
 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

ZA 2018 R.  
 

 

 

 

 

ŁÓDŹ, STYCZEŃ 2019 R. 

 



2 
 

 

 

Spis treści 

 

 

I. Wstęp………………………………………………………………………………………. 4 

 

II. Informacje ogólne................................................................................................................9 

1. Warunki organizacyjne dla działalności Muzeum…………………………………………10 

2. Zatrudnienie i kadra pracowników……………………………………………………...…11 

3.Budżet Muzeum w 2018 r………………………………………………….………………15 

 

III. Zbiory Muzeum................................................................................................................18 

1. Stan zbiorów……..…………………………………………………………....….………..19 

2. W zakresie pozyskiwania zbiorów muzealnych.………………………………..…………20 

3.W zakresie ewidencjonowania nabytków. .……………………………..………………….24 

4. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych ………………………...………….……….25 

5. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów ………………………...………...……………….….26 

6. W zakresie konserwacji zbiorów ……………….………………...……………………….27 

7. W zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych….………….………………………28 

 

IV. Wystawy………………………………………………………………………...……….29 

1. Wystawy stałe……………………………………………………………………….……..29 

2. Wystawy stałe prezentowane poza Muzeum..……………………………………...……...34 

3. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2017)……………………………………………35 

4.Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2018 r…..…………...………………......37 

5.Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2018 r..………………………………..38 

 

V. Prace naukowo-badawcze…………………………………………..……….…….….…43 

1. Kwerendy naukowe związane z przygotowaniem i opracowywaniem materiałów..………43 

2. Wydawnictwa i publikacje…………………………………………….….…..……………46 

3. Sesje, sympozja, konferencje  naukowe……………..……………….…….….……..…….50 

 



3 
 

VI. Działalność edukacyjna....................................................................................................52 

1. Lekcje muzealne i warsztaty ……………………..…………………………..…..………..52 

2. Prelekcje, wykłady, odczyty………………………………………………….…….……...63 

3. Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne….…………………..……..74 

4. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze………………………….…………….……...81 

5. Konkursy…………………………………………………….…………………………......89 

 

VII. Projekty realizowane w Muzeum……………………………………………………..93 

1.Dofinansowanie w ramach R P O………………………………..…………………………93 

2.Dofinansowanie na nową wystawę stałą w Oddziale Martyrologii Radogoszcz…………...95 

3.Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu przestrzennego wokół sarkofagu…………..96 

4.Dofinansowanie na wystawę czasową „Kobiece twarze Niepodległości” ..........……….....97 

5.Dofinansowanie projektu Makieta Litzmannstadt-Getto -część IV……...............................98 

6.Dofinansowanie produkcji słuchowiska radiowego.….……………………………………99 

7. Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Spotkania z Ożywioną Historią”....…..………100 

 

VIII. Współdziałanie i współpraca......................................................................................104 

1. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami…….………...…………..104 

2. Działalność promocyjna, współpraca z mediami…………………………………………108 

 

IX. Biblioteka.........................................................................................................................110 

 

X. Działalność administracyjno-gospodarcza…...………………………………………..111 

 

Załącznik nr 1 – Widoczność Muzeum w Mediach.……………………………………..117 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

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.  

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 autorskie, panele dyskusyjne i konferencje służą twórczej wymianie 

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

martyrologicznym. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem oraz 

udostępnianiem zabytków o tematyce niepodległościowej, martyrologicznej, wojskowej 

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

prowadzi także bogatą działalność wydawniczą i wystawienniczą zabytków, obrazujących 

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

obejmuje okres od powstania kościuszkowskiego po czasy współczesne. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi aspiruje do miana nowoczesnej 

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

budowania tożsamości narodowej. Działalność Muzeum opiera się zarówno na 

dotychczasowym doświadczeniu, jak i wdrażaniu, w miarę możliwości finansowych 

i organizacyjnych, rozwiązań wyznaczanych przez najnowsze trendy współczesnego 

muzealnictwa.  

Za jedne z ważniejszych zadań Muzeum w 2018 r., tak jak i w latach poprzednich 

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, w związku z setną rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości zagadnienia związane właśnie z tym tematem.  

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 opisywanym okresie sprawozdawczym Muzeum prowadziło różnorodną i bogatą 

działalność wystawienniczą i edukacyjną, obrazującą walkę Polaków o wolną, niepodległą 

i sprawiedliwą Ojczyznę. W związku z wyjątkową rocznicą przypadającą w 2018 r., jaką było 

stulecie odrodzenia się niepodległego państwa polskiego, działalność merytoryczna Muzeum 

ogniskowała się wokół tego wydarzenia. Trzy wystawy zostały poświęcone szeroko 

rozumianym okolicznościom odzyskania Niepodległości. Na drodze dyplomatycznej. Sprawa 

polska na Konferencji Paryskiej – to wystawa plenerowa, która została udostępniona 

zwiedzającym już w kwietniu, omawia ona polityczny- międzynarodowy kontekst odrodzenia 

Polski. Filary WOLNOŚCI  to również wystawa plenerowa, która przybliża sylwetki osób, 



6 
 

które poprzez swoją działalność zadecydowały o ziszczeniu się marzeń wielu pokoleń 

Polaków. W listopadzie natomiast, w siedzibie głównej Muzeum otwarta została ekspozycja 

Kobiece twarze Niepodległości. Ukazuje ona wielopłaszczyznowe zaangażowanie kobiet na 

rzecz odrodzenia niepodległego państwa polskiego, ale również pokazuje historię polskiego 

ruchu emancypacyjnego. W 2018 r. przypadała bowiem także setna rocznica przyznania 

Polkom praw wyborczych. Na ekspozycji prezentowany jest bogaty i zróżnicowany materiał 

wystawienniczy, zastosowano również nowoczesne środki wystawiennicze. Warto zaznaczyć, 

że wystawa została sfinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.  

Działalność Muzeum w 2018 roku, zgodnie z wcześniejszymi praktykami, 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 m.in. 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.  

W 2018 r. kontynuowaliśmy szeroko zakrojoną współpracę 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. Pracownicy Muzeum udzielali wypowiedzi eksperckich 

w mediach o wiele więcej, niż to miało miejsce w roku 2017. Również w większym stopniu 

wykorzystywaliśmy możliwości strony internetowej oraz fanpage Muzeum na Facebooku.  

Podstawowe kierunki działań Muzeum są określone w statucie, który stanowi 

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 2018 był w 

funkcjonowaniu Muzeum przede wszystkim okresem planowej, codziennej i rzetelnej pracy. 
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Zrealizowane w 2018 roku przedsięwzięcia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, wykonane zostały w oparciu o posiadane środki finansowe, możliwości kadrowe oraz 

pozostającą do dyspozycji bazę lokalową. 

W związku z pozyskaniem w roku 2017 r. dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (na projekt: Budowanie nowoczesnego 

muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

placówką kreatywną), rok 2018 okazał się czasem zintensyfikowanych, przełomowych w 

historii Muzeum prac remontowych. Gruntowne remonty dwóch Oddziałów – Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast, oznaczały zamknięcie ich dla 

zwiedzających. Pomimo tego realizowano jednak przedsięwzięcia, które sprawiły, że 

potencjalni zwiedzający mniej odczuli tę stratę: pracownicy Oddziału Stacja Radegast 

przeprowadzili cykl spacerów związanych z tematyką getta, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz przygotowali zaś wystawę 

plenerową, która zawierała wizualizację wystawy stałej, która ma powstać w Oddziale po 

remoncie.  

Realizacja projektu Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym 

rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną, w 

ramach którego modernizowane są wspomniane Oddziały, otworzy nową kartę w historii 

Muzeum. Jednym z celów tego projektu jest bowiem zwiększenie możliwości partycypowania 

w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów, a także podniesienie 

atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wyeksponowanie cennych wartości obiektów 

kulturowych. Realizacja zadania stworzy więc szansę uczynienia z Muzeum placówki na 

miarę muzealniczych wymogów i standardów oraz oczekiwań współczesnych odbiorców. Z 

całą pewnością można stwierdzić, że w roku 2018 Muzeum uczyniło milowy krok w kierunku 

finalizacji tego zadania.  

Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2018 r. podkreślić należy wysoką 

wartość merytoryczną i organizacyjną realizowanych przez Muzeum przedsięwzięć. 

Pracownicy Muzeum byli współorganizatorami oraz uczestnikami wielu inicjatyw 

i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jedną z ważniejszych była 

współpraca z ogólnopolskimi podmiotami między innymi: Polskim Towarzystwem 

Historycznym, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Broni i Barwy, ze Stowarzyszeniem „Rodzina 

Katyńska”.  
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Działalność Muzeum w 2018 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 2018 r. była możliwa tylko dzięki wspólnym 

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

wiele ciekawych inicjatyw oraz wzbogacono zbiory Muzeum.  
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II. Informacje ogólne 

 

 

 

 

 

Działalność Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, jej zakres i osiągane 

rezultaty zależą od wielu podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest niewątpliwie baza 

lokalowa i warunki organizacyjne. Drugim czynnikiem jest stan zbiorów, ich ilość, 

atrakcyjność merytoryczna i wizualna, a także wartość historyczna, artystyczna i unikalność. 

Kolejnym czynnikiem są środki finansowe będące w dyspozycji instytucji na jej utrzymanie, 

wyposażenie i sfinansowanie podejmowanych przez nią zadań. Równie ważnym czynnikiem 

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 2018 na 

kontynuowanie dotychczasowych przedsięwzięć, stwarzały możliwości dla nowych działań 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz do zwiększenia zakresu i atrakcyjności 

realizowanych zadań. 
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1. Warunki organizacyjne dla działalności Muzeum 

 

Warunki lokalowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych mają jednocześnie wady 

i atuty. Z jednej strony są to obiekty 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 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). 
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- 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 

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  

 

Muzeum posiada kadry o kwalifikacjach odpowiednich do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania instytucji. Na zatrudnienie ma również wpływ struktura organizacyjna, 

dostosowana do wymogów lokalowych. Trzy miejsca prowadzenia działalności wymagają 

zatrudnienia pracowników do zabezpieczenia terenu, wystaw oraz ich udostępnienia 

zwiedzającym. W tym kontekście stan zatrudnienia zabezpiecza niezbędne minimum 

wymogów nakładanych przez obowiązujące przepisy. W okresie urlopów, bądź zwiększonej 

zachorowalności występują problemy z zapewnieniem całościowej obsady personalnej. 

W roku 2018 struktura organizacyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi była następująca: 

- p.o. 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 

2018 wynosiło ogółem 47 osób we wszystkich oddziałach. W tym miejscu należy jednak 

podkreślić fakt, że liczba zatrudnionych pracowników pozwalała jedynie na zaspokojenie 

potrzeb niezbędnych dla funkcjonowania Muzeum. W trakcie 2018 roku realizowany był 

projektu Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną. Na czas trwania prac nie były 

uzupełniane wakaty pracowników obsługi. Należy dodać, że już przed rozpoczęciem 

modernizacji w wielu przypadkach stan zatrudnienia był zbyt mały, aby zgodnie z wymogami 

zapewnić bezpieczeństwo obiektów muzealnych i wystaw. Dotyczy to głównie pracowników 

obsługi. W Oddziale  przy ul. Gdańskiej 13, na 8 sal wystawienniczych są zatrudnione tylko 

cztery pomoce muzealne. W Oddziale  Martyrologii Radogoszcz na 5 sal były trzy opiekunki 

ekspozycji, z czego jedna z nich wykonuje również obowiązki sprzątaczki w budynku 

administracyjnym, druga natomiast wykonuje obowiązki archiwistki zakładowej. W Oddziale 

Stacja Radegast przewodnik muzealny ma rozszerzony zakres obowiązków o sprzątanie sali 

ekspozycyjnej i pomieszczeń biurowych i sanitarnych.   

