestycyjne „Budowanie  

                  nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

                  MTN w Łodzi placówką kreatywną”.                                                    137.789,96 

       2.  Dochody  własne                                                                                            21.102,75 

               w tym: 

            -  bilety wstępu                                                                                                4.889,01 

            -  foldery, wydawnictwa Muzeum                                                                  4.718,93 

            -  inne                                                                  11.494,81 
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        3. Zwrot podatku VAT                                                                                       190.476,00 

        4. Pozyskane środki zewnętrzne                                                                        190.464,75 

             - darowizna z Fundacji PGE na zakup stanowisk multimedialnych oraz  

               nakręcenie filmu pt. : Obozowe życie małoletnich w Litzmanstadt”           28.664,00             

             - grant na makietę z IHRA  II ( International Holocaust Remembrance 

               Alliance )                                                                                                       18.332,55 

             - grant na makietę z IHRA  III ( International Holocaust Remembrance  

               Alliance )                                                                                                       57.286,60 

- realizacja zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół pomnika – mauzoleum na terenie  

dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu”                                     11.000,00 

- realizacja zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabrał ich 

ogień. Piekło więzienia na Radogoszczu….”                                                   75.181,60 

 

  II  WYDATKI 

 

     1.  Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2017 rok 

 

                Koszty według rodzajów 

 

    Plan na 2017       Wykonanie 2017 
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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., w tym do wystaw 

- konserwacje, naprawy, remonty 

- doradztwo prawne 

- informatyczne 

- wywóz nieczystości 

- koszty wystaw itp. 

- wystawa stała (Radogoszcz)-środki 

Min.Kul./MTN 

- pozostałe 

Inne – pozostałe koszty 

Amortyzacja 

 

     

     2.091.887,00 

     2.028.338,00 

          63.549,00 

 

        421.800,00 

        355.000,00 

          57.283,00    

           

 

        266.400,00 

          36.670,00 

        953.523,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          27.300,00 

        112.000,00 

    

   2.091.887,33 

   2.028.338,66 

        63.548,67 

 

      421.792,53 

      354.970,33 

        57.283,37 

          7.641,03 

          1.897,80 

      277.197,26 

        36.673,33 

      845.152,40 

      313.340,38 

        18.840,00 

        12.521,99 

      133.196,07 

        31.679,30 

        22.900,00 

        19.066,00 

          7.638,37 

      180.810,04 

 

        68.157,29 

        37.002,96 

        27.299,91 

      111.922,20 

                      Razem koszty       3.909.580,00 

 

    3.811.924,96 
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    2.  Zakup środków trwałych                                                                                  39.205,00 

           -  zakup eksponatów                                                                                         8.397,20 

             -  zakup książek                                                                                                   500,14 

           -  pozostałe środki trwałe                                                                                30.307,66 

               w tym: 

 zestawy komputerowe + oprogramowanie                                        28.154,00 

 kamera video                                                                                       2.153,66                                                                                          

                                                                                                                                                                                  

III. STAN ŚRODKÓW NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU  

                           

         Ogółem                                                                                                            340.414,50 

             -   Rachunek podstawowy                                                                            314.280,79 

             -   Gotówka w Kasie                                                                                         1.355,00 

             -   Rachunek socjalny                                                                                     21.723,99 

             -   Rachunek środków z Ministerstwa Kultury                                                3.054,72 

 

 

 

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.  
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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. 

Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorów stanowi podstawową płaszczyznę 

działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W 2017 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 2017 r. prace na tym odcinku działalności potraktowane została, jako niezwykle 

ważne w realizacji zadań statutowych Muzeum.  

 

1. Stan zbiorów na dzień 29 XII 2017 r. 

 

A. Zbiory zasadnicze: 

Archiwalia: pozycji inwentarzowych       11 774    przybyło      111 pozycji 

Ikonografia: pozycji inwentarzowych      13 073     przybyło       91 pozycji 

Muzealia:  pozycji inwentarzowych           6 850     przybyło       31 pozycji 

Depozyty:  pozycji inwentarzowych              272     przybyło        0 pozycji  

    

 

_______________________________________________________________ 

Ogółem   31 969   przybyły 233  pozycje + 1      

pozycja w Rejestrze Varia 
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W roku sprawozdawczym przybyły 254 pozycje inwentarzowe obiektów, z czego: 

z zakupów - 20 pozycji ( w tym  17 od osób fizycznych,  3 od instytucji) 

 z darów     - 234 pozycje (w tym 233 od osób fizycznych, 1 od instytucji) 

 

Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi 31 969 pozycji inwentarzowych, w tym 

272 depozyty.  

 

 

B. Zbiory zastępcze 

Faksymile:  802  przybyło 0 pozycji 

Fotokopie:  444  przybyło 14 pozycji 

Mikrofilmy:          2 322  przybyło 0 pozycji 

Negatywy:          5 945  przybyło 5 pozycji 

Kopie:   380  przybyła 1 pozycja 

  Ogółem                   9 893  pozycje inwentarzowe 

Stan zbiorów zastępczych wynosi zgodnie z rejestrem 9 893 pozycje inwentarzowe.  W 

roku sprawozdawczym pozyskano nowe eksponaty zastępcze: 

- 14 fotokopii 

- 5 negatywów „Z” 

- 1 kopię 

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 49 060  pozycji inwentarzowych. W 2017 roku zbiory powiększyły się o 233 pozycje 

zbiorów zasadniczych (archiwalia, ikonografia, muzealia), 20 pozycji zbiorów eksponatów 

zastępczych oraz 1 pozycję w Rejestrze Varia. 
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2. W zakresie pozyskiwania 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 roku sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komisji Zakupów. W trakcie 

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 8 397,20 PLN. Zdecydowano o 

zakupieniu do zbiorów Muzeum następujących obiektów: 

 Naramienniki od munduru kpt. Henryka Benczera, oficera 28 pułku Strzelców 

Kaniowskich – na sumę 500 PLN; 

 Fotografia (tableau) dowódców i uczestników Dywizyjnego Kursu Podchorążych 

Rezerwy w 28 pułku Strzelców Kaniowskich – II Turnus Kubański imienia gen. bryg. 

Stanisława Małachowskiego, 1933 r. – na sumę 200 PLN; 

 Protokół spalenia pisma z wykazem nazwisk oficerów DKPR w 28 pułku Strzelców 

Kaniowskich – na sumę 100 PLN; 

 Pamiątka zakończenia służby w kawalerii – litografia, 1927 r. – na sumę 600 PLN; 

 Fotografia członkini Pomocniczej Służby Kobiet – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – 

na sumę 300 PLN; 
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 Rozporządzenie Prezesa Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego Fiodora Engla, 

1831 r.- za sumę 243,90 PLN; 

 Karta pocztowa – Einzug nach Warschau, 5 sierpnia 1915 r.- za sumę 81,30 PLN; 

 2 prochownice metalowe - za sumę 900 PLN;  

 Prochownica wykonana z rogu – za sumę 150 PLN; 

 Akwarela wykonana przez pilota Krzyżanowskiego w Blackpool, 1944 r. – za sumę 250 

PLN; 

 Pilotka z lat 30-tych – za sumę 550 PLN; 

 Pilotka zimowa niemiecka, używana przez pilota Jana Jastrzębskiego – za sumę 550 

PLN; 

 Gogle pilota Luftwaffe, używane przez pilota Jana Jastrzębskiego – za sumę 600 PLN; 

 Plakieta III zlot gwiaździsty do Łodzi, 1936 r. – za sumę 500 PLN; 

 Plakieta IV zlot gwiaździsty do Łodzi, 1937 r. – za sumę 500 PLN; 

 Album „Napoleon Legiony i Księstwo Warszawskie”, 1911 r. – za sumę 1200 PLN 

 Akwarela autorstwa Antoniego Kierpala pt. „Radogoszcz” z 1945 r.  – na sumę 472 PLN  

Ponadto ze względu na potrzeby działań popularyzatorskich i edukacyjnych podjęto dectzję 

o wykonaniu repliki znajdującej się w zbiorach Muzeum kliszy drukarskiej czasopisma 

„Robotnik” – na sumę 600 PLN. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Komisji Kwalifikacji 

i Wyceny Darów, podczas których dokonano oględzin zaproponowanych obiektów 

i oszacowano ich wartość. Z każdego posiedzenia sporządzony został protokół zawierający 

propozycję wyceny. Wartość obiektów pozyskanych w 2017 r. do zbiorów od darczyńców 

wynosi 19 475 PLN. Wśród obiektów przejętych do zbiorów w wyniku darowizny znalazły się 

m.in.: 

 Odpisy dokumentów z lat 1887-1890, dotyczących Józefa Piłsudskiego (4 sztuki) 

 Karty pocztowe i listy z Oflagów – II C Woldenberg oraz IX B Weilburg (łącznie 24 

sztuki) 

 Fotografie z Oflagu VII A Murnau (11 sztuk) 

 Wydawnictwa drugiego obiegu, solidarnościowe – „Biuletyn Łódzki” (42 sztuki), 

„Wiadomości wojenne” (55 sztuk), „Tygodnik Solidarność” (26 sztuk) 

 Akt zgonu więźnia Radogoszcza 

 Relacje o więźniach Radogoszcza (3 sztuki) 

 Pamiątki po Mieczysławie Dobrzańskim, żołnierzu Polskich Sił Zbrojnuch na Zachodzie 

– dokumenty (23 sztuki) i fotografie (35 sztuk) 
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 Dokumenty Jadwigi Stopczyk z okresu okupacji hitlerowskiej (7 sztuk) 

 Dokumenty i pamiątki po Leonidzie Karzinkinie, więźniu obozów koncentacyjnych 

w Buchenwaldzie i Majdanku (19 sztuk) 

 

3. W zakresie ewidencjonowania nabytków 

Wszystkie nabytki zostały zaewidencjonowane w Księdze Wpływu i w księgach  

inwentarzowych: 

 Księga Wpływów dokonano 254 wpisy (dr A. Jędrzejewska – 151, M. Hankiewicz – 

103); 

 Księga Inwentarzowa Archiwaliów wprowadzono 111 wpisów (dr A. Jędrzejewska – 

52, M. Hankiewicz – 59); 

 Księga Inwentarzowa Ikonografii wprowadzono 91 wpisów (dr A. Jędrzejewska – 79, 

M. Hankiewicz – 12); 

 Księga Inwentarzowa Muzealiów wprowadzono 31 wpisów (dr A. Jędrzejewska – 17, 

M. Hankiewicz – 14). 

 

Dokonano też wpisów w Rejestrze Variów, gdzie decyzją Komisji Kwalifikacji 

i Wyceny Darów zarejestrowany został pozyskany obiekt o wartościach poznawczych 

(fragment fortyfikacji spod Mławy), ale niespełniający kryteriów, jako obiekt zabytkowy 

(1 pozycja inwentarzowa). Razem do Księgi Inwentarzowej Variów wprowadzono 1 pozycję 

inwentarzową (dr A. Jędrzejewska). 

Dokonano również rejestracji 14 obiektów w dziale Fotokopie (dr A. Jędrzejewska 

3, M. Hankiewicz 11), 5 negatywów „Z” (M. Hankiewicz) oraz 1 obiektu w dziele Kopie 

(M. Hankiewicz). 

Wszystkim pozyskanym obiektom zostały nadane numery inwentarzowe oraz numery 

ewidencyjne zapisane w Rejestrze Kart Ewidencyjnych, wyłączając 5 negatywów „Z”, którym 

nie nadaje się numerów ewidencyjnych. Dla każdego zaewidencjonowanego obiektu została 

założona karta naukowa w komputerowej bazie danych programu MUSNET NIEBIESKI. 

wyłączając z tego 5 negatywów „Z”, dla których nie prowadzi się ewidencji komputerowej. 

Opracowane zostały karty naukowe dla bieżących nabytków i dla obiektów z lat 

poprzednich wymagających uzupełnienia informacji, bądź opracowania od nowa. Opracowano 

łącznie 608  kart naukowych, w tym dla poszczególnych działów obiektów: 

 

 Archiwalia – 214 (dr K. Jadczyk – 78, dr A. Jędrzejewska – 131,  D. Marciniec – 5); 
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 Ikonografia – 285 (dr Karol Jadczyk – 10, M. Hankiewicz – 160, D. Marciniec – 115); 

  Muzealia  – 95 (dr K. Jadczyk – 2, D. Marciniec – 93); 

  Faksymile – 6  (dr K. Jadczyk); 

 Fotokopie – 1 (dr K. Jadczyk); 

 Kopie – 7 (dr K. Jadczyk – 5, D.Marciniec – 2)  

 

Dla wszystkich obiektów opracowane zostały karty przedmiotowe - łącznie 262 sztuk 

(M. Hankiewicz - 100, dr K. Jadczyk - 110, D. Marciniec - 52). 

Na bieżąco prowadzone były prace nad katalogiem przedmiotowym. Wymienione 

zostały zniszczone karty na nowe, istniejące już karty zostały uzupełnione o nowe informacje, 

wprowadzone zostały nowe hasła (dr Karol Jadczyk, M. Hankiewicz, D. Marciniec). 

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 177  kart ewidencyjnych: (M. Hankiewicz 

- 79, dr K. Jadczyk - 89, dr A. Jędrzejewska - 2, D. Marciniec - 7). 

Liczba odwzorowań cyfrowych, zarówno skanów, jak i fotografii obiektów w roku 

sprawozdawczym wyniosła 1201 sztuk. 

Wydrukowanych zostało 593 nowych i brakujących kart katalogu naukowego (M. 

Hankiewicz – 20, dr Karol Jadczyk – 157, dr A. Jędrzejewska – 90, D. Marciniec – 145) oraz 

opracowano 10 kart magazynowych (D. Marciniec).  

 

4. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych 

Przez cały rok systematycznie prowadzona była dokumentacja użyczenia zbiorów. 

W okresie tym sporządzono protokoły zdawczo-odbiorcze oraz umowy użyczenia dla 

eksponatów wypożyczanych na wystawy czasowe i zwracane z wystaw. W przygotowaniu 

eksponatów, przy wypożyczeniach i zwrotach pracowali: dr K. Jadczyk, M. Hankiewicz, 

D. Marciniec. 

Wypożyczono eksponaty na następujące wystawy: 

 Łódź i wybitne osobistości z nią związane - do MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2017/1); 

 Zapomniany bohater – Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym - do MTN, ul. 

Gdańska 13 (prot. 2017/4 oraz 2017/4/2); 

 Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945 - do MTN Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci 

Ofiar Litzmannstadt Getto 12 (prot. 2017/5); 
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 Liga Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej - do Muzeum Historycznego 

w Legionowie (prot. 2017/6); 

 Leonardo da Vinci. Energia umysłu – do EC1 w Łodzi (prot. 2017/8); 

 1000 lat historii Żydów w Polsce - do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

w Warszawie (prot. 2017/9); 

 Beliniacy  - do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (prot. 2017/10); 

 wystawa stała -  do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (prot. 2017/11); 

 Z Łodzią w tle – wystawa obrazów ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi - do MTN Oddział Radogoszcz, ul. Zgierska 147 (prot. 2017/14 oraz 2017/14/2); 

 I Samodzielna Brygada Spadochronowa w operacji „Market-Garden” – do Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (prot. 2017/15); 

 Tadeusz Kościuszko. Obywatel świata. do MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2017/17 oraz 

2017/17/2); 

 Biel, czerwień, braterstwo – do Muzeum Narodowego w Kielcach (prot. 2017/18). 

 

Przyjęto także zwroty eksponatów: 

 z wystawy czasowej Łódź i wybitne osobistości z nią związane, prezentowanej w MTN 

przy ul. Gdańskiej 13 od stycznia 2017 r.; 

 z wystawy czasowej Trwajcie w tym Świętym Dziedzictwie…, prezentowanej w MTN 

przy ul. Gdańskiej 13 od czerwca 2016 r.; 

 z wystawy czasowej Lotnik skrzydlaty, władca świata…, prezentowanej w Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu od października 2016 r.; 

 z wystawy czasowej Łódź i ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945, 

prezentowanej w MTN Oddział Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 od sierpnia 2011 r.;  

 z wystawy czasowej Bez broni i munduru w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-

1945, prezentowanej w MTN Oddział Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 od 

października 2016 r.; 

 z wystawy czasowej Leonardo da Vinci. Energia umysłu z EC1 w Łodzi; 

 z wystawy czasowej Beliniacy, prezentowanej w Muzeum Kultury Kurpiowskiej 

w Ostrołęce od czerwca 2017 r. 

 

Protokoły zdawczo-odbiorcze były sporządzane także w związku z:  

 lekcją muzealną „Łódzkie drogi Józefa Piłsudskiego” (prot. 2017/2); 
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 eksponowaniem najcenniejszego obiektu ze zbiorów Muzeum podczas Nocy Muzeów 

(prot. 2017/7); 

 ekspertyzą konserwatorską kliszy drukarskiej (prot. 2017/13); 

 prezentacją obiektów podczas Zjazdu Miast Piłsudskiego (prot. 2017/19); 

 zajęciami edukacyjnymi z wykorzystaniem „Księgi łaźni” więzienia na Radogoszczu 

(prot. 2017/20); 

 ekspertyzą naukowa „Księgi łaźni” (prot. 2017/21); 

 prezentacją obiektu podczas Pikniku Niepodległościowego w Manufakturze (prot. 

2017/22). 

Wszystkie wypożyczenia i zwroty eksponatów odnotowywane były w Ruchu 

Muzealiów w programie MUSNET NIEBIESKI (M. Hankiewicz, D. Marciniec). 

Należy również wspomnieć, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z dnia 01 czerwca 

2017 r. przeprowadzono w Muzeum komisyjną kontrolę zgodności wpisów dokumentacji 

ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów. Komisja inwentaryzacyjna w składzie: Konrad 

Czernielewski – Przewodniczący, Anna Pełka –Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie 

-  dr Zofia Trębacz, Joanna Sporczyk - Moskal, Monika Cichawa, Beata Stawecka - Kwapisz, 

prowadziła prace kontrolne w dwóch etapach. Pierwszy etap trwał od 22 czerwca do 31 lipca, 

drugi: od 5 września do 11 października 2017 r.   

Wyjaśnianie braków muzealiów stwierdzonych w wyniku prac Komisji odbyło się 

w okresie 12 października – 4 grudnia 2017 r. Protokół z wyjaśnieniem dotyczących braków 

eksponatów p.o. Głównego Inwentaryzatora Michał Hankiewicz złożył na ręce 

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w dniu 5 grudnia 2017 r.  

Ponadto sporządzone zostało sprawozdanie dla Działu Finansowego Muzeum 

z zakupów i darów w 2017 roku (M. Hankiewicz). 

 

5. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych. 

Na bieżąco prowadzona była kontrola systemu alarmowego oraz zabezpieczenia 

wszystkich pomieszczeń. W okresie podwyższongo poziomu wilgotności pomieszczenia były 

wietrzone i osuszane przy pomocy specjalnego urządzenia (M. Hankiewicz);  

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 (wszyscy 

pracownicy Działu);  
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Przeprowadzono konsultacje z firmą specjalizującą się w systemach alarmowych, pod 

kątem ewentualnego zabiezpieczenia zbiorów po planowanym remoncie budynku 

administracyjnego, gdzie znajdują się pomieszczenia magazynowe. 

Przeprowadzono konsultacje z firmą specjalizującą się w odwilgacaniu pomieszczeń, 

pod kątem ewentualnych prac mających na celu odwilgocenie pomieszczeń magazynowych 

Muzeum. 

Przeprowadzono konsultacje z firmą specjalizującą się w produkcji mebli, 

wykorzystywanych do przechowywania eksponatów, w celu konsultacji odnośnie zmiany 

wyposażenia pomieszczeń magazynowych Muzeum. 

 

6. W zakresie konserwacji zbiorów. 

W 2017 r. przeprowadzono konserwację następujących eksponatów: 

 Konserwacja proporczyka Towarzystwa Św. Michała Archanioła (nr inw. M-6743) – 

wykonana w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, prot. 2017/3 

(dr A.Jędrzejewska); 

 Dezynfekcja 14 obrazów olejnych w komorze fumigacyjnej – wykonana przez firmę 

„Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 2017/16 (M.Hankiewicz) 

Osoba pełniąca obiwiązki Głównego Inwentaryzatora Muzeum – Michał Hankiewicz – 

w roku sprawozdawczym brał udział w spotkaniach i szkoleniach, służących poszerzeniu 

wiedzy z zakresu opieki i konserwacji zbiorów: 

 9 listopada 2017 r. brał udział w 5. Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz 

Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeum i Bibliotek DZIEDZICTWO, 

odbywających się w Warszawie. 

 15 listopada 2017 r. brał udział w szkoleniu, organizowanym w Muzeum Narodowym 

w Krakowie przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem, dotyczącym zasad 

ochrony i konserwacji zbiorów na podłożu papierowym. (M. Hankiewicz) 

 Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami muzeów, w których działa pracownia 

konserwatorska, w celu zebrania uwag dotyczacych wyposażenia pracowni 

konserwatorskiej, która ma funkcjonować w Muzeum. 

Ponadto 14 grudnia 2017 r. został złożony wniosek na dotację celową, dotyczący 

dezynfekcji i konserwacji obrazów olejnych, intarsji, litografii i metaloplastyki ze zbiorów 

Muzeum (M. Hankiewicz). 

 

7. W zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych. 
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W roku 2017 p.o. Głównego Inwentaryzatora oraz pracownicy  Działu Zbiorów 

Muzeum brali udział w licznych spotkaniach i szkoleniach służących poszerzaniu wiedzy 

muzealniczej: 

 Bezpieczeństwo w instytucjach kultury – szkolenie zorganizowane w Katowicach przez 

Muzeum Śląskie w Katowicach i Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 23 

marca 2017 (dr Karol Jadczyk, dr Agnieszka Jędrzejewska); 

 Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – przegląd technik wspomagających, 

szkolenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 

Warszawa 19 września 2017 r. (D. Marciniec); 

 „Badanie proweniencji dzieł sztuki” – szkolenie organizowane w dn. 6 października 

2017 r. przez NIMOZ w Muzeum Archelogicznym i Etnograficznym w Łodzi 

(M. Hankiewicz, D. Marciniec); 

 Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa łódzkiego – kolokwium 

zorganizowane 27 października 2017 r. przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich i 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (M. Hankiewicz, dr K. Jadczyk, D. Marciniec) 

 Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzealnych – szkolenie 

zorganizowane przez NIMOZ, Warszawa 14-15 listopada 2017 r. (dr Karol Jadczyk); 

 Szkolenie dotyczące zasad konserwacji, Muzeum Narodowe w Krakowie, 15 listopada 

2017 r. (M. Hankiewicz, D. Marciniec); 

 Wystawa jako przestrzeń widza – szkolenie zorganizowane przez NIMOZ, Warszawa, 

23-24 listopada 2017 r. (D. Marciniec). 

 

8. W zakresie informacji o zbiorach oraz działań popularyzatorsko-oświatowych 

P.o. Głównego Inwentaryzatora (M. Hankiewicz) oraz pracownicy Działu Zbiorów (D. 

Marciniec) podobnie jak w latach poprzednich także w roku 2017 pomagali przy kwerendach 

zarówno instytuacjom, jak i osobom prywatnym, które zgłaszał się do Muzeum. Można 

wymienić m.in. następujące instytucje i osoby, które skorzystały z pomocy oferowanej przy 

kwerendach: 

 Imperial War Museum w Londynie; 

 Muzeum Narodowe w Kielcach; 

  Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce; 

 Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej; 

 Muzeum Plakatu w Wilanowie; 

 Dariusz Zalega, Stowarzyszenie „Ocochodzi” w Chorzowie; 
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 Małgorzata Czyńska, wydawnictwo „Czarne”; 

 Joanna Kordjak, galeria Zachęta w Warszawie; 

 Dariusz Nowiński, Związek Strzelecki w Łodzi; 

 prof. Witold Jarno, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego; 

 Leszek Ośródka, kolekcjoner; 

 Krzysztof Kowalczyński, dom wydawniczy „Księży Młyn” w Łodzi; 

 Wiktor Szukiel, Czasopismo Aptekarskie; 

 Magdalena Szyburska, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Śródmieście, Filia nr 7; 

 Maria Krawczyk, Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury 

w Polsce; 

 Ewa Kwiecińska, ośrodek KARTA; 

 Marian Koczur, scenograf, TVP SA Oddział Łódź; 

 Mikołaj Glinik, portal internetowy Culture.pl; 

 Marianna Grynia; 

 Piotr Rapiński; 

 Jolanta Sowińska-Gogacz; 

 Richard Berkeley; 

 Danuta Szmid; 

 Anna Drzewiecka 

 

Ponadto pracownicy aktywnie uczestniczyli w życiu Muzeum, włączając się w różne 

przedsięwzięcia, które placówka organizowała, albo w których partycypowała, jak np. 

Radogoska Noc Pamięci, Targi Turystyczne, Noc Muzeów, Photo Day, Piknik 

Niepodległościowy. Ponadto współpracowali z innymi pracownikami Muzeum, m.in. 

z Działem Historycznym Oddziału Martyrologii Radogoszcz w zakresie tworzenia bazy 

więźniów Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz i w pracach nad nową wystawą 

Zabrał ich ogień… piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności kraju warty 

w okresie II  wojny światowej; z Działem Hisotrycznym siedziby głównej Muzeum pomagając 

m.in. w kwerendzie i wypożyczeniu eksponatów na organizowane przez Dział Historyczny 

przedsięwzięcia upamiętniające aresztowanie Józefa Piłsudskiego, obchody Rewolucji 1905 

roku. 

W zakresie pracy popularyzatorsko-oświatowej warto natomiast zwrócić uwagę na 

następujące przedsięwzięcia: 

https://www.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie-Filia-nr-7/1592818970932923?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=805939830
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 Opracowanie scenariusza i zrealizowanie wystawy czasowej (planszowej) pt. 

„Z dziejów łódzkiej oświaty” w Szkole Podstawowej nr 56 im. Bronisława Czecha 

w Łodzi – z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły (dr A. Jędrzejewska przy współpracy 

z K. Czernielewskim z Działu Edukacji MTN - maj 2017 r.); 

 Współudział w przygotowaniu i realizacji wystawy czasowej „Tadeusz Kościuszko 

1746-1817. Obywatel świata” (dr A. Jędrzejewska przy współpracy z kuratorem 

wystawy K. Czernielewskim z Działu Edukacji MTN - październik 2017 r.); 

 Przygotowanie, aranżacja i montaż nowej wystawy obrazów: Z Łodzią w tle. 

Ekspozycja obrazów ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi . 

(dr K. Jadczyk, D. Marciniec). 

 Zaangażowanie w realizację wystawy Zabrał ich ogień… piekło więzienia na 

Radogoszczu w świetle losów ludności kraju warty w okresie II  wojny światowej. 

 

 

 

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 

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 2017 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.  
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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.  

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

w 2017 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 

latach 1918-1921, który doprowadził 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, 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 Muzeum, 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, 
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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 oraz w latach okupacji hitlerowskiej i 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 

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: siedziba główna Muzeum, ul. Gdańska 13 

Czas ekspozycji: cały rok 2016  
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- 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 listopada 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 

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. 
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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: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: styczeń – lipiec 2017 r.  

 

- 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 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: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: cały rok 2016 

 

- Plenerowa wystawa sprzętu artyleryjskiego z okresu II wojny światowej  
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Miejsce ekspozycji: 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 

językach: hebrajskim, angielskim i 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: 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). 

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 Schwarz.  

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.  
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Autorką scenariusza oraz komisarzem wystawy była Anna Kulazińska.  

Miejsce ekspozycji: 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: Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 

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 
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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 Izabela Terela   

Miejsce ekspozycji: Miejsce Pamięci Narodowej, „Kuźnia Romów”, 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.  

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.  
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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 klimat ówczesny epoki, 

przekazuje podstawowe informacje o organizacjach, ludziach oraz miejscach represji 

związanych z okresem lat 1945-1956. 

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

Czas ekspozycji: cały rok 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 (2016) 
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- 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 

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.  
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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 

 

- 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 towarzyszyło 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, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 

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

 

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

Wystawa czasowa prezentowana w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Ekspozycja 

ukazywała znaczenie tajnych kompletów, które były organizowane w latach II wojny światowej 

na okupowanych ziemiach polskich.  

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 
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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 przybliżało tą tematykę 

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

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

widza z funkcjonowaniem tajnych kompletów w Łodzi. Poruszane zagadnienia zostały 

zobrazowane poprzez ikonografię, archiwalia i realia historyczne. Uzupełnieniem ekspozycji 

były biogramy nauczycieli i uczniów tajnego nauczania oraz prezentacja ich dokumentów 

osobistych, fotografii oraz odznaczeń. 