Stan zatrudnienia w poszczególnych oddziałach i działach Muzeum w 2018 roku 

przedstawiał się następująco: 

a) Kadra kierownicza 8 osób: 

- p.o. Dyrektora Muzeum  

- Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz  

- Główny Księgowy 

- Kierownik Oddziału Stacja Radegast 

- Kierownik Działu Historycznego 

- Główny 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 (Dział Historyczny) i działalność edukacyjna (Dział Edukacyjny). Ogółem w 

obiekcie przy ul. Gdańskiej pracuje 25 pracowników, a struktura zatrudnienia jest 

następująca: 

- p. o. Dyrektora Muzeum - 1 osoba 
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- Dział Finansowo – Księgowy - 3 osoby (w tym Główny Księgowy) 

- Dział Edukacyjny - 9 osób (w tym kierownik Działu, 4 pracowników merytorycznych, 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 

- sprzątaczka - 1 osoba 

- specjalista montażysta wystaw - 1 osoba 

- specjalista ds. transportu -kierowca - 1 osoba 

- starszy referent ds. administracyjnych - 1 osoba 

 

- Samodzielne stanowiska - 4 osoby 

  w tym: 

- Główny specjalista ds. organizacyjno - kadrowych - 1 osoba 

- Główny specjalista ds. administracyjnych i projektów - 1 osoba (sekretariat muzeum) 

 - 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. W roku 2018 prowadzone były szeroko zakrojone prace modernizacyjno-

konserwatorskie, zarówno w kwestii wystawy stałej, jak i tzw. zaplecza administracyjnego. 

Na czas prowadzonej przebudowy i modernizacji nie zostały uzupełnione wakaty w w/w 

oddziale.  

W Oddziale Martyrologii Radogoszcz prowadzona jest działalność merytoryczna 

(wystawy, lekcje muzealne, spotkania imprezy, prace naukowo-badawcze, itp.) oraz 

zlokalizowane w nim są zbiory całego Muzeum (magazyny), Dział Zbiorów, Główny 

Inwentaryzator. W 2018 roku pracowało w nim 15 osób, a struktura zatrudnienia wygląda  

następująco: 

- Pracownicy merytoryczni Oddziału - 7 osób (w tym Kierownik Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz, 5 pracowników merytorycznych pracowników merytorycznych  oraz 

przewodnik muzealny), 

- Główny Inwentaryzator 
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- Dział Zbiorów - 3 osoby  

- Konserwator zbiorów 

- Pracownicy administracyjni  - 3 osoby (w tym: specjalista montażysta wystaw, 

kwalifikowana opiekunka ekspozycji muzealnej - wykonująca również obowiązki sprzątaczki 

oraz  kwalifikowana opiekunka ekspozycji muzealnej – archiwistka zakładowa)   

 

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 2018 roku w oddziale również przeprowadzane były prace modernizacyjno-

konserwatorskie, zarówno w części wystawienniczej, jak i tzw. zaplecza administracyjnego. 

W oddziale zatrudnionych było w 2018 roku ogółem 7 osób, z tego: 

- pracownicy merytoryczni - 5 osób ( w tym Kierownik Oddziału ) 

- specjalista ds. technicznych i transportu - 1 osoba 

- przewodnik muzealny - 1 osoba 

 

Zatrudnieni w Muzeum pracownicy na poszczególnych stanowiskach spełniają 

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

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

dyrektorem, kierownikami działów, a struktura zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji 

była następująca: 

- kustosz dyplomowany                                                          - 1 osoba 

- starszy kustosz         - 2 osoby 

- kustosz         - 8 osób 

- adiunkt         - 8 osób 

- konserwator zbiorów                                                            - 1 osoba 

- asystent         - 4 osoby 

- przewodnik muzealny        - 2 osoba 
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Pozostali pracownicy zatrudnieni w Muzeum wykonują swoje zadania na 

stanowiskach zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami instytucji. Ponadto 

pracownicy Muzeum uczestniczyli w 10 różnego rodzaju szkoleniach podnoszących ich 

kwalifikacje. W ramach działań wewnętrznych przeprowadzono z pracownikami szkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2018 roku na bieżąco prowadzone były badania 

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

 

3. Budżet Muzeum w 2018 roku 

 

I. Przychody 

  

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2018 rok ogółem:         8.743.940,06 

w tym:   

 

       1.  Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi                                                                6.469.679,88 

              - dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą                               3.725.940,00       

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę „Kobiece twarze Niepodległości”       27.500,00 

              - dotacja celowa UMŁ na wystawę „Wystaw plenerowa.    

                Filary wolności”                                                                                         23.014,60            

                 - dotacja celowa UMŁ na projekt „Teki edukacyjne – część projektu 

                 Makieta Litzmannstadt Getto”                                                                    8.940,00                                             

              -  dotacja celowa UMŁ na projekt „Trzy konkursy na 100 – lecie  

                 Niepodległości”                                                                                           3.800,00                                                

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

                 ogień. Piekło więzienia na Radogoszczu  …..”                                        55.950,00 

              -  dotacja celowa UMŁ na zadanie  inwestycyjne „Zagospodarowanie 

                  terenu wokół pomnika na Radogoszczu – MTN”                                    56.910,57 

              -  dotacja celowa UMŁ na zadanie inwestycyjne „Budowanie  

                  nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

                  MTN w Łodzi placówką kreatywną”.                                                 2.567.624,71 

 

 

       2.  Dochody  własne                                                                                            28.936,26 

               w tym: 

            -  bilety wstępu                                                                                              13.382,27 
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            -  foldery, wydawnictwa Muzeum                                                                  4.157,87 

            -  inne                                                                  11.396,12 

 

 

        3. Zwrot podatku VAT                                                                                       774.649,00 

            w tym: 

             - VAT Muzeum Tradycji Niepodległościowych                                           234.090,00 

             - VAT oddany do UMŁ z tytułu budowy Muzeum                                       540.559,00 

        4. Pozyskane środki zewnętrzne                                                                      1.470.674,92 

             - umowa promocyjna ( partnerstwo )  z ŁSSE w wydarzeniu związanym 

               z 100  rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości                               7.000,00   

             - grant na makietę z IHRA  III ( International Holocaust Remembrance  

               Alliance )                                                                                                       56.544,00 

             - umowa o współpracy ( partnerstwo ) z ATLAS Sp. z o.o. w wydarzeniu 

               związanym z 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości             9.000,00 

             - realizacja zadania z Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra 2018” –  

               „Bibuła” Józefa Piłsudskiego – adaptacja radiowa”                                      30.679,00 

             - umowa o współpracy ( partnerstwo ) z OIRP w wydarzeniu związanym 

               z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości                                 8.130,00 

             - umowa sponsoringowa z PZU S.A. na cykl wydarzeń związanych z 100 

               rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości                                         16.260,17 

             - realizacja zadania z Ministerstwa Kultury „Zagospodarowanie  

               przestrzenne terenu wokół pomnika – mauzoleum na terenie dawnego  

               hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu”                                                285.453,99 

             - realizacja wystawy z Ministerstwa Kultury „Kobiece twarze  

               Niepodległości”                                                                                           129.076,79   

             - realizacja wystawy z Ministerstwa Kultury „Zabrał ich ogień. Piekło  

               więzienia na Radogoszczu…”                                                                       14.540,00 

             - realizacja zadania z UE „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki  

               innowacyjnym rozwiązaniom. MTN w Łodzi placówką kreatywną”.        913.990,97 
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  II  Wydatki 

 

     1.  Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2018 rok 
 

                Koszty według rodzajów 

 

    Plan na 2018       Wykonanie 2018 

  

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/UMŁ 

- pozostałe 

Inne – pozostałe koszty 

Amortyzacja 

 

     

     2.192.535,00 

     2.092.795,00 

          99.740,00 

 

        444.390,,00 

        372.770,00 

          56.000,00   

           

 

        325.000,00 

          43.060,00 

     1.077.300,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          18.400,00 

        116.237,00 

    

   2.192.535,41 

   2.092.795,41 

        99.740,00 

 

      444.389,17 

      372.770,46 

        56.002,85 

          9.261,83 

          6.354,03 

      337.369,86 

        43.143,21 

   1.005.107,58 

      376.230,07 

        11.798,67 

        12.735,66 

        61.603,01 

        41.383,88 

        21.500,00 

        20.324,00 

        10.712,00 

      292.376,13 

 

        70.490,00 

        85.954,16 

        18.403,69 

      116.236,92 

                      Razem koszty       4.216.922,00 

 

    4.157.185,84 

  

     

    2.  Zakup środków trwałych                                                                                  40.183,02 

           -  zakup eksponatów                                                                                        37.262,00 

             -  zakup książek                                                                                                 2.921,02                                                                                                        

                                                        

 

III. Stan środków na 31 grudnia 2018 r. 

                           

         Ogółem                                                                                                            194.999,38 

             -   Rachunek podstawowy                                                                            184.252,52 

             -   Gotówka w Kasie                                                                                         2.323,02 

             -   Rachunek socjalny                                                                                       8.423,84 
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III. Zbiory Muzeum  

 

 

 

 

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

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

oraz zachowania dla potomnych różnorodnych pamiątek patriotycznych – materialnych 

świadectw poświęcenia i heroizmu przodków w walce o niepodległość. Jednym 

z najważniejszych kierunków pracy Muzeum jest zatem gromadzenie pamiątek, dokumentów 

i realiów historycznych dotyczących przeszłości narodu i państwa polskiego. Funkcja ta, 

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

Stanowi podstawę w wychowaniu patriotycznym kolejnych pokoleń, pozwala zachować 

pamięć o dokonaniach i bohaterstwie przodków.  

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

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

przekazywane są placówce w darze.  

Muzeum gromadzi i udostępnia dobra kultury o tematyce niepodległościowej, 

martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty archiwalne, umundurowanie, 

broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, pamiątki patriotyczne, wydawnictwa. 

Szczególnie cenne w zbiorach są kolekcje broni palnej i białej od XVIII do XX wieku, 

umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie, powstańców warszawskich z 1944 r. oraz żołnierzy I i II Armii 

Wojska Polskiego. Dysponujemy także ciekawymi kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart 

pocztowych i telegramów o treści patriotycznej. 

Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorów stanowi podstawową 

płaszczyznę działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W 2018 r. 

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.  
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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. W 

tym kontekście nie sposób nie podkreślić znaczenia przeprowadzonych w 2018 r., w ramach 

realizowanego projektu z RPO, modernizacji przestrzeni magazynowych. Dzięki 

przeprowadzonym pracom i zamontowaniu nowej infrastruktury zapewniono eksponatom 

warunki odpowiadające wymogom współczesnego muzealnictwa.   

 

1. Stan zbiorów na dzień 28 XII 2018 r. 

 

A. Zbiory zasadnicze: 

Archiwalia: pozycji inwentarzowych       11 964    przybyło     175  pozycji 

Ikonografia: pozycji inwentarzowych      13 250     przybyło    187  pozycji 

Muzealia:  pozycji inwentarzowych           6 891    przybyło    41   pozycji 

Depozyty:  pozycji inwentarzowych              258     przybyło       0 pozycji  

    

 

_______________________________________________________________ 

Ogółem   32 363  przybyły 403  pozycje  

 

 

W roku sprawozdawczym przybyły 403 pozycje inwentarzowe obiektów, z czego: 

z zakupów - 137 pozycji ( w tym  131 od osób fizycznych,  6 od instytucji) 

 z darów     -  266 pozycji (w tym  245 od osób fizycznych, 21 od instytucji) 

 

Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi 32 363 pozycji 

inwentarzowych, w tym 258 depozytów.  

 

B. Zbiory zastępcze 

Faksymile:  802  przybyło 0 pozycji 

Fotokopie:  444  przybyło 0 pozycji 

Mikrofilmy:          2 322  przybyło 0 pozycji 

Negatywy:          5 945  przybyło 0 pozycji 

Kopie:   380  przybyła 0 pozycji 

  Ogółem                   9 893  pozycje inwentarzowe  

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

49 449 pozycji inwentarzowych. W 2018 roku zbiory powiększyły się o 403 pozycje zbiorów 

zasadniczych (archiwalia, ikonografia, muzealia). 

 

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 2018 roku odbyło się pięć posiedzeń Komisji Zakupu. Zdecydowano o zakupieniu do 

zbiorów Muzeum następujących obiektów: 

1) Znaczek identyfikacyjny robotnika zakładów włókienniczych „K. Scheibler 

i L. Grohman” nr 7431, 1940-1944 r - za sumę 50 PLN 

2) Fotografie przedstawiające moment zburzenia pomnika Tadeusza Kościuszki na 

Placu Wolności w Łodzi, 11 XI 1939 r. (6 sztuk) – za na sumę 100 PLN (łącznie) 

3) Fotografia przedstawiająca kamienicę przy ul. Bandurskiego w Łodzi, zniszczoną 

w wyniku bombardowania we IX 1939 r. - za sumę 15 PLN 

4) Ausweis wydany przez Arbeitsamt w Łodzi na nazwisko Władysław Bugajski, 

1941 r. - za sumę 15 PLN 
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5) Pismo do komendanta Sicherheitspolizei w Warszawie odnośnie pobytu syna 

w obozie w Oświęcimiu, 1943 r. - za sumę 15 PLN 

6) Fotografie wykonane podczas okresu okupacji niemieckiej w Łodzi – 3 fotografie 

z uroczystości otwarcia stacji końcowej tramwajów podmiejskich na Süd Ring (ob. 

Plac Niepodległości) w dn. 19 VI 1943 r.; ćwiczenia obrony przeciwpożarowej na 

jednej z łódzkich posesji w dn. 3 II 1943 r.; fragment Hitler-Jugend-Park (ob. Park 

im. ks. Poniatowskiego); szubienica z ciałami trzech mężczyzn, powieszonych 11 

XI 1939 r. na Bałuckim Rynku; zwrotniczy tramwajów miejskich podczas 

przerzucania zwrotnicy, Süd Ring, 1943/1944 r. (7 sztuk) - za sumę 100 PLN 

(łącznie) 

7) Pismo Urzędu ds. Lokali Użytkowych Nadburmistrza Litzmannstadt w sprawie 

lokalu przy Friedrichstrasse 45 (ob. ul. Pomorska), skierowane do Oscara 

Heinricha, 10 V 1944 r. - za sumę 10 PLN 

8) Pismo Urzędu ds. Lokali Użytkowych Nadburmistrza Litzmannstadt w sprawie 

lokalu przy Friedrichstrasse 45 (ob. ul. Pomorska), skierowane do Oscara 

Heinricha, na papierze firmowym oddziału łódzkiego Spółdzielni Niemieckich 

Producentów Wyrobów Dziewiarskich, V 1944 r. - za sumę 10 PLN 

9) Fotografie przedstawiające rozbiórkę domu przy ul. Stary Rynek 10 w Łodzi, 

9 V 1951 r. – za sumę 15 PLN 

10) Pokwitowania za czynsz na rzecz HTO w Łodzi za IV i V 1942 r. (2 sztuki) - za 

sumę 10 PLN 

11) Czysty druk bankowy wpłaty gotówkowej za czynsz na rzecz HTO w Łodzi - za 

sumę 20 PLN 

12) 2 koperty na wykonane odbitki fotograficzne zakładu fotograficznego Bernarda 

Reinholda mieszczącego się przy Adolf-Hitler-Strasse 132 (ob. ul. Piotrkowska) - 

za sumę 40 PLN 

13) 15 znaczków kwestarskich z okresu 1916-1919 r. - za sumę 150 PLN 

14) 15 kart posiłków z hotelu „Grand”, w późniejszym okresie „Fremdenhof General 

Litzmann” w Łodzi z okresu 11 II – 6 VIII 1940 r. - za sumę 75 PLN 

15) Koperta firmowa banku łódzkich przemysłowców (Bank Litzmannstädter 

Industrieller) - za sumę 10 PLN 

16) Zaświadczenie o zatrudnieniu, napisane na druku reklamowym drukarni Robert 

Weissbach w Łodzi - za sumę 10 PLN 
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17) Rachunki za energię elektryczną wystawione na nazwisko Stanisław 

Dobieczyński, z okresu V 1930 – IX 1941 r. - za sumę 35 PLN 

18) Blankiet czeku banku łódzkich przemysłowców z okresu okupacji niemieckiej - za 

sumę 20 PLN 

19) Plakat reklamowy firmy „E. Kenke” z Łodzi, produkującej pasy napędowe ze 

skóry, okres okupacji niemieckiej - za sumę 40 PLN 

20) Podręcznik języka niemieckiego „dla Polaków”, wyd. Katowice, 1941 r. - za sumę 

30 PLN 

21) Paszport emigracyjny, zezwalający na wyjazd do Niemiec „w jedną stronę”, 

wystawiony na mieszkańca powiatu gnieźnieńskiego, I 1939 r. - za sumę 25 PLN 

22) Gogle lotnicze z lat 40-tych, używane przez pilota Jana Jastrzębskiego - za sumę 

180 PLN 

23) Medal Setnej Rocznicy Powstania Zbrojnego Narodu, 1930 r. - za sumę 200 PLN 

24) Fotografia grupowa Zarządu Aeroklubu Łódzkiego, oprawiona, 1937 r. - za sumę 

100 PLN 

25) Dyplom VI Ogólnokrajowych Zawodów Modeli Latających Jana Jastrzębskiego,  

1935 r. - za sumę 120 PLN 

26) Jednodniówka Korpusu Kadetów nr 3, 1928 r. - za sumę 50 PLN  

27) Teczka Zygmunta Łuczkowskiego z okazji 15-lecia Niepodległego Państwa 

Polskiego, 1933 r. - za sumę 150 PLN 

28) 23 sztuki kart żywnościowych z lat 1943-1945 - za sumę 230 PLN 

29) Statut Stowarzyszenia Weteranów b. Armii Polskiej we Francji, 1934 r. - za sumę 

30 PLN  

30) Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru w Równem w 1939 r. - za 

sumę  10 PLN  

31) Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Weteranów 

b. Armii Polskiej we Francji w 1935 r. - za sumę 20 PLN  

32) Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Weteranów 

b. Armii Polskiej we Francji w 1936 r. - za sumę 20 PLN 

33) Koperta adresowana do Franciszka Ambrożko od Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Weteranów b. Armii Polskiej we Francji, 1938 r. - za sumę 

10 PLN 

34) Przepustka wydana na nazwisko Franciszka Ambrożko, upoważniająca do 

przekraczania kordonu Zbożów-Krasne, 17 V 1921 r. - za sumę 15 PLN 
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35) Rachunek z Hotelu „Mannteuffel” w Łodzi, 5 IX 1906 r. - za sumę 50 PLN 

36) Fragment całunu z trumny Józefa Piłsudskiego, oprawiony, z inicjałami JP - za 

sumę 250 PLN 

37) Prawo jazdy (Führerschein) wystawione na nazwisko Oskara Hahna, Łódź, 

28 XI 1940 r. - za sumę 20 PLN 

38) Pozwolenie na jazdę pojazdem napędzanym Holzgasem, Poznań, 22 II 1944 r. - za 

sumę 20 PLN 

39) Delegacja (Güterabfertigung), wystawiona na nazwisko Franza Jarzembowskiego, 

Kutno, 15 VI 1944 r. - za sumę 10 PLN 

40) Odezwa do mieszkańców Łodzi w języku polskim, niemieckim i rosyjskim, 

6 XII 1914 r. - za sumę 150 PLN 

41) Szczypce do odlewania kul do broni czarnoprochowej, XIX w. – za sumę 

400 PLN 

42) Fotografia zniszczonej fabryki Karola Hoffrichtera w Łodzi, 1914 r. – za sumę 

50 PLN 

43) Szabla z okresu insurekcji kościuszkowskiej – za sumę 32 000 PLN 

 

Na aukcji antykwarycznej w Krakowie zakupiono następujące obiekty:  

- Fotografia Józefa Piłsudskiego z odznaką „Parasol” – za sumę 605 PLN 

- Mapa Królestwa Polskiego z 1903 r. – za sumę 528 PLN 

- Fotografia kobiety w stroju z okresu żałoby narodowej – za sumę 154 PLN 

- Wydawnictwo „Album Legionów Polskich” z 1916 r. – za sumę 143 PLN 

- Fotografia Wincentego Pola z lat 90-tych XIX w. – za sumę 77 PLN 

 

Ogółem zakupiono do zbiorów Muzeum obiekty o wartości 37 262 PLN.  

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Komisji Kwalifikacji i Wyceny, 

podczas których dokonano oględzin zaproponowanych obiektów i oszacowano ich wartość. Z 

każdego posiedzenia sporządzony został protokół zawierający propozycję wyceny. Wartość 

obiektów pozyskanych do zbiorów od darczyńców wynosi 40 586  PLN. 

Wśród obiektów przejętych do zbiorów w wyniku darowizny znalazły się m.in.: 

- fragment całunu z trumny Józefa Piłsudskiego, 1935 r.; 

- zegar stanowiący część Polskiej Radiostacji Wojskowej RKD, własność Leona 

Lewandowskiego, jeńca obozu w Woldenbergu; 
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- mapa Królestwa Polskiego z 1903 r.; 

- listy pisane przez Stanisława Kowalewskiego z więzienia na Radogoszczu (3 sztuki); 

- fotografie ze stalagu VI A Hemer (13 sztuk); 

- fotografie ze stalagu I A Stablack (12 sztuk); 

- fotografie z oflagu X A Itzehoe (20 sztuk); 

- fotografie z oflagu X A Sandbostel (20 sztuk); 

- fotografie żołnierzy 28 pułku Strzelców Kaniowskich (12 sztuk); 

- przedmioty znalezione podczas porządkowania terenu byłego więzienia na 

Radogoszczu w 1945 r. (wcześniejsze depozyty Zarządu Łódzkiego Związku 

Bojowników o Wolność i Demokrację); 

- mapy wojskowe ziemi łódzkiej z lat 1929-1937 (5 sztuk). 