Wystawa jest współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi. 

Autorka scenariusza i komisarz wystawy: Magda Młynarska 

Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, Zgierska 147 

Czas prezentacji: 20 października 2016 – 31 lipca 2017 r.  

 

4. Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2017 r.  

 

- Łódź i wielkie osobistości z nią związane na znakach pocztowych (ze zbiorów Stanisława Walischa) 

Wystawa zrealizowana w siedzibie głównej Muzeum. Inauguracji ekspozycji 

towarzyszyło spotkanie dotyczące filatelistyki. Na wystawie pokazane zostały znaczki 

z wizerunkiem zabytkowych łódzkich budowli, pomników oraz sławnych osób związanych 

z Łodzią. Wśród zgromadzonych obiektów znalazły się między innymi znaczki z wizerunkiem 

Józefa Piłsudskiego, papieża Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, znaczki z podobiznami 

wybitnych poetów i pisarzy: Juliana Tuwima, Władysława Reymonta, artystów malarzy: 

Władysława Strzemińskiego, Benona Liberskiego, Konstantego Mackiewicza, uczonych i 

profesorów: Tadeusza Kotarbińskiego, Natalii Gąsiorowskiej-Grabowskiej oraz wielkiej 

skrzypaczki i kompozytorki Grażyny Bacewicz. Na ekspozycji nie zabrakło również znaczków 

powstałych w Getcie Łódzkim oraz znaczków solidarnościowych. 

Wystawa Łódź i wybitne osobistości z nią związane na znakach pocztowych (ze zbiorów 

Stanisława Walischa) powstała we współpracy z Pocztą Polską S. A. Region Sieci w Łodzi, 

Urzędem Pocztowym Łódź 4 i Zarządem Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Filatelistów i 

Kołem Łódź-Miasto. Autorem zbioru jest dr inż. Stanisław Walisch, opiekę kuratorską z 

ramienia Muzeum objęła zaś kustosz Joanna Sporczyk-Moskal. 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13 
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Czas prezentacji: 19 stycznia – 28 lutego 2017 r. 

 

- Żydzi w Wojsku Polskim    

Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum, przygotowana przez 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Otwarcie ekspozycji towarzyszyło 

uroczystościom związanym z obchodami VII Dni Pamięci. W inauguracji uczestniczyli 

przedstawiciele Knesetu oraz Parlamentu Europejskiego. Wystawa przedstawiała dzieje Żydów 

w polskiej armii, od czasów insurekcji kościuszkowskiej, po II wojnę światową.  

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13 

Czas prezentacji: 27 stycznia – 31 maja 2017 r.  

 

- Odbitki prawdy   

Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum. Ekspozycja 

zapoznawała z poezją Karoliny Kusek oraz przedstawieniami, którymi była ilustrowana 

(autorstwa dr Joanny Hrk). Ilustracje dr J. Hrk wykonane są w technice, którą sama autorka 

nazywa foto-ilustracją. Jest to rodzaj fotografii wieloelementowej, która składa się z wielu zdjęć 

złożonych w jedną całość. Za pomocą komputera niweluje się ślady mistyfikacji fotomontażu. 

Ilustracje przyjmują formę starych fotografii ukazujących dzieci w świecie metafory 

ikonografii wojennej i dziecięcej. Zdjęcia ze starych albumów rodzinnych, bohaterów wierszy 

pojawiają się w odrealnionych scenach, gdzie najważniejsze staje się przechodzenie jednej 

materii w drugą, łączenie, przenikanie się form i kształtów oraz gra symboli i obrazów. 

Foto-ilustracje pochodzą z trzyjęzycznej publikacji albumowej Dzieci Marsa, 

zawierającej 50 wierszy Karoliny Kusek i ilustracje dr J. Hrk, wydanej w 2016r. 

Komisarz wystawy: Dorota Jagodzińska 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13 

Czas prezentacji: 19 kwietnia – 29 września 2017 r.  

 

- Banderia prutenorum – chorągwie zwycięskie – polskie wiktorie   

Wystawa plenerowa prezentowana na dziedzińcu wewnętrznym siedziby głównej 

Muzeum. Ekspozycja została zrealizowana głównie z myślą o młodzieży szkół gimnazjalnych 

i licealnych. Przypominała o dawnej chwale Rzeczypospolitej, której Viktorie rozsławiły nasze 

państwo w całej Europie. 

Koncepcja i scenariusz wystawy: Andrzej Kacperski 



43 
 

Realizacji: Kamila Lutek-Urbaniak 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13 

Czas prezentacji: 15 maja – 29 września 2017 r.  

 

- Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945 

Wystawa czasowa prezentowana w Oddziale Stacja Radegast. Uroczyste otwarcie 

ekspozycji odbyło się podczas uroczystości upamiętniających likwidację Litzmannstadt Getto, 

29 sierpnia 2017 r. Wraz z inauguracją wystawy odbyła się premiera filmu pt. Obozowe życie 

małoletnich w Litzmannstadt, który jest jej integralną częścią.  

Ekspozycja poprzez dokumenty, fotografie, eksponaty oraz film dokumentalny 

przedstawia losy dzieci polskich, żydowskich, romskich oraz czeskich osadzonych w obozach 

na terenie Litzmannstadt oraz w Konstantynowie Łódzkim. Jej celem jest przedstawienie 

widzowi tragicznej sytuacji dzieci umieszczonych w obozach przesiedleńczych, izolacyjnych, 

rasowych. Zmuszone do ciężkiej pracy, dotknięte głodem, zmagające się ze śmiertelnymi 

infekcjami i ostatecznie – deportowane na pewną śmierć do obozów zagłady. Tylko nielicznym 

z nich udało się przeżyć koszmar wojny. Są to ocaleni, którzy mogą dać świadectwo o tych 

wydarzeniach.  

Wystawa przedstawia losy dzieci przetrzymywanych w obozie przesiedleńczym przy 

ul. Łąkowej w Łodzi, w obozie przesiedleńczym przy ul. Leszno 41/43 (Żeligowskiego 4/43) 

w Łodzi, w obozie przesiedleńczym w Konstantynowie Łódzkim czy też w obozie rasowym przy 

ul. Spornej 73 w Łodzi. Ukazuje także losy czeskich dzieci z Lidic w obozie przy 

ul. Żeligowskiego w Łodzi oraz obozowe życie dzieci i młodzieży polskiej w obozie przy 

ul. Przemysłowej w Łodzi oraz w fili w Dzierżąznej. Przybliża również losy żydowskich dzieci 

przetrzymywanych w Litzmannstadt Getto, które w czasie tzw. „Wielkiej Szpery” (5-12 września 

1942 r.) zostały wywiezione do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Na wystawie 

przedstawiono też zagadnienia związane z pobytem ludności romskiej w obozie dla Romów 

i Sinti w Litzmannstadt Getto w okresie od listopada 1941 r. do stycznia 1942 r. Wśród osób 

przetrzymywanych w tym obozie blisko połowę stanowiły dzieci. One też z pozostałymi osobami 

w styczniu 1942 r. zostały wywiezione do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Wydarzenia 

te również zostały opisane w folderze dedykowanym wystawie.  

Integralną częścią wystawy jest film dokumentalny pt. Obozowe życie małoletnich 

w Litzmannstadt, który został opatrzony podpisami w języku angielskim. W filmie zawarte 

zostały relacje ocalonych, którzy byli przetrzymywani w obozach przejściowych, izolacyjnych 

zlokalizowanych na terenie Litzmannstadt oraz Konstantynowa Łódzkiego w okresie II wojny 
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światowej. Swoje relacje przedstawiły Krystyna Latuszewska, która była przetrzymywana 

w obozie przesiedleńczym przy ul. Łąkowej 4 w Łodzi, natomiast Kazimierz Gabrysiak i Maria 

Osses podzielili się swoimi wspomnieniami z pobytu w obozie dla dzieci polskich przy 

ul. Przemysłowej w Łodzi. W filmie ukazane zostały miejsca, gdzie fizycznie mieściły się obozy, 

np. przy ul. Łąkowej 4, przy ul. Przemysłowej czy też obóz w Konstantynowie Łódzkim. Film 

przedstawiał także zdjęcia dzieci przetrzymywanych w obozie przy ul. Przemysłowej oraz ich 

oprawców.  

Wystawa została sfinansowana ze środków Fundacji PGE oraz ze środków 

finansowanych przyznanych w dotacji celowej z Urzędu Miasta Łodzi. 

Komisarz wystawy: Sławomir Gawlik 

Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar 

Litzmannstadt Getto 12 

Czas prezentacji: 29 sierpnia – 31 grudnia 2017 r. (docelowo: koniec kwietnia 2018 r. 

 

- Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel świata 

Ekspozycja czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum, przygotowana 

z okazji przypadającej w 2017 r. dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Realizując 

wystawę tym samym Muzeum włączyło się do uroczystych obchodów upamiętniających 

jednego z najbardziej znanych na świecie Polaków. Na ekspozycji zgromadzono eksponaty 

z kilkunastu muzeów i od prywatnych kolekcjonerów.  

Wystawa została dofinansowana z dotacji celowej z Urzędu Miasta Łodzi. 

Komisarz wystawy: Konrad Czernielewski (współpraca: dr Sebastian Adamkiewicz, dr 

Agnieszka Jędrzejewska, Kamila Lutek-Urbaniak) 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13 

Czas prezentacji: 26 października – 31 grudnia 2017 r.  

 

- Z Łodzią w tle… 

Ekspozycja czasowa prezentowana w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Wystawa 

została przygotowana w całości w oparciu o zbiory własne Muzeum – ukazywała obrazy 

łódzkich artystów z lat 50., 60. 70. i 80 XX w., które w różny sposób przedstawiały Łódź. 

Zgodnie z koncepcją historyczki sztuki Marty Motyl, która współpracowała przy tworzeniu 

wystawy, obrazy nie zostały uporządkowane chronologicznie, lecz według podobieństw 

w formie i oddziaływaniu. Prezentowane są w grupach Impresja, Prostota formy, Ekspresja 

koloru, Nastrojowy realizm. Na wybór prezentowanych prac wpłynęło również posiadanie cech 
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właściwych impresjonizmowi, postimpresjonizmowi, kierunkom awangardowym, 

hiperrealizmowi. Odrębną kategorię na wystawie stanowią kompozycje, które przedstawiają 

Radogoszcz. 

Prezentowane obrazy różnią się jakością artystyczną: Muzeum tworząc kolekcje nie 

kierowało się przesłankami artystycznymi, a raczej historycznymi, tj. istotniejsza była sama 

tematyka, niż sposób jej prezentacji. Dodatkowo przygotowana prezentacja multimedialna, 

przedstawia prezentowane na wystawie obrazy.  

Komisarz wystawy: dr Karol Jadczyk, Dariusz Marciniec, Przemysław Stępień.  

Pomoc przy wyborze obrazów: Marta Motyl 

Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, Zgierska 147 

Czas prezentacji: 7 listopada 2017 r. – marzec 2018 r.  

 

- Zapomniany bohater – Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym 

Wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum. Otwarcie ekspozycji 

miało miejsce w rocznicę Nocy Listopadowej – 29 listopada. Wystawa przedstawia sylwetkę 

Piotra Wysockiego na tle epoki i ludzi, którzy ją tworzyli. Ukazuje obraz i tło tego okresu 

historii w jak najszerszym spektrum – od Księstwa Warszawskiego po Królestwo Polskie 

i Wielką Emigrację. Wystawa jest dwujęzyczna – zarówno teksty na planszach, jak i podpisy 

pod eksponatami i lektor są dostępne w wersji polskiej i angielskiej. Ne ekspozycji pokazane 

są obrazy min. Piotra Michałowskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, litografie z 

epoki, broń, umundurowanie. Prezentowane eksponaty pochodzą z kilkunastu muzeów 

i prywatnych kolekcjonerów.  

Wystawa została dofinansowana z dotacji celowej z Urzędu Miasta Łodzi. 

Komisarz wystawy: Andrzej Kacperski (współpraca: Kamila Lutek-Urbaniak) 

Miejsce ekspozycji: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13 

Czas prezentacji: 29 listopada 2017 r. – marzec 2018 r.  

 

5. Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2017 r.  

 

a) Wystawy zrealizowane w 2017 r. poza Muzeum: 

 

- Z dziejów łódzkiej oświaty – wystawa czasowa (planszowa), zrealizowana w Szkole 

Podstawowej nr 56 im. Bronisława Czecha w Łodzi z okazji jubileuszu 100. szkoły. Autorem 
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scenariusza jest dr Agnieszka Jędrzejewska (współpraca z Konradem Czernielewskim). 

Otwarcie ekspozycji miało miejsce w maju 2017 r.  

 

- Baron i Książę Rewolucji. Patroni osiedla im. Montwiłła-Mireckiego – wystawa oświatowa 

prezentowana w XVIII LO w Łodzi. Ekspozycja powstała jako efekt finalny całorocznego 

projektu, podczas którego młodzież licealna zdobywała wiedzę na temat toczącej się na 

początku XX w. walki o poprawę warunków życia robotników i odzyskanie niepodległości. 

Ukazuje najważniejsze aspekty Rewolucji 1905-1907 oraz sylwetki osób, które dziś są 

patronami osiedla i jego ulic: Józefa Montwiłła-Mireckiego (księcia Rewolucji), Henryka 

Barona, Feliksa Perla, Gustawa Daniłowskiego oraz Ksawerego Praussa. Oficjalne otwarcie 

wystawy miało miejsce 9 czerwca 2017 r. Osobą odpowiedzialną za realizację ze strony 

Muzeum była Anna Kulazińska.  

 

b) Wystawy planszowe – edukacyjne wypożyczane do innych instytucji: 

 

- A historia o Was nie zapomni. Legiony Polskie 1914-1918 – ekspozycja o charakterze 

edukacyjnym, przygotowana w listopadzie 2014 r. Prezentowane fotografie pochodzą ze 

zbiorów własnych Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Państwowego 

w Łodzi, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Centralnego Archiwum 

Wojskowego w Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wystawa podejmuje zagadnienia takie jak: przyczyny utworzenia wojska polskiego u boku 

Austro-Węgier, szlak bojowy i życie codzienne Legionistów w okopach I wojny światowej, 

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

niepodległości w 1918 r.  

Komisarz wystawy: Anna Kulazińska  

Miejsce ekspozycji: Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach; Muzeum Regionalne 

w Kutnie. 

Czas prezentacji: listopad 2016 r – 28 kwietnia 2017 r.; listopad – grudzień 2017 r.  

 

- Zbrodnia i pamięć. Bykownia – czwarty cmentarz katyński – ekspozycja 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 
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Miejsce ekspozycji: „Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Henryka 

Sławika w Katowicach. 

Czas prezentacji: luty – kwiecień 2017 r.  

 

- Marzec 1968 – wystawa przedstawiająca przebieg marca 1968 r. w Polsce, jego przyczyny 

oraz konsekwencje polityczne i społeczne.  

Miejsce ekspozycji: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21. 

Czas prezentacji: marzec – kwiecień 2017 r.  

 

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

wystawa czasowa przygotowana na 100. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny. Celem ekspozycji 

było pokazanie wpływu wojny na życie łodzian. Przedstawiono z jakimi problemami borykało 

się wielu mieszkańców 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 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 

Czas prezentacji: listopad 2016 r. – kwiecień 2017 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. Ekspozycja pokazuje także sylwetki lotników związanych z ziemią łódzką: 

Stanisława Skarżyńskiego, Franciszka Żwirki, Stanisława Wigury oraz Tadeusza 

Jeziorowskiego. 
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Autor scenariusza: Konrad Czernielewski 

Miejsce ekspozycji: „Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Henryka 

Sławika w Katowicach; Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie. 

Czas prezentacji: lipiec – wrzesień 2017 r.; październik 2017 r. – luty 2018 r.  

 

- Tradycje obchodów Święta Niepodległości – wystawa czasowa, prezentowana w siedzibie 

głównej Muzeum w latach 2012-2013. 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: Urząd Miasta Łodzi; Ośrodek Kultury w Brójcach.  

Czas prezentacji: 9 – 16 listopada 2017 r.; 16 listopada – 5 grudnia 2017 r.  

 

- Polskie drogi do niepodległości – wystawa czasowa przedstawiająca okoliczności, które 

doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Miejsce ekspozycji: XIX LO w Łodzi; Piknik Niepodległościowy w Manufakturze. 

Czas prezentacji: 6-10 listopada 2017 r.; 11 listopada 2017 r.  

 

- Żołnierze gen. Maczka – wystawa czasowa przygotowana w 2010 r. i prezentowana 

w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Wypożyczone plansze zawierały informacje na temat 

pancernego szlaku żołnierzy 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: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi 

Czas prezentacji: kwiecień – listopad 2017 r.  

 

- Banderia prutenorum – chorągwie zwycięskie – polskie wiktorie – wystawa plenerowa, 

zrealizowana głównie z myślą o młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Przypominała 

o dawnej chwale Rzeczypospolitej, której Viktorie rozsławiły nasze państwo w całej Europie. 

Autor scenariusza: Andrzej Kacperski 
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Miejsce ekspozycji: Jednostka Wojskowa w Sieradzu 

Czas prezentacji: październik – listopad 2017 r.  

 

- Tadeusz Kościuszko. Bohater Narodowy – wystawa czasowa, której celem była prezentacja 

sylwetki Tadeusza Kościuszki i roli, jaką odegrał w historii Polski.  

Autor scenariusza: Andrzej Kacperski 

Miejsce ekspozycji: Filia Biblioteki Miejskiej nr 21; Gimnazjum nr 3 w Pabianicach; 

Izba Pamięci w Ozorkowie. 

Czas prezentacji: maj – październik 2017 r.; październik – listopad 2017 r.; listopad 

2017 r. – maj 2018 r.  

 

- Rewolucja 1905-1907. W 110.rocznicę wybuchu – wystawa czasowa, 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. 

Autor scenariusza: Anna Kulazińska 

Miejsce ekspozycji: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21. 

Czas prezentacji: październik 2017 r. – marzec 2018 r.  

 

- Polacy w walce o Monte Cassino – wystawa czasowa prezentująca dzieje 2. Korpusu 

Polskiego oraz przebieg samej bitwy, stanowiącej symbol polskiego wkładu zwycięstwo 

koalicji antyhitlerowskiej. 

Miejsce ekspozycji: Piknik Wojskowy w Wojskowym Centrum Kształcenia 

Medycznego 

Czas prezentacji: 2 maja 2017 r.  
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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 2017 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 2017 roku 

zrealizowano zdania naukowo-badawcze ujęte w planie pracy Muzeum, jak i przedsięwzięcia 

w nim nieuwzględnione, a wynikające z bieżących potrzeb.  

1. Prace związane z przygotowywaniem i opracowywaniem materiałów 

W 2017 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 biblioteczne, internetowe (Federacja Bibliotek Cyfrowych, Narodowe Archiwum 

Cyfrowe itp.) prowadzone w związku z opracowywaniem scenariusza i folderu do wystawy 

czasowej Banderia prutenorum – chorągwie zwycięskie – polskie wiktorie.  
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Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kacperski, Kamila Lutek-Urbaniak 

Termin realizacji: I kwartał 2017 r.  

- Kwerendy w bibliotekach, archiwach w związku z realizacją wystawy czasowej pt. Zabrano 

nam dzieciństwo 1939-1945. Kwerendy były realizowane w Archiwum Państwowym w Łodzi, 

Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, Instytucie Pamięci Narodowej w Łodzi, 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, Bibliotece Uniwersytetu w Łodzi oraz w zbiorach 

własnych Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

Termin realizacji: styczeń – maj 2017 r.  

 

- Wstępna kwerenda w Urzędzie Stanu Cywilnego Łódź-Widzew, w związku z weryfikacją 

danych – zarejestrowanych zgonów, urodzin i małżeństw w Litzmannstadt Getto.  

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Wróbel 

Termin realizacji: I połowa 2017 r.  

 

- Kwerendy naukowe prowadzone w związku z realizacją projektu Makieta Litzmannstadt 

Getto – poszukiwanie fotografii archiwalnych w zbiorach instytucji zagranicznych i polskich 

oraz w archiwach rodzinnych.  

Osoba odpowiedzialna: dr Zofia Trębacz 

Termin realizacji: I połowa 2017 r.  

 

- Kwerendy prowadzone w związku z realizacją wystawy pt.: Tadeusz Kościuszko. 1746-1817. 

Obywatel świata. Kwerendy przeprowadzono w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, w bibliotekach (m.in. w Centralnej Bibliotece Wojskowej, w zbiorach Biblioteki 

Kórnickiej), w innych muzeach. 

Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski, dr Agnieszka Jędrzejewska, dr Sebastian 

Adamkiewicz  

Termin realizacji: I połowa 2017 r.  

 

- Kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne prowadzone w związku z realizacją wystawy 

pt.: Zapomniany bohater – Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym. 

 Osoba odpowiedzialna: Andrzej Kacperski, Kamila Lutek-Urbaniak. 

 Termin realizacji: I połowa 2017 r.  
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- Kwerendy biblioteczne oraz w zbiorach prywatnych do opracowania artykułów 

biograficznych: Bolesława Fichny i Benedykta Grzymały-Pęczkowskiego  łódzkich 

bohaterów walk o Niepodległość Polski. Zostaną one zamieszczone w publikacji poświęconej 

łodzianom zasłużonym dla sprawy wolności ojczyzny przygotowywanej przez zespół 

historyków UŁ (prof. prof. Witold Jarno oraz Przemysław Weingertner). 

Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

Termin realizacji: II-III kwartał 2017 r.  

 

- Kwerendy biblioteczne w ramach przygotowywanego artykułu pt. „Cel: Odnaleźć 

drukarnię!”, dotyczącego pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi.  

 Osoba odpowiedzialna: dr Sebastian Adamkiewicz 

 Termin realizacji: II kwartał 2017 r.  

 

- Kwerenda biblioteczna przy pracach nad publikacją towarzyszącą wystawie „Tadeusz 

Kościuszko. Obywatel Świata (1746-1817)”. Publikacja zawiera cztery eseje o Kościuszce 

i jego miejscu w historii. Pierwszy dotyczy pojęcia „obywatela świata” i stosowania go wobec 

postaci Kościuszki, drugi rozważa kwestię jego rewolucyjnych poglądów, trzeci próbuje podjąć 

refleksję nad bilansem życia Naczelnika, czwarty zaś jest opowieścią o dziejach łódzkiego 

pomnika Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności. Jest więc to próba popularno-naukowego 

spojrzenia na postać Kościuszki, opisująca biografię nie całościowo lecz dotykająca jedynie 

wybranych wątków. 

 Osoba odpowiedzialna: dr Sebastian Adamkiewicz 

 Czas realizacji: II kwartał 2017 r.  

 

- Prowadzenie kwerend bibliotecznych w ramach przygotowywania treści wystąpienia pt. 

W pułapce wieloznaczności: pluralizm tożsamościowy miejsca, a jego identyfikowalność 

społeczna. Na przykładzie budynku – siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi, w związku z udziałem w konferencji organizowanej przez Muzeum Okręgowe im. 

Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Historia w Muzeum - IV konferencja naukowa z cyklu 

„Muzeum - formy i środki prezentacji". 

 Osoba odpowiedzialna: dr Sylwia Wielichowska  

 Termin realizacji: I połowa roku 
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- Przeprowadzenie kwerend muzealnych i bibliotecznych w związku z przygotowaniem tekstu 

referatu pt. „Obchody imienin Józefa Piłsudskiego w II Rzeczpospolitej” na konferencję 

zatytułowaną „Józef Piłsudski w pamięci Polaków. Historia-Wojsko-Tradycja”  

 Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Jędrzejewska 

 Termin realizacji: I połowa roku 

 

- Przeprowadzenie kwerend źródłowych w zasobach Archiwum Państwowego w Łodzi, 

w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz w zbiorach prywatnych pod 

kątem pozyskiwania informacji do monografii poświęconej łódzkiej rodzinie Jezierskich. 

 Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Jędrzejewska 

 Termin realizacji: III kwartał 2017 r.  

 

- Prowadzenie kwerend w związku z przygotowywaniem scenariusza do nowej wystawy stałej 

w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, pt. Zabrał ich ogień…- Piekło więzienia na Radogoszczu 

w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej. Kwerendy 

przeprowadzono m.in. w następujących placówkach: archiwach państwowych w Łodzi, Kutnie 

i Sieradzu, w Muzeum Miasta Zgierza, w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi, w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Łodzi. 

 Osoby odpowiedzialne: pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii Radogoszcz 

 Termin realizacji: III-IV kwartał 2017 r.  

 

- Kwerendy, kontynuowanie prac oraz dalsza realizacja projektu 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 więziennego, ale także z 

biogramami więźniów i więźniarek. Celem jest wypracowanie bazy danych o więźniach 

politycznych osadzonych w więzieniu przy Gdańskiej w latach od 1885 do 1953 roku. 

W ramach tego przedsięwzięcia kontynuowane są poszukiwania dokumentów, fotografii, 

pamiątek oraz wspomnień byłych więźniów. Na bieżąco, na życzenie zainteresowanych, 

weryfikowany jest na podstawie zachowanych „Ksiąg więziennych” pobyt bliskich 

w więzieniu. Realizacja tego projektu wymaga prowadzenia dalszych kwerend w Archiwum 

Państwowym w Łodzi i Instytucie Pamięci Narodowej. 

Osoba odpowiedzialna: dr Sylwia Wielichowska 
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Termin realizacji: cały rok 

 

- Kwerendy przeprowadzane w związku z bieżącymi pracami merytorycznymi, 

przygotowywanymi spotkaniami, prelekcjami oraz artykułami, Kwerendy są prowadzone m.in. 

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 

 

- 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: Dział Edukacyjny  

Termin realizacji: cały rok 

 

- 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 
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- 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 

 

- 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: I połowa roku 2016. 

 

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

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

 Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

 Termin realizacji: II – III kwartał roku 2017. 

 

- Opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o Litzmannstadt-Getto (edycja 2017) oraz 

regulamin konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”(edycja 2017). 

 Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

 Termin realizacji: styczeń 2017 r.  
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- Opracowanie folderu towarzyszącego ekspozycji Banderia prutenorum – chorągwie 

zwycięskie – polskie wiktorie 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Kacperski 

Termin realizacji: I kwartał 2017 r.  

 

- Opracowanie scenariusza wystawy czasowej Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945. 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

Termin realizacji: II kwartał 2017 r.  

 

- Opracowanie wydawnictwa towarzyszącego wystawie Tadeusz Kościuszko. Obywatel Świata 

(1746-1817) 

 Osoba odpowiedzialna: dr Sebastian Adamkiewicz 

 Termin realizacji: III kwartał 2017 r.  

 

- Korekta zapisów osobowych, uaktualnienia i uzupełnienia w Kartotece byłych więźniów 

Radogoszcza.. Praca nad tekstem wstępnym publikacji oraz aneksami z relacjami i zeznaniami 

ocalałymi z masakry. 

 Osoba odpowiedzialna: Wojciech Źródlak 

 Termin realizacji: cały rok 

 

- Stały nadzór nad „łódzkimi” hasłami w Wikipedii. Przede wszystkim hasła „radogoskie” oraz 

getto w Łodzi i „Obóz przy ul. Przemysłowej” Muzeum Tradycji Niepodległościowcy 

w Łodzi”, „Stalag Luft II”. Gruntowne przepracowanie hasła „Pomnik Tadeusza Kościuszki” 

(z odniesieniami do muzeum na Radogoszczu, uzupełnienie haseł „Bronisława Rotsztatówna”, 

„Józef Mierzyński”, „Plac 100 Straconych w Zgierzu”. 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  

 

 

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 
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kierunkach, przy wykorzystaniu różnych form. Wydawnictwa pomagają w upowszechnianiu 

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 2017 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/artykuły naukowe: 

 

- dr Sebastian Adamkiewicz, Rola Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego, wojewody 

krakowskiego, w czasie zjazdu konwokacyjnego w okresie pierwszego bezkrólewia po śmierci 

Zygmunta Augusta, publikacja jubileuszowej dedykowanej prof. dr. hab. Zbigniewowi 

Anusikowi pt. Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi 

w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych (wyd. Łódź 2017 r.) 

 

- dr Karol Jadczyk, Weteran dwóch powstań. Rzecz o Józefie Śmiechowskim (1798–1875), 

„Niepodległość i Pamięć” (artykuł ukaże się w nr 2 za 2017 r.) 

 

- dr Karol Jadczyk, Kosy: mit broni straszliwej, „Polska Zbrojna. Historia” 2017, nr 1-2. 

 

- dr Karol Jadczyk, Kadra dowódcza powstania styczniowego „Polska Zbrojna. Historia” nr 4 

2017/nr 1 2018. 