 

3. W zakresie ewidencjonowania nabytków 

 

Wszystkie nabytki zostały zaewidencjonowane w Księdze Wpływu i w księgach  

inwentarzowych. W Księdze Wpływu dokonano 403 wpisy: 

Do Księgi Inwentarzowej Archiwaliów wprowadzono 175 pozycji: 

Do Księgi Inwentarzowej Ikonografii wprowadzono 187 pozycji: 

Do Księgi Inwentarzowej Muzealiów wprowadzono 41 pozycji: 

    

Wszystkim pozyskanym obiektom zostały nadane numery inwentarzowe. 

W 2018 r. przeniesiono 13 pozycji z działu Depozyty do działu Muzealia (M-6796 - M-

6808) oraz zwrócono jeden depozyt deponentowi – D-383. Tym samym stan działu 

„Depozyty” został zmniejszony o 14 pozycji.  

 

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

poprzednich wymagających uzupełnienia informacji, bądź opracowania od nowa. Dokonano 

także uzupełnień w istniejącej bazie programu MusNet Niebieski. Ze względu na brak 

możliwości spełnienia wymaganych przez NIMOZ warunków digitalizacji, Muzeum nie 

prowadzi takowej, rejestrując i przechowując jedynie cyfrowe odwzorowania obiektów. 

Przebieg pracy pracowników odpowiedzialnych za ewidencjonowanie obiektów, przedstawia 

poniższa tabela. 
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Zestawienie liczbowe ewidencji obiektów (zbiorów) 

 
wykonano 

zdjęć 

wykonano 

skanów 

wykonano 

cyfrowych 

odwzorowań 

obiektów 

opracowano 

eksponatów 

założone karty 

naukowe w 

programie 

MusNet Niebieski 

zabytkom 

opracowanym 

dawniej 

wytworzono kart 

naukowych (n): 

przedmiotowych (p): 

magazynowych (m): 

dr Jadczyk Karol 0 30 30 21 2 

(n): 19 

(p): 19 

(m): 0 

Marciniec Dariusz 52 90 142 71 26 

(n): 71 

(p): 26 

(m): 10 

Młynarska 

Magdalena 
150 71 0 25 25 

(n): 0 

(p): 0 

(m): 25 

dr Jędrzejewska 

Agnieszka 
0 296 342 0 143 

(n): 116 

(p): 26 

(m): 10 

suma: 202 487 514 117 196 

(n): 206 

(p): 71 

(m): 45 

 

 

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, M. Młynarska, P. Wach. 

Wypożyczono eksponaty na następujące wystawy: 

- Nić. Sploty wolności – do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (prot. 2018/3, 

data wydania: 1 marca 2018) – liczba eksponatów 9; 
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- Drogi do Niepodległości - do Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (prot. 2018/4, data 

wydania: 2 marca 2018) – liczba eksponatów – 52; 

- Waluta Niepodległej  - do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju (prot. 2018/6, data 

wydania: 8 marca 2018) – liczba eksponatów – 61; 

- Tożsamość polska  – do Muzeum Plakatu w Wilanowie, oddziału Muzeum Narodowego w 

Warszawie (prot. 2018/8, data wydania: 12 marca 2018) - liczba eksponatów – 9; 

- Kobiece twarze Niepodległości - do MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2018/18, data wydania 21 

listopada 2018) – liczba eksponatów – 20.  

Przyjęto także zwroty eksponatów: 

- z wystawy czasowej Tadeusz Kościuszko. Obywatel świata., prezentowanej w MTN przy ul. 

Gdańskiej 13 od października 2017 r. 

- z wystawy czasowej „Z Łodzią w tle - Wystawa obrazów ze zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi” prezentowanej w MTN Oddział Radogoszcz przy ul. 

Zgierskiej 147 od listopada 2017 r. 

Protokoły zdawczo-odbiorcze zostały sporządzone także w związku z prezentacją podczas 

„Dnia Józefa Piłsudskiego” (prot. 2018/2) oraz transportem odkażonych obrazów ze zbiorów 

do siedziby Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 (prot. 2018/9, 2018/9/2, 2018/10/2, 2018/12/2, 

2018/13/2, 2018/14/2, 2018/15/2, 2018/16/2). 

Wszystkie wypożyczenia i zwroty eksponatów odnotowywane były w Ruchu Muzealiów 

w programie MUSNET NIEBIESKI. 

Sporządzone zostało sprawozdanie dla Działu Finansowego Muzeum z zakupów i darów 

w 2018 roku.  

 

5. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych. 

 

W marcu 2018 r. doszło do relokacji zbiorów w związku z planowanym remontem 

Oddziału Radogoszcz. Wszystkie obiekty zostały zabezpieczone i przetransportowane do 

dwóch pomieszczeń w budynku wystawienniczym. W jednym z nich założono alarm 

przeciwłamaniowy z czujnikiem ruchu. Na bieżąco prowadzona była kontrola systemu 

alarmowego oraz zabezpieczenia wszystkich eksponatów.  

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. Dokumenty oraz fotografie były 

przepakowywanie do opakowań z papieru bezkwasowego. 
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8 listopada 2018 r. eksponaty zostały relokowane do nowo wyrementowanych 

pomieszczeń magazynowych w budynku administracyjnym. 

 

6. W zakresie konserwacji zbiorów 

 

W 2018 r., tak jak w latach poprzednich, dokonano konserwacji wybranych obiektów. Na 

podkreślenie zasługuje przeprowadzenie dezynfekcji ponad 300 obrazów olejnych w komorze 

fumigacyjnej. W wyniku nieodpowiednich warunków, które panowały w magazynach przed 

remontem, na obrazach olejnych wystąpiły naloty pleśni, które wymagały niezwłocznej 

interwencji konserwatorskiej. Ponadto oprócz dezynfekcji obiektów, na których naloty były 

najbardziej widoczne, konieczna była również dezynfekcja obrazów, które przebywając w 

jednym pomieszczeniu narażone były na zakażenie – dotyczyło to przede wszystkim zbiorów 

metaloplastyki, intarsji, litografii oraz obiektów w antyramach. Dezynfekcji poddano więc 

całą kolekcję, która znajdowała się w jednym z magazynów. W 2018 r. przeprowadzono 

zatem konserwację następujących eksponatów:    

- Oprawa 10 obrazów olejnych – wykonana przez firmę „Oprawa obrazów. Piotr 

Bamberski” w Łodzi, prot. 2018/1 

- Konserwacja mapy z 1943 r.– wykonana przez Dział Konserwacji Centralnego Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi, prot. 2018/5 

- Dezynfekcja 30 obrazów olejnych w komorze fumigacyjnej – wykonana przez firmę 

„Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 2018/7 

- Dezynfekcja 29 obrazów olejnych w komorze fumigacyjnej – wykonana przez firmę 

„Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 2018/10 

- Oprawa w szkło akwareli – wykonana przez firmę „Oprawa obrazów. Piotr Bamberski” 

w Łodzi, prot. 2018/11 

- Dezynfekcja 20 obrazów olejnych w komorze fumigacyjnej oraz ich czyszczenie 

środkiem grzybobójczym  – wykonane przez firmę „Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 

2018/12  

- Dezynfekcja 70 obrazów olejnych, metaloplastyki i intarsji w komorze fumigacyjnej – 

wykonana przez firmę „Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 2018/13 

- Dezynfekcja 40 obrazów olejnych w komorze fumigacyjnej – wykonana przez firmę 

„Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 2018/14 
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- Dezynfekcja 96 obrazów w komorze fumigacyjnej oraz czyszczenie obiektów na 

podłożu papierowym - środkiem grzybobójczym  wykonane przez firmę „Artec” przy 

Muzeum w Wilanowie, prot. 2018/15 

- Dezynfekcja 33 obrazów olejnych w komorze fumigacyjnej – wykonana przez firmę 

„Artec” przy Muzeum w Wilanowie, prot. 2018/16 

- Szczegółowa konserwacja 5 obrazów olejnych – zlecona Karolinie Zembrzuskiej, 

protokół 2018/17 

10 sierpnia 2018 r. został złożony wniosek do Fundacji KGHM na dotację celową, 

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

zbiorów Muzeum.  

Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami muzeów, w których działa pracownia 

konserwatorska, w celu zebrania uwag dotyczacych wyposażenia pracowni konserwatorskiej, 

która ma funkcjonować w Muzeum. 

 

7. W zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych. 

 

W roku 2018 Główny Inwentaryzator oraz pracownicy  Działu Zbiorów Muzeum brali 

udział w licznych spotkaniach i szkoleniach służących poszerzaniu wiedzy muzealniczej: 

 

 „Ewidencja zbiorów muzealnych”, szkolenie, które organizowane było przez NIMOZ 

w Warszawie, w dn. 27 marca 2018 r. (Dariusz Marciniec). 

 „Odnowione, odbudowane – jak przetrwały II wojnę światową. Konserwacja, ochrona 

i prewencja obiektów z lat 1939-1945”, konferencja odbyła się w dniach 12-13 

kwietnia 2018 r. się w Muzeum Powstania Warszawskiego (Michał Hankiewicz); 

  „Profilaktyka konserwatorska w Muzeum”, konferencja odbyła się w dniach 18-19 

października 2018 r. w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (Michał Hankiewicz). 
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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.  

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 2018 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.  

 

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: 
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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 2018 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

więziennego z lat rewolucji 1905-1907.  

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

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

światowej. Natomiast w pomieszczeniach dawnej łaźni ukazano historię więzienia po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości 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. 
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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 2018  

 

- 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: styczeń – luty 2018 r. 

 

- Plenerowa wystawa sprzętu artyleryjskiego z okresu II wojny światowej  

Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, dziedziniec wewnętrzny 

Oddziału, ul. Zgierska 147 

Czas ekspozycji: styczeń – luty 2018 r. 
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- 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: styczeń – kwiecień 2018 r. 

 

- 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.  

Autorką scenariusza oraz komisarzem wystawy była Anna Kulazińska.  

Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar 

Litzmannstadt Getto 12 
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Czas ekspozycji: styczeń – kwiecień 2018 r. 

 

- 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: styczeń – kwiecień 2018 r. 

 

  - I skrzypce przestały grać… Obóz cygański 1941-1942 

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

Polskiego 84. Jej celem jest ukazanie historii obozu cygańskiego, istniejącego na terenie getta, 

na tle prześladowań Romów w czasie II wojny światowej. Na wystawie znajdują się kopie 

najważniejszych dokumentów oraz zdjęcia dotyczące powyższej tematyki. 

W obrębie getta utworzono pierwszy i jednocześnie największy w tym okresie obóz 

cygański (Zigeunerlager in Litzmannstadt) w obrębie dzisiejszych ulic: Wojska Polskiego, 

Bartosza Głowackiego, Starosikawskiej i Obrońców Westerplatte. W listopadzie 1941 r. 

przywieziono tu 5007 Romów i Sinti z Austrii, głównie z regionu Burgenland. Na tym ściśle 

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

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

doprowadził do śmierci ponad 700 osób i decyzji o jego likwidacji na początku stycznia 

1942 r. Ostatni transport do Chełmna wyjechał 12 stycznia 1942 r.  
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Autorką scenariusza i komisarzem wystawy była Izabela Terela   

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

Polskiego 84 

Czas ekspozycji: cały rok 2018 (otwierana po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym) 

 

2. Wystawy stałe prezentowane poza Muzeum 

 

- 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) 

Czas ekspozycji: cały rok 2018 

 

- 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. 
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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 2018 

 

- 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 2018 

 

3. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2017) 

 

- 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 – 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 
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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. – maj 2018 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.  

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 – 19 marca 2018 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 właściwych impresjonizmowi, postimpresjonizmowi, kierunkom awangardowym, 

hiperrealizmowi. Odrębną kategorię na wystawie stanowią kompozycje, które przedstawiają 

Radogoszcz. 
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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.  

 

4. Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2018 r. 

 

- Kobiece twarze Niepodległości – wystawa czasowa przygotowana w związku z 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicą uzyskania przez kobiety 

w Polsce praw wyborczych. 

Wystawa ma za zadanie przedstawić historię ruchu emancypacyjnego na ziemiach 

polskich oraz zaangażowania kobiet na rzecz odrodzenia niepodległego państwa polskiego. 

Koncepcja wystawy zakłada przedstawienie kluczowych zagadnień w układzie problemowo – 

chronologicznym oraz podział ekspozycji na dwie części. W pierwszej części narracja została 

podzielona na trzy bloki tematyczne. Emancypantki – jest to część wystawy poświęcona 

kluczowym sylwetkom kobiet (m.in. Maria Dulębianka, Kazimiera Bujwidowa), które 

upominały się o możliwość kształcenia kobiet oraz ich partycypowania w życiu politycznym. 

Część zatytułowana Edukatorki wskazuje osoby (m.in. Irena Kosmowska, Jadwiga 

Dziubińska) i inicjatywy podejmowane na rzecz zachowania tożsamości narodowej i oświaty. 

Blok Heroiny ukazuje zaangażowanie kobiet w zrywy niepodległościowe (powstanie 

listopadowe i styczniowe), działania spiskowe, rewolucyjne (rewolucja 1905 r.), wojenne (w 

okresie I wojny światowej) i walki o granice odradzającego się państwa polskiego 

(działalność Aleksandry Zagórskiej i powstałej z jej inicjatywy Ochotniczej Legii Kobiet we 

Lwowie). Druga część wystawy, zatytułowana Obywatelki, stanowi jej epilog – opowiada o 

zaangażowaniu kobiet w życie społeczno-polityczne kobiet w II RP oraz, na przykładzie 

wybranych biografii, ukazuje zaangażowanie kobiet w działalność niepodległościową w 

czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim.  

Na ekspozycji prezentowane są archiwalia: druki ulotne, ogłoszenia i odezwy 

organizacji kobiecych, ikonografia (fotografie, pocztówki np. legionistek z Ochotniczej Legii 

Kobiet) oraz muzealia (przypinki pamiątkowe, odznaczenia i medale przyznawane kobietom 

za zaangażowanie w walki niepodległościowe).  

Ekspozycja ma wymiar nie tylko edukacyjny, ale także wychowawczy. Temat został 

przedstawiony za pomocą nowoczesnych środków wystawienniczych z wykorzystaniem 

technologii informacyjnej. Muzealium jako oryginał odgrywa na wystawie najważniejszą 
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rolę, znajduje się w centrum zainteresowania widza. Multimedia są narzędziami, z których 

Zwiedzający będzie mógł skorzystać, by w sposób efektywny uzupełnić wiedzę.  Katalog 

zawiera teksty informacyjne do wystawy, wraz z fotografiami do poszczególnych bloków 

tematycznych. 

Wystała powstała dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Urzędu Miasta Łodzi.  

Komisarz wystawy: dr Sylwia Wielichowska 

Czas i miejsce prezentacji: siedziba główna Muzeum (28 listopada 2018 – 23 maja 

2019)  

 

5. Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2018 r.  

 

a) Wystawy zrealizowane w 2018 r.: 

 - Na drodze dyplomatycznej. Sprawa polska na Konferencji Paryskiej – wystawa plenerowa 

przygotowana w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Ekspozycja składa się z czerech części: pierwsza odnosi się do kwestii przygotowania obrad, 

początkowej postawy mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej i wyboru składu polskiej 

delegacji. Druga opisuje przebieg obrad w części dotyczącej uregulowań granicy polsko-

niemieckiej, trzecia uwzględnia okoliczności podpisania traktatu wersalskiego i jego 

postanowienia oraz odnosi się do kwestii podpisania przez Polskę tzw. traktatu 

mniejszościowego. Czwarta część opowiada o społecznym odbiorze traktatu w mocarstwach 

zwycięskich oraz w Niemczech i w Polsce. Prezentowana na wystawie dokumentacja aktowa, 

ikonografia, materiały kartograficzne i prasowe pochodzą z: Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, zbiorów cyfrowych Bibliothèque Nationale 

de France, zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Warszawie, 

Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, z 

Tygodnika Ilustrowanego oraz z Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Wernisaż wystawy 

miał miejsce 19 kwietnia 2018 r. na Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, był wydarzeniem 

towarzyszącym XXVI Ogólnopolskiemu Zjazdowi Historyków Studentów w Łodzi. 

Komisarz wystawy: Agnieszka Pawlak-Damska 

Miejsce i czas ekspozycji: Instytut Historii UŁ (kwiecień-maj); dziedziniec 

wewnętrzny w siedzibie głównej MTN (maj-wrzesień 2018); Wydział Filologiczny UŁ 

(wrzesień), Sieradz (w ramach Pikniku Niepodległościowego – wrzesień-październik 2018), 
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Salon Ciekawej Książki w Hali Expo w Łodzi (16-18 listopada), Miejska Biblioteka w 

Brzezinach (grudzień 2018-styczeń 2019)  

 

- Będziem Ciebie Wiernie Strzec... – wystawa składająca się z 36 plansz (70x100), 

zorganizowana przy współudziale pracowników Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

stanowiła podsumowanie V Ogólnopolskiego Spotkania Kolekcjonerów Pocztówek z 

Polskimi Statkami i Okrętami (Gdynia, czerwiec 2018 r.). Wystawa w całości dotyczy 

stuletniej działalności Polskiej Marynarce Wojennej.  

 Komisarz wystawy: Wojciech Źródlak 

 Miejsce i czas ekspozycji: Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

(czerwiec – wrzesień 2018), a następnie od 24 września do chwili obecnej w Szkole 

Podstawowej nr 11 w Grudziądzu. 

 

- Filary WOLNOŚCI - wystawa plenerowa przygotowana w związku z 100. rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja jest podróżą po życiorysach osób, 

których działalność, tak w sferze politycznej, jak kulturalnej i oświatowej, przyczyniła się do 

odrodzenia niepodległej Polski. Poprzez prezentację galerii osobistości ukazane zostały 

zróżnicowane doświadczenia związane z procesem odzyskania i budowy niepodległej Polski. 

Istotne jest przybliżenie sylwetek osób – bohaterów związanych z odzyskaniem 

niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym. Takie poprowadzenie narracji pokazuje 

zaś, że na wielką historię składają się losy jednostek, ich działanie i praca, co ma z kolei 

ważny wymiar edukacyjny, sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności i 

obywatelskości oraz wiary w możliwość kształtowania otaczającej rzeczywistości. Oprócz 

postaci znanych i jednoznacznie kojarzonych ze Świętem Niepodległości – takich jak np. 

Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński – wystawa przypomina także sylwetki 

często zapomniane, a których część związana jest z dziejami Łodzi i regionu – np. Aleksy 

Rżewski, Bolesław Fichna, Leopold Skulski. Na wystawie nie zabrakło również kobiet: 

poprzez prezentację wybranych sylwetek uwypuklone zostało wielopłaszczyznowe i 

wieloaspektowe zaangażowanie kobiet na rzecz walk o niepodległość. Ukazano kobiety 

włączające się w czyn zbrojny (Aleksandra Szczerbińska, Aleksandra Zagórska), a także te 

które działały na niwie oświatowej (Eliza Orzeszkowa, Irena Kosmowska). 

Komisarz wystawy: dr Sylwia Wielichowska, dr Sebastian Adamkiewicz 
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Miejsce i czas ekspozycji: Teatr Wielki w Łodzi (19 października – 5 listopada), 

Rynek Manufaktury (5 – 19 listopada), Wydział Prawa i Administracji UŁ (19 listopada – 11 

stycznia 2019 r.) 

 

- Wystawa promocyjna do zadania Zabrał ich ogień... - Piekło więzienia na Radogoszczu 

w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej, powstała jako efekt 

rzeczowy realizacji wspomnianego zadania. Prezentuje ona wielkoformatowe wizualizacje 

przyszłej wystawy stałej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.  

Osoby odpowiedzialne za realizację: Przemysław Stępień, Artur Kamiński. 

Miejsce i czas ekspozycji: plac Pamięci Narodowej (1 – 30 listopada i od 15 grudnia 

do chwili obecnej, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi (30 listopada-15 grudnia). 

 

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 i czas ekspozycji: Muzeum Regionalne w Kutnie (marzec), Biblioteka 

Miejska w Łodzi filia nr 19 (kwiecień-maj), Izba Pamięci w Ozorkowie (czerwiec- wrzesień), 

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach (październik), Biblioteka i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Gołcza (październik-grudzień). 

 

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

oraz konsekwencje polityczne i społeczne.  

Miejsce i czas ekspozycji: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (marzec-

kwiecień) 
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- 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 

Czas i miejsce ekspozycji: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego (listopad-grudzień) 

 

- 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 

Czas i miejsce ekspozycji: Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Umie (maj-

czerwiec), Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (listopad), Gminny Ośrodek 

Kultury w Piątku (listopad-grudzień), Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach (grudzień), 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi (grudzień). 

 

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

doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Czas i miejsce ekspozycji: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego (luty- 

marzec), Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (październik-listopad), Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Brzezinach (listopad), Szkoła Podstawowa we Florentynowie 

(listopad) 
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- Tadeusz Kościuszko 1746-1817. Obywatel świata - wystawa czasowa prezentowana w 

przygotowana z okazji przypadającej w 2017 r. dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza 

Kościuszki. 

 Autor scenariusza: Konrad Czernielewski 

 Czas i miejsce ekspozycji: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (luty-

czerwiec) 

 

- Legenda Powstania Styczniowego – wystawa czasowa prezentowana w siedzibie głównej 

Muzeum w roku 2013, przygotowana w związku ze 150. rocznicą wybuchu Powstania 

Styczniowego. Przybliża nie tylko podstawowe informacje dotyczące okoliczności zrywu z 

1863 r., ale także ukazuje funkcjonowanie legendy Powstania w późniejszych latach na 

ziemiach polskich. 

 Autor scenariusza: dr Sylwia Wielichowska 

 Czas i miejsce ekspozycji: Zespół Szkół Wojskowo-Technicznych w Ostrówku 

(styczeń-luty), Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach (luty-kwiecień) 

 

- Piotr Wysocki – wystawa czasowa, przygotowana w formie komiksu ma wyjątkowe walory 

edukacyjne. W sposób syntetyczny i atrakcyjny przybliża postać Piotra Wysockiego i 

wydarzenia, których był bohaterem. 