 

- dr Karol Jadczyk, dokonanie autoryzacji biogramu Aleksandra Taniewskiego „Tetery”, który 

zostanie opublikowany w Polskim Słowniku Biograficznym w 2018 r. (t. 51, z. 212). 

 

b) Katalogi oraz druki towarzyszące wystawom:  

 

- Andrzej Kacperski, Banderia prutenorum – chorągwie zwycięskie – polskie wiktorie – 

opracowanie tekstu katalogu oraz ulotki, które towarzyszyły wystawie pod tym samym tytułem, 

prezentowanej w siedzibie głównej Muzeum, ul. Gdańska 13. W folderze został 
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zaprezentowany przekrój 33 bitew najważniejszych w historii Polski i narodu polskiego. 

(Numer ISBN: 978-83-946618-0-9). Był on ważnym uzupełnieniem odzwierciedlającym 

problematykę wystawy. 

 Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kacperski (teksty, redakcja i dobór ilustracji), Kamila 

Lutek-Urbaniak (teksty) 

 Termin realizacji: styczeń-marzec 2017 r.  

 

- Sławomir Gawlik, Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945 – opracowanie tekstu folderu, który 

towarzyszył wystawie czasowej pod tym samym tytułem, prezentowanej w Oddziale Stacja 

Radegast. W folderze przytoczono istotne informacje na temat pobytu młodocianych 

w następujących obozach: obozie przesiedleńczym przy ul. Łąkowej4 w Łodzi, obozie 

przesiedleńczym przy ul. Leszno 41/43 (Żeligowskiego 41/43), obozie przesiedleńczym przy 

ul. 28 pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi, obozie przesiedleńczym w Konstantynowie 

Łódzkim oraz obozie rasowym przy ul. Spornej 73 w Łodzi. Przedstawiono losy czeskich dzieci 

w obozie przy ul. Żeligowskiego w Łodzi. Na stronach folderu opisano także losy polskich 

dzieci przetrzymywanych w obozie dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w 

Łodzi. Również poruszono temat losów żydowskich dzieci w Litzmannstadt Getto, w aspekcie 

Wielkiej Szpery 5-12 września 1942 r. W oddzielnym rozdziale poruszono temat obozu dla 

Romów i Sinti przy ul. Wojska Polskiego (ul. Brzezińskiej). W folderze znajdują się teksty w 

języku polskim, angielskim i hebrajskim. 

 Termin realizacji: II-III kwartał 2017 r.  

 

- dr Sebastian Adamkiewicz, Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel świata – opracowanie 

tekstów do folderu, towarzyszącemu wystawie pod tym samym tytułem, która jest 

prezentowana w siedzibie głównej Muzeum (Gdańska 13). W folderze w czterech esejach 

zaprezentowano wybrane aspekty z życia bohatera wystawy: I – obywatel świata; II – pierwszy 

polski rewolucjonista; III – Przegrany; IV – Pamięć, czyli historia pewnego pomnika (numer 

ISBN: 978-83-946618-3-0; osoby odpowiedzialne: dr Sebastian Adamkiewicz – tekst, Konrad 

Czernielewski – redakcja i wybór ilustracji). 

 Termin realizacji: III kwartał 2017 r.  

 

- Andrzej Kacperski, Zapomniany bohater – opowieść o Piotrze Wysockim i powstaniu 

listopadowym 1830 r. – przygotowanie folderu towarzyszącemu ekspozycji o tym samym 

tytule, która jest prezentowana w siedzibie głównej Muzeum (ul. Gdańska 13). Publikacja ta 
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daje sposobność przypomnienia współczesnym, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, 

o wydarzeniach powstania listopadowego. Folder stanowi cenne uzupełnienie prezentowanej 

wystawy (numer ISBN: 978-83-946618-2-3; Andrzej Kacperski – autorstwo i skład, Konrad 

Czernielewski, Kamila Lutek-Urbaniak – korekta i przygotowanie do publikacji).  

 Termin realizacji: II-III kwartał 2017 r.  

 

c) Artykuły popularnonaukowe, o charakterze publicystycznym 

- dr Sebastian Adamkiewicz – artykuł dotyczący pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi pt. Cel: 

Odnaleźć drukarnię!  w gazecie „Łodzianka” – specjalnej publikacji wydawanej z okazji 

uroczystości upamiętniających powstanie czerwcowe 1905.  

- dr Sebastian Adamkiewicz – autorstwo felietonów i artykułów historycznych dla portalu 

Histmag.org: Pańszczyzna, lewica, odszkodowania (4 stycznia 2017 r.); Jest takie miejsce w 

Łodzi – Radogoszcz (18 stycznia 2017r.); Lecha Wałęsy problem z historykami (1 lutego 2017 

r.); Najcudowniejszy wiek XIX?(15 lutego 2017 r.); Skąd się wzięła popularność Wyklętych? (1 

marca 2017 r.); O socjalistach Sejm zapomniał (13 marca 2017 r.); Gdzie Piłsudski wysiadł z 

tramwaju, czyli historie poprzekręcane (15 marca 2017 r.); Orzeł do zmiany! Ale po co? 

(29 marca 2017 r.); Wojny muzealne (7 kwietnia 2017 r.); Rozmowy historyka ze śmiercią 

(12 kwietnia 2017 r.); Czerwony Kościuszko. Historia pewnego pomnika (26 kwietnia 2017 r.); 

Dylematy obwoźnego historyka (27 kwietnia 2017 r.); Sprawa Pyjasa, czyli krótka opowieść 

o Polakach (10 maja 2017 r.); Umoczeni w PRL (25 maja 2017 r.); Czy możemy świat uczyć 

parlamentaryzmu? (8 czerwca 2017 r.); Zamki widzę me ogromne (6 lipca 2017 r.); Nasz 

wewnętrzy, ludzki militaryzm (17 sierpnia 2017 r.); W cieniu wielkiej polityki. Kulisy 

małżeństwa Zygmunta Starego i Bony Sforzy (22 października 2017 r.) 

- dr Sebastian Adamkiewicz autorstwo popularno-naukowych artykułów dla miesięcznika 

Focus Historia: Kim był Wilhelm Tell? (wrzesień 2017 r.); Dlaczego w Wielkiej Brytanii rządzi 

królowa? (listopad 2017 r.) 

 

- Wojciech Źródlak, Łódzkie donosy do gestapo, „Kronika Miasta Łodzi” 2017, nr 1, s. 165 – 

180.” 
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- Wojciech Źródlak – stała współpraca z „Dziennikiem Łódzkim (red A. Gronczewska): 

wywiad Niebo nad Łodzią rozświetliło się łuną, [w:] „Co tydzień historia”, 26.01.2017, s. 4; 

wywiad: Łódź nie była punktem obrony, [w:] „Co tydzień historia”, 24.08.2017, s. 4. 

 

 

3. Sesje, sympozja, konferencje naukowe 

- Udział w piątej edycji „Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską” w Kazimierzu 

Dolnym. W ramach towarzyszących Festiwalowi wydarzeń na jednym ze spotkań, 18 sierpnia 

przedstawicielka Muzeum – dr Zofia Trębacz przedstawiła referat: Porajmos – zapomniany 

Holokaust. Roma i Sinti w Litzmannstadt-Getto. W prezentacji nie zabrakło informacji 

o makiecie tzw. obozu cygańskiego, powstałej w ramach projektu realizowanego na Stacji 

Radegast. Wystąpienie uzyskało Patronat Honorowy Austriackiego Forum Kultury. Po 

wystąpieniu został zaprezentowany film „Samudaripen – Sam strach” w reżyserii Anny 

Grażyny Suchockiej. Partnerem pokazu było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos. 

 Termin realizacji: 16-20 sierpnia 2017 r. 

 Realizacja: dr Zofia Trębacz  

 

- Udział w konferencji zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy pt. Historia w Muzeum - IV konferencja naukowa z cyklu „Muzeum - formy i 

środki prezentacji". Wygłoszenie referatu W pułapce wieloznaczności: pluralizm 

tożsamościowy miejsca, a jego identyfikowalność społeczna. Na przykładzie budynku – siedziby 

głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

 Termin realizacji: 25-27 września 2017 r. 

 Realizacja: Dariusz Marciniec (słuchacz); dr Sylwia Wielichowska (referentka).   

 

- Reprezentowanie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na III Ogólnopolskiej 

Konferencji „Regiony, a kultura” w Bełchatowie; przedstawienie referatu: Zagubiona pamięć 

– przywracanie do zbiorowej świadomości miejsc pamięci narodowej na przykładzie działań 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

 Termin realizacji: 29 września 2017 r.  

 Realizacja: dr Sebastian Adamkiewicz 
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- Udział w panelu dyskusyjnym pt. Spadkobiercy Piłsudskiego, zorganizowanym w ramach 

„Festiwalu Piłsudskiego” – przedsięwzięcia organizowanego wspólnie przez Dom Literatury w 

Łodzi i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łódź.  

 Termin realizacji: 23 listopada 2017 r.  

 Realizacja: dr Sebastian Adamkiewicz (jeden z panelistów)  

 

- Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Bernie w Szwajcarii przez IHRA. 

Przedstawiciel Muzeum dokonał prezentacji drugiego projektu pt. Visualisation of the part the 

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

Holocaust remembrance-continuation. Podczas prezentacji zapoznano gości z koncepcją, która 

przyświecała budowie drugiej części Makiety Litzmannstadt Getto. Zaprezentowano założenia 

edukacyjne, które ma spełniać Makieta. Przedstawiono wizualizacje poszczególnych 

budynków, jak powstaje projekt budynku oraz ukazano zdjęcia pracy zespołu przy budowie 

makiety, następnie przedstawiono zdjęcia z uroczystej prezentacji drugiej części Makiety 

Litzmannstadt Getto oraz z inicjatyw edukacyjnych realizowanych wokół tematu Makiety 

Litzmannstadt Getto. Prezentacja została przygotowana aby zapoznać publiczność z projektem 

makiety, który otrzymał nagrodę prestiżową Yehuda Bauer 2017 przyznaną przez IHRA. 

 Termin realizacji: 27 listopada 

 Realizacja: Sławomir Gawlik 

 

- Udział w konferencji organizowanej przez Instytut Polski w Paryżu, na temat polskich miejsc 

pamięci związanych z II wojną światową, która była realizowana w ramach projektu „La 

Pologne dans la tourmente de la Seconde Guerre Mondiale”. Przedstawiciel Muzeum 

przedstawił specyfikę Muzeum, podkreślając historyczność budynków zajmowanych przez 

placówkę. Najwięcej miejsca – ze względu na tematykę konferencji – poświęcono Oddziałowi 

Martyrologii Radogoszcz. 

Termin realizacji: 27-30 listopada 

Realizacja: Przemysław Stępień  

 

- Udział w konferencji pt. Józef Piłsudski w pamięci Polaków. Historia-Wojsko-Tradycja, 

zorganizoanej przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Instytut Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przedstawiciel Muzeum wygłosił referat Obchody 
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imienin Józefa Piłsudskiego w II Rzeczpospolite, który był ilustrowany prezentacją eksponatów 

ze zbiorów muzealnych.  

 Termin realizacji: 2-3 grudnia 2017 r. 

 Realizacja: dr Agnieszka Jędrzejewska  

 

 

4. Inne formy działalności naukowo-badawczej 

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

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

województwa i 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 2017 udzielono kilkadziesiąt konsultacji historycznych i bibliograficznych na tematy 

związane z problematyką martyrologii i walk niepodległościowych Polaków, a zwłaszcza 

dotyczących wydarzeń mających miejsce w Łodzi i w województwie 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, 

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. 

  

 2. Pośród różnorodnych form aktywności naukowo-badawczej podejmowanych przez 

pracowników Muzeum na wyróżnienie zasługuje jeszcze jedna, ściśle związana z misją 
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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 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 2017 

kontynuowano akcję ich pozyskiwania. 

 

 Przeprowadzono wywiad z Leonem Weintraubem, ocalałym z łódzkiego getta 

i Auschwitz, mieszkającym obecnie w Sztokholmie. Leon Weintraub urodził się w 1926 

r. przy ulicy Solnej 12. Wraz z mamą i czterema starszymi siostrami przeprowadził się 

na ul. Kamienną 2 (dzisiejsza Włókiennicza). W getcie zamieszkał wraz z rodziną 

najpierw przy ul. Brzezińskiej. Do momentu likwidacji getta przebywali w mieszkaniu 

przy ul. Jakuba. W czasie wojny pracował w resorcie metalowym, następnie zajmował 

się elektryką. Podczas likwidacji getta Leona wraz z rodziną wywieziono do 

Auschwitz-Birkenau. W obozie zginęła mama i ciotka Leona. Wziął udział w marszu 

śmierci. Dotarł do obozu we Flossenbürgu. Został wyzwolony przez wojska francuskie.  

Realizacja: I połowa 2017 r. 

Osoba odpowiedzialna: dr Zofia Trębacz 

 

 Przeprowadzono wywiad z Krystyną Latuszewską, która trafiła do obozu 

przesiedleńczego przy ul. Łąkowej 4 w Łodzi, a także z przetrzymywanymi w czasie II 

wojny światowej w obozie dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej – Kazimierzem 

Gabrysiakiem i Marią Osses. Relacje te znalazły się w filmie dokumentalnym pt. 

Obozowe życie małoletnich w Litzmannstadt, który stanowi integralną część 

prezentowanej w Oddziale Stacja Radegast wystawy Zabrano nam dzieciństwo 1939-

1945. 

Realizacja: I połowa 2017 r. 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

 

 Przeprowadzono wywiad z Eugeniuszem Śliwińskim – więźniem Gestapo na 

ul. Sterlinga w Łodzi i więźniem KL Mathausen-Gusen. Relacja zostanie wykorzystana 
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w przygotowywanej nowej wystawie stałej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

Zabrał ich ogień…- Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju 

Warty w okresie II wojny światowej. 

Realizacja: 7 września 2017 r. 

Osoby odpowiedzialne: dr Karol Jadczyk, Jakub Parol, dr Sylwia Wielichowska 

 

 Przeprowadzono rozmowę z Jerzym Werwińskim, byłym więźniem Radogoszcza. 

Pozyskana relacja będzie ważnym elementem nowo przygotowywanej ekspozycji stałej 

w Oddziale Martyrologii Radogoszcz pt. Zabrał ich ogień…- Piekło więzienia na 

Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej. 

Nagranie wykorzystywane będzie również do działań edukacyjnych. 

Realizacja: IV kwartał 2017 r. 

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Mateja-Maracz, Jakub Parol (współpraca: Artur 

Kamiński) 

 

 Rozmowa z Donatem Doliwą – więźniem Radogoszcza (zmarł w styczniu 2018 r.), 

który wiele lat współpracował z Muzeum, dzieląc się wspomnieniami edukował 

młodzież, a także pomagał pracownikom przy tworzeniu nowej ekspozycji stałej 

dotyczącej więzienia, w którym był osadzony  

Realizacja: 30 listopada 2017 r. 

Osoby odpowiedzialne: dr Karol Jadczyk, współpraca: Artur Kamiński.  

 

 

 

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 
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działalność edukacyjną i informacyjną popularyzuje wiedzę dotyczącą historii narodu 

polskiego. Przypomina ważne wydarzenia i postacie z historii polskiej oraz kultywuje tradycje 

niepodległościowe, które stanowią jedną z głównych podstaw kształtowania się tożsamości 

narodowej. 

Działalność ta obejmuje 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; 



66 
 

- 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. 

 

 Dział Edukacyjny w siedzibie głównej Muzeum (Gdańska 13) prowadził 

następujące lekcje muzealne: 

 

 Przeznaczone dla klas I-IV SP: Moja I wizyta w Muzeum, Trzeci Maja to nie żart, 

konstytucję trzeba znać, Kto to taki, dzięki niemu świętujemy 11 listopada, Tadeusz 

Kościuszko i jego miłość do ojczyzny. Każda z lekcji muzealnych jest połączona 

z wykonaniem zadania warsztatowego i składa się z dwóch części: pierwsza odbywa się 

na wystawie, a druga w sali warsztatowej (osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-

Urbaniak, od października 2017 r. także Marta Gębalska). 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów: Kilka słów o Rzeczpospolitej w okresie 

tworzenia Konstytucji 3 Maja, Łódź – miasto rewolucji, Dzień z Tadeuszem 

Kościuszko, Dzień z Józefem Piłsudskim, Dzień z Piotrem Wysockim, Dzień 

z ks. Józefem Poniatowskim (osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad 

Czernielewski, Anna Kulazińska, od października 2017 r. Marta Gębalska). 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych: Krótka 

historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi – w przypadku szkoły podstawowej 

i gimnazjum lekcja uzupełniona jest o rebusy do rozwiązania i krzyżówkę (osoby 

odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski) 

 

 Przeznaczone dla młodzieży z klas VII –VIII SP, gimnazjów, szkół średnich 

i dorosłych: Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa, Jak 

feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej (lekcja 

uzupełniona filmem o legionach polskich i quizem wiedzy), A żołnierze chwytają za 

broń (osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski). 
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 Przeznaczone dla szkół średnich i dorosłych: Rzecz o Józefie Piłsudskim, Rewolucja 

1905-1907 (osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Andrzej Kacperski, 

Konrad Czernielewski). 

 

 Od 26 października 2017 r. odbywają się dwie lekcje muzealne w oparciu o wystawę 

czasową Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel Świata: Tadeusz Kościuszko – 

patron jednostek Wojska Polskiego XX i XXI stulecia – ukazuje pamięć o Naczelniku 

Insurekcji w okresie kolejnych powstań i zrywów narodowych: Kościuszko jako patron 

m.in.: 1 Dywizji Piechoty, 82 Syberyjskiego pułku strzelców, 7 Eskadry Myśliwskiej, 

Dywizjonu 303 czy fregaty rakietowej typu „Oliver Hazard Perry” (prowadzenie: 

Konrad Czernielewski); Tadeusz Kościuszko – życie i sukcesy – lekcja uzupełniona o 

film o insurekcji kościuszkowskiej (15 minut) i kartę pracy (prowadzenie: Kamila 

Lutek-Urbaniak) 

 

 Od końca listopada 2017 r. odbywa się lekcja muzealna w oparciu o wystawę czasową 

Zapomniany bohater-Piotr Wysocki. Rzecz o powstaniu listopadowym: Rzecz 

o Powstaniu Listopadowym – przeznaczona dla gimnazjów i szkół średnich 

(prowadzenie Andrzej Kacperski) 

 

Tematyka lekcji muzealnych realizowanych w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

(Zgierska 147): 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych: Radogosz 

1939-1945 – historia więzienia (lekcji towarzyszy prezentacja filmu dokumentalnego 

o więzieniu radogoskim), osoby odpowiedzialne: Jadwiga Pińkowska, Joanna 

Sporczyk-Moskal. 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych: Łódź i Ziemia 

łódzka 1939-1945 (lekcji towarzyszy prezentacja filmu dokumentalnego o więzieniu 

radogoskim), osoby odpowiedzialne: Jadwiga Pińkowska, Joanna Sporczyk-Moskal. 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych: Obóz dla 

dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej, osoby odpowiedzialne: Jadwiga Pińkowska, 

Joanna Sporczyk-Moskal. 
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Tematyka lekcji muzealnych realizowanych w Oddziale Stacja Radegast (Al. 

Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12): 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych: Historia 

Litzmannstadt-Getto. Stacji Radegast – dzieje i upamiętnienie – lekcja prowadzona 

jest w oparciu o materiały zgromadzone na wystawie stałej w budynku stacyjnym 

(osoby odpowiedzialne: Sławomir Gawlik, Grzegorz Wróbel, dr Zofia Trębacz). 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych: Holocaust 

wyzwaniem dla współczesnego świata – lekcja z elementami warsztatowymi 

i prelekcją. Celem jest uświadomienie uczestnikom niebezpieczeństw związanych 

z pogardą dla innych ludzi, odmiennych poglądów i religii. Kształtowanie prawidłowej 

postawy, szacunku dla praw człowieka poprzez zapoznanie z zasadami powszechnej 

deklaracji praw człowieka (prowadzenie: Sławomir Gawlik). 

 

W roku 2017 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. W 2017 r. Dział Edukacyjny w siedzibie głównej Muzeum 

realizował następujące warsztaty: 

 

 Przeznaczone dla przedszkoli i klas I-IV SP: Malowanki Historyczne, Polskie Symbole 

Narodowe (osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, od października Marta 

Gębalska). 

 

 Przeznaczone dla klas I-IV SP: Odszukaj Artefakt (wersja podstawowa), Przygody 

Niedźwiedzia Wojtka, Polskie Symbole Narodowe, Dzień z Janem Matejką, Wokół 

życia rycerza, Chrzest Mieszka I, Kokardy Narodowe, Zabawy Plastyczne z Godłem 

(osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, od października Marta Gębalska). 

 

 Przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów – Odszukaj Artefakt (wersja 

średniozaawansowana), Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (warsztaty z 

elementami prelekcji), Niedźwiedź Wojtek – żołnierz II Korpusu Polskiego (warsztaty 
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z elementami prelekcji). Osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, od 

października Marta Gębalska. 

 

 Przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów - Odszukaj Artefakt (wersja 

zaawansowana), Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (warsztaty 

z elementami prelekcji). Prowadzenie: Kamila Lutek-Urbaniak. 

 

 Przeznaczone dla seniorów – Karaoke Pieśni Patriotycznych (prowadzenie: Kamila 

Lutek-Urbaniak). 

 

Zajęcia warsztatowe realizowane w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: 

 

 Puzzle historyczne – karty pocztowe ze zbiorów MTN z wizerunkiem Łodzi 

(Litzmannstadt) z okresu 1939-1945 (prowadzenie: Joanna Sporczyk-Moskal). 

 

 Znajdź artefakt (prowadzenie: Joanna Sporczyk-Moskal). 

 

 Warsztaty z wykorzystaniem planów Łodzi i Litzmannstadt (prowadzenie: Joanna 

Sporczyk-Moskal). 

 

 Karty pocztowe z okresu okupacji 1939-1945 w zbiorach MTN (prowadzenie: Joanna 

Sporczyk-Moskal). 

 

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 

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 ofercie Edukacyjnej Muzeum przez cały rok 2017 pozostawały 

następujące prelekcje: 

 

- Przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów  
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 Dzień z polskim bohaterem (do wyboru: Tadeusz Kościuszko, Piotr Wysocki, Józef 

Piłsudski);  

 Polskie święta narodowe (do wyboru: Narodowe Święto Niepodległości lub Święto 

Konstytucji 3 maja); 

 Syberia – historia zesłań Polaków 

 Żołnierze Niezłomni – historia nieznana 

Każda prelekcja w wersji podstawowej trwa 45 minut. W przypadku prelekcji w zależności od 

tematu istnieje możliwość uzupełnienia zajęć takimi elementami jak: rozwiązywanie karty 

pracy, quiz wiedzy, krzyżówka, puzzle historyczne czy projekcja filmu (osoby odpowiedzialne: 

Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski) 

 

- Przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów (odpowiedzialni: Kamila Lutek-

Urbaniak, Konrad Czernielewski, Andrzej Kacperski):  

 Stanisław August Poniatowski i jego czasy 

 Ku naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja 

 Tadeusz Kościuszko – obywatel świata 

 Zryw niepodległościowy – powstanie listopadowe 

 Zryw niepodległościowy – powstanie styczniowe 

 A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim 

 Rzecz o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza 

 Tradycja obchodów Święta Niepodległości 

 Józef Piłsudski – droga do niepodległości 

 Syberia – historia zesłań Polaków 

 Żołnierze Wyklęci – mity i kontrowersje 

 

- Prelekcje Konrada Czernielewskiego przeznaczone dla zainteresowanych historią 

wojskowości: 

 Od broni odprzodowej do pierwszych karabinków automatycznych – opowieść 

o rozwoju broni strzeleckiej, rodzajach prochu, amunicji i ich zastosowania bojowego 

w tym zwłaszcza w polskich formacjach zbrojnych i regularnej armii polskiej. 

 Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej broni palnej od początku XIX wieku do 

końca II wojny światowej – porównanie zalet obu rodzajów broni; zostanie też 

przedstawione użycie pistoletów i rewolwerów w Wojsku Polskim. 
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 Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX i XXI stuleciu – prelegent przedstawi broń 

używaną przez nasze siły zbrojne - zarówno obcej konstrukcji, jak i rodzimego 

przemysłu obronnego. 

 Z dziejów polskiej floty wojennej. Od epoki Zygmunta II Augusta do czasów 

współczesnych – historia Polski na morzu: próby stworzenia regularnych sił morskich 

za rządów ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, próby stworzenia floty wojennej 

w czasie Powstania Styczniowego, powstanie Polskiej Marynarki Wojennej w 1918 r., 

jej udział w zmaganiach II wojny światowej oraz jej dzieje po 1945 roku. 

 Polscy lotnicy - bohaterowie walk o Niepodległość – przedstawione zostaną postacie 

sławnych polskich lotników - asów obu wojen światowych oraz sprzęt, na którym 

walczyli. Omówione zostaną także postacie lotników - łodzian, a także tych 

wywodzących się z ziemi łódzkiej. 

 Polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Operacji „Market-Garden” – 

prelegent omówi powstanie Brygady, jej udział w walkach pod Arnhem i Driel we 

wrześniu 1944 roku; przedstawi także broń i wyposażenia alianckich wojsk. 

 Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji i nazewnictwie wojskowym 

 Czym walczył i jak wyglądał żołnierz we wrześniu 1939 r. 

 

Oferta prelekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowana przez 

pracowników Oddziału Stacja Radegast (osoby odpowiedzialne: Sławomir Gawlik, dr Zofia 

Trębacz, Grzegorz Wróbel): 

 „Oddajcie mi swoje dzieci…” Wielka Szpera w getcie łódzkim 3-12 września 1942. 

 Obóz dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w Łodzi (1941-1945) 

 Dzieje ludności żydowskiej w Radomsku w latach II wojny światowej. 

 Historia gett prowincjonalnych na terenie Kraju Warty. 

 Historia getta przez pryzmat deportacji. 

 Zagłada Romów – zapomniana historia. 

 Organizacje niepodległościowe w Łodzi i regionie 1945-1956. Działalność i represje 

wobec działaczy. 

 Tadeusz Kościuszko – Polski Bohater Narodowy. Obywatel Świata.  

 św. Rafał Kalinowski – powstaniec i kapłan. Losy jakich wiele. 

 Kształtowanie się państwa polskiego. Walka o granice (XI 1918-VI 1921) 

 Miejsca Pamięci: obozy jenieckie, przesiedleńcze, więzienia, obóz dla Romów i Sinti, 

Obóz dla Dzieci Polskich przy ul Przemysłowej, Placówka Segregacji Rasowej ul. 
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Sporna. Podstawowe informacje o miejscach, formach represji niemieckich wobec 

Polaków podczas II wojny światowej na terenie Łodzi. 

 Martyrologia duchowieństwa polskiego, w tym łódzkiego1939-1945. Losy 

duchownych w KL Dachau na wybranych przykładach: Bp Michała Kozala, 

ks. St. Frelichowskiego, ks. D. Kaczyńskiego. 

 Losy kapelanów Wojska Polskiego, w tym kapelanów Armii „Łódź” 1939-1945. 

Sylwetka ks. T. Burzyńskiego, wychowanka WSD w Łodzi, zastrzelonego w pierwszej 

godzinie Powstania Warszawskiego. 

 Polskie Państwo Podziemne. Formy działania na ziemiach zagarniętych przez 

Niemcy i ZSRR. Działalność Armii Krajowej w Łodzi i regionie „Barka”. 

 Wyklęci / Niezłomni, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Młodzieżowe Organizacje 

Niepodległościowe z lat 1945 – 1956. Rodzaje działalności, sylwetki Niezłomnych, 

represje i szykany wobec działaczy niepodległościowych i ich rodzin w tym w Łodzi 

i regionie łódzkim. 

 Stefan kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu. Działalność duchownego oraz 

niezaprzeczalnego Autorytetu w latach 1946 – 1981. 

 „Zło dobrem zwyciężaj” Ks. Jerzy Popiełuszko. Kapelan „Solidarności” – sylwetka, 

działalność kapłana zamordowanego przez SB 

 

Ponadto warto podkreślić, że pracownicy Działu Edukacyjnego Muzeum na bieżącą 

weryfikują ofertę zajęć, tak aby w jak największym stopniu odpowiadała ona przychodzącym 

do Muzeum. Taka właśnie weryfikacja miała miejsce we wrześniu 2017 r., kiedy został 

stworzony opis całej stałej oferty edukacyjnej Muzeum. Wtedy też Artur Kamiński (specjalista 

ds. promocji i kontaktu z mediami) zaprojektował ulotki z tą ofertą. W nowym opisie oferta 

edukacyjna muzeum została podzielona na 5 działów: I- oferta dla przedszkoli; II – oferta dla 

klas I-IV SP; III – oferta dla klas V-VIII SP i gimnazjów; IV – oferta dla szkół średnich i 

dorosłych; V- oferta dla seniorów.  