 Autor scenariusza: Andrzej Kacperski 

 Czas i miejsce ekspozycji: Szkoła Podstawowa nr 172 (listopad-grudzień) 
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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 2018 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 roku 

2018 zrealizowano zdania naukowo-badawcze ujęte w planie pracy Muzeum, jak 

i przedsięwzięcia w nim nieuwzględnione, a wynikające z bieżących potrzeb.  

 

1. Kwerendy naukowe związane z przygotowywaniem i opracowywaniem materiałów 

 

W 2018 roku w celu realizacji zaplanowanych zadań w Muzeum, wykonane zostały 

kwerendy w celu opracowania scenariuszy wystaw, do przygotowywanych artykułów i 

wydawnictw do druku, do kontynuowanych bądź rozpoczynanych projektów naukowych: 

 

- Kwerendy wykonane w ramach przygotowywania wystawy plenerowej „Na drodze 

dyplomatycznej. Sprawa polska na Konferencji Paryskiej”: w Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi, Narodowym Archiwum Cyfrowym, w zbiorach udostępnianych internetowo przez 
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Francuską Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Narodową w Warszawie, Muzeum Narodowe w 

Warszawie 

 Osoba odpowiedzialna i termin realizacji: Agnieszka Pawlak-Damska (styczeń-

kwiecień).   

 

- Kwerendy archiwalne, muzealne i biblioteczne, w ramach przygotowań ekspozycji czasowej 

„Kobiece twarze Niepodległości” przeprowadzono w: Archiwum Akt Nowych, Archiwum 

Państwowym w Łodzi, Archiwum Państwowym w Przemyślu, Archiwum Państwowym w 

Radomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu 

Ludowego, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Odona Bujwida w Krakowie, 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, 

Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Narodowym Archiwum Cyfrowym. Na 

podstawie przeprowadzonych kwerend wybrano i przyporządkowano eksponaty do 

poszczególnych bloków tematycznych, opracowano teksty mające być wykorzystane na 

ekspozycji. 

 Osoby odpowiedzialne i termin realizacji: dr Sylwia Wielichowska, Agnieszka 

Pawlak-Damska (kwiecień-czerwiec 2018 r.)  

 

- Kwerendy przeprowadzone w związku z realizacją wystawy czasowej „Filary WOLNOŚCI” 

w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bibliotece Cyfrowej, zbiorach Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Akt Nowych, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 

 Osoby odpowiedzialne i termin realizacji: Agnieszka Pawlak-Damska, dr Sylwia 

Wielichowska (lipiec-sierpień 2018 r.)  

 

- Kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego, 

Centralnej Bibliotece Wojskowej, Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, przeprowadzone w 

związku z opracowaniem zagadnień: 26 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku, kadra 

dowódcza 26 Dywizji Piechoty, dzieje 28 pułku Strzelców Kaniowskich, Polska Marynarka 

Wojenna 1918-1939. 

 Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

 

- Kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, Centralnej Bibliotece 

Wojskowej w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego – przeprowadzone w 
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związku z opracowaniem artykułów i referatów „Apolityczność armii II Rzeczypospolitej” i 

„Adam Brzechwa-Ajdukiewicz – ostatni dowódca 26 Dywizji Piechoty”. 

 Osoba odpowiedzialna i termin realizacji: Konrad Czernielewski (lipiec 2018 r.) 

 

- Kwerenda w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie oraz w Bibliotece 

Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzone w związku z przygotowywaniem odczytów: 

„Ignacy Jan Paderewski – polityk i mąż stanu”, „Bitwa pod Albuherą” oraz „Bitwa 

Warszawska 1920 r.” 

 Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

 

- Kwerendy  w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz Centralnej Bibliotece Wojskowej do 

badań nad historią służb meteorologicznych Wojska Polskiego okresu międzywojennego. 

Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

 

- Kwerenda w Wojskowym Biurze Historycznym, dotycząca postaci oficerów Wojska 

Polskiego (Leona Asta i Zygmunta Zalewskiego; pamiątki z nimi związane trafią do zbiorów 

Muzeum). 

 Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski 

 

- Kwerendy biblioteczne oraz on-line przeprowadzone w Archiwum Głównym Akt Dawnych 

i Bibliotece Kórnickiej na potrzeby scenariusza wystawy stałej Muzeum Ziemi Rawskiej 

ukazującej dzieje zamku książąt mazowieckich w Rawie. 

 Osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski  

 

- Kwerendy przeprowadzone w celu opracowania i zdobycia materiałów do opracowania 

specjalnej oferty edukacyjnej na stulecie niepodległości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 

Wojewódzka Biblioteka im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Biblioteka Pedagogicznej w Łodzi, 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Regionalia Ziemi Łódzkiej, 

Biblioteka Polskiej Piosenki, Internetowy Polski Słownik Biograficzny. 

 Osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki 

 

- W związku z realizacją zadania pn. Zabrał ich ogień... - Piekło więzienia na Radogoszczu 

w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej, przeprowadzono 

kwerendy archiwalne: w zasobach łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, 



46 
 

Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum 

Państwowym w Łodzi, Archiwum Państwowym w Sieradzu, Archiwum Państwowym w 

Kaliszu oraz Archiwum Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia. 

Osoby odpowiedzialne: dr Karol Jadczyk, Dariusz Marciniec, Katarzyna Mateja-

Maracz, dr Jakub Parol. 

 

- Kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i 

Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzone w ramach prac na 

publikacjami: „28 pułk Strzelców Kaniowskich 1918-2018. Historia-Tradycja-Pamięć”, 

„Rodzina Jezierskich – monografia”. 

  Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Jędrzejewska 

 

- W związku z realizacją projektu Makieta getta przeprowadzono kwerendy archiwalne, m.in. 

w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym w Łodzi, Żydowskim 

Instytucie Historycznym w Warszawie. 

  Osoby odpowiedzialne: Izabela Terela, Andrzej Grzegorczyk 

 

- Kwerenda naukowa w celu przygotowania wykładu z okazji obchodów Dnia Pamięci o 

Ofiarach Holocaustu: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, kwerenda w bazach internetowych. 

  Osoba odpowiedzialna: Artur Kołodziejczyk 

 

- Kwerenda naukowa w celu przygotowania wystąpienia dotyczącego getta w Brzezinach: 

Archiwum Państwowe w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Osoba odpowiedzialna: Mateusz Jaśkiewicz  

 

2. Wydawnictwa i publikacje 

Utrwalanie wyników działalności merytorycznej i naukowo-badawczej, to jedno 

z najważniejszych zadań Muzeum. W tym zakresie działalność, tak jak i w latach 

poprzednich, prowadzona była w wielu kierunkach. Wydawnictwa pomagają w 

upowszechnianiu treści historycznych, niezwykle istotnych w całym procesie edukacji 

historycznej, są również często odzwierciedleniem prowadzonych przez pracowników 

Muzeum prac badawczych i kwerend archiwalnych. Stanowią trwały dorobek osiągnięć 

merytorycznych instytucji. W 2018 roku pracownicy merytoryczni Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi opracowali lub byli współautorami folderów wystaw i wielu 
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artykułów, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym, publicystycznym. 

Liczba tytułów oddanych do druku jest najlepszym świadectwem merytorycznego poziomu 

Muzeum.  

 

- Sebastian Adamkiewicz, Katastrofa łódzka - fakty i historia – publikacja wydana wraz z 

płytą CD z nagranym słuchowiskiem „Katastrofa łódzka” – omawia okoliczności pobytu 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi i jego aresztowania.  

 

- Katarzyna Czekaj-Kotynia, Nienapisana (auto)biografia Józefa Piłsudskiego, „Wpis” 

nr 12, 2018. 

 

- Konrad Czernielewski, Władysław Strzemiński. Nieznane fakty z życia znanego artysty, 

„Kronika Miasta Łodzi” 2017, nr 3 (79), s. 222-226. [ukazała się w 2018 r.] 

 

- Konrad Czernielewski, Z kart pobytu Legionów Polskich w Łodzi, „Tylna 14. Czasopismo 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi” 2018, nr 29, s. 45-50 (ISSN 2083-2109). 

 

- Konrad Czernielewski, Bolesław Fichna (1889-1945) – całe życie w służbie Polsce, [w:] 

Łódzcy bohaterowie 1918 roku, pod red. W. Jarno i P. Waingertnera, Łódź 2018, s. 79-94. 

 

- Konrad Czernielewski, Benedykt Grzymała Pęczkowski (1897-1920) – legionista, peowiak 

i bohater Bitwy Radzymińskiej, [w:] Łódzcy bohaterowie 1918 roku, pod red. W. Jarno i P. 

Waingertnera, Łódź 2018, s. 145-157. 

 

- Konrad Czernielewski, Antoni Stanisław Więckowski (1882-1942) – lekarz wojskowy i 

społecznik,  [w:] Łódzcy bohaterowie 1918 roku, pod red. W. Jarno i P. Waingertnera, Łódź 

2018, s. 267-281. 

 

- Konrad Czernielewski, Z dziejów Rawy Mazowieckiej i zamku książąt mazowieckich, Rawa 

Mazowiecka 2018. 

 

- Konrad Czernielewski, Adam Brzechwa-Ajdukiewicz – ostatni dowódca 26 Dywizji 

Piechoty – złożone do druku („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”). 
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- Konrad Czernielewski, Park amunicyjny Legionów Polskich w Łodzi w latach 1916-1917 – 

złożone do rocznika Muzeum Narodowego w Krakowie „Studia i Materiały do Historii 

Wojskowości. 

 

- Andrzej Kacperski, W obronie wiary i Wolności. Rzecz o Konfederacji Barskiej 1768 roku 

wydawnictwo stanowi kontynuację cyklu o bohaterach panteonu narodowego. W tym cyklu 

zostały już zrealizowane wydawnictwa i wystawy poświęcone Józefowi Poniatowskiemu, 

Tadeuszowi Kościuszce, Piotrowi Wysockiemu, Romualdowi Trauguttowi i Józefowi 

Piłsudskiemu (nr ISBN: 978-83-946618-4-7). 

 

- Andrzej Kacperski, Opowieść o Berku Joselewiczu, Naczelniku Kościuszce, Generale 

Dąbrowskim i Cesarzu Napoleonie  (wydawnictwo czeka na korektę). 

 

- Karol Jadczyk, Kondotier czy patriota? Rzecz o Michale Mareckim, jednym z dowódców 

powstania styczniowego, „Polska Zbrojna. Historia” 2019, nr 1 (tekst złożony do druku). 

 

- Karol Jadczyk, Sylwetki oprawców więzienia na Radogoszczu w świetle relacji naocznych 

świadków, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” (tekst złożony do druku). 

 

- Karol Jadczyk, Śladami kampanii zbrojnych i dowódców powstania styczniowego w gminie 

Stryków. Bitwa pod Dobrą 24 II 1863 r. i Dobieszkowem 25 IX 1863 r. [w:] Powstanie 

styczniowe w gminie Stryków (tekst złożony do druku). 

 

- Karol Jadczyk, Taniewski Aleksander (1833-1904), [w:] Polski Słownik Biograficzny, 

2018, t. 52, z. 212. 

 

- Karol Jadczyk, Kadra dowódcza powstania styczniowego, „Polska Zbrojna. Historia” 2017, 

nr 4/2018, nr 1, s. 14–20. 