Również od września 2017 r. dział edukacyjny wprowadził stałą ofertę edukacyjną dla 

seniorów, która ma zmieniać się co rok. Na okres do września 2018 r. będą to następujące 

zajęcia: 

 Zabawa: Śpiewanie pieśni patriotycznych 

 Warsztaty: „Wariacje plastyczne na temat kokardy narodowej 

 Prelekcja: Rzecz o barwach Rzeczypospolitej 

 Lekcja muzealna: Łódź w czasie wielkiej wojny 



73 
 

 Lekcja muzealna: Więzienie przy ulicy Gdańskiej na tle historii Łodzi 

W zakresie realizacji tej oferty była prowadzona współpraca z Uniwersytetem III Wieku 

z Politechniki Łódzkiej, PTTK – oddział w Łodzi, Wydziałem Kultury UMŁ oraz Wydziałem 

do Spraw Seniora UMŁ 

 

 W 2017 r., tak jak i w latach poprzednich, oferta edukacyjna (zarówno lekcje muzealne, 

jak warsztaty i prelekcje) pozostawała ściśle związana z historycznym kalendarzem: różnymi 

rocznicami i świętami. 

 

W styczniu z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego wprowadzono prelekcje 

w cyklu „Miesiąc z Powstaniem Styczniowym”. W czasie „Miesiąca z powstaniem 

styczniowym” uczestnicy mieli okazję wysłuchać jedną z dwóch wybranych prelekcji, 

przeprowadzanych przez pracowników Muzeum: 

 Powstanie styczniowe 1863 - rys historyczny (z nową prezentacją multimedialną, która 

składa się z wielu slajdów, ilustracji, schematów i ciekawostek) 

 Powstanie Styczniowe w malarstwie Artura Grottgera 

W przypadku młodszych uczestników istniała możliwość połączenia prelekcji 

z warsztatami: puzzle historyczne, dzieci mogły układać puzzle, które powstały w oparciu 

o pocztówki przedstawiające symbole i sceny związane z powstaniem styczniowym, 

a w przypadku starszych uczestników zajęcia była możliwość połączenia prelekcji ze specjalnie 

ułożonym na tą okazje quizem historycznym (osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak) 

 

W maju z okazji święta 3 maja, podobnie jak to miało miejsce w latach 2014-2016, 

wprowadzono zajęcia w cyklu „Miesiąc z Konstytucją 3 maja”. Zajęcia w Muzeum poświęcone 

Konstytucji 3 przygotowane zostały w trzech wersjach przystosowanych do wieku 

uczestników. We wszystkich wersjach lekcja muzealna składały się z części prelekcyjnej 

opartej na prezentacji multimedialnej, przedstawiającej sytuację Rzeczpospolitej w latach 

1772-1793, jej problemy zewnętrzne i wewnętrzne, proces tworzenia samego dokumentu, a 

także dalsze losy jego i jego twórców. Wiek słuchaczy determinował zaś długość trwania 

prelekcji. Także w zależności od wieku uczestników prelekcji towarzyszyły puzzle historyczne 

albo quiz historyczny. W czasie ich trwania była również możliwa projekcji 12 minutowego 

filmu edukacyjnego będącego żywą interpretacją obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 

roku (osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Anna Kulazińska). 

 



74 
 

W listopadzie z okazji rocznicy powstania listopadowego wprowadzono zajęcia w cyklu 

„Miesiąc z Powstaniem Listopadowym”. W czasie „Miesiąca z Powstaniem Listopadowym” 

uczestnicy mieli okazję wysłuchać jedną z dwóch wybranych prelekcji, przeprowadzanych 

przez pracowników Muzeum: 

 Powstanie listopadowe - rys historyczny (połączona z nową prezentacją multimedialną, 

która składa się z wielu slajdów, ilustracji, schematów i ciekawostek). 

 Zapomniani bohaterowie – zajęcie poświęcone mniej znanym uczestnikom powstania. 

W przypadku młodszych uczestników istniała możliwość połączenia prelekcji 

z warsztatami: puzzle historyczne, dzieci mogły ułożyć puzzle, które przedstawiały sceny 

związane z powstaniem listopadowym, a w przypadku starszych uczestników zajęcia istniała 

możliwość połączenia ich ze specjalnie ułożonym na tą okazje quizem historycznym (osoby 

odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Andrzej Kacperski). 

 

 Podobnie jak w latach 2014-2016 na okres od 15 października do 15 grudnia, została 

wprowadzona specjalna prelekcja (z elementami lekcji muzealnej) Święto 11 listopada. Celem 

tych zajęć było uświadomienie młodzieży tego, jak ważne stało się dla Polski odzyskanie 

niepodległości w 1918 r. i dlaczego akurat dzień 11 listopada stał się polskim świętem 

narodowym. Lekcja ta składała się z dwóch części. Pierwsza część przybrała formę prelekcji 

opartej o prezentacje multimedialną w czasie której uczestnicy poznali pochodzenie polskich 

symboli narodowych oraz okoliczności, które doprowadziły do odbudowy państwa polskiego. 

Druga część przybiera formę typowej lekcji muzealnej, gdzie w oparciu o wystawę Drogi do 

Niepodległej 1791-1921 uczestnicy zajęć zapoznawali się z eksponatami związanymi z 

wydarzeniami, które miały miejsce na drodze Polski do niepodległości (osoby odpowiedzialne: 

Kamila Lutek-Urbaniak; Konrad Czernielewski, Marta Gębalska). 

 

 Przez maj i listopad w Muzeum odbywały się zajęcia realizowane w formie zabawy, 

które nawiązywały do polskich świąt narodowych 

 Zabawy Plastyczne z Symbolami Narodowymi – przeznaczone dla szkół 

podstawowych, zajęcia o charakterze plastycznym. Każdy uczestnik warsztatów po 2 

godzinach zabawy wyjdzie z Muzeum z wyklejanym godłem z papieru i bibuły, 

własnoręcznie zrobioną kartonową flagą oraz papierową kokardą narodową (osoby 

odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak – maj; Marta Gębalska - listopad). 

 Śpiewamy pieśni patriotyczne – zajęcia przeznaczone dla szkół ponadpodstawowych. 

Spotkanie z polskimi pieśniami patriotycznymi, któremu będą towarzyszyć melodie 
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znane wielu pokoleniom polaków. Taka impreza może przybrać formą zabawy 

integracyjnej dla osób biorących w niej udział, ale będzie również świetnym sposobem 

na spędzenie wolnego czasu (osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak). 

 

 

2. Wykłady, odczyty, prezentacje 

W 2017 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, 

a wyjątkowo zintensyfikowaną w roku 2017, 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: 

 

 dr Sylwia Wielichowska – wykład pt. Udział kobiet w strukturach wojskowych 

i podziemnych w czasie II wojny światowej dla osadzonych w Areszcie Śledczym 

w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla licealistów w II LO im. Władysława Reymonta 

w Ostrowie Wielkopolskim (23 stycznia) 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie 

Śledczym przy ulicy Smutnej w Łodzi pt. Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 

w oku Polskiej Kroniki Filmowej – z badań nad propagandą PRL (26 stycznia 2017) 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu dla Salezjańskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku pt. W zwierciadle propagandy. Jak wyglądał PRL w oku PKF 

(2 lutego) 

 

 Konrad Czernielewski – wykład pt. Z dziejów Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. W 150-lecie powstania, wygłoszony w Oddziale Łódzkim NBP dla 
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uczestników uroczystości związanej z emisją srebrnej monety upamiętniającej rocznicę 

„Sokoła” (7 lutego) 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład pt. Jak się żyło w średniowiecznej Łodzi? dla Koła 

Przewodników Turystycznych PTTK w Łodzi (7 lutego 2017) 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu dla Uniwersytetu III Wieku 

w Sosnowcu pt. Jak przeklinali nasi przodkowie? (20 lutego) 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu dla Uniwersytetu III Wieku 

w Zgierzu pt. Jak przeklinali nasi przodkowie? (24 lutego) 

 

 dr Sylwia Wielichowska – wykład pt. Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie, wykład 

wygłoszony w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna. Filia 1, dla uczniów 

Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi im. Gen. Stanisława 

Maczka (10 marca). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcje dla gimnazjalistów pt. Tadeusz Kościuszko 

w polskiej tradycji i nazewnictwie wojskowym (15, 16 i 21 marca) 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja o Tadeuszu Kościuszce, wygłoszona w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej  w Łodzi - Śródmieście Filia Nr 7 (15 marca) 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Karabiny, pistolety, rewolwery... Ciekawostki 

z dziejów broni strzeleckiej dla uczestników Targów Turystycznych (18 marca). 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład pt. Czarownice, wierzby i rzeka Łódka – jak się 

żyło w średniowiecznej Łodzi? dla uczestników XXIV Targów Regionów 

Turystycznych – Na styku kultur (18 marca 2017) 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji 

i nazewnictwie wojskowym w Filii nr 21 Biblioteki Publicznej na Bałutach (5 kwietnia). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja dla licealistów pt. Tadeusz Kościuszko w polskiej 

tradycji i nazewnictwie wojskowym w Bibliotece Publicznej w Brzezinach (6 kwietnia). 
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 Konrad Czernielewski – zajęcia z przedmiotu Elementy Rzeczoznawstwa (temat – 

„Wstęp do rzeczoznawstwa. Sprawy terminologii”) dla uczestników rocznych studiów 

podyplomowych w ramach Akademii Bronioznawcy Instytutu Archeologii UŁ 

(8 kwietnia) 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi – 

Śródmieście. Filia Nr 7. Prelekcja dotyczyła Historii Niedźwiedzia Wojtka i II korpusu 

Polskiego (11 kwietnia) 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład dla Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

pt. Smok z Krakowa czy Anioł z Barii? Kim była królowa Bona? (20 kwietnia) 

 

 Konrad Czernielewski – Elementy rzeczoznawstwa – część II w ramach Akademii 

Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (22 kwietnia) 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Generał Stanisław Maczek w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi (24 kwietnia) 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Łodzi - 

Śródmieście Filia Nr 7. Prelekcja dotyczyła postaci Józefa Piłsudskiego (28 kwietnia) 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Żołnierze Wyklęci. Mity i kontrowersje 

w Muzeum Ziemi Wieluńskiej z okazji otwarcia wystawy multimedialnej Żołnierze 

Wyklęci. Polska Golgota (5 maja) 

 

 dr Sylwia Wielichowska – prelekcja pt. Udział kobiet w strukturach wojskowych 

i podziemnych w czasie II wojny światowej wygłoszona dla Salezjańskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (9 maja) 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja dotycząca Święta 3 Maja, wygłoszona w Zespole 

Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (19 maja) 
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 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja dotycząca Tadeusza Kościuszki wygłoszona 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Łodzi - Śródmieście Filia Nr 7 (22 maja). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji 

i nazewnictwie wojskowym wygłoszona w Filii nr 21 Biblioteki Publicznej na Bałutach 

(24 maja). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja dotycząca Józefa Piłsudskiego, wygłoszona 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Łodzi - Śródmieście Filia Nr 7 (24 maja). 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład dla aresztantów z Aresztu Śledczego przy ulicy 

Smutnej w Łodzi pt. Władysław Gomułka – postać tragiczna (30 maja 2017). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcje pt. Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji 

i nazewnictwie wojskowym w Filii nr 21 Biblioteki Publicznej na Bałutach (30 maja). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja dotycząca postaci Józefa Piłsudskiego, wygłoszona 

w Zespole Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (8 czerwca). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Łodzi - 

Śródmieście Filia Nr 7 nt. Syberia – historia zesłań Polaków (14 czerwca). 

 

 dr Sylwia Wielichowska – prelekcja dla osadzonych w Areszcie Śledczym przy 

ul. Smutnej w Łodzi, pt. Historia więzienie przy ul. Długiej (Gdańskiej) w Łodzi (27 

czerwca). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. W ogniu walki. Rzecz o Bitwie Warszawskiej 

wygłoszona dla osadzonych w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi 

(29 sierpnia). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Dywizjon 303, wygłoszona dla osadzonych 

w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi (15 września). 
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 dr Sylwia Wielichowska – wykład pt. Udział kobiet w strukturach wojskowych 

i podziemnych w czasie II wojny światowej dla osadzonych w Zakładzie Karnym 

w Łowiczu (19 września). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi - 

Śródmieście Filia Nr 7, nt. Żołnierzy Wyklętych (4 października). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi - 

Śródmieście Filia Nr 7, nt. Żołnierzy Wyklętych (5 października). 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład dla Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

pt.  Tadeusz Kościuszko – pierwszy polski rewolucjonista (12 października). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja pt. Tadeusz Kościuszko w amerykańskiej i polskiej 

tradycji wojskowej dla słuchaczy Uniwersytetu III wiek (12 października). 

 

 Konrad Czernielewski – prowadzenie zajęć dla słuchaczy Akademii Bronioznawstwa 

UŁ Broń strzelecka XIX i pierwszej połowy XX stulecia (21-22 października). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź -Polesie 

Filia nr 5., nt. Święta 11 listopada (25 października). 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład dla Klubu im. Stefana Roweckiego „Grota” 

w Pabianicach (25 października 2017). 

 

 dr Sylwia Wielichowska – wykład pt. Udział kobiet w strukturach wojskowych 

i podziemnych w czasie II wojny światowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi 

- Śródmieście Filia Nr 7 (26 października). 

 

 Konrad Czernielewski – odczyt Udział polskiej 1 Samodzielnej Brygady 

Spadochronowej w operacji „Market-Garden” w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej 

w Łodzi (27 października). 
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 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach 

im. Tadeusza Kościuszki w ramach konkursu wiedzy na temat Naczelnika 

(30 października) 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w SP nr 29 w Łodzi, nt. Święta 11 listopada 

(30 października). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź -Polesie 

Filia nr 5, nt. Święta 11 listopada (31 października). 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu w XIX Liceum Ogólnokształcącym 

w Łodzi pt. Skąd się wzięła Niepodległa? (10 listopada). 

 

 Konrad Czernielewski – odczyt w Bibliotece w Brzezinach pt. Józef Piłsudski. W 150. 

rocznicę urodzin (17 listopada). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w SP nr 56 w Łodzi, nt. Święta 11 listopada 

(22 listopada). 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi, pt. Z 

kart tradycji polskiej kawalerii (24 listopada). 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź -Polesie 

Filia nr 5, pt. Syberia – historia zesłań Polaków (29 listopada) 

 

 dr Sylwia Wielichowska – wykład w XXXIII LO w Łodzi pt. Kobiety w walce 

o niepodległość (30 listopada) 

 

 Konrad Czernielewski – prelekcja w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi, 

pt. Obrazki z życia żołnierskiego (8 grudnia). 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wykład dotyczący pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 

wygłoszony w trakcie finału akcji „Historyczny wehikuł czasu” w Wolborskim 

Centrum Kultury (8 grudnia). 
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 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu dla aresztantów z Aresztu Śledczego 

przy ulicy Smutnej w Łodzi pt. Jak przeklinali nasi przodkowie (12 grudnia). 

 

 Agnieszka Pawlak-Damska – wygłoszenie prelekcji nt. wprowadzenia stanu wojennego 

w Polsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna. Filia 1 (13 grudnia). 

 

 dr Sebastian Adamkiewicz – wygłoszenie wykładu dla grupy studenckiej z kierunku 

historia na temat łódzkich miejsc pamięci narodowej (18 grudnia). 

 

 

3. Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne 

Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, w roku 2017 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.  

 

 - 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 2017, Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Pińkowska, Joanna Sporczyk-Moskal 

 

 Kontynuowanie spotkań historycznych z Mieczysławem Górą. Spotkania (4 wykłady) 

były poświęcone tematowi sowieckich obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie, 

Starobielsku; Bykowni – IV cmentarza katyńskiego oraz Kostiuchnówce, gdzie 

prowadzone są badania archeologiczno-ekshumacyjne grobów żołnierzy polskich z 

okresu I wojny światowej. 

 Realizacja: cały rok, Oddział Martyrologii Radogoszcz 

 Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Pinkowska, Joanna Sporczyk-Moskal 

 

 Kontynuacja spotkań z członkami łódzkiego koła „Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ”. W siedzibie głównej Muzeum Tradycji 
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Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13 w 2017 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: 16 marca (dwa spotkania); 6 kwietnia (dwa spotkania); 29 lipca; siedziba 

główna Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 (łącznie ponad 200 uczestników) 

 Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak 

 

 Kontynuacja spotkań Salonu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, w ramach którego realizowany jest cykl: PLUS czy Minus? Konfrontacje 

historyczne. W roku 2017 w siedzibie głównej Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13 

odbywały się następujące spotkania:  

 Krwawa Luna - spotkanie o Julii Brystygier – tematem spotkania była Julia 

Brystygierowa, jedna z ważniejszych postaci aparatu represji po 1945 r. w Polsce. 

Na jej temat rozmawiali Patrycja Bukalska – pdziennikarka, autorka książki 

"Krwawa Luna" oraz Przemysław Stępień – kierownik Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz MTN, autor powstającej dysertacji doktorskiej dotyczącej Julii 

Brystygier. Spotkanie poprowadził dr Mikołaj Mirowski, odbyło się w siedzibie 

głównej Muzeum, 28 lutego 2017 r. 

 Dyskusja o książce Wiesława Romanowskiego „Bandera. Ikona Putina” – 

historia Stepana Bandery przypomina prawdę o życiu wiecznym, o różnych jego 

aspektach. W pamięci historycznej, tradycji i historii aspirującej do roli nauki, 

zachowało się wiele takich przypadków, każdy z nich żyje dzisiaj własnym życiem. 

Nikt tak silnie nie dzieli Polaków, Żydów, Białorusinów, Rosjan z Ukraińcami jak 

Bandera – lider Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Dla Polaków jest sprawcą 

i symbolem Zbrodni Wołyńskiej, Żydzi oskarżają go o udział w Holokauście, 

Białorusini w zbrodniach wojennych podczas II wojny światowej, dla starszego 
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pokolenia Rosjan jest symbolem okrucieństwa wojny domowej po 1945 roku na 

Zachodniej Ukrainie. Bandera od czasu Majdanu i rosyjskiej interwencji 

wojskowej na wschodniej Ukrainie przeżywa swój renesans, stał się bohaterem 

naszych czasów. Głównie za sprawą Władimira Putina, który twierdzi, że jest ikoną 

współczesnej Ukrainy ulegającej Zachodowi, ulegającej wbrew sobie, a nade 

wszystko wbrew najwyższym wartościom „rosyjskiego świata”. Taka interpretacja 

jest też popularna w wielu skrajnie prawicowych środowiskach w Europie, w tym 

w Polsce. Myśląc o polsko-ukraińskim pojednaniu warto dowiedzieć się: „jak 

było”, kim w rzeczywistości był Stepan Bandera, co robił, jakie decyzje 

podejmował, jaką realną rolę odegrał w walce o niepodległą Ukrainę i w konflikcie 

z Polską, w tym w Zbrodni Wołyńskiej. O tych zagadnieniach rozmawiali 

zaproszeni goście: Wiesław Romanowski (dziennikarz, dyplomata, korespondent 

TVP na Ukrainie, autor książki „Bandera. Ikona Putina”); dr Kazimierz Wóycicki 

(historyk, Studium Europy Wschodniej UW, Akademia Europejska Krzyżowa), 

Sebastian Rybarczyk (dziennikarz, publicysta, w latach 1997-2001 pracownik 

Departamentu Ministra Koordynatora Służb Specjalnych). Spotkanie poprowadził 

dr Mikołaj Mirowski, odbyło się w siedzibie głównej Muzeum 28 marca 2017 r. 

 Józef Beck – realista czy romantyk? dyskusja o książce Pawła Samusia 

„Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze” – autor prezentowanej 

pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrały dom rodzinny i 

lata młodzieńcze w biografii bohatera książki, żołnierza i polityka, dyplomaty, 

ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej, Józefa Becka (1894-1944). 

Zdaniem współczesnych i historyków minister Józef Beck odznaczał się 

nadzwyczajnymi uzdolnieniami i zaletami, które według marszałka Józefa 

Piłsudskiego, były „wrodzonym darem rządzenia – darem, którego nie można się 

nauczyć”. O książce rozmawiali zaproszeni goście: prof. Paweł Samuś (historyk, 

Katedra Historii Polski Najnowszej UŁ, autor książki „Minister Józef Beck”), dr 

Łuksz Jasina (historyk i filmoznawca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), 

Marcin Celiński (publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika 

„Liberté!”). Spotkanie, które odbyło się w siedzibie głównej Muzeum 26 kwietnia 

2017 r., poprowadził dr Mikołaj Mirowski.   

 Historia Polski według Andrzeja Wajdy – spotkanie poświęcone analizie filmów 

Andrzeja Wajdy,, którego kino to niekończący się spór i opowieść o najnowszej 

historii Polski. Jego dzieła, mimo pozornej różnorodności, obracają się wokół tego 
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samego, wielkiego tematu: narodowo-historycznej psychoanalizy. W spotkaniu 

rozmawiali zaproszeni goście: dr hab. Piotr Witek (historyk, autor książki „Andrzej 

Wajda jako historyk”, UMCS), dr hab. Konrad Klejsa (filmoznawca, Katedra 

Kultury Współczesnej UŁ), Jakub Majmurek (krytyk filmowy, publicysta, członek 

zespołu „Krytyki Politycznej”). Spotkanie, które odbyło się w siedzibie głównej 

Muzeum 29 maja 2017 r., poprowadził dr Mikołaj Mirowski.   

 Co nam mówi rosyjski Sfinks? – dyskusja o książce Piotra Skwiecińskiego 

„Kompleks Rosji” – na książkę składa się kilkadziesiąt esejów Piotra 

Skwiecińskiego, które w ciągu kilku ostatnich lat ukazywały się na łamach polskiej 

prasy. Autor w przenikliwy sposób i z ogromnym znawstwem poddaje analizie 

współczesne uwarunkowania polityczne społeczeństwa rosyjskiego oraz jego 

relacje z władzą usadowioną na Kremlu. Wchodząc w Rosję – przekonuje autor we 

wstępie – należy odłożyć własne kategorie dotychczas porządkujące rzeczywistość. 

Jeśli się tego nie zrobi, nic się nie zrozumie. Trzeba w pokorze najpierw poznawać 

fakty i sposób, w jaki łączą je Rosjanie, a dopiero potem, stopniowo rekonstruować 

ich świat. I nie jest to wezwanie ani do miłości, ani do nienawiści. Choć zdaję sobie 

sprawę, że w przypadku Rosji uniknięcie tych uczuć jest często zadaniem ponad 

ludzkie siły. W jego książce nie brak też wielu historycznych anegdot i informacji, 

które z pewnością pomogą wielu Czytelnikom zrozumieć Rosję, którą Winston 

Churchill określił kiedyś jako „zagadkę spowitą w tajemnicę wewnątrz enigmy”. 

W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Skwieciński (publicysta i dziennikarz tygodnika 

„W Sieci”, autor książki „Kompleks Rosji”, były korespondent „Rzeczpospolitej” 

w Moskwie), prof. Andrzej de Lazari (historyk idei, kulturoznawca i sowietolog, 

związany z Uniwersytetem Łódzkim, były rektor Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi). Spotkanie, które odbyło się w siedzibie głównej Muzeum 

21 czerwca 2017 r., poprowadził dr Mikołaj Mirowski.    

 

 W roku 2017 kontynuowano także, w siedzibie głównej Muzeum, Spotkania 

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Odbyło się łącznie 12 spotkań, 

w których uczestniczyło 159 osób. Spotkania miały miejsce w następujących terminach: 

25 stycznia, 23 lutego, 27 marca, 25 kwietnia, 10 maja, 24 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 

27 września, 25 października, 29 listopada i 20 grudnia. 
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 W 2017 r. w siedzibie głównej Muzeum odbywały się też panele dyskusyjne w ramach 

cyklu Piłsudski (nie)znany. Był to cykl spotkań, który był jedną z części programu 

Piłsudski – festiwal przygotowanego przez Dom Literatury w Łodzi (projekt został 

dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski – programu „Patriotyzm Jutra”) w 

związku z przypadającą 5 grudnia 2017 r. 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego. 

Panele dyskusyjne poświęcone były różnym aspektom działalności politycznej Józefa 

Piłsudskiego. Debaty poprzedzone zostały pokazem kolejnych odcinków serialu z 2001 

r. w reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego Marszałek Piłsudski, które stanowiły 

wprowadzenie do rozmów. W wyniku współpracy z Domem Literatury w Łodzi, w 

Muzeum odbyły się następujące spotkania:  

 28 września – Opatrzność czy geniusz? Spór o „cud na Wisłą” - Bitwa 

Warszawska to niedoceniane, a przecież niezwykle ważne wydarzenie w historii 

Polski. Zatrzymanie przez polskie wojska marszu bolszewików na Zachód w 1920 

roku – jak twierdzą historycy – de facto uratowało Zachodnią Europę przed 

komunizmem. Trudno sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, gdyby wojska 

Tuchaczewskiego zajęły Warszawę i podporządkowały sobie dopiero co powstałe 

państwo polskie. Badacze tego okresu zgodnie zaznaczają, że polska stolica była 

tylko etapem na drodze Armii Czerwonej do Berlina, a następnie Paryża i Londynu. 

Możemy być pewni, że gdyby Warszawa padła, wrota Niemiec stałyby przed 

bolszewikami otworem. Niestety jedna z najważniejszych bitew w historii naszego 

kontynentu wciąż pozostaje marginalizowana. Dlaczego pomija się ją tak często w 

narracji o europejskiej historii? W jaki sposób opowiadać o tak zwanym „cudzie 

nad Wisłą”? O tych i innych kwestiach związanych z „cudem nad Wisłą” 

rozmawiali zaproszeni na spotkanie goście: prof. Grzegorz Nowik (historyk, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, zastępca dyrektora Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku) oraz Robert Kostro (historyk, dyrektor Muzeum historii 

Polski). Spotkanie poprowadził dr Mikołaj Mirowski (historyk, publicysta, Dom 

Literatury w Łodzi, współpracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych). 

 26 października – Król duch na miarę czasów – literatura i poezja o Marszałku – 

postać J. Piłsudskiego oraz historia dowodzonych przez niego Legionów były 

tematem wielu utworów literackich, między innymi twórczości Juliusza Kaden-

Bandrowskiego, poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Jana Brzechwy, Kazimierza 

Wierzyńskiego, Juliana Tuwima i Romana Kołonieckiego. Osoby mające kontakt 

z Marszałkiem często spisywały swoje wspomnienia, wydawane później drukiem 
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– wśród nich wymienić można m.in. sanacyjnego premiera Felicjana Sławoja 

Składkowskiego („Strzępy meldunków”), osobistą sekretarkę Piłsudskiego 

Kazimierę Iłłakowiczównę („Ścieżka obok drogi”). Mówiono też o marszałku, 

zwłaszcza po słynnym przemówieniu z 28 czerwca 1927 roku podczas uroczystości 

powtórnego pochówku na Wawelu prochów Juliusza Słowackiego, jako nowym 

wcieleniu „Króla Ducha”. Jaka jest prawda? Czy Piłsudski był faktycznie 

wcieleniem romantycznego mitu, realizowanego choćby poprzez oficjalną polityką 

historyczną oddającą cześć bohaterom powstania styczniowego? Na ile marszałek, 

jako prawdziwy człowiek sukcesu, zwycięski wódz z wojny z bolszewikami był i 

jest Polakom niezbędny do podniesienia własnej narodowej samoceny? Na ile II 

wojna światowa, a następnie okres PRL-u wzmocniły i utrwaliły ten obraz. Na te i 

inne pytania związane z tymi kwestiami odpowiadali zaproszeni goście: dr 

Przemysław Dakowicz (poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury, Katedra 

Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ), dr Mateusz Werner (były wicedyrektor 

Narodowego Centrum Kultury, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy), prof. 

Krzysztof Piątkowski (antropolog kultury, kulturoznawca, Wyższa Szkoła Sztuki i 

Projektowania w Łodzi). Spotkanie poprowadził dr Mikołaj Mirowski. 

 23 listopada – Spadkobiercy, czyli piłsudczycy bliżsi i dalsi – na spotkania goście 

zastanawiali się nad tym, co dziś zostało z dorobku Józefa Piłsudskiego? Jak 

wyglądał obóz sanacyjny po śmierci marszałka w 1935 r.? Jak trud rządzenia 

państwem udźwignęli wychowankowie marszałka – Edward Śmigły Rydz, Walery 

Sławek, Ignacy Mościcki czy Józef Beck? W PRL-u spadkobiercą myśli 

piłsudczykowskiej była Konfederacja Polski Niepodległej, już w samej nazwie 

nawiązująca „do Komisji Tymczasowych Skonfederowanych Stronnictw 

Niepodległościowych, z której z czasem pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyłoniła 

się I Brygada Legionów Polskich” – jak mówił lider formacji Leszek Moczulski. Z 

kolei w III RP niektórzy komentatorzy życia publicznego dopatrują się wątków 

sanacyjno-piłsudczykowskich w koncepcjach politycznych Jarosława 

Kaczyńskiego, a samego prezesa PiS nazywają „naczelnikiem”. Jaki jest zatem 

bilans tradycji piłsudczykowskiej? W panelu udział wzięli: Krzysztof Król (były 

polityk Konfederacji Polski Niepodległej, dziennikarz, działacz opozycji 

demokratycznej w PRL, poseł na Sejm I i II kadencji), red. Marcin Celiński 

(publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Liberté!”), dr Sebastian 

Adamkiewicz (historyk, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 
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współpracownik portalu histmag.org). Spotkanie poprowadził dr Mikołaj 

Mirowski. 

 15 grudnia – Piłsudski vs. Dmowski – wieczni rywale – walka między Romanem 

Dmowskim a Józefem Piłsudskim stanowiła oś polskiej polityki przez niemal całe 

dwudziestolecie międzywojenne, choć jej korzenie sięgają czasów znacznie 

wcześniejszych. Obu wielkich polityków różniło niemal wszystko: pochodzenie, 

poglądy, temperament i droga, jaką chcieli osiągnąć niepodległość Polski. Łączyła 

ich miłość do kraju. Stworzyli oni własne szkoły myślenia o ojczyźnie, które 

wychowały kolejne pokolenia narodu. Te dwa nurty – piłsudczykowski i endecki – 

w powszechnym odczuciu uważane były za opozycyjne wobec siebie. 

Bezkrytyczne uwielbienie, jakim nawet dziś darzą Piłsudskiego i Dmowskiego ich 

zwolennicy, skutecznie utrudnia neutralne spojrzenie na dorobek obu polityków. 

Obaj dzięki temu dorobili się również swych czarnych legend. Piłsudski kontra 

Dmowski – ostateczne starcie czy wieczny pojedynek? Czy na początku XXI wieku 

ma to jeszcze znacznie? Na te pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście: 

prof. Krzysztof Kawalec (historyk, Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX 

w. Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu), dr 

Grzegorz Krzywiec (Instytut Historii PAN, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS 

PAN), red. Piotr Semka (dziennikarz i publicysta Tygodnika „Do Rzeczy” i 

miesięcznika „Historia Do Rzeczy”). Spotkanie prowadził dr Mikołaj Mirowski.  

 

- Spotkania wynikające z bieżącej pracy Muzeum: 

 

 W ramach realizacji programu edukacyjnego Ferie w Muzeum, dnia 18 stycznia 

Muzeum odwiedziła Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Odwet-Jędrusie. 

Celem organizacji tego wydarzenia było przybliżenie dzieciom i młodzieży realiów 

życia polskiego partyzanta podczas II wojny światowej w oparciu o historię Organizacji 

"Odwet" i Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie". W czasie pokazu uczestnicy zapoznali 

się z zarysem historii partyzantów związanych z organizacją „Odwet” i oddziałem 

"Jędrusie", a następnie wzięli udział w prezentacji stroju i uzbrojenia typowego 

partyzanta. Dodatkowo pracownik Muzeum wygłosił pogadankę na temat życia 

codziennego pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Wydarzenie 

przybrało formę żywych lekcji historii. W godz. 9.00-14.00 odbyły się 3 takie lekcje i 

brało w nich udział ponad 100 osób. 
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 W ramach programu Ferie w Muzeum, dnia 25 stycznia Muzeum odwiedził Antoni 

Olbrychski - historyk, instruktor szermierki historycznej, redaktor portalu 

historycznego Histmag.org. Opowiedział o historii białej broni, a następnie 

przeprowadził krótką lekcję władania bronią białą. Na końcu najdzielniejsi mogli 

stoczyć pojedynek. W warsztatach wzięło udział 140 dzieci. 

 

 27 marca miała miejsce prezentacja kolejnej części projektu Makieta Litzmannstadt-

Getto. Rok temu, pierwsza część Makiety przedstawiała okolice Starego Rynku. W II 

części pokazany został obszar w granicach ulic: Bałucki Rynek, H. Berlińskiego, 

Organizacji „WiN” do Franciszkańskiej, Franciszkańska od Wojska Polskiego do 

Pasterskiej, B. Joselewicza, Krótka, B. Limanowskiego do Zachodniej, Lutomierska do 

Zachodniej, Łagiewnicka do Spacerowej, Młynarska do Pasterskiej, Pasterska, Zawiszy 

do Franciszkańskiej, Zachodnia między Lutomierską a Zgierską, Zgierska od pl. 

Kościelnego do Flisackiej. 

 

 W dniach 2 i 3 maja w Muzeum odbyło się wydarzenie „Majówka w Muzeum”. 

2 maja w Święto Flagi goście mieli okazje spróbować swoich sił w muzealnej zabawie 

Znajdź Artefakt, w której wcielali się w detektywów, aby odnaleźć wybrane eksponaty 

na wystawach. 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 r. odbyły się 

warsztaty patriotyczne dla dzieci, podczas których młodzi uczestnicy poznali historie 

polskich symboli narodowych. W czasie warsztatów dzieci dowiedziały się również, że 

w święta narodowe do bluzki przypinamy kokardę narodową, a nie kotylion i dlaczego 

prawidłowa nazwa to właśnie kokarda narodowa. Ostatnim elementem tego spotkania 

było wykonanie własnej kokardy narodowej. 

 

 W dniach 15-21 maja Muzeum przygotowało specjalny program związany 

z wydarzeniem – Tydzień Seniora w Muzeum. W programie został uwzględniony 

spacer, karaoke pieśni patriotycznych oraz oprowadzanie po wystawach. Wydarzenie 

zostało przygotowane w ramach senioraliów łódzkich, wzięło udział 53 osób.  

 

 28 maja Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi już po raz czwarty 

organizowało Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów Pocztówek z polskimi 
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statkami i okrętami. Gościem IV spotkania był rozpoznawalny w środowisku 

kolekcjonerów pocztówek o tej tematyce – red. Adam Daszewski z Katowic, którego 

zbiór liczy około 20 tys. pocztówek. Zaprezentował około 200 z nich. Poza tym wygłosił 

wykład o polskich statkach pasażerskich, ilustrując go bogatą ilością skanów innych 

swoich pocztówek. Uzupełnieniem ekspozycji i wykładu były też drobne pamiątki i 

wydawnictwa związane z polskimi pasażerami. 

 

 W dniu 21 czerwca w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi odbył się finał 

drugiego etapu projektu edukacji patriotycznej: „Regionalna edukacja historyczna i 

wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich 

tradycjach walk o niepodległość Polski”, którego Muzeum jest współorganizatorem. 

Uczestniczyło w nim 15 szkół gimnazjalnych, których przedstawiciele odebrali 

certyfikaty. Wręczono też nagrody i wyróżnienia. Zostały zaprezentowane dwie 

najlepsze prezentacje pokazujące podejmowane działania szkół w ciągu całego roku 

trwania programu: Publicznego Gimnazjum nr 14 w Łodzi oraz Prywatnego 

Gimnazjum Krzysztofa Augustyniaka. 

 

 Dnia 10 lipca w Muzeum miały miejsce specjalne zajęcia Dzień z Tadeuszem 

Kościuszką. Na spotkanie z polskim bohaterem narodowym przyszło w sumie 65 dzieci 

w wieku 7-12 lat. Muzeum postanowiło zorganizować takie zajęcia w kilku terminach 

wakacyjnych z okazji przypadającej w roku 2017 dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza 

Kościuszki (kolejne spotkania odbyły się 24 lipca oraz 7 sierpnia). Uczestnicy 

warsztatów zapoznawali się z życiorysem T. Kościuszki. Rozwiązywali rebusy 

dotyczące jego udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, układali 

historyczne puzzle - przedstawiające wizerunek bohatera i bitwę pod Racławicami, 

którą dowodził w 1794 r. 

 

 13 lipca w Muzeum odbył się Dzień z Rycerzami. Zajęcia przeprowadzili rycerze 

z Łódzkiej Akademii Miecza, którzy na co dzień przygotowują zawodników do 

Sportowych Walk Rycerskich. Rycerze opowiadali z czego składa się zbroja i jak 

wygląda ich życie codzienne. Były rycerskie zabawy i pytania, w wydarzeniu wzięło 

udział ponad 200 dzieci.  

 



90 
 

 W celu upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia miało 

miejsce wydarzenie dzień z grupą rekonstrukcji historycznej „Odwet-Jędrusie”. 

Uczestnicy imprezy w krótkiej prelekcji dowiedzieli się m. in.: kim jest partyzant, 

dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie i co oznacza Godzina „W”. Część 

prelekcyjna zakończyła się uhonorowanie powstańców warszawskich. Oprócz tego 

specjalni goście (partyzanci) przybliżyli  dzieciom i młodzieży realia życia polskiego 

partyzanta podczas II wojny światowej. Miał miejsce m.in. pokaz stroju i uzbrojenia 

typowego partyzanta. Wydarzenie przybrało formę żywych lekcji historii. Przez cały 

dzień odbyły się 3 takie lekcje i w sumie wzięło w nich udział ponad 100 osób. 

 

 W dniu 10 sierpnia w Muzeum odbyły się Warsztaty z Rycerzem Zakonu 

Krzyżackiego. W dwóch spotkaniach o godz. 10.00 i 11.30, wzięła udział prawie setka 

dzieci. Podczas warsztatów rycerz opowiadał historie Zakonu Krzyżackiego. Opowieść 

była uzupełniona pokazem ubioru i uzbrojenia oraz zadaniami, które musieli wykonać 

uczestnicy spotkania. Nie zabrakło również rekwizytów związanych z życiem 

codziennym w Zakonie Krzyżackim. 

 

 15 sierpnia w Muzeum obchodzono Święto Wojska Polskiego. Najmłodsi goście mieli 

okazje m.in. poznać historię Niedźwiedzia Wojtka, który został żołnierzem II Korpusu 

Polskiego w stopniu kaprala. Uczestnicy zajęć poprzez rozwiązywanie różnych zadań 

poznali postać generała Władysława Andersa i historię niedźwiedzia Wojtka. Dla 

dorosłych przygotowano bezpłatne oprowadzanie po części wystawy Drogi do 

Niepodległej 1791-1921, która dotyczy I wojny światowej i polskich walk o granice. 

Podczas oprowadzania został położony nacisk na zaprezentowanie pamiątek 

związanych z walką Polaków o odzyskanie niepodległości, upamiętnienie Powstania 

Wielkopolskiego oraz przypomnienie wielkiego czynu zbrojnego Polski, jakim była 

słynna Bitwa Warszawska. W Muzeum przez cały dzień, można było także wcielić się 

w detektywów i zagrać w grę Odszukaj Artefakt, przy której dobrą zabawę mieli 

wszyscy uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli. 

 

 23-24 września Muzeum przygotowało specjalne wydarzenie – „Weekend Seniora 

w Muzeum”. W programie zaplanowano spacer edukacyjny i karaoke pieśni 
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patriotycznych. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego 

projektu ministerstwa kultury 60+ kultury (wzięło udział 35 osób). 

 

 19 października odbyła się promocja książki pt.: Zapomniany bohater. Opowieść 

o Piotrze Wysockim i Powstaniu Listopadowym 1831. Książka ta, to nie typowa 

biografia, ale kolaż literatury biograficznej, pamiętników, literatury pięknej, ówczesnej 

prasy i materiałów archeologicznych. Kreśli tło epoki, w której przyszło żyć i działać 

temu, który „Podpalił lont powstania” w epoce która „łamała słabych, a silnych czyniła 

wielkimi”.  

 

 

4. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze 

W roku 2017 Muzeum realizowało swoje zadania zgodnie z przyjętym planem pracy. 

Niemniej jednak, zdarzały się również sytuacje, że realizowano przedsięwzięcia, które 

wcześniej nie zaplanowano, a których historyczny charakter zasługiwał na odnotowanie. 

Ponadto Muzeum inicjowało bądź włączało się w działania rocznicowe, okazjonalne lub 

uroczystości organizowane przez Muzeum wspólnie z władzami samorządowymi lub 

organizacjami kombatanckimi, itp. W roku 2017 Muzeum zorganizowało lub 

współorganizowało następujące imprezy: 

 

 Obchody upamiętniające 75. rocznicy likwidacji obozu cygańskiego – 12 stycznia 

2017 r. odbyły się obchody 75. rocznicy likwidacji obozu. Udział w nich wzięli 

przedstawiciele społeczności romskiej, władz samorządowych, ambasad Austrii, Czech 

i Niemiec, oraz instytucji miejskich, samorządowych, oraz młodzieży i mieszkańców 

Łodzi. Uroczystości zorganizowane zostały pod Kuźnią Romów – budynkiem, który w 

okresie funkcjonowania obozu pełnił funkcję kostnicy. Gospodarzami uroczystości 

byli: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana w Łodzi; Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce; 

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn”; Stowarzyszenie Romów w 

Skierniewicach oraz Zgierskie Stowarzyszenie Romów. 

 

  Obchody upamiętniające 72. rocznicę tragedii radogoskiej i końca okupacji 

niemieckiej w Łodzi – 19 stycznia 2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 

masakrę radogoską oraz zakończenie okupacji niemieckiej w Łodzi. Uczestniczyły 
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w niej władze samorządowe, asysta wojskowa, przedstawiciele instytucji kultury, nauki 

oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, kombatanci oraz młodzież i mieszkańcy 

Łodzi. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. niemieccy naziści dokonali masakry 

więźniów Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu (obecnie Oddział 

Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). W 

budynku więziennym znajdowali się też przywiezieni 17 stycznia więźniowie ze 

Skierniewic i Łowicza, oraz grupka chłopców z obozu dziecięcego leżącego przy 

ul. Przemysłowej w Łodzi. Na Radogoszczu zginęło ok. 1500 osób. Eksterminacji 

dokonano na kilkanaście godzin przed wkroczeniem do Łodzi Armii Czerwonej. 

Honorowym gościem uroczystości był Donat Doliwa, ostatni żyjący wówczas więzień 

Radogoszcza. 

 

 19 stycznia odbyła się również inauguracja wystawy filatelistycznej – Łódź i wybitne 

osobistości z nią związane na znakach pocztowych (ze zbioru Stanisława Walischa). 

Ekspozycja powstała we współpracy z Pocztą Polską S.A. Region Sieci w Łodzi, 

Urzędem Pocztowym Łódź 4 i Zarządem Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku 

Filatelistów i Kołem Łódź-Miasto. Autorem zbioru jest dr inż. Stanisław Walisch, 

opiekę kuratorską z ramienia Muzeum objęła zaś Joanna Sporczyk-Moskal. Otwarciu 

wystawy towarzyszyło spotkanie, na którym autor zbioru odpowiadał na pytania 

dotyczące filatelistyki. 

 

 VII Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu – w piątek 27 stycznia o godzinie 12:00 

w Oddziale Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 

rozpoczęły się VII Dni Pamięci organizowane przez Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Żydów. Na Stacji Radegast zebrani uczestnicy złożyli kwiaty i odmówili 

modlitwę za zamordowanych w czasie Zagłady. O 14:00 zaś w Siedzibie Głównej 

Muzeum otwarto wystawę „Żydzi w Wojsku Polskim”, prezentującą dzieje Żydów 

w polskiej armii od czasów insurekcji kościuszkowskiej, po II wojnę światową. 

W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele Knesetu oraz Parlamentu Europejskiego. 

Celem organizacji Dni jest wspomnienie o ofiarach Holocaustu. Głównym 

organizatorem jest TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  

 

 18 lutego odbyła się Radogoska Noc Pamięci – 18 lutego 1945 r. odbył się uroczysty 

pogrzeb ofiar masakry dokonanej miesiąc wcześniej na więźniach Rozszerzonego 
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Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. Zamordowani pochowani zostali na pobliskim 

cmentarzu św. Rocha we wspólnej mogile. 72. lata później Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi postanowiło uczcić ich pamięć. Uczestnicy wydarzenia 

obejrzeć mogli nie tylko wystawę poświęconą więzieniu, ale także zobaczyć klatkę 

schodową, ostatniego niemego świadka tragicznych wydarzeń z 1945 r., a także 

fragmenty Kronik Filmowych z tego okresu. Podsumowaniem Nocy było zapalenie i 

złożenie zniczy pod Mauzoleum. Wydarzenie zostało pierwszy raz zorganizowane w 

2017 r. i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta, dlatego 

też tradycja Radogoskiej Nocy Pamięci będzie kontynuowana w kolejnych latach. 

 

 Kolejne przedsięwzięcie realizowane po raz pierwszy przez Muzeum to impreza 

historyczna mająca na celu wspomnienie rocznicy aresztowania Józefa Piłsudskiego pt. 

Łódzkie drogi Józefa Piłsudskiego, która odbyła się 25 lutego 2017 r. Dzień 

poświęcony został upamiętnieniu aresztowania Józefa Piłsudskiego, które miało 

miejsce w nocy z 21 na 22 lutego 1900 r. Wybrana data 25 lutego nie była przypadkowa 

– na ten dzień planowano bowiem wydać 35 numer „Robotnika”, który zarekwirowany 

został przez władze rosyjskie w trakcie aresztowania. W siedzibie głównej Muzeum 

obejrzeć można było oryginalną kliszę winiety łódzkiego wydania „Robotnika” z 31 

grudnia 1899 r., ostatniego w pełni wydanego w Łodzi. Zorganizowano także trzy 

wycieczki przeznaczone dla mieszkańców Łodzi (oprowadzali dr Sebastian 

Adamkiewicz i st. kustosz Konrad Czernielewski) w tym jedną w szczególności dla 

dzieci (oprowadzała Kamila Lutek-Urbaniak). Zainteresowani obejrzeć mogli wystawę 

poświęconą historii więzienia w siedzibie głównej Muzeum, ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzeni poświęconej J. Piłsudskiemu, a następnie udali się na ul. 

Wschodnią 19 pod kamienicę, w której na przełomie 1899 i 1900 r. mieszkał przyszły 

Marszałek. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych były krótkie zajęcia aktywizujące, 

popularyzujące postać Józefa Piłsudskiego oraz czas jego pobytu w Łodzi. W 

wydarzeniu uczestniczyło w sumie ponad 200 osób. 

 

 28 lutego Muzeum było gospodarzem niezwykłego wydarzenia. W murach siedziby 

głównej Muzeum (Gdańska 13) odbyła się inauguracja dwóch nowych monet 

kolekcjonerskich związanych bezpośrednio z upamiętnieniem Żołnierzy 

Niezłomnych. Jedna z monet upamiętnia postać Inki – Danuty Siedzikówy, niespełna 

18. letniej dziewczyny zamordowanej w 1946 r.. Druga jest bezimienna, dla wszystkich 
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tych, których nie znamy z imienia i nazwiska. Prócz prezentacji nowych monet 

uczestniczy mieli okazje wysłuchać wystąpienia Macieja Żuczkowskiego 

z Warszawskiego IPN pt. Spory o pojęcie Żołnierzy Niezłomnych, czyli jak nazywać 

podziemie niepodległościowe po 1944 r. Łódzki IPN reprezentował dr Krzysztof 

Latocha z wystąpieniem Każdemu należy się jego grób - poszukiwania miejsc 

pochówków Żołnierzy Niezłomnych. Uczestnicy spotkania oprowadzeni zostali także 

przez dr Sylwię Wielichowską po wystawie więziennej znajdującej się w siedzibie 

głównej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem części wystawy poświęconej 

kobietom więzionym po zakończeniu II wojny światowej. W konferencji udział wzięli 

uczniowie łódzkich gimnazjów i liceów, oraz zainteresowane osoby dorosłe. 

Uczestniczyło w niej około 50 słuchaczy. 

 

 W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 

miało miejsce uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu, 

znajdującym się przy alei Anstadta w Łodzi. W uroczystościach wziął udział Dyrektor 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i oddał cześć pomordowanym. 

Pomnik znajduje się naprzeciwko XII Liceum Ogólnokształcącego, w którym w latach 

1945 -1956 znajdował się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i w jego 

piwnicach miały miejsce brutalne przesłuchania. 

 

 6 marca Muzeum włączyło się w obchody Europejskiego Dnia Pamięci 

o Sprawiedliwych. Z tej okazji pod pomnikiem Sprawiedliwych Wśród Narodów 

Świata – znajdującym się w Parku Ocalałych, w pobliżu Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana – zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Park Ocalałych jest miejscem 

łódzkich obchodów od 2012 r. 

 

 Z okazji Dnia kobiet – 8 marca – Dyrekcja Muzeum złożyła kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą kobiety osadzone niegdyś w więzieniu, w którym obecnie mieści się 

siedziba główna Muzeum. To tu w okresie okupacji niemieckiej i okresie stalinowskim, 

funkcjonowało więzienie dla kobiet. Kwiaty złożone również zostały przecznicę dalej, 

na ul. Legionów, pod budynkiem gdzie mieszkały siostry Wocalewskie, które, 

zapoczątkowały ideę harcerstwa kobiecego na ziemiach polskich. W domu tym mieściła 

się pierwsza komenda harcerstwa łódzkiego. 
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 16 marca w siedzibie głównej Muzeum odbył się promocyjny pokaz specjalny filmu 

autorstwa prof. Pawła Siedlika pt. Powrót. Film ten jest etiudą studencką, której 

fragmenty kręcone były w murach więzienia przy ul. Gdańskiej oraz w Oddziale 

Martyrologii Radogoszcz. Spotkanie, które odbyło się pod patronatem ministra kultury 

prof. Piotra Glińskiego, składało się z wykładu Radosława Petermana, pokazu filmu 

oraz koncertu z piosenkami Jacka Kaczmarskiego. 

 

 17-19 marca Muzeum uczestniczyło po raz kolejny w Targach – Regiony 

Turystyczne Na Styku Kultur. Tak jak w latach poprzednich na przygotowanym 

stoisku można było kupić wydawnictwa muzealne. Ogromnym zainteresowaniem 

cieszył się prezentowany fragment makiety getta oraz specjalnie przygotowany przez 

pracowników Muzeum na tę okazję historyczny pokój zagadek – typu escape room. 

Ponadto pracownicy przygotowali na Targi także prelekcje oraz program wycieczek.  

 

 19 kwietnia w siedzibie głównej Muzeum odbył się wernisaż wystawy Odbitki prawdy. 

Ekspozycja Odbitki prawdy zapoznaje z poezją Karoliny Kusek oraz ilustracjami do 

niej wykonanymi przez dr Joannę Hrk. Ilustracje przyjmują formę starych fotografii 

ukazujących dzieci w świecie metafory ikonografii wojennej i dziecięcej. Zdjęcia ze 

starych albumów rodzinnych, bohaterów wierszy pojawiają się w odrealnionych 

scenach, gdzie najważniejsze staje się przechodzenie jednej materii w drugą, łączenie, 

przenikanie się form i kształtów, oraz gra symboli i obrazów. 

 

 17 maja w siedzibie głównej Muzeum odbył się wernisaż wystawy BANDERIA 

PRUTENORUM - CHORĄGWIE ZWYCIĘSKIE - POLSKIE VIKTORIE. Wystawa 

ta to kilkadziesiąt plansz, na których poprzez pryzmat wybitnych dzieł sztuki 

zaprezentowane są największe polskie zwycięstwa. Obrazy historyczne były i do dziś 

dnia pozostały świadectwem dziejów. Odbiciem nastrojów, klimatów i postaw 

ludzkich. Stąd na wystawie plenerowej „BANDERIA PRUTENORUM - 

CHORĄGWIE ZWYCIĘSKIE - POLSKIE VIKTORIE", prezentujemy, choć 

z konieczności tylko niewielki, wycinek polskiego malarstwa historyczno- 

batalistycznego. Te obrazy, które nie tylko „krzepią" ukazując nasze zwycięstwa, ale 

i są dokumentem czasów, w których powstały, swoistym pomnikiem minionych 

dziejów. Wielką rolę w takim kształtowaniu się świadomości Polaków odegrało 
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malarstwo. Obok pieśni i poezji patriotycznej było zwierciadłem, w którym odbijała się 

wielowiekowa historia kraju. 

 

 Noc Muzeów – 20-21 maja 2017 r. – w ramach Nocy Muzeów pracownicy Muzeum – 

oprócz wystaw – przygotowali dla zwiedzających szereg atrakcji. W siedzibie głównej 

Muzeum można było oglądać pokazy szermierki historycznej w wykonaniu Antoniego 

Olbrychskiego i Joanny Joruń – członków i instruktorów Akademii Szermierzy w 

Warszawie. Zorganizowali oni cztery pokazy walk w plenerze, natomiast w Sali 

audiowizualnej prezentowali broń średniowieczno-nowożytną. Dzieci miały możliwość 

pojedynków za pomocą szabli piankowych. Ponadto ogromnym zainteresowaniem 

cieszył się udostępniony w jednej z sal wystawienniczych historyczny pokój zagadek 

typu escape-roomu. W Oddziale Martyrologii Radogoszcz (ul. Zgierska 147) 

zwiedzający mogli wysłuchać koncertu zespołu Forteca natomiast w Oddziale Stacja 

Radegast uczestnicy Nocy Muzeów mieli możliwość wysłuchania dwóch koncertów: 

zespół Accorinet Klezmer Band (o godz. 22.00) oraz Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi 

(godz. 19:00-20:00). W budynku dostępna była makieta getta łódzkiego, o której 

opowiadali pracownicy Muzeum. Dla zainteresowanych zorganizowano warsztaty 

modelarskie z firmą Scale Model Warehouse – w ich ramach można było skleić 

własnoręcznie model budynku. Ponadto na wszystkie pytania odwiedzających 

dotyczące parowozu Ty2-702 odpowiadał p. Tomasz Roszak.  

 

 Muzeum w 2017 r. aktywnie włączyło się w obchody upamiętniające Rewolucję 1905 

r. 22 czerwca w siedzibie głównej Muzeum zorganizowano uroczystość składania 

kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary więzienia przy Gdańskiej, w tym wielu 

uczestników wydarzeń rewolucyjnych. W uroczystościach uczestniczył m.in. 

wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. 23 czerwca przy ul. Gdańskiej odbyła się debata 

– Rewolucja 1905 – historia (nie)zapomniana. O kwestiach pamięci o rewolucji i jej 

miejscu w naszych dziejach rozmawiali Izabela Mrzygłód (Kultura Liberalna), dr Kamil 

Śmiechowski (IH UŁ) oraz Michał Gauza (Krytyka Polityczna). Panel poprowadził dr 

Sebastian Adamkiewicz (Muzeum). Debacie przysłuchiwało się około 40 osób. 23 

czerwca została zorganizowana wycieczka łódzkimi śladami Rewolucji 1905 r. 

Obejmowała siedzibę główną Muzeum, ul. Wschodnią, skrzyżowanie Wschodniej i 

Rewolucji 1905, Plac Wolności oraz kwatery rewolucjonistów na Starym Cmentarzu. 

W wycieczce oprowadzanej przez dr. Sebastiana Adamkiewicza uczestniczyło 50 osób. 
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 W 2017 r. Muzeum włączyło się aktywnie, przygotowując bogatą ofertę na Urodziny 

Łodzi 29-30 lipca. Pierwszego dnia o godz. 11 zaplanowany został spacer Czarownice, 

wierzby i rzeka Łódka, podczas którego uczestnicy zwiedzali tereny dawnego 

średniowieczno-nowożytnego miasta Łodzi (trasa: Kościół św. Józefa, Stare Miasto, 

Plac Kościelny, Dolina Rzeki Łódki). Także o godz. 11 w siedzibie głównej Muzeum 

odbyło się spotkanie z weteranami misji pokojowych i stabilizacyjnych ONZ 

zrzeszonych w Łódzkim Kole Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. 

Kulminacyjnym punktem w muzealnym programie zaproponowanym na Urodziny 

Łodzi było przygotowane przedsięwzięcie pt. Spędź noc w więzieniu przy Gdańskiej…! 