 

- Karol Jadczyk, Koncepcja wojny partyzanckiej w planach powstańczych z lat 1862–1863, 

"Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2017, nr 4, s. 44–63 (artykuł napisany w 2018 r., 

opublikowany z opóźnieniem w numerze 4 za 2017 r.) 

 



49 
 

- Agnieszka Jędrzejewska, Polska wobec państw Europy Wschodniej w latach 1918-1945 

(Ukraina-Białoruś-Estonia-Litwa-Łotwa) złożony do druku. 

 

- Jakub Parol, Działalność cystersów sulejowskich i norbertanów witowskich w XIII i XIV 

w., ,,Nasza Przeszłość” 2018, t. 129, s. 5-23. 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, Między Paryżem, Berlinem i Warszawą. Jak dyplomaci 

uratowali powstanie wielkopolskie – tekst opublikowany na tytus.edu.pl (5 lipca 2018). 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, Szlachecki styl i szyk. Co nosiły polskie szlachcianki w drugiej 

połowie XVIII wieku – tekst opublikowany na tytus.edu.pl (26 sierpnia). 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, Wielkopolski sposób na niepodległość, czyli po co zwołano 

Polski Sejm Dzielnicowy – tekst opublikowany na tytus.edu.pl (24 września). 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, „Zamach na ratusz”, czyli jak zapewniono Polakom 

współudział we władzy – tekst opublikowany na tytus.edu.pl (12 listopada). 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, Polski Sejm Dzielnicowy. Materiały dla nauczycieli – tekst 

opublikowany na tytus.edu.pl (26 listopada). 

 

- Izabela Terela, Andrzej Grzegorczyk (redakcja), Teki edukacyjne. 

 

- Sylwia Wielichowska, Walczące kobiety, „Ziemia Łódzka” nr 11, listopad 2018 (ISSN 

1640-9337). 

 

- Sylwia Wielichowska, Kobiety w walce o Niepodległość, „Tylna 14. Czasopismo 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi”, nr. 30/2018, s. 57-64 (ISSN 2083-2109). 

 

- Sylwia Wielichowska,  Kobiece twarze Niepodległości - katalog do wystawy czasowej o 

tym samym tytule (ISBN 978-83-946618-5-4). 

 

- Grzegorz Wróbel, Spotkania z młodzieżą z Izraela na terenie b. Stacji Radegast, „Niedziela 

Łódzka” (luty 2018 r.) 
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- Wojciech Źródlak, Posłowie do publikacji Magdaleny Starzyckiej, Na niby i naprawdę. 

 

 

3. Sesje, sympozja, konferencje naukowe 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Przejmowanie i budowanie struktur polskiej władzy w pierwszych 

miesiącach niepodległości na przykładzie Łodzi i Pabianic – odczyt na konferencji „Prawne 

aspekty odzyskiwania niepodległości” zorganizowanej 19 listopada 2018 roku na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

- Sebastian Adamkiewicz – udział w organizowanej w Muzeum konferencji 

popularnonaukowej dla młodzieży licealnej pt. „Cena wolności słowa”, podczas której 

przedstawił historię pobytu J. Piłsudskiego w Łodzi (22 czerwca). 

 

- Karol Jadczyk, Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz. Sylwetki oprawców w świetle 

zeznań i wspomnień naocznych świadków, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Oblicza Wojny”, pt.: „Ludzie wojny”  (Łódź, 7-8 czerwca 2018 r.) 

 

- Karol Jadczyk, Śladami kampanii zbrojnych i dowódców Powstania Styczniowego w 

gminie Stryków. Bitwy pod Dobrą 24 II 1863 r. i Dobieszkowem 25 IX 1863 r. Sesja 

popularno-naukowa Śladami kampanii zbrojnych i bohaterów Powstania Styczniowego w 

rejonie Strykowa, wpisująca się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

(Dobieszków 28 września 2018 r.) 

 

- Agnieszka Jędrzejewska, Rok 1918 w regionie piotrkowskim – konferencja 

popularnonaukowa „W Stulecie Niepodległej-region piotrkowski” zorganizowana na 

Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w 

Piotrkowie Trybunalskim (16 marca 2018). 

 

- Agnieszka Jędrzejewska, Kult Tadeusza Kościuszki wśród chłopów II RP – konferencja 

zorganizowana przez Starostę Powiatu  Piotrkowskiego i Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim w ramach obchodów święta państwowego 

Dzień walki i męczeństwa wsi polskiej (12 lipca 2018 r., Piotrków Trybunalski). 
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- Agnieszka Jędrzejewska, Walczyć czy odstąpić? Dylematy i postawy oficerów Obszarów 

Warownych „Grodno” i „Wilno” we wrześniu 1939 roku – konferencja naukowa Oblicza 

wojny, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego (7-8 czerwca 2018 r.) 

Agnieszka Jędrzejewska, Szkolenie łódzkich pułków Przysposobienia Wojskowego w świetle 

programu „Naród pod bronią” w latach 1935-1939 – konferencja naukowa pt. Historia 

wojskowości a polityka, zorganizowana w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 

Warszawie, przez Stowarzyszenie Historyków Wojskowości w ramach XIV Forum 

Historyków Wojskowości (21-22 września 2018). 

 

Agnieszka Jędrzejewska, Polskie drogi do niepodległości w zbiorach Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi – konferencja naukowa Bajończycy i inni. Szkice z dziejów 

polskiej irredenty” zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe przez 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe (4 

października 2018 r.). 

 

- Jakub Parol, Praca przymusowa w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz – 

konferencja Praca przymusowa podczas II wojny światowej, jej pamięć i konsekwencje, 

Szczecin (8-9 maja 2018 r.) 

 

- Jakub Parol, Wizerunek Waltera Pelzhausena komendanta więzienia na Radogoszczu w 

relacjach i zeznaniach byłych więźniów, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Oblicza 

wojny - Ludzie wojny” Łódź  (7-8 czerwca 2018 r.) 

 

- Izabela Terela, Makieta getta – konferencja naukowa The XI-th Congress of the European 

Association for Jewish Studies (18 lipca). 
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VI Działalność edukacyjna  

 

 

W szeroko rozumianej działalności oświatowo-kulturalnej Muzeum, wszystkie 

inicjatywy i formy realizacyjne służą jednemu celowi – edukacji historycznej społeczeństwa, 

a w tym szczególnie młodzieży. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi poprzez 

działalność edukacyjną i informacyjną popularyzuje wiedzę dotyczącą historii narodu 

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

tradycje niepodległościowe, które stanowią jedną z głównych podstaw kształtowania się 

tożsamości narodowej. 

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 i warsztaty 

Działalność edukacyjna w roku sprawozdawczy 2018 r. została zdominowana przez setną 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dział Edukacyjny przygotował bogatą 

ofertę różnych zajęć, które były organizowane zarówno w siedzibie głównej Muzeum, jak i 

poza murami placówki. W związku z przypadającą rocznicą wprowadzono także szereg 

zmian do dotychczasowej oferty. 

 

a) Opracowano i wprowadzono od września specjalną ofertę edukacyjną na 100-lecie 

niepodległości – wykorzystano zarówno zajęcia wcześniej prowadzone, jak i 

zaproponowano nowe. Oferta wyglądała następująco: 

- dla klas I SP  dwa rodzaje warsztatów - Zabawy plastyczne z godłem lub Zabawy z 

symbolami narodowymi; 

- dla klas II SP zajęcia - Wokół święta 11 listopada; 

- dla klas III-IV SP trzy rodzaje zajęć - Wokół Legionów Polskich lub Kto to taki? - dzięki 

niemu świętujemy 11 listopada lub Polskie Symbole Narodowe; 

- dla klas V-VI SP dwa rodzaje zajęć - Dzień z Józefem Piłsudskim lub Święto 11 listopada;   
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- dla klas VII-VIII SP i Gimnazjum dwa rodzaje zajęć - Krótka historia. O pobycie Józefa 

Piłsudskiego w Łodzi lub Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I wojnie 

światowej 

- dla klas V-VIII SP i Gimnazjum Legionowe twarze niepodległości – pod tym tytułem kryją 

się dwa zajęcia w jednym: lekcja muzealna o legionach polskich i warsztaty historyczno-

literackie. Podczas zajęć wykonywano zadanie plastyczne oraz zapoznawano się z 

fragmentami opowiadania z książki „Walka o wolność, 10 opowiadań z czasów rozbiorów” 

(red. Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła Łódź 2017). Dodatkową 

atrakcją na zajęciach były film o legionach polskich oraz megapuzzle; 

- dla Szkół Średnich specjalne spacery (m. in. Śladami Józefa Piłsudskiego w Łodzi; Łódzcy 

bohaterowie Niepodległości) oraz prelekcje (Tradycja obchodów Święta Niepodległości lub 

Pierwsze dni Niepodległej Polski), a także lekcje muzealne Jak feniks z popiołów – 

odrodzenie Rzeczypospolitej po I wojnie światowej (elementem lekcji jest quiz wiedzy z 

nagrodami), Polscy prezydenci. Ilu ich było w naszej historii? (elementem lekcji jest praca z 

tekstem źródłowym) oraz Electio viritim. Pierwsza wolna elekcja (elementem lekcji jest praca 

w grupach i debata). 

Za realizację zajęć odpowiedzialni byli: Kamila Lutek Urbaniak oraz Piotr Spólnicki. 

 

b) Jesienią 2018 r na potrzeby nowej strony internetowej Muzeum opracowano nowy opis 

całej oferty edukacyjnej, wraz ze zmianą poszczególnych kategorii i podkategorii. 

Nowy podział oferty edukacyjnej wygląda następująco: 

 Kategoria 1.: Przedszkola – podkategorie: Warsztaty 

 Kategoria 2.: Szkoły Podstawowe klasy I-II – podkategorie: Warsztaty; Lekcje 

Muzealne 

 Kategoria 3.: Szkoły Podstawowe klasy III-IV – podkategorie: Warsztaty; Lekcje 

Muzealne 

 Kategoria 4. : Szkoły Podstawowe klasy V-VIII – podkategorie: Oprowadzanie; 

Warsztaty; Lekcje Muzealne; Prelekcje 

 Kategoria 5.: Szkoły Podstawowe klasy V-VIII – podkategorie: Oprowadzanie; 

Warsztaty; Lekcje Muzealne; Prelekcje 

 Kategoria 6.: Szkoły Średnie – podkategorie: Oprowadzanie; Warsztaty; Lekcje 

Muzealne; Prelekcje 
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 Kategoria 7.: Dorośli – podkategorie: Oprowadzanie; Warsztaty; 

Wykłady/Odczyty/Debaty 

 Kategoria 8.: Seniorzy – podkategorie: Oprowadzanie; Warsztaty; Lekcje Muzealne; 

Prelekcje 

 Kategoria 9: Rodzice z Dziećmi 

Nową kategoryzację zajęć opracowała Kamila Lutek-Urbaniak. 

 

A. W siedzibie głównej Muzeum, w ofercie edukacyjnej przez cały rok były 

realizowane następujące lekcja muzealne oparte o wystawy stałe: 

a) 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 lekcja muzealna 

jest połączona z wykonaniem zadania warsztatowego i składa się z dwóch części, 

pierwsza odbywa się na wystawie, a druga w sali warsztatowej)  

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Marta Gębalska (do 

maja 2018 r.), Piotr Spólnicki (od czerwca 2018 r.) 