Była to II edycja tego wydarzenia, pierwsza zorganizowana w roku 2016 spotkała się z 

ogromnym zainteresowaniem. Nocne zwiedzanie wystawy poświęconej historii 

budynku przy ul. Gdańskiej 13 okazało się ogromną atrakcją także w 2017 r. Między 

godz. 22, a 1 w nocy wystawę zwiedziło ponad 450 osób, które zostały oprowadzone 

przez pracowników Muzeum (dr Sylwię Wielichowską, dr Sebastiana Adamkiewicza 

oraz Kamilę Lutek-Urbaniak). Ponadto przez cały weekend w siedzibie głównej 

Muzeum został dla zwiedzających udostępniony historyczny pokój zagadek (który 

cieszył się niegasnącym zainteresowaniem) oraz część makiety Litzmannstadt-Getto.  

 

 Muzeum włączyło się w obchody Narodowego dnia pamięci Powstania 

Warszawskiego. 1 sierpnia przedstawiciel placówki uczestniczył w uroczystościach 

i złożył kwiaty na grobie powstańca Edwarda Franciszka Pfeiffera ps. Radwan. 

 

 2 sierpnia obchodzimy uroczystości związane z Dniem Pamięci o Zagładzie Romów 

i Sinti, który został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. W nocy z 2 na 3 sierpnia 

1944 r. w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz II Birkenau 

zamordowano w komorach gazowych 2897 Romów: mężczyzn, kobiet i dzieci. 

Zlikwidowano tym samym na rozkaz Heinricha Himmlera tzw. familijny obóz cygański 

(Zigeunerlager) w Auschwitz. 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 2017 r. w tzw. Kuźni Romów należącej do Muzeum, zorganizowane zostały 

upamiętniające uroczystości. 
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 Uroczystości 73. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto, 75. rocznica Wielkiej 

Szpery i otwarcie wystawy „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945” – 29 sierpnia 

2017 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 73. 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, obecni 

mogli także wysłuchać świadectwa ocalałych. Pod symbolicznymi macewami z 

nazwami obozów zagłady, przedstawiciele polskich władz państwowych 

i samorządowych, zagranicznych ambasad 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. Tego dnia odbyło się także otwarcie wystawy czasowej 

Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945, poświęconej losom dzieci polskich, żydowskich, 

romskich oraz czeskich osadzonych w obozach na terenie Litzmannstadt oraz w 

Konstantynowie Łódzkim. 

 

 W dniach 22-23 września w Łodzi odbywał się Zjazd Miast Józefa Piłsudskiego 

w Łodzi. Aktywny udział wzięło również Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi. W jego ramach Muzeum zorganizowało grę miejską przeznaczoną dla szkół 

ponadgimnazjalnych pod tytułem „Łódzkimi szlakami Ziuka”. Gra opracowana 

obejmowała najważniejsze punkty w mieście związane z Józefem Piłsudskim i historią 

Legionów. Uczestnicy musieli zaliczyć zadania pod pomnikiem Rewolucji 1905 

w Parku na Zdrowiu, w siedzibie głównej Muzeum, przy mieszkaniu Piłsudskiego przy 

ulicy Wschodniej 19, przy dawnej siedzibie Polskiej Organizacji Narodowej przy 

Kościuszki 14, oraz przy III LO im. Henryka Sienkiewicza (dawnym punkcie 

rekrutacyjnym Legionów). Finał odbył się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 

w pobliżu Łódzkiego Domu Kultury. Zadania miały charakter zagadek historycznych, 

prób sprawnościowych lub prób artystycznych. W konkurencjach wzięło udział ponad 

stu uczestników ze szkół w Łodzi i regionie. Gra miejska odbyła się we współpracy 

z Domem Literatury, hufcami ZHP i ZHR w Łodzi oraz Związkiem Strzeleckim, a także 

Urzędem Miasta w Łodzi. W dniu 23 września Muzeum uczestniczyło w Pikniku 
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Legionowym. W namiocie muzeum zobaczyć można było broń używaną w trakcie I 

wojny światowej, a także kopię kliszy winiety „Robotnika” oraz kupić okolicznościowe 

koszulki z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. W siedzibie głównej Muzeum odbywał 

się natomiast fragment – przygotowanej Centrum Inicjatyw na Rzecz Regionu „Regio” 

- inscenizacji aresztowania Józefa Piłsudskiego i pobytu w areszcie.  

 

 26 października odbył się wernisaż wystawy Tadeusz Kościuszko 1746-1817. 

Obywatel świata. Ekspozycja czasowa prezentowana w siedzibie głównej Muzeum, 

przygotowana została z okazji przypadającej w 2017 r. dwusetnej rocznicy śmierci 

Tadeusza Kościuszki. Realizując wystawę tym samym Muzeum włączyło się do 

uroczystych obchodów upamiętniających jednego z najbardziej znanych na świecie 

Polaków. Na ekspozycji zgromadzono eksponaty z kilkunastu muzeów i od prywatnych 

kolekcjonerów.  

 

 7 listopada odbył się wernisaż wystawy Z Łodzią w tle… Ekspozycja czasowa 

prezentowana jest w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Wystawa została 

przygotowana w całości w oparciu o zbiory własne Muzeum – ukazywała obrazy 

łódzkich artystów z lat 50., 60. 70. i 80 XX w., które w różny sposób przedstawiały 

Łódź. 

 

 Udział Muzeum na Pikniku Niepodległościowym na terenie Manufaktury - 11 

listopada 2017 r. Muzeum uczestniczyło po raz kolejny w Pikniku Niepodległościowym 

na terenie łódzkiej Manufaktury. Stoisko poświęcone było postaciom Józefa 

Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki. Odwiedzający mogli zobaczyć kopie 

„Robotników” wydanych przez Józefa Piłsudskiego w Łodzi, kopię kliszy winiety 

„Robotnika” z 31 grudnia 1899 r., faksymile Uniwersału Połanieckiego i listu 

podpisanego przez Tadeusza Kościuszkę, symulację największych bitew Tadeusza 

Kościuszki. Chętni mogli wykonać zdjęcie przy monidle z wizerunkiem kosyniera. Na 

stoisku można było kupić wydawnictwa muzealne oraz okolicznościowe koszulki 

z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, a także własnoręcznie wykonać pin z portretami 

naczelników. Stoisko w czasie pikniku odwiedziło w sumie około 2 tys. łodzian. 

 

 29 listopada odbył się wernisaż wystawy Zapomniany bohater – Piotr Wysocki. Rzecz 

o powstaniu listopadowym. Wystawa przedstawia sylwetkę Piotra Wysockiego na tle 
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epoki i ludzi, którzy ją tworzyli. Ukazuje obraz i tło tego okresu historii w jak 

najszerszym spektrum – od Księstwa Warszawskiego po Królestwo Polskie i Wielką 

Emigrację. 

 

 

 

5. Konkursy  

Wśród zorganizowanych w 2017 r. konkursów do najbardziej interesujących, jeśli 

chodzi o zawartość merytoryczną, zasięg edukacyjny i walory wychowawcze, należy zaliczyć 

następujące: 

 

 Konkurs wiedzy o Litzmannstadt-Getto –VI edycja 

Jest to już stały element działalności edukacyjnej Muzeum, skierowanej do młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednym z głównych założeń Konkursu jest 

uwrażliwienie młodego pokolenia Polaków na przerażające konsekwencje procesu likwidacji 

przedstawicieli narodu żydowskiego oraz Romów i Sinti z Burgenlandu, który był skrupulatnie 

realizowany przez hitlerowców. Również zwrócenie uwagi na zjawisko wynaturzenia osób, 

które wykonywały polecenia swoich dowódców, przełożonych i z premedytacją pozbawiały 

życia niewinne osoby. Naszym zadaniem jest zachowanie pamięci o tych tragicznych 

wydarzeniach i przekazywanie wiedzy o Holokauście, by uświadomić ludziom potrzebę 

pokojowej koegzystencji i tolerancji wobec innych narodów. Poprzez edukację możemy 

kształtować prawidłową postawę moralną młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli 

wpajać te wartości przedstawicielom następnych pokoleń. 

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13 oraz w budynku SP nr 23 przy ulicy Gdańskiej 16 został 

przeprowadzony II etap miejski VI edycji Konkurs wiedzy o Litzmannstadt Getto. W Konkursie 

wzięło udział 13 uczniów z 7 szkół z terenu Łodzi ( w tym z gimnazjów 3 uczniów, a ze szkół 

ponadgimnazjalnych 10 uczniów). Udział w konkursie wzięło 13 osób. Uczestnicy odpowiadali 

na 25 pytań. W marcu 2017 r. przeprowadzono I etap VI edycji Konkursu, w którym wzięło 

udział 27 osób. 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

Czas realizacji: marzec-kwiecień 2017 r. 
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 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda 

w Muzeum” – III edycja. 

Konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach 

muzealnych, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i 

artystycznych. Uczestnicy przygotowali prace w ramach lekcji szkolnych, bądź, na zajęciach 

w placówkach wychowawczych lub artystycznych. 

W dniu 18 maja 2017 r. w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

w Oddziale Stacja Radegast obradowała Komisja oceniła prace plastyczne na Konkurs „Moja 

przygoda w Muzeum”. Udział wzięło 7 osób. Uczestnicy przysłali 8 prac. 

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik 

Czas realizacji: luty-maj 2017 r. 

 

 Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce 

Jesienią 2017 r. został zorganizowany towarzyszący wystawie czasowej „Tadeusz 

Kościuszko 1746-1817. Obywatel świata”. W konkursie wzięło udział 50 osób z 18 różnych 

szkół, a jego podsumowanie miało miejsce w dniu 6 grudnia 2017 r.  

Osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski 

Czas realizacji: listopad-grudzień 2017 r. 

 

 

 

 

VII. Projekty realizowane w Muzeum 

 

 

 

 

 

 Dostrzegając potrzeby i wyzwania stojące przed instytucją kultury, taką jak Muzeum, 

już w latach poprzednich podejmowano działania mające służyć pozyskaniu dodatkowych 

źródeł finansowania dla planowanych przedsięwzięć. Pierwsze, na większą skalę uzyskane 

dofinansowanie umożliwiło rozpoczęcie realizacji projektu Makieta Litzmannstadt-Getto. 
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Przełomowy jednak pod względem pozyskiwania funduszy okazał się rok 2017. Uzyskanie 

przez Muzeum dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego może okazać się kamieniem milowym dla rozwoju placówki. 

Inwestycje zrealizowane z tego programu w Oddziale Martyrologii Radogoszcz będą mogły 

zostać uzupełnione dzięki realizacji dwóch projektów, które także w 2017 r. zostały pozytywnie 

ocenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspominając o sukcesach 

nie sposób też przemilczeć dofinansowania, które udało się dostać na kolejną część projektu 

Makiety. Zwieńczeniem tej pozytywnej dla Muzeum passy było uzyskanie pod koniec roku 

wsparcia na program zajęć edukacyjnych. 

 

1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego 

 

Już w 2016 r. zostały podjęte przez Dyrekcję Muzeum starania o możliwość 

partycypowania placówki w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego 

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

Terytorialne”. Wówczas też podjęto pracę nad dokumentacją do projektu Budowanie 

nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną. Wniosek, zawierający kompletną 

dokumentację projektową, został złożony w kwietniu, w lipcu przeszedł ocenę formalną, a w 

sierpniu merytoryczną. Po uzyskaniu przez projekt pozytywnej oceny możliwe stało się 

podpisanie umowy o dofinansowanie, co też stało się 30 sierpnia 2017 r.  

Projekt Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną zakłada realizację 

dwóch zadań: 

 Zadanie 1 –Realizowane w Oddziale Martyrologii Radogoszcz zakłada m.in. 

wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie dostosowania 

budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, remont posadzek, ścian i 

dachów, termomodernizacja budynku administracyjnego, przebudowa 

instalacji. Pracami będą objęte między innymi: wszystkie budynki kompleksu 

muzealnego, nawierzchnie zewnętrzne, ogrodzenie wraz ze strażnicami oraz 

elementy małej architektury. 
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Zarówno dla obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej 

przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej 

umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. 

Co istotne ze względu na jedną z głównych misji Muzeum (tj. gromadzenie 

i przechowywanie eksponatów), zadanie przewiduje zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury technicznej umożliwiającej bezpieczne przechowywanie zbiorów 

muzealnych. 

Celem szczegółowym jest dostosowanie dotychczasowej przestrzeni 

ekspozycyjnej i wystawienniczej muzeum do współczesnych standardów 

wystawienniczych.  

 Zadanie 2 – Realizowane w Oddziale Stacja Radegast zakłada realizację 

podobnych rzeczy, jak w zadaniu 1 – wykonanie prac konserwatorskich 

i budowlanych w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami: remont podłogi, ścian, rampy kolejowej 

z otoczeniem, remont i termomodernizacja dachu, przebudowa centralnego 

ogrzewania wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

elektrycznej. 

Zarówno dla obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej 

przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej 

umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. 

Realizacja powyższych zadań pozwoli na wdrożenie nowego programu 

edukacyjnego w ramach edukacji muzealnej i kulturalnej, który wpłynie na 

zainteresowanie nowych odbiorców z Polski oraz odwiedzających z zagranicy 

w tym liczną społeczność żydowską. Umożliwi również osobom 

z niepełnosprawnościami równoważne i bezpieczne korzystanie z muzeum. 

 

Celem realizacji projektu jest zwiększona partycypacja w kulturze mieszkańców 

województwa łódzkiego oraz turystów, wynikająca z rozwoju obiektów dziedzictwa 

kulturowego, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wyeksponowanie 

cennych wartości obiektów kulturowych. Co więcej, realizacja projektu stworzy szansę 

uczynienia z Muzeum placówki na miarę muzealniczych wymogów i standardów oraz 

oczekiwań współczesnych odbiorców. 
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2. Dofinansowanie zadania na nową wystawę stałą w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

 

W końcu stycznia 2017 r. pracownicy Muzeum (dr Sebastian Adamkiewicz, Anna 

Pełka, Przemysław Stępień i dr Sylwia Wielichowska) przygotowali w ramach programu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wspieranie samorządowych instytucji kultury – 

opiekunów miejsc pamięci – wniosek o dofinansowanie nowej wystawy stałej w Oddziale 

Martyrologii Radogoszcz pt. Zabrał ich ogień… - piekło więzienia na Radogoszczu w świetle 

losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej. Wniosek został pozytywnie 

oceniony i dostał dofinansowanie.  

Celem zadania jest przygotowanie nowej wystawy stałej, która przywróci historyczną 

pamięć o więzieniu na Radogoszczu oraz tragedii, jaka się w nim wydarzyła.  

 

 

Nowa ekspozycja ma pokazać specyfikę Kraju Warty, czyli terenów bezpośrednio włączonych 

do III Rzeszy. To istotne w kontekście wyraźnych różnic między rzeczywistością okupacyjną 

na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a terenami wcielonymi do Rzeszy. Nie wszystkie 

bowiem doświadczenia mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa da się przełożyć na 

codzienność Kraju Warty. Skupianie się wyłącznie na jednym elemencie rzeczywistości 

okupacyjnej powoduje zubożenie obrazu wojny. Niestety w edukacji dostrzegalne jest patrzenie 

na II wojnę światową wyłącznie z perspektywy Generalnego Gubernatorstwa. Nowa wystawa 

odgrywałaby więc ważną rolę w odwróceniu tego trendu i pokazaniu złożoności losów ludności 

zamieszkałej na ziemiach polskich zajętych przez Niemców w 1939 roku. Jednocześnie 

zamiarem projektu jest zerwanie z narracją opierająca się o faktografię i jedynie polityczny 

wymiar wydarzeń na rzecz historii jednostek, ich codzienności i osobistego doświadczenia 

wojny. 

 

3. Dofinansowanie zadania na zagospodarowanie terenu przestrzennego wokół pomnika-

sarkofagu. 

 

W końcu stycznia 2017 r. pracownicy Muzeum (dr Sebastian Adamkiewicz, Anna 

Pełka, Przemysław Stępień i dr Sylwia Wielichowska) przygotowali w ramach programu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wspieranie samorządowych instytucji kultury – 

opiekunów miejsc pamięci – wniosek o Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół 

pomnika-mauzoleum na terenie dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu. 
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 Koncepcja zadania przewiduje modernizację dotychczas istniejących okładzin wokół 

pomnika-sarkofagu, zawierającego śladowe ilości prochów bestialsko spalonych ofiar-

więźniów. Miejsce to ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności, jako miejsce pamięci 

o zbrodni dokonanej na ludności polskiej w okresie II wojny światowej. Jest także świadkiem 

corocznych uroczystości związanych z upamiętnianiem historii zarówno tego obiektu, jak i 

historii narodu polskiego w ogóle. 

Obecnie istniejące okładziny i zagospodarowanie terenu wokół pomnika-sarkofagu, w 

niewystarczającym stopniu umożliwiają poruszanie się zwiedzających (zarówno 

pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych) po w/w terenie, nie pozwalając na godne oddane 

hołdu i czci pomordowanym w masakrze radogoskiej. Nowe zagospodarowanie terenu oprócz 

w/w modernizacji okładzin, zakłada również ułożenie dodatkowych ścieżek dostępu, 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Równie istotnym założeniem 

zadania, jest wyznaczenie obrysu zabudowań więziennych, tak aby odzwierciedlały pierwotny 

układ architektoniczny całego obiektu, stanowiąc uzupełnienie dla jego makiety. Zarówno sam 

pomnik-sarkofag, jak i znaczniki dawnych zabudowań, są immanentnym elementem ekspozycji 

znajdującej się w budynku wystawienniczym, będąc jej preludium. Zwiedzający swoją podróż 

po historii miejsca, zaczynać będą właśnie przy pomniku-sarkofagu. Teren doposażony 

zostanie o niezbędne dwujęzyczne (polski + angielski) tablice informacyjne (również w 

alfabecie Breille'a), pokazujące układ architektoniczny i jego charakterystykę z okresu II wojny 

światowej. Kompleks pozostałych po więzieniu zabudowań i placu apelowego jest 

zdecydowanie niewystarczająco identyfikowalny w pamięci zbiorowej zarówno mieszkańców 

Łodzi i regionu, jak i Polaków w ogóle. 

 

 

4. Dofinansowanie projektu Makieta Litzmannstadt-Getto -część II -kontynuacja z 2016 r. 

 

W 2017 roku kontynuowano rozpoczęty w 2015 r. projektu Makieta Litzmannstadt-

Getto. Na II część projektu zostały przyznane środki finansowe przez Fundację International 

Holocaust Remembrance Alliance w kwocie 15 000 euro. Nazwa projektu „Visalisation of 

the part of the Ghetto area in Lodz as an extendible educational tool. New technologies for 

supporting Holocaust remembrance – continuation”.  

W ramach projektu został zbudowany 3D model makiety historycznej fragmentu 

obszaru Litzmannstadt-Getto o wymiarach 1300x1870 mm, odwzorowany w skali 1:400 

i obejmujący kwartał ulic: Bałucki Rynek, H. Berlińskiego, Organizacji „WiN” do 
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Franciszkańskiej, Franciszkańska od Wojska Polskiego do Pasterskiej, B. Joselewicza, Krótka, 

B. Limanowskiego do Zachodniej, Lutomierska do Zachodniej, Łagiewnicka do Spacerowej, 

Młynarska do Pasterskiej, Pasterska, Zawiszy do Franciszkańskiej, Zachodnia między 

Lutomierską a Zgierską, Zgierska od pl. Kościelnego do Flisackiej.  

Cały ten obszar został odtworzony na podstawie archiwalnych fotografii oraz fotografii 

lotniczej wykonanej przez Niemców w maju 1942 roku (jest to równocześnie data dla której 

odtwarzaliśmy ten obszar). Makieta zawiera też tzw. elementy małej architektury (a więc np. 

latarnie, wozy, tramwaje, kładki, beczki, figurki ludzi). Makieta była prezentowana na Stacji 

Radegast, oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, drugim obok cmentarza 

żydowskiego miejscu najczęściej odwiedzanym przez osoby zainteresowane historią Żydów w 

czasie II wojny światowej. 

Wizualizacja modeli oraz materiał naukowy pozwoliły na rozwinięcie narzędzia 

edukacyjnego, jakim jest strona internetowa projektu www.radegast.pl, dostępna w czterech 

językach (polskim, angielskim, niemieckim i hebrajskim). W roku 2017 funkcjonowało na niej 

6 ścieżek edukacyjnych stale uzupełnianych o nowe zdjęcia i biogramy. Do strony dołączono 

tekst – Historia getta – który funkcjonuje jako osobna zakładka, podzielona na dzieięć sekcji. 

Strona internetowa stanowi integralną część projektu. W 2017 roku strona została uzupełniona 

o specjalną aplikację umożliwiającą dodawanie wspomnień przez ocalałych z getta i ich 

rodziny. Projektowi towarzyszy też strona na Facebooku „Makieta getta”, 

https://www.facebook.com/Makieta-getta-246705482335458, zaś zakres prac oraz najbardziej 

charakterystyczne miejsca dla już istniejącego modelu zaznaczono również na planszy stojącej 

przy makiecie. 

Podjęto też różne działania mające na celu promocję projektu (liczne spotkania, liczne 

prezentacje makiety podczas uroczystości upamiętniających Zagładę ludności żydowskiej i 

romskiej) 

Projekt otrzymał nagrodę prestiżową Yehuda Bauer 2017 przyznaną przez IHRA, 

przyznawaną zadaniom realizowanym z funduszy programu grantowego powyższego za 

wzorcową realizację i rozliczanie.  

Projekt realizowany był w okresie od 16 maja 2016 r. do 16 maja 2017 r.  

Osoby odpowiedzialne: Izabela Terela, dr Zofia Trębacz 

Czas realizacji: cały rok 

 

 

 

http://www.radegast.pl/
https://www.facebook.com/Makieta-getta-246705482335458
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5. Dofinansowanie projektu Makieta Litzmannstadt-Getto -część III, rozpoczęta w 2017 r. 

 

Na III część projektu zostały przyznane środki finansowe przez Fundację 

International Holocaust Remembrance Alliance w kwocie 20 000 euro. Nazwa projektu 

„Visalisation of the part of the Ghetto area in Lodz as an extendible educational tool. New 

technologies for supporting Holocaust remembrance – continuation”. W ramach projektu został 

zbudowany 3D model makiety historycznej fragmentu obszaru Litzmannstadt-Getto 

o wymiarach 1300x1870 mm, odwzorowany w skali 1:400 i obejmujący kwartał ulic:  

- Od strony wschodniej ul. Franciszkańska od nr 66 na północ do skrzyżowania z ul. M. 

Tokarzewskiego, ul. M. Tokarzewskiego od Franciszkańskiej do Młynarskiej (cała), Młynarska 

od ul. Pasterskiej (cała), Sukiennicza (cała) do skrzyżowania z ul. Okopową 

- Od strony północnej: ul. Okopowa (nieparzyste numery) od ul. Sukienniczej do 

skrzyżowania z ul. Łagiewnicką/Kowalska/Stefana, ul. Stefana od ul. Łagiewnickiej do 

ul. Żurawia (numery nieparzyste), ul. Żurawia od ul. Stefana do Goplańskiej (numery 

nieparzyste), ul. Goplańska od ul. Żurawia do ul. Zgierskiej (numery nieparzyste), północna 

działka pomiędzy sklepem Kaufland a ul. Kominiarską do ul. Urzędniczej. 

- Od strony zachodniej: ul. Urzędnicza (numery nieparzyste), ul. Piwna 

od Limanowskiego do Wrześnieńskiej (numery nieparzyste), ul. Wrześnieńska od Piwnej 

do Modrej (numery parzyste), ul. Modra (numery nieparzyste), przez ul. Lutomierską na 

południe w prostej linii do skrzyżowania z ulicą Drewnowską 79. 

- Od strony południowej: ul. Drewnowska od nr 79 do ul. Zachodniej (numery 

nieparzyste) z działką przy ul. Drewnowskiej 40. 

W 2017 r. podpisano umowę na realizację makiety oraz zrealizowano szereg kwerend 

w celu poszukiwania fotografii do rzeczywistych odwzorowań. W ramach wkładu własnego 

z wykorzystaniem dotacji celowej UMŁ, powstała aplikacja Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, z rozbudowanym elementem dotyczącym historii getta i losów 

jego więźniów. Struktura aplikacji umożliwia dalszą jej rozbudowę.  

Mobilna aplikacja została zintegrowana ze stroną internetową www.radegast.pl, zawiera 

dane o obiektach z zakładek: Ścieżki edukacyjne oraz Moje historie. W celu odnalezienia 

konkretnego miejsca, można użyć wyszukiwarki tekstowej lub sczytać kod QR (opcja ta jest 

aktywna, jest możliwość wydrukowania kodu i ewentualnego umieszczenia na budynku). 

Aplikacja powstała dla systemów Android i iOS, można ją pobrać ze strony lądowania 

www.radegast.pl/app oraz w ramach wsparcia aplikacji trwa procedura jej wprowadzania do 

sklepów GooglePlay i AppStore (aplikacja została objęta procesem akceptacji, czekamy na 
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decyzje). Aplikacja jest dwujęzyczna (język polski i język angielski) i zawiera syntezator mowy 

w obu językach. Aplikacja ma formułę otwartą, treści przekazywane są z zasobów strony 

internetowej www.radegast.pl, istnieje możliwość zwiększenia jej funkcjonalności. 

Dodatkowym elementem aplikacji jest możliwość rozszerzenia jej o informacje na temat 

wszystkich oddziałów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W przypadku Kuźni 

Romów, zwiedzający mogą wirtualnie zwiedzić wystawę wewnątrz budynku, dzięki 

umieszczeniu w aplikacji fotosfery (bez konieczności skorzystania z pomocy pracownika 

muzeum). 

 

6. Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Spotkania z Ożywioną Historią” 

 

W 2017 r. udało się pozyskać pieniądze od PZU na projekt edukacyjny, realizowany przez 

Dział Edukacyjny w siedzibie głównej Muzeum. W grudniu 2017 r. miała miejsce wersja 

testowa projektu, w ramach której odbyły się 3 wydarzenia z cyklu „Spotkania z ożywioną 

historią”, w każdym z wydarzeń uczestniczyła inna grupa rekonstrukcji historycznej. W sumie 

w wydarzeniach wzięło udział 500 osób. Projekt prawdopodobnie będzie kontynuowany od 

wiosny 2018 r.  

Głównym celem projektu jest wzbudzenie zainteresowań historycznych oraz pokłonienie 

się w stronę długiej i ciekawej historii Polski. Muzeum poprzez realizację takiego projektu 

stawia na podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, a także naukę, edukację i wychowanie w duchu patriotycznym.  

 

 

 

 

VIII. 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, 
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urzędami, instytucjami kultury itp. Efekty z takiej współpracy są nie do przecenienia. Dlatego 

w 2017 r. 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 2017 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 

 Archiwum Państwowym w Łodzi 

 Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie 

 Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego 

 Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi 

 Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
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 Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

 Domem Literatury w Łodzi 

 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

 Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy PAN 

 Centrum Badań i Nauczania Dziejów i Kultury w Polsce im. Mordechaja Anielewicza 

w Warszawie 

 Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Ethnos” 

 organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi społeczność romską 

 Żydowskim Instytutem Historycznym 

 Gminą Żydowską w Łodzi 

 Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce 

 Instytutem Tolerancji 

 Muzeum II Wojny Światowej w Gdański 

 Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi 

 Kurią Arcybiskupią w Łodzi 

 Muzeum im. Kazimierza Puławskiego w Warce 

 Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 

 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 

 Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

 Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 

 Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 

 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  

 Muzeum Narodowe w Kielcach 

 Muzeum Narodowe w Krakowie 

 Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 

 Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie 

 Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie 

 Polskim Towarzystwem Historycznym 

 Związkiem Sybiraków 

 Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 

 Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi 

 Teatrem Arlekin 

 Filmoteką Narodową 
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 SP nr 56 w Łodzi 

 XVIII LO w Łodzi 

 

oraz prywatnymi kolekcjonerami: 

 Janem Mikołajczykiem 

 Ryszardem Ostanówko 

 Edwardem Grobelnym 

 

W zakresie realizacji oferty edukacyjnej Muzeum i całej działalności dydaktyczno-

oświatowej współpracowano z następującymi instytucjami i placówkami kultury i oświaty, 

organizacjami i stowarzyszeniami: 

 Łódzkim Domem Kultury 

 Wydział Kultury UMŁ 

 Wydziałem do Spraw Seniora UMŁ 

 Widzewskimi Domami Kultury 

 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 

 Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Broni i Barwy 

 Łódzkim Centrum Doskonalenie Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

 Stowarzyszeniem Edukacji Praktycznej 

 Fundacją Wyciągamy Dzieci z Bramy 

 Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

 Świetlicami Środowiskowymi Caritas (ul. Gdańska i ul. Piotrkowska) 

 Świetlicą Podwórkową 

 PZU 

 Uniwersytetem III Wieku z Politechniki Łódzkiej (sekcja stacjonarna i turystyczna) 

 PTTK – oddziałem Łódź 

 Łódzką Szkołą Miecza 

 Szkołą Fechtunku – Warszawa 

 Bractwem Zaciężnym księżnej Anny 

 Grupą Rekonstrukcji Historycznej Odwet - „Jędrusie” 

 Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł” 

 Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii 

 Oratorium św. Dominika Savio 
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 Bibliotekami (zwłaszcza: Biblioteką przy Wschodniej MBP Łódź-Śródmieście Filia nr 

5; Biblioteką na Lumumbowie MBP Łódź-Śródmieście Filia nr 7; Biblioteką na 

Żubardziu MBP Łódź-Bałuty Filia nr 21; Biblioteką przy Wileńskiej MBP Łódź-Polesie 

Filia nr 5) 

 Narodowym Bankiem Polskim – oddział w Łodzi 

 Aresztem Śledczym (ul. Smutna Łódź) 

 Akademią Bronioznawczą Uniwersytetu Łódzkiego 

 Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego 

 

W roku 2017 Muzeum kontynuowało także współpracę z partnerami zagranicznymi, skupiała 

się ona przed 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 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi podjęło realizację projektu pod nazwą „Makieta 

Litzmannstadt-Getto”, który był kontynuowany w następnych latach. 

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. 

Projekt ma następujących partnerów: 

 Joahnnesburg Holocaust & Genocide Centre 

http://www.radegast.pl/
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 NS-Dokumentationszentrum 

 Instytut Tolerancji 

 Związek Byłych Łodzian w Izraelu 

 Gedenken-Gestelten 

 Stiftung Topographie des Terrors 

 ARGE grenzen erzählen 

 Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands 

 South African Holocaust&Genocide Foundation 

 Stiftung Topographie desTerrors 

 Organization of Former Residents of Lodz 

 Dokumentationsarchivs des Österreichschen Widerstands 

 

Ponadto w ramach kontaktów zagranicznych zainicjowanych w 2017 r., należy wspomnieć 

o współpracy z Polskim Instytutem w Paryżu, która zaowocowała udziałem pracownika 

Muzeum w organizowanej w Paryżu przez Instytut konferencji, poświęconej polskim miejscom 

pamięci II wojny światowej.  

 

 

2. Działalność promocyjna, współpraca z mediami, wywiady, udział w audycjach 

i programach historycznych 

Muzeum w 2017 r. starało się dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych 

odbiorców. Kontynuowano, ale też zdecydowanie ulepszono wypracowaną w latach 

poprzednich formułę informowania o wydarzeniach organizowanych w Muzeum. W czerwcu 

2017 r. został zaimplementowany nowy system mailingowy: Meiler lite, który pozwala na 

dokładniejszy wgląd w statystyki mailingu i tworzenie wiadomości atrakcyjniejsze graficznie. 

Podczas półrocznego używania oprogramowania zostało wysłanych 5116 maili informujących 

o wydarzeniach odbywających się w Muzeum.  

Rok 2017 był pod względem medialnym bardzo owocny – informacje o Muzeum 

pojawiły się w mediach przeszło 87 razy. Średnio raz na 4 dni pojawiała się jakaś informacja 

na różnorakich portalach, gazetach czy w telewizjach. Muzeum odnotowało też wzrost polubień 

na Facebooku. Rok zaczynano z liczbą 1248, a skończono z 1605 obserwującymi. Oznacza to, 

że dziennie średnio jedna osoba decydowała się na polubienie strony Muzeum by pozostać w 

kontakcie. Portal YouTube podczas całego zeszłego roku odnotował 3622 wyświetlenia 

zawartych na kanale muzealnym filmów.  
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Lista atrakcji Łodzi portalu Trip Advisor zawiera wszystkie oddziały Muzeum. Odział 

Stacja Radegast plasuje się na 4 miejscu z wszystkich 84 atrakcji Łodzi, (1 jeśli chodzi 

o muzea). Jest wiec nad EC1, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi czy 

Atlas Areną. Odział Martyrologii Radogoszcz zajmuje 28 miejsce, a Siedziba Główna 34 (nad 

Off Piotrkowską i Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi). 

W roku 2017 pojawiły się też wcześniej nieobecne „gadżety” promujące, nie tylko 

Muzeum, ale także historię m.in. koszulki z podobizną Józefa Piłsudskiego (zdjęcie z łódzkiego 

okresu J. Piłsudskiego), przypinki z bohaterami narodowymi (od momentu zakupu maszyny 

zużyte zostało 2000 sztuk komponentów) czy kalendarz na 2018 r. z fotografią J. Piłsudskiego. 

Co warte podkreślenia w 2017 r. Muzeum zaopatrzyło się też w firmowy namiot – przy 

wszelkich piknikach historycznych i imprezach plenerowych niezbędny, a dzięki opatrzeniu 

logo Muzeum z daleka rozpoznawalny. 

W ramach akcji promujących Muzeum przeprowadzono 15 lipca w Oddziale 

Martyrologii Radogoszcz Photo Day. Od wschodu do zachodu słońca Oddział, wraz 

z nieudostępnianymi na co dzień miejscami, był otwarty dla miłośników fotografii. 

Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, pierwsza osoba pojawiła się już 

nad ranem, tuż po 4, a przez cały dzień przewinęło się przez Oddział ponad 200 osób.  

W 2017 r. zarówno Dyrekcja, jak i pracownicy Muzeum mieli kontakt z mediami, 

o czym świadczy przygotowane przez specjalistę do spraw promocji, Artura Kamińskiego 

poniższe  zestawienie:  

 

 31 stycznia - Wojciech Źródlak rozmawiał z „Dziennikiem Łódzkim” o tragedii 

Romów: https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/romowie-umierali-po-cichu-wielu-z-

nich-zapadlo-na-tyfus,11683820 

 

 2 lutego – dyrektor dr Piotr Machlański był gościem programu „Łodzią po regionie” 

https://www.facebook.com/lodziaporegionie/videos/1545899008761426/ 

 

 2 lutego – dr Sylwia Wielichowska rozmawiała z „Dziennikiem Łódzkim” o Ignacym 

Harde: https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/ignacy-harde-najdluzej-zyjacy-lodzki-

bohater-powstania-z-1863-roku,11735394 

 

https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/romowie-umierali-po-cichu-wielu-z-nich-zapadlo-na-tyfus,11683820
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/romowie-umierali-po-cichu-wielu-z-nich-zapadlo-na-tyfus,11683820
https://www.facebook.com/lodziaporegionie/videos/1545899008761426/
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/ignacy-harde-najdluzej-zyjacy-lodzki-bohater-powstania-z-1863-roku,11735394
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/ignacy-harde-najdluzej-zyjacy-lodzki-bohater-powstania-z-1863-roku,11735394
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 23 marca – Wojciech Źródlak  rozmawiał z „Dziennikiem Łódzkim” o zbrodni 

wojennej w Zgierzu: https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/za-dwoch-zabitych-

gestapowcow-zamordowali-w-zgierzu-stu-polakow,11894340 

 

 27 marca – „Wprost” odpowiedziało na artykuł dr Sebastiana Adamkiewicza. 

https://www.wprost.pl/historia/10056734/Internetowy-fenomen-Imperium-Lechitow-

Historyk-rozprawia-sie-z-turboslowianami.html 

 

 29 kwietnia - Wojciech Źródlak rozmawiał z „Dziennikiem Łódzkim” –  Kupiec z 

Bremy, który został nazwany katem getta w Łodzi: 

https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/kupiec-z-bremy-ktory-zostal-nazwany-katem-

getta-w-lodzi,12032993 

 

 3 maja – na podstawie publikacji dr. Sebastiana Adamkiewicza portal 

TwojeZaglebie.pl napisał artykuł: http://twojezaglebie.pl/konstytucja-3-maja/ 

 

 20 lipca – Wojciech Źródlak rozmawiał z „Dziennikiem Łódzkim” o Torze wyścigów 

konnych w Rudzie Pabianickiej: https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/na-torach-

wyscigow-konnych-w-rudzie-pabianickiej-kwitlo-zycie-towarzyskie-lodzi,12266521 

 

 2 sierpnia – Grzegorz Wróbel był gościem rozmowy dnia w TVP Łódź. Mówił o Dniu 

Zagłady Romów i Sinti: http://lodz.tvp.pl/33450303/rozmowa-dnia-02082017 

 

 27 lipca – dr Sylwia Wielichowska i Kamila Lutek-Urbaniak uczestniczyły w 

programie TV Toya „Co Jest Grane W Łodzi” gdzie opowiadały o przygotowaniach i 

programie, jaki Muzeum przygotowało na „Urodziny Łodzi”: 

https://www.facebook.com/558718454310375/photos/a.583626431819577.10737418

28.558718454310375/785559448292940/?type=3 

 

 17 września – dr SebastianAdamkiewicz rozmawiał z Gazeta Prawną. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1071598,humanisci-na-

rynku-pracy-umiejetnosci-miekkie.html 

 

 11 października – dr . Sebastian Adamkiewicz wziął udział w audycji Tok.Fm 

„Kościuszko - prekursor praw równościowych i społecznik.” 

https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/za-dwoch-zabitych-gestapowcow-zamordowali-w-zgierzu-stu-polakow,11894340
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/za-dwoch-zabitych-gestapowcow-zamordowali-w-zgierzu-stu-polakow,11894340
https://www.wprost.pl/historia/10056734/Internetowy-fenomen-Imperium-Lechitow-Historyk-rozprawia-sie-z-turboslowianami.html
https://www.wprost.pl/historia/10056734/Internetowy-fenomen-Imperium-Lechitow-Historyk-rozprawia-sie-z-turboslowianami.html
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/kupiec-z-bremy-ktory-zostal-nazwany-katem-getta-w-lodzi,12032993
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/kupiec-z-bremy-ktory-zostal-nazwany-katem-getta-w-lodzi,12032993
http://twojezaglebie.pl/konstytucja-3-maja/
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/na-torach-wyscigow-konnych-w-rudzie-pabianickiej-kwitlo-zycie-towarzyskie-lodzi,12266521
https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/na-torach-wyscigow-konnych-w-rudzie-pabianickiej-kwitlo-zycie-towarzyskie-lodzi,12266521
http://lodz.tvp.pl/33450303/rozmowa-dnia-02082017
https://www.facebook.com/558718454310375/photos/a.583626431819577.1073741828.558718454310375/785559448292940/?type=3
https://www.facebook.com/558718454310375/photos/a.583626431819577.1073741828.558718454310375/785559448292940/?type=3
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1071598,humanisci-na-rynku-pracy-umiejetnosci-miekkie.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1071598,humanisci-na-rynku-pracy-umiejetnosci-miekkie.html
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http://audycje.tokfm.pl/podcast/Kosciuszko-prekursor-praw-rownosciowych-i-

spolecznik-Opowiada-dr-Sebastian-Adamkiewicz/55099 

 

 7 listopada – dr Sylwia Wielichowska wystąpiła w programie TV Toya „Pod prąd” pt. 

„ Piłsudski – nie- znany: http://data.tvtoya.pl/toyatv/multimedia/programy/pod_prad-

2017_11_07-21_20_2_(PGM).mp4 

 

Często w mediach pojawiały się też informacje o samym Muzeum – organizowanych bądź 

planowanych przedsięwzięciach, o przygotowywanej ofercie edukacyjnej 

i popularyzatorskiej1: 

 

 27 stycznia – „Dziennik Łódzki” Zaprosił na Ferie odbywające się w Muzeum: 

http://www.dzienniklodzki.pl/serwisy/ferie/a/ferie-w-lodzi-detektywi-oraz-straznicy-

historii,11714862/?utm_source=social-media&utm_medium=przyciski-udostepnij-dol 

 19 lutego – „Gazeta Wyborcza przygotowała fotorelacje z obchodów „Radogoskiej 

Nocy Pamięci”: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21391495,radogoska-noc-

pamieci-lodzianie-zapalili-znicze-w-dawnym-

wiezieniu.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_L

odz_Wyborcza 

 

 25 lutego – TVP Łódź zrealizowało materiał o „Spacerze śladami Józefa Piłsudskiego” 

Materiał został wykorzystany w wiadomościach: 2017-02-25 TVP Łódź 

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1464660993566575/ 

 

 28 lutego – Radio Łódź opublikowało zaproszenie na Inauguracje Monety Żołnierzy 

Niezłomnych: https://www.radiolodz.pl/posts/33331-konkurs-narodowego-banku-

polskiego-i-radia-lodz 

 

 28 lutego – „Dziennik Łódzki” opublikował zaproszenie na Inauguracje Monety 

Żołnierzy niezłomnych: http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/wykleci-przez-

komunistow-zolnierze-niezlomni-nowe-monety-nbp,11835288/ 

 

                                                           
1 Zestawienie przygotował Artur Kamiński 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Kosciuszko-prekursor-praw-rownosciowych-i-spolecznik-Opowiada-dr-Sebastian-Adamkiewicz/55099
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Kosciuszko-prekursor-praw-rownosciowych-i-spolecznik-Opowiada-dr-Sebastian-Adamkiewicz/55099
http://data.tvtoya.pl/toyatv/multimedia/programy/pod_prad-2017_11_07-21_20_2_(PGM).mp4
http://data.tvtoya.pl/toyatv/multimedia/programy/pod_prad-2017_11_07-21_20_2_(PGM).mp4
http://www.dzienniklodzki.pl/serwisy/ferie/a/ferie-w-lodzi-detektywi-oraz-straznicy-historii,11714862/?utm_source=social-media&utm_medium=przyciski-udostepnij-dol
http://www.dzienniklodzki.pl/serwisy/ferie/a/ferie-w-lodzi-detektywi-oraz-straznicy-historii,11714862/?utm_source=social-media&utm_medium=przyciski-udostepnij-dol
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21391495,radogoska-noc-pamieci-lodzianie-zapalili-znicze-w-dawnym-wiezieniu.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Lodz_Wyborcza
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21391495,radogoska-noc-pamieci-lodzianie-zapalili-znicze-w-dawnym-wiezieniu.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Lodz_Wyborcza
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21391495,radogoska-noc-pamieci-lodzianie-zapalili-znicze-w-dawnym-wiezieniu.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Lodz_Wyborcza
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21391495,radogoska-noc-pamieci-lodzianie-zapalili-znicze-w-dawnym-wiezieniu.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Lodz_Wyborcza
https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1464660993566575/
https://www.radiolodz.pl/posts/33331-konkurs-narodowego-banku-polskiego-i-radia-lodz
https://www.radiolodz.pl/posts/33331-konkurs-narodowego-banku-polskiego-i-radia-lodz
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/wykleci-przez-komunistow-zolnierze-niezlomni-nowe-monety-nbp,11835288/
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/wykleci-przez-komunistow-zolnierze-niezlomni-nowe-monety-nbp,11835288/
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 1 marca – „Dziennik Łódzki” napisał artykuł o inauguracji monet z żołnierzami 

niezłomnymi, która odbyła się w Muzeum: 

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/upamietnili-zolnierzy-wykletych-na-

monetach-zdjecia,11840007/ 

 

 1 marca – Radio Łódź opublikowało fotorelacje z Inauguracji Monety z Żołnierzami 

Niezłomnymi, która odbyła się w Muzeum: https://www.radiolodz.pl/posts/33352-

zobacz-specjalne-monety-zolnierzy-niezlomnych-zdjecia 

 

 27 marca – Radio Łódź opublikowało fotorelacje z „Premiery Drugiej części makiety 

Litzmannstadt Getto”: https://www.radiolodz.pl/posts/34156-makieta-litzmannstadt-

getto-druga-odslona-projektu-na-stacji-radegast-zdjecia 

 

 28 marca – Teleexpress zrealizował materiał o „Premierze Drugiej części makiety 

Litzmannstadt Getto”: https://teleexpress.tvp.pl/29399830/28032017-1700 

 

 28 marca – Fakt24 opublikował artykuł o „Premierze Drugiej części makiety 

Litzmannstadt Ghetto”: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/litzmannstadt-

getto-makieta-getta-na-stacji-radegast-w-lodzi/jgdxbyv\ 

 

 28 marca – „Gazeta Wyborcza” opublikowała fotorelację z „Premiery Drugiej części 

makiety Litzmannstadt Ghetto”: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/5,35136,21556820.html#BoxLokLodzLinkImg 

 

 28 marca – portal lodzkie.NaszeMiasto.pl opublikował artykuł dotyczący „Premiery 

Drugiej części makiety Litzmannstadt Ghetto” 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/litzmannstadt-ghetto-makieta-w-muzeum-na-stacji-

radegast,4063656,art,t,id,tm.html 

 

 28 marca – TVP Łódź zrealizowało materiał dotyczący „Premiery Drugiej części 

makiety Litzmannstadt Getto”. Materiał został wykorzystany w wiadomościach 

https://lodz.tvp.pl/29688438/27032017-2130 
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https://www.radiolodz.pl/posts/33352-zobacz-specjalne-monety-zolnierzy-niezlomnych-zdjecia
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https://www.radiolodz.pl/posts/34156-makieta-litzmannstadt-getto-druga-odslona-projektu-na-stacji-radegast-zdjecia
https://www.radiolodz.pl/posts/34156-makieta-litzmannstadt-getto-druga-odslona-projektu-na-stacji-radegast-zdjecia
https://teleexpress.tvp.pl/29399830/28032017-1700
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/litzmannstadt-getto-makieta-getta-na-stacji-radegast-w-lodzi/jgdxbyv
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/litzmannstadt-getto-makieta-getta-na-stacji-radegast-w-lodzi/jgdxbyv
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 26 kwietnia - portal lodzkie.Naszemiasto.pl zapraszał na Salon Historyczny odbywający 

się w Muzeum. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/salon-historyczny-w-muzeum-

tradycji-niepodleglosciowych-w,4097474,art,t,id,tm.html 

 

 30 kwietnia – portal Tulodz.pl zapraszał na „Majówkę w Muzeum” 

https://www.tulodz.com/wiadomosci,tulodztumajowka-majowka-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych-wideo,wia5-3267-1968.html 

 

 8 maja – portal Nasze miasto opublikował relacje z obchodów Narodowego Dnia 

Zwycięstwa odbywających się w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodzkie-obchody-narodowego-dnia-zwyciestwa-

zdjecia,4110060,artgal,t,id,tm.html 

 

 19 maja – „Dziennik Łódzki” opublikował program „Nocy Muzeów”, w tym plan 

atrakcji wszystkich oddziałów http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/noc-muzeow-

2017-w-lodzi-co-i-gdzie-zobaczymy-program,12092800/ 

 

 26 maja - portal lodz.NaszeMiasto.Pl zapraszał na Dzień Dziecka przygotowany w 

Muzeum: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dzien-dziecka-2017-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych-w,4130198,artgal,t,id,tm.html 

 

 31 maja - TVP Łódź zrealizowało materiał o spotkaniu „Plus czy minus” odbywającego 

się w Muzeum https://lodz.tvp.pl/31602376/30052017-2130 

 

 21 czerwca – p.o. dyrektora Jacek Wawrzynkiewicz, dr Sylwia Wielichowska i 

Przemysław Stępień uczestniczyli w Konferencji prasowej dotyczącej Modernizacji 

Oddziału Martyrologii Radogoszcz. Na konferencji obecni byli miedzy innymi: TV 

Toya, TVP Łódź i Radio Łódź 

 

 22 czerwca – „Dziennik Łódzki” napisał o dofinansowaniu remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz. http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/pieniadze-na-

remont-i-wystawe-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,12199921/ 

 

 22 czerwca – dr Sebastian Adamkiewicz wziął udział w konferencji prasowej w związku 

z Obchodami 112 rocznicy Rewolucji Łódzkiej. W konferencji udział wzięli miedzy 

innymi TVP Łódź i Radio Łódź 

http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/salon-historyczny-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w,4097474,art,t,id,tm.html
http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/salon-historyczny-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w,4097474,art,t,id,tm.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,tulodztumajowka-majowka-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-wideo,wia5-3267-1968.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,tulodztumajowka-majowka-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-wideo,wia5-3267-1968.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodzkie-obchody-narodowego-dnia-zwyciestwa-zdjecia,4110060,artgal,t,id,tm.html
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http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/noc-muzeow-2017-w-lodzi-co-i-gdzie-zobaczymy-program,12092800/
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/noc-muzeow-2017-w-lodzi-co-i-gdzie-zobaczymy-program,12092800/
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dzien-dziecka-2017-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w,4130198,artgal,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dzien-dziecka-2017-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w,4130198,artgal,t,id,tm.html
https://lodz.tvp.pl/31602376/30052017-2130
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/pieniadze-na-remont-i-wystawe-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,12199921/
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/pieniadze-na-remont-i-wystawe-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,12199921/
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 22 czerwca – portal Property Design opublikował artykuł o planowanym remoncie 

oddziału Martyrologii Radogoszcz. 

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/muzeum_na_radogoszczu_odnowi_ma

uzoleum_i_przygotuje_nowa_wystawe,13367.html 

 

 22 czerwca – „Ekspres Ilustrowany” opublikował artykuł o Modernizacji Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz. http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/wielki-remont-

w muzeum-na-radogoszczu,12200667/ 

 

 22 czerwca – TV Toya zrealizowała program o modernizacji Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz. Materiał został wykorzystany w wiadomościach 

http://tvtoya.pl/news/show/10513,1 

 

 22 czerwca – „Gazeta Wyborcza” napisała zaproszenie na obchody Rocznicy Rewolucji 

1905 roku, w których Muzeum brało czynny udział. 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21992643,rewolucja-1905-roku-dyskusja-

wycieczka-i-pochod.html 

 

 23 czerwca – TVP Łódź zrealizowało materiał o obchodach 112-tej rocznicy Rewolucji 

1905 roku, które odbywały się w Muzeum. Materiał został wykorzystany 

w wiadomościach. https://lodz.tvp.pl/32929816/23062017-2130 

 

 23 czerwca – Urząd Miasta Łodzi opublikował informacje o przyznaniu Oddziałowi 

Martyrologii Radogoszcz dofinansowania. 

http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=32778 

 

 10 lipca – TVP Łódź przygotowało relacje z „Dnia z Tadeuszem Kościuszką” materiał 

został tez wykorzystany w wiadomościach. 

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1613010732064933/ 

 

 15 lipca – TV Toya przygotowała relacje z „Photo Day Radogoszcz”. Materiał został 

wykorzystany w wiadomościach. http://tvtoya.pl/news/show/16703 
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http://tvtoya.pl/news/show/10513,1
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https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1613010732064933/
http://tvtoya.pl/news/show/16703


120 
 

 15 lipca – TVP Łódź przygotowało relacje z „Photo Day Radogoszcz”. Materiał został 

wykorzystany w wiadomościach https://lodz.tvp.pl/33230229/photo-day 

 

 15 lipca – p.o. dyrektora Jacek Wawrzynkiewicz, Przemysław Stępień, i Artur Kamiński 

wzięli udział w konferencji zorganizowanej na Radogoszczu. Konferencja dotyczyła 

Photoday i planowanego remontu oddziału. W konferencji udział wzięły miedzy innymi 

TV Toya, Radio Łódź, TVN24 i TVP Łódź 

 

 16 lipca – Radio Łódź opublikowało obszerna fotorelację z „Photo Day Radogoszcz” 

https://www.radiolodz.pl/posts/37176-zobacz-niedostepne-miejsca-w-muzeum-na-

radogoszczu-zdjecia 

 

 17 lipca – TVP Łódź realizowało materiał o „Dniu z rycerzami” – zajęć dla dzieci, które 

odbyły się w Muzeum. https://lodz.tvp.pl/33207601/zywa-lekcja-historii-w muzeum-

tradycji-niepodleglosciowych 

 

 18 lipca – TV Toya zrealizowała materiał o „Urodzinach łodzi”, z informacja 

o Muzeum. Materiał pojawił się też w wiadomościach. 

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2017-07-18  

 

 18 lipca – dr Sylwia Wielichowska i Artur Kamińsku uczestniczyli w konferencji 

prasowej dotyczącej „Urodzin Łodzi”, gdzie mówili o atrakcjach przygotowanych przez 

Muzeum. W konferencji udział wzięli miedzy innymi Tv Toya, radio łódź i TVP 

 

 19 lipca – „Dziennik Łódzki” zapraszał na „Urodziny Łodzi”,  skupiając się na „Nocy 

w więzieniu” http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-

to-noc-w-wiezieniu,12283836/ 

 

 19 lipca – Radio Łódź zapraszało na „Urodziny Łodzi” podkreślając wydarzenie „Noc 

w więzieniu” organizowane przez Muzeum: https://www.radiolodz.pl/posts/37251-

urodziny-lodzi-ponad-300-wydarzen-i-170-wycieczek 

 

 20 lipca – drukowane wydanie Łódź Nasze miasto opisało szczegółowo akcje „Spędź 

noc w wwiezieniu przy Gdańskiej. https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

https://lodz.tvp.pl/33230229/photo-day
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9/20155914_1011580758878396_1453789261122518648_n.jpg?oh=ffe3988786c062

c07c7f3a1f71da2ac4&oe=5AC36924 

 

 25 lipca – „Gazeta Wyborcza” wspomniała Makietę Getta i zaprosiła na otwarcie 

wystawy „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945. 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,22271889,ostatnia-pociecha-i-namiastka-

szczescia-lodzka-orkiestra.html 

 

 26 lipca – portal lodz.NaszeMiasto.Pl opublikował szczegółowy plan „Urodzin Łodzi” 

w tym szczegółowy plan przygotowanych przez Muzeum Atrakcji 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/urodziny-lodzi-2017-koncerty-wycieczki-i-

inne-atrakcje,4194424,artgal,26680728,t,id,tm,zid.html 

 

 29 lipca – dr Sylwia Wielichowska wystąpiła na żywo w wieczornych wiadomościach 

TVP. Opowiadała o „Spędź noc w Więzieniu przy Gdańskiej” 

 

 31 lipca – Onet publikował podsumowanie „Urodzin Łodzi”, w której większą część 

poświęcona jest zorganizowanej przez Muzeum „Nocy w więzieniu”. 

https://lodz.onet.pl/na-urodzinach-lodzi-bawilo-sie-ponad-cwierc-miliona-

osob/613m33l 

 

 1 sierpnia –  Dziennik łódzki cytuje wypowiedz Wojciecha Źródlaka. 

https://plus.dzienniklodzki.pl/historia/a/niemiec-ktory-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-

rzadzil-lodzia,12320632 

 

 2 sierpnia – TV Toya zrealizowała materiał o obchodach Dnia Pamięci Romów i Sinti, 

które odbyły się w Kuźni Romów. Materiał pojawił się też w wiadomościach 

http://tvtoya.pl/news/show/16847 

 

 2 sierpnia – TVP Łódź zrealizowała materiał o obchodach Dnia Pamięci Romów i Sinti, 

które odbyły się w Kuźni Romów. Materiał pojawił się też w wiadomościach. 

http://lodz.tvp.pl/33448677/dzien-pamieci-o-zagladzie-romow-i-sinti 
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 13 sierpnia –  Dziennik Wschodni opublikował program Pardes Festival, w którym 

zaprosił na wystąpienie dr Zofii Trębacz. http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-

kiedy/festiwale/pardes-festival-spotkania-z-kultura-zydowska-w-

kazimierzu,n,1000203827.html 

 

 14 sierpnia –  Ekspres Ilustrowany zapraszał na Obchody Święta Wojska Polskiego, 

w tym na specjalne zajęcia edukacyjne odbywające się w Muzeum. 

http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/obchody-swieta-wojska-polskiego-w-

lodzi,12363018/ 

 

 15 sierpnia – Radio Łódź pisało o ofercie edukacyjnej Muzeum, ze szczególnym 

uwzględnieniem „Znajdź Artefakt” https://www.radiolodz.pl/posts/37873-nauka-przez-

zabawe-edukacyjna-gra-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-zdjecia 

 

 22 sierpnia –  portal wPolityce zapraszał na obchodzi 100-lecia niepodległości. 

W artykule wspomniane są atrakcje przygotowane przez Muzeum 

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/354255-lodzianie-upamietnia-marszalka-

pilsudskiego-w-ramach-uczczenia-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci 

 

 24 sierpnia – portal lowicz24.eu informował o nadchodzącej prelekcji dr Sylwii 

Wielichowskiej https://lowicz24.eu/mobile/actions/news/267160 

 

 26 sierpnia – Dziennik Łódki opublikował program Obchodów 73. Rocznicy Likwidacji 

Litzmannstadt Getto oraz 75. Rocznicy Wielkiej Szpery, w którym uwzględnione jest 

Muzeum. http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/obchody-73-rocznicy-likwidacji-

litzmannstadt-getto-oraz-75-rocznicy-wielkiej-szpery,12422708/ 

 

 27 sierpnia – Onet wspomina Muzeum w zaproszeniu na cykl wydarzeń „Śladami 

Józefa Piłsudskiego”. https://lodz.onet.pl/lodz-cykl-wydarzen-sladami-jozefa-

pilsudskiego-we-wrzesniu/g5djlm7 

 

 28 sierpnia –  Fakt24 zapraszał na obchody Rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto, 

Główne Obchody odbywały się na Stacji Radegast. 

http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/festiwale/pardes-festival-spotkania-z-kultura-zydowska-w-kazimierzu,n,1000203827.html
http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/festiwale/pardes-festival-spotkania-z-kultura-zydowska-w-kazimierzu,n,1000203827.html
http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/festiwale/pardes-festival-spotkania-z-kultura-zydowska-w-kazimierzu,n,1000203827.html
http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/obchody-swieta-wojska-polskiego-w-lodzi,12363018/
http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/obchody-swieta-wojska-polskiego-w-lodzi,12363018/
https://www.radiolodz.pl/posts/37873-nauka-przez-zabawe-edukacyjna-gra-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-zdjecia
https://www.radiolodz.pl/posts/37873-nauka-przez-zabawe-edukacyjna-gra-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-zdjecia
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/354255-lodzianie-upamietnia-marszalka-pilsudskiego-w-ramach-uczczenia-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/354255-lodzianie-upamietnia-marszalka-pilsudskiego-w-ramach-uczczenia-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci
https://lowicz24.eu/mobile/actions/news/267160
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/obchody-73-rocznicy-likwidacji-litzmannstadt-getto-oraz-75-rocznicy-wielkiej-szpery,12422708/
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/obchody-73-rocznicy-likwidacji-litzmannstadt-getto-oraz-75-rocznicy-wielkiej-szpery,12422708/
https://lodz.onet.pl/lodz-cykl-wydarzen-sladami-jozefa-pilsudskiego-we-wrzesniu/g5djlm7
https://lodz.onet.pl/lodz-cykl-wydarzen-sladami-jozefa-pilsudskiego-we-wrzesniu/g5djlm7
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http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-

marsz-pamieci-w-lodzi-z-cmentarza-zydowskiego/xh9recg 

 

 29 sierpnia  Gazeta Wyborcza przygotowała fotorelację z obchodów Rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Ghetto http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22294753,73-

rocznica-likwidacji-getta-lodzkiego-i-75-rocznica-wielkiej.html 

 

 29 sierpnia – TV Toya przygotowała relację z otwarcia wystawy „Zabrano nam 

dzieciństwo” http://tvtoya.pl/news/show/17050,1 

 

 29 sierpnia – portal lodz.NaszeMiasto.pl przygotował fotorelację z obchodów Rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Ghetto http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/obchody-likwidacji-

litzmannstadt-ghetto-w-2017-roku-zdjecia,4228496,artgal,t,id,tm.html 

 

 30 sierpnia –  Na Temat napisało artykuł o sprzeciwie Muzeum wobec manifestacji 

ONR. http://natemat.pl/216363,onr-owcom-i-obywatelom-rp-wstep-zakazany-

muzeum-w-lodzi-nie-zyczy-sobie-ich-wizyty-w-rocznice-wybuchu-wojny 

 

 31 sierpnia –  Gazeta Wyborcza napisała artykuł o sprzeciwie Muzeum wobec 

manifestacji ONR. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22303191,onr-chce-

manifestowac-w-miejscu-masakry-polakow-muzeum-nie.html 

 

 1 września – Gazeta Wyborcza napisała relacje z manifestacji ONR i sprzeciwowi 

Muzeum. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22313332,onr-nasze-obchody-naszych-

rocznic-obywatele-rp-no-passaran.html 

 

 2 września – Dr Sylwia Wielichowska i dr Sebastian Adamkiewicz uczestniczyli 

w konferencji prasowej dotyczącej „Piłsudski festival” W konferencji uczestniczyła 

miedzy innymi: TV Toya, Radio Łódź 

 

 2 września –  TV Toya przygotowała zaproszenie na „Piłsudski Festiwal”, w którym 

Muzeum brało czynny udział. Materiał pojawił się tez w wiadomościach 

http://tvtoya.pl/news/show/17086 

 

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-marsz-pamieci-w-lodzi-z-cmentarza-zydowskiego/xh9recg
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-marsz-pamieci-w-lodzi-z-cmentarza-zydowskiego/xh9recg
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22294753,73-rocznica-likwidacji-getta-lodzkiego-i-75-rocznica-wielkiej.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22294753,73-rocznica-likwidacji-getta-lodzkiego-i-75-rocznica-wielkiej.html
http://tvtoya.pl/news/show/17050,1
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/obchody-likwidacji-litzmannstadt-ghetto-w-2017-roku-zdjecia,4228496,artgal,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/obchody-likwidacji-litzmannstadt-ghetto-w-2017-roku-zdjecia,4228496,artgal,t,id,tm.html
http://natemat.pl/216363,onr-owcom-i-obywatelom-rp-wstep-zakazany-muzeum-w-lodzi-nie-zyczy-sobie-ich-wizyty-w-rocznice-wybuchu-wojny
http://natemat.pl/216363,onr-owcom-i-obywatelom-rp-wstep-zakazany-muzeum-w-lodzi-nie-zyczy-sobie-ich-wizyty-w-rocznice-wybuchu-wojny
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22303191,onr-chce-manifestowac-w-miejscu-masakry-polakow-muzeum-nie.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22303191,onr-chce-manifestowac-w-miejscu-masakry-polakow-muzeum-nie.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22313332,onr-nasze-obchody-naszych-rocznic-obywatele-rp-no-passaran.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22313332,onr-nasze-obchody-naszych-rocznic-obywatele-rp-no-passaran.html
http://tvtoya.pl/news/show/17086
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 3 września - Onet przygotował obszerne zaproszenie na „Zjazd miast Piłsudskiego”, w 

którym muzeum brało czynny udział. https://lodz.onet.pl/debaty-filmy-konkursy-i-gra-

miejska-na-festiwalu-pilsudskiego/vxdg0yn 

 

 6 września - Urząd Miasta Łodzi zapraszał na grę miejską „Łódzkie ślady Ziutka”, 

w której jednym z przystanków było Muzeum 

http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/poznaj-losy-jozefa-pilsudskiego-w-lodzi-gra-

miejska-lodzkie-slady-ziuka-id5480/2017/9/6/ 

 

 15 września - Dziennik łódzki zapraszał na rekonstrukcje aresztowania Piłsudzkiego, 

która odbywała się w Muzeum http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/zjazd-miast-

pilsudskiego-w-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-rekonstrukcja-aresztowania-

marszalka,12481625/ 

 

 19 września - W Muzeum odbyła się konferencja prasowa dotycząca „Zjazdu miast 

Piłsudskiego i towarzyszących mu atrakcji. W konferencji uczestniczyło miedzy 

innymi: Radio Łódź 

 

 21 września - Dziennik Łódzki rozmawiał z dr Mikołajem Mirowskim o „Festiwalu 

Piłsudskiego”, którego cześć wydarzeń organizowana była w Muzeum 

http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/festiwal-marszalka-jozefa-

pilsudskiego,12500648/ 

 

 22 września - Portal Onet w zestawieniu wydarzeń weekendowych zaprosił do Muzeum 

na „Weekend Seniora”. https://lodz.onet.pl/weekend-w-lodzi-23-2409-pysznie-

patriotycznie-obywatelsko-i-dla-seniorow/w6nqcnl 

 

 23 września - Onet napisał Artykuł o odsłonięciu pomnika Legionisty, wspomina w nim 

Muzeum. https://lodz.onet.pl/w-lodzi-odslonieto-pomnik-legionisty/kbr3tv6 

 

 23 września  - Onet napisał zaproszenie na „Piknik Historyczny”, w którym Muzeum 

brało udział. https://lodz.onet.pl/lodz-dzis-piknik-historyczny-spotkanie-z-

pilsudskim/mlw2egb 

 

https://lodz.onet.pl/debaty-filmy-konkursy-i-gra-miejska-na-festiwalu-pilsudskiego/vxdg0yn
https://lodz.onet.pl/debaty-filmy-konkursy-i-gra-miejska-na-festiwalu-pilsudskiego/vxdg0yn
http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/poznaj-losy-jozefa-pilsudskiego-w-lodzi-gra-miejska-lodzkie-slady-ziuka-id5480/2017/9/6/
http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/poznaj-losy-jozefa-pilsudskiego-w-lodzi-gra-miejska-lodzkie-slady-ziuka-id5480/2017/9/6/
http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/zjazd-miast-pilsudskiego-w-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-rekonstrukcja-aresztowania-marszalka,12481625/
http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/zjazd-miast-pilsudskiego-w-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-rekonstrukcja-aresztowania-marszalka,12481625/
http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/zjazd-miast-pilsudskiego-w-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-rekonstrukcja-aresztowania-marszalka,12481625/
http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/festiwal-marszalka-jozefa-pilsudskiego,12500648/
http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/festiwal-marszalka-jozefa-pilsudskiego,12500648/
https://lodz.onet.pl/weekend-w-lodzi-23-2409-pysznie-patriotycznie-obywatelsko-i-dla-seniorow/w6nqcnl
https://lodz.onet.pl/weekend-w-lodzi-23-2409-pysznie-patriotycznie-obywatelsko-i-dla-seniorow/w6nqcnl
https://lodz.onet.pl/w-lodzi-odslonieto-pomnik-legionisty/kbr3tv6
https://lodz.onet.pl/lodz-dzis-piknik-historyczny-spotkanie-z-pilsudskim/mlw2egb
https://lodz.onet.pl/lodz-dzis-piknik-historyczny-spotkanie-z-pilsudskim/mlw2egb
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 25 września - Dziennik Łódzki przygotował relację z gry miejskiej „Śladami Ziutka”, 

w której z jednych punktów było Muzeum http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/gra-

miejska-sladami-ziuka-czyli-jozefa-pilsudskiego-w-lodzi,12509734/ 

 

 29 września - Dziennik Łódzki przygotował artykuł o wizycie dr Sylwii Wielichowskiej 

w Zakładzie Karnym w Łowiczu, gdzie opowiadała o „Udziale kobiet w strukturach 

wojskowych w czasie II Wojny Światowej”. 

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lowicz/a/zk-lowicz-referat-o-polskich-

bohaterkach-z-czasow-ii-wojny-swiatowej,12531454/ 

 

 17 października - Dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w Łódzkich Wiadomościach 

Dnia gdzie opowiadał o współpracy z Widzewskimi Domami Kultury. 

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1709529475746391/ 

 

 29 października - Dziennik Łódzki przygotował zaproszenie na wystawę „Tadeusz 

Kościuszko - Obywatel świata.” http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/tadeusz-

kosciuszko-obywatel-swiata-wystawa-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-

lodzi,12618759/ 

 

 7 listopada -  TV Toya przygotowało relacje wideo z otwarcia "Z Łodzią w tle". Materiał 

pojawił się tez w wiadomościach http://tvtoya.pl/news/show/17623,1 

 

 9 listopada - Dr Sylwia Wielichowska brała udział w konferencji prasowej dotyczącej 

Obchodów Dnia Niepodległości. Na konferencji obecni byli miedzy innymi: Tu Łódź, 

Radio Łódź 

 

 9 listopada -  Marta Motyl – Autorka tekstów do wystawy „Z Łodzią w tle..” Na swoim 

autorskim blogu martamotyl.blogspot.com udostępniła obszerny opis wystawy i 

zgromadzonych na niej dzieł https://martamotyl.blogspot.com/2017/11/z-odzia-w-

tle.html?m=1 

 

 9 listopada - Dziennik Łódzki opublikował zaproszenie na spotkanie „Piłsudski 

(nie)znany”, które odbywało się w Muzeum. 

http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/gra-miejska-sladami-ziuka-czyli-jozefa-pilsudskiego-w-lodzi,12509734/
http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/gra-miejska-sladami-ziuka-czyli-jozefa-pilsudskiego-w-lodzi,12509734/
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lowicz/a/zk-lowicz-referat-o-polskich-bohaterkach-z-czasow-ii-wojny-swiatowej,12531454/
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lowicz/a/zk-lowicz-referat-o-polskich-bohaterkach-z-czasow-ii-wojny-swiatowej,12531454/
https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1709529475746391/
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/tadeusz-kosciuszko-obywatel-swiata-wystawa-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,12618759/
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/tadeusz-kosciuszko-obywatel-swiata-wystawa-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,12618759/
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/tadeusz-kosciuszko-obywatel-swiata-wystawa-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,12618759/
http://tvtoya.pl/news/show/17623,1
https://martamotyl.blogspot.com/2017/11/z-odzia-w-tle.html?m=1
https://martamotyl.blogspot.com/2017/11/z-odzia-w-tle.html?m=1
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http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/spotkanie-pilsudski-nieznany-w-domu-

literatury-w-lodzi,12658244/ 

 

 11 listopada - Dziennik Łódzki opublikował zaproszenie na obchody Święta 

Niepodległości wspominając tez o udziale Muzeum i zajęciach dla dzieci odbywających 

się w głównej siedzibie. http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/swieto-

niepodleglosci-w-lodzi-obchody-11-listopada,12663370/ 

 

 11 listopada - Express Ilustrowany opublikował zaproszenie na obchody Święta 

Niepodległości wspominając tez o udziale Muzeum. 

http://www.expressilustrowany.pl/kultura/a/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-

zdjecia,12655782/ 

 

 11 listopada - Portal miastodzieci.pl opublikował zaproszenie na obchody Święta 

Niepodległości wspominając tez o udziale Muzeum i zajęciach dla dzieci odbywających 

się w głównej siedzibie. http://miastodzieci.pl/wydarzenia/piknik-niepodleglosciowy-

rycerze-husaria-i-tradycje-oreza-polskiego/ 

 

 11 listopada - Portal lodz.naszemiasto.pl opublikował zaproszenie na obchody Święta 

Niepodległości wspominając tez o udziale Muzeum i zajęciach dla dzieci odbywających 

się w głównej siedzibie. http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/piknik-niepodleglosciowy-

w-manufakturze-rycerze-husaria-i,4302522,artgal,t,id,tm.html 

 

 11 listopada - Portal miastodzieci.pl opublikował zaproszenie na obchody Święta 

Niepodległości w Muzeum. http://miastodzieci.pl/wydarzenia/narodowe-swieto-

niepodleglosci-w-mtn/ 

 

 13 listopada - portal TuŁódź przygotował relacje z obchodów Święta Niepodległości 

wspominając tez o udziale Muzeum. https://www.tulodz.com/wiadomosci,jak-

lodzianie-spedzili-swieto-niepodleglosci-podsumowanie-i-zdjecia,wia5-3266-

4941.html 

 

 13 listopada - portal TuŁódź zaproszenie na obchody Święta Niepodległości 

wspominając tez o udziale Muzeum, Przytoczył tez wypowiedź dr Sylwii 

http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/spotkanie-pilsudski-nieznany-w-domu-literatury-w-lodzi,12658244/
http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/spotkanie-pilsudski-nieznany-w-domu-literatury-w-lodzi,12658244/
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-obchody-11-listopada,12663370/
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-obchody-11-listopada,12663370/
http://www.expressilustrowany.pl/kultura/a/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-zdjecia,12655782/
http://www.expressilustrowany.pl/kultura/a/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-zdjecia,12655782/
http://miastodzieci.pl/wydarzenia/piknik-niepodleglosciowy-rycerze-husaria-i-tradycje-oreza-polskiego/
http://miastodzieci.pl/wydarzenia/piknik-niepodleglosciowy-rycerze-husaria-i-tradycje-oreza-polskiego/
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/piknik-niepodleglosciowy-w-manufakturze-rycerze-husaria-i,4302522,artgal,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/piknik-niepodleglosciowy-w-manufakturze-rycerze-husaria-i,4302522,artgal,t,id,tm.html
http://miastodzieci.pl/wydarzenia/narodowe-swieto-niepodleglosci-w-mtn/
http://miastodzieci.pl/wydarzenia/narodowe-swieto-niepodleglosci-w-mtn/
https://www.tulodz.com/wiadomosci,jak-lodzianie-spedzili-swieto-niepodleglosci-podsumowanie-i-zdjecia,wia5-3266-4941.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,jak-lodzianie-spedzili-swieto-niepodleglosci-podsumowanie-i-zdjecia,wia5-3266-4941.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,jak-lodzianie-spedzili-swieto-niepodleglosci-podsumowanie-i-zdjecia,wia5-3266-4941.html
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Wielichowskiej. https://www.tulodz.com/wiadomosci,11-listopada-w-lodzi-wykaz-

wydarzen-w-miescie,wia5-3266-4897.html 

 

 29 listopada- Radio Łódź przygotowało Fotorelacje z otwarcia wystawy „Zapomniany 

bohater - Piotr Wysocki. Rzecz o Powstaniu Listopadowym 1830-1831” 

https://www.radiolodz.pl/posts/40355-otwarto-wystawe-zapomniany-bohater-piotr-

wysocki-rzecz-o-powstaniu-listopadowym-1830-1831-zdjecia 

 

 

 

 

IX. 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 2017 r. stan posiadania biblioteki – po przeprowadzeniu melioracji 

zbiorów bibliotecznych, acz przed scontrum bibliotecznym, wynosił 17533 ( - 250 

wykreślonych pozycji książkowych, zakupionych i z darów oraz wymiany - 74) po 

wcześniejszej „melioracji zbiorów bibliotecznych” (wykreślono braki bezwzględne, dublety 

i triplety oraz pozycje nieprzystające do profilu biblioteki i niewykorzystywane , przybyło 

z kolei 74 pozycje, (zakupione bądź przejęte z darów i z wymiany międzybibliotecznej w 2017 

roku) którym nadano numery inwentarzowe i numery scurrens. Jest to jednak stan przed 

dokonaniem „scontrum”. W roku 2017 zakupiono 6 pozycji książkowych za cenę ogólną 466 

zł i 79 grosze, pozyskano 68 pozycje z darów i wymiany międzybibliotecznej, zwyczajowo 

wycenione na 1zł. za egzemplarz. Z tego przekazano do księgozbioru na Gdańskiej 33 

wydawnictw, do zbiorów biblioteki na Radogoszczu 35 pozycje książkowe. Ponadto zbiór 

https://www.tulodz.com/wiadomosci,11-listopada-w-lodzi-wykaz-wydarzen-w-miescie,wia5-3266-4897.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,11-listopada-w-lodzi-wykaz-wydarzen-w-miescie,wia5-3266-4897.html
https://www.radiolodz.pl/posts/40355-otwarto-wystawe-zapomniany-bohater-piotr-wysocki-rzecz-o-powstaniu-listopadowym-1830-1831-zdjecia
https://www.radiolodz.pl/posts/40355-otwarto-wystawe-zapomniany-bohater-piotr-wysocki-rzecz-o-powstaniu-listopadowym-1830-1831-zdjecia
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biblioteczny zawiera 281 pozycje wydzielone w dziale wydawnictw II obiegu bez numerów 

inwentarzowych oraz 1.597 zarejestrowanych egzemplarzy czasopism i miesięczników. 

Biblioteka składa się z trzech działów i 14 poddziałów. Pierwszy-zawierający pozycje od 

pisanych dziejów starożytnych, poprzez średniowiecze, po historię nowożytną i współczesną 

do dnia dzisiejszego oraz dział kaset i płyt DVD. Dział ten mieści się w siedzibie głównej 

Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13. Dział drugi znajduje się w Oddziale Radogoszcz, przy ul. 

Zgierskiej 147. W dziale tym zgromadzone są zbiory traktujące o I i II wojnie światowej. 

Znajdują się tam również pozycje dotyczące pracy przymusowej, wysiedleń, obozów 

hitlerowskich oraz sowieckich gułagów, wspomnienia tych wydarzeń, a także roczniki łódzkich 

pism codziennych 1945 do 1999 roku włącznie. W Oddziale Muzeum-Stacja Radegast 

gromadzone są pozycje poświęcone Gettu Łódzkiemu, eksterminacji Romów oraz opracowania 

traktujące ogólnie o losie mniejszości narodowych w okresie okupacji i czasach PRL-u. 

Księgozbiór służy pracownikom merytorycznym Muzeum do przeprowadzania kwerend 

wystawienniczych i jest pomocny przy pracy naukowo – wystawienniczej. Udostępniany jest 

w formie wypożyczeń (zgodnie z regulaminem bibliotecznym).Wybrane pozycje udostępniane 

są osobom zainteresowanym na miejscu. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać osoby z 

zewnątrz (na miejscu), bądź za zgodą Dyrektora Muzeum mogą założyć kartę biblioteczną i 

wypożyczać wybrane pozycje na zewnątrz. Dotyczy to także oddziału Radogoszcz i Stacji 

Radegast. W roku 2017 czytelnicy indywidualni na miejscu wypożyczyli 64 pozycje 

książkowe. Czytelnicy indywidualni z zewnątrz wypożyczyli 2 pozycje książkowe.  

Ponadto w 2017 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 

 Opracowanie wykazu braków bezwzględnych na kartach inwentarzowych od 

1968 do 2017 roku. 

 Przeprowadzono zmiany 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 muzealnych przez 

pracowników Działu Edukacji oraz do wystaw przygotowywanych przez 

pracowników merytorycznych Muzeum i jego Oddziałów. Zmieniany jest 
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sukcesywnie układ działowy, tak aby lepiej przystosować go do potrzeb 

pracowników merytorycznych placówki. 

 

 

 

X. Działalność administracyjno-gospodarcza 

 

 

 

 

1. 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, utrzymania porządku 

i spraw bhp. to najważniejsze płaszczyzny pracy, które zostały  opisane poniżej. 

W roku 2017 Dział administracyjno-gospodarczy w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych wykonał szereg zadań dotyczących poszczególnych Oddziałów, oraz 

zadań zabezpieczających obiekty muzealne, realizację wystaw, remonty, naprawy, 

zaopatrzenia w materiały biurowe, utrzymania porządku i zagadnień bhp. 

 

- Siedziba główna Muzeum, 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 kotłów CO. 

  Zabezpieczono całoroczny zakup oleju opałowego w firmie KWIATKOWSKI 

z Ozorkowa. Zwycięzcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postepowania 

zgodnie z regulaminem Muzeum 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 (wymiana drukarek). 
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  Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem 

sal wystawowych do ekspozycji. 

  Prowadzono obsługę spotkań historycznych, prelekcji, odczytów i innych wydarzeń. 

  Zabezpieczono obsługę od strony technicznej promocję  książek w Muzeum. 

  Oraz inne bieżące prace, głównie drobne naprawy sprzętu i mebli.       

 

- Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147. 

 Zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi kotłów, przeprowadzono okresowy przegląd 

techniczny kotłowni gazowej C.O. przez firmę EL PROJ z Łodzi. Usunięto drobne 

usterki kotła, wrzesień 2014 r.  

 Przeprowadzono prace konserwatorskie we własnym zakresie (malowanie, smarowanie 

części ruchomych i częściowe oczyszczenie z mchu) eksponatów muzealnych 

zgromadzonych na dziedzińcu w postaci armat przeciwlotniczych 

i przeciwpancernychz okresu II wojny światowej. 

 Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału (odchwaszczanie, 

koszenie trawy, utrzymanie czystości pod obeliskiem, wyrzucanie starych wiązanek 

i zniczy) oraz przygotowywano teren do imprez i uroczystości na dziedzińcu 

Mauzoleum dawnego więzienia na Radogoszczu.  

  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 2017 r. w  Rocznicę Spalenia Więźniów Radogoszczy 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. 

 Przeprowadzono prace konserwatorskie we własnym zakresie (malowanie, smarowanie 

części ruchomych i częściowe oczyszczenie z mchu) eksponatów .muzealnych 

zgromadzonych na dziedzińcu w postaci armat przeciwlotniczych i przeciwpancernych 

z okresu II wojny światowej. 

 

 

- Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 
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 Zabezpieczono pod względem technicznym (nagłośnienie, przywóz i rozstawienie 200 

krzeseł, zakup wody mineralnej) obchody upamiętniające   likwidacji przez Niemców  

Litzmannstadt Getto w dniu 28 sierpnia 2017roku oraz inne mniejsze uroczystości 

w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

 Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem 

sal wystawowych do ekspozycji. 

 Wykonano  szereg napraw: wymiana na bieżąco  uszkodzonych i przepalonych 

żarówek; konserwacja im naprawa  instalacji wodno -kanalizacyjnych  

 Wykonano naprawę schodów  betonowych po zimie 

 Odświeżono i umyto po ubiegłorocznej zimie wystawę stałą w Tunelu. 

 W ramach gwarancji  poprawiono wygląd lokomotywy. 

 Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału - głównie 

odkurzanie, zamiatanie i  utrzymanie czystości w budynkach, wyrzucanie starych 

wiązanek i zniczy koszenie i odchwaszczanie. 

 Naprawa rynny betonowej odprowadzającej wodę pod murem.  

 - Organizowanie nagłośnienia własnego lub  firm zewnętrznych na różne uroczystości. 

 

- „Kuźnia Romów”, ul. Wojska Polskiego 84 

 Zabezpieczono technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie (uporządkowanie terenu, 

wywieszenie flag) podczas  uroczystości  Rocznicy Likwidacji Przez Niemców 

Podobozu Dla Romów I Sinti, Utworzonego W Liztmannstadt Getto oraz wsparcie 

techniczne i organizacyjne  innych małych uroczystości.  

 

2.  Przetargi w trybie nieograniczyonym: 

 ZP 1/2017;ZP/2/2017; unieważnione - oferty przewyższały kwoty przeznaczone  na 

zadanie ,   ZP5/2017  w trakcie rostrzygania 

 Przeprowadzono  3 przetargi na: Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji    

Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13 

  ZP 4/2017  Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu – Muzeum  

Tradycji Niepodległościowych” kontrakt zawarto z firmą  Konserwacja Obiektów 

Zabytkowych Sławomir Ostrowski 93-424 Łódź, ul. Przestrzenna 82 na Kwotę 295 200 

brutto. 

 Przeprowadzono zapytanie na zadanie w trybie  Zapytania ofertowgo na projekt 

aranżacji ekspozycji stałej Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu 
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w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Martyrologii Radogoszcz. 

Wygrała firma  ASC Studio projektowanie wnętrz z Warszawy. 

 

3. Działania dotyczące  Programów unijnych: 

 ZP I/2017/RPO; ZP II/2017/RPO - przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. 

Wyłoniono go w drugim przetargu -  kontrakt zawarto z firmą PHIN Inwestycje Lider 

Częstochowska 63 Łódź Sp.z o.o. na kwotę 141 450 zł. brutto. 

Przeprowadzono dwa przetargi  w trybie przetargów nieograniczonych na zadanie 

inwestycyjne Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną: 

 ZP III/2017/RPO; ZP IV/2017/RPO - oferty przewyższają kwoty jakie mógł 

przeznaczyć zamawiający na zadanie.  Pierwszy przetarg unieważniono. Drugi przetarg 

trwa. 

Zgodnie z zaleceniami UMŁ przeprowadzono w trybie  zapytania  ofertowego 

opublikowanego na stronie zamawiającego postępowanie dotyczące: Pozyskanie wykonawcy 

do przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dla projektu Budowanie 

nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną 

 

4. W trybie zapytania ofertowego zapewniono: 

 

 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 

 

Zgodnie Przepisami zawartymi w regulaminie zakupów do 30 000 tyś. EURO przeprowadzono 

31 innych postepowań w trybie zapytania o cenę jak: aranżacje wystaw, obsługa prawna 

muzeum, obsługa informatyczna, itp. 
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5.  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 specjalistyczną 

firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego wykonała ona również ich 

przegląd techniczny.  

 

- Zabezpieczono na okres grzewczy 2016/2017 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. 
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-  Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego brali udział poza MTN w realizacjach 

wystaw, uroczystości i imprez, m. innymi w: 

 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.   

promocje książek, zajęcia edukacyjne na salach wystawowych i sali kinowej 

 

-  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 

 

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 2017 działania Działu Administracyjno-

Gospodarczego Muzeum zostały zdominowane przez przedsięwzięcia zmierzające do poprawy 

ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa pracowników, zbiorów muzealnych oraz zwiedzających 

oraz przygotowania się do realizacji zadań związanych z  wykorzystaniem  funduszy unijnych, 

oraz pozyskanych z innych źródeł. 

 

 