 

b) przeznaczone dla klas V-VIII SP i szkół gimnazjalnych: „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” (lekcje 

uzupełnione są zadaniami do wykonania)  

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski, 

Piotr Spólnicki 

 

c) 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 za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Konrad 

Czernielewski 

 

d) przeznaczone dla młodzieży z klas VII –VIII SP, gimnazjów, szkół średnich 

i dorosłych „Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice 
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i podobieństwa", "Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po 

I Wojnie Światowej” i „A żołnierze chwytają za broń” (lekcja "Jak feniks z 

popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej” uzupełniona jest 

filmem o legionach polskich i quizem wiedzy). 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski, 

Grzegorz Wróbel, Piotr Spólnicki 

 

e) przeznaczone dla szkół średnich i dorosłych: „Rzecz o Józefie Piłsudskim”, 

„Rewolucja 1905-1907” 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak 

 

Do marca 2018 r. odbywały 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 

(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”) . 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Konrad Czernielewki 

 Tadeusz Kościuszko – życie i sukcesy – lekcja uzupełniona o film o insurekcji 

kościuszkowskiej (15 minut) i kartę pracy. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Grzegorz Wróbel 

 

Do maja 2018 r. odbywała 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. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Andrzej Kacperski 

 

Nowe lekcje muzealne opracowane i wprowadzone w 2018 r.: 

 Wokół Święta 11 Listopada – dla klas I-II SP (od września) - Podczas zajęć dzieci 

poznają granice dzisiejszej Polski (poprzez zadanie plastyczne), dowiedzą się, że 

kiedyś to państwo było o wiele większe, ale w pewnym momencie zniknęło z map 

Europy, aby z powrotem pojawić się na nich 11 listopada 1918 r. Zajęciom towarzyszy 
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poznanie piosenki pt. „Jedenasty listopada”, którą uczestnicy zajęć spróbują zaśpiewać 

w ramach podsumowania spotkania z historią. Pomysłodawcą zajęć była Kamila 

Lutek-Urbaniak, realizowała je wraz z Piotrem Spólnickim.  

 Wokół Legionów Polskich” (od września) – oferta dla klas III-V SP. Zajęcia te to 

świetna okazja do oswojenia się z wystawą „Drogi do Niepodległej”. Poprzez krótkie 

oprowadzanie po ekspozycji uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę o Legionach 

Polskich, następnie w drużynach wykonują plakat, któremu towarzyszy dodatkowe 

zadanie związane z poszukiwaniem wybranych eksponatów prezentowanych na 

wystawie. Pomysłodawcą zajęć była Kamila Lutek-Urbaniak, realizowała je wraz z 

Piotrem Spólnickim.  

 Legionowe Twarze Niepodległości (od września) – dla klas VI-VIII SP i Gimnazjum 

- W wersji podstawowej zajęcia odbywają się w formie warsztatów z wykorzystaniem 

megapuzzli. W wersji rozszerzonej pod tym tytułem realizowano dwa zajęcia: lekcję 

muzealną o legionach polskich i warsztaty historyczno-literackie. Podczas zajęć 

wykonywano zadanie plastyczne i zapoznawano się z fragmentem opowiadania z 

książki Walka o wolność, 10 opowiadań z czasów rozbiorów (red. Grażyna Bąkiewicz, 

Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła Łódź 2017). Dodatkową atrakcją na zajęciach 

jest film o Legionach Polskich oraz megapuzzle. Pomysłodawcą zajęć była Kamila 

Lutek-Urbaniak, realizowała je wraz z Piotrem Spólnickim oraz Konradem 

Czernielewskim 

 

W 2018 r. w siedzibie głównej Muzeum przeprowadzono 237 lekcji muzealnych (168 

płatnych i 69 bezpłatnych - w ramach dostępu do kultury, współpracy z innymi instytucjami i 

projektów edukacyjnych): 

 Kto to taki – dzięki niemu świętujemy 11 listopada ? – 31 lekcji 

 Moja I wizyta w muzeum – 4  

 Dzień z Tadeuszem Kościuszko – 16  

 Tadeusz Kościuszko życie i sukcesy - 6 

 Dzień z Józefem Piłsudskim – 25 

 Tadeusz Kościuszko i jego miłość do ojczyzny – 7 

 Trzeci maja to nie żart konstytucje trzeba znać – 21 

 Rzecz o Powstaniu Listopadowym – 3 

 A żołnierze chwytają za broń – 5 
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 Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej - 33 

 Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa - 8 

 Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi – 25 

 Wokół święta 11 listopada - 23 

 Legionowe Twarze Niepodległości - 45 

 Wokół Legionów Polskich – 31 

 

B. W ofercie edukacyjnej w siedzibie głównej Muzeum przez cały rok były realizowane 

następujące warsztaty: 

 

a) przeznaczone dla przedszkoli i klas I-IV SP: Malowanki Historyczne, Polskie Symbole 

Narodowe. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki 

 

b) 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 za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki  

 

c) przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów – Odszukaj Artefakt (wersja 

średniozaawansowana), warsztaty historyczno-modelarskie, Artur Grottger. Malarz 

Powstania Styczniowego (warsztaty z elementami prelekcji), Niedźwiedź Wojtek – 

żołnierz II Korpusu Polskiego (warsztaty z elementami prelekcji)  

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Konrad 

Czernielewski, Grzegorz Wróbel.  

 

d) przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów - Odszukaj Artefakt (wersja 

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

elementami prelekcji). 

Osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski 

 

e) przeznaczone dla seniorów – Karaoke Pieśni Patriotycznych 

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak.  
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W 2018 r. opracowano i wprowadzono też nowe warsztaty: 

 

 Zabawy z Symbolami Narodowymi (od września) – dla klas I-II SP - Podczas 

warsztatów uczestnicy dowiedzą się czemu Polska flaga jest biało-czerwona, skąd się 

wziął Orzeł Biały i dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” nosi taki tytuł. Podczas zajęć 

dzieci wykonują wycinane piórka dla orła, kolorują malowankę i śpiewają hymn. 

Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak.  

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki 

 

 Opowieści o Irenie Sendlerowej (od marca) – dla klas III-IV SP - Te zajęcia to dobra 

okazja aby w przystępny sposób pochylić się nad tematem wojny poprze poznanie 

historii Ireny Sendler. Podczas zajęć wykorzystane są czytanki dla dzieci o bohaterce 

spotkania oraz fragment filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej”. W ramach podsumowania 

tematu na zajęciach wykonywane jest specjalne zadanie plastyczne lub pisany jest list 

do bohaterki zajęć.  

Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak. Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila 

Lutek-Urbaniak i Piotr Spólnicki. 

 Medale (od marca) – dla klas III-VIII SP - te warsztaty to wspaniała okazja do 

oswojenie się w przestrzenią wystawy. W ich pierwszej części dzieci zapoznają się z 

medalami i odznaczeniami znajdującymi się na wystawie stałej „Drogi do 

Niepodległej 1791-1921” i mają za zadanie naszkicować wybrany medal. W drugiej 

części, w sali warsztatowej, trzeba odtworzyć naszkicowany medal z masy 

plastycznej.  

Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak. Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila 

Lutek-Urbaniak i Konrad Czernielewski. 

 Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata (od marca) – dla klas 

VI-VIII SP i szkół średnich - zajęcia opierają się na pracy w grupach: klasa zostaje 

podzielona na trzy drużyny, które zbierają przez zajęcia punkty (wygrywa ta, która 

zbiorze najwięcej). Zajęciom towarzyszy sprawdzenie wiedzy ogólnej uczestników na 

tematy poruszane podczas zajęć  w postaci quizu wprowadzającego, krótka opowieść 

o Irenie Sendler i wypełnianie karty pracy.  

Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak. Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila 

Lutek-Urbaniak. 



59 
 

 Śpiewanie pieśni patriotycznych (od września) – dla szkół średnich i seniorów. Jest 

to świetna okazja żeby odświeżyć sobie melodie znane wszystkim Polakom, które 

opowiadają o ważnych wydarzeniach z historii Polski. W repertuarze znalazły się 

pieśni z okresu zaborów, które powstawały ku pokrzepieniu serc, pieśni legionowe 

i inne.  

Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak. Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila 

Lutek-Urbaniak. 

 Wariacje plastyczne na temat kokardy narodowej (od września) – dla szkół 

średnich i seniorów – podczas warsztatów każdy z uczestników tworzy kokardę 

narodową, którą będzie mógł zabrać ze sobą. Warsztaty połączone są z krótką 

opowieścią o historii kokardy narodowej.  

Opracowanie Kamila Lutek-Urbaniak. Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila 

Lutek-Urbaniak. 

 Legionowe Twarze Niepodległości (od września ) w wersji podstawowej – dla klas 

V-VIII SP. W wersji podstawowej zajęcia odbywają się w formie warsztatów z 

wykorzystaniem megapuzzli. W wersji rozszerzonej pod tym tytułem kryją się dwa 

zajęcia w jednym: lekcja muzealna o legionach polskich i warsztaty historyczno-

literackie. Podczas zajęć zostaje wykonane zadanie plastyczne i uczestnicy poznają 

fragmenty opowiadania z książki Walka o wolność, 10 opowiadań z czasów rozbiorów 

(red. Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła Łódź 2017). 

Dodatkową atrakcją na zajęciach jest film o Legionach Polskich oraz megapuzzle. 

Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak. Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila 

Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski i Piotr Spólnicki. 

 

W roku sprawozdawczym 2018 prowadzono także patriotyczne warsztaty i zabawy na różne 

okazje i rocznice (20 z udziałem 620 osób):  

 22.02.2018 r. - dwukrotnie specjalne warsztaty dla dzieci o Józefie Piłsudskim. – 

wzięło w nich udział w sumie 61 osób. Warsztaty odbyły się w ramach wydarzenia 

Dni Józefa Piłsudskiego. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak  

 1.03.2018 r. - zorganizowane dwukrotnie specjalne warsztaty z okazji „Narodowego 

Dnia Pamięci o Żołnierzy Wyklętych - wzięło w nich udział w sumie 56 osób. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak. 
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 2 i 3.05.2018 r. – zabawa Znajdź Artefakt oraz zabawy z Kokardą Narodową oraz 

warsztaty patriotyczne o symbolach narodowych, w ramach „Majówka z muzeum” - 

w sumie 61 osób.  

Osoba odpowiedzialna Kamila Lutek-Urbaniak. 

 30.05.2018 r. – specjalne bezpłatne warsztaty w ramach „Dzień Dziecka w Muzeum” 

przez cały dzień 6 warsztatów - w sumie 148 osób 

Osoby odpowiedzialne Kamila Lutek-Urbaniak, Agnieszka Pawlak-Damska, Konrad 

Czernielewski   

 29.07.2018 r. - specjalne warsztaty Karaoke Patriotyczne - 5 osób. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak. 

 1.08.2018 r. – zorganizowano dwukrotnie specjalne warsztaty patriotyczne w związku 

z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego - w sumie 56 osób. 

Osoba odpowiedzialna za ręlizację: Kamila Lutek-Urbaniak. 

 15.08.2018 r. - całodniowa zabawa mini Znajdź Artefakt oraz specjalne warsztaty 

patriotyczne: zabawy plastyczne z godłem w ramach Dnia za Stefanem Pogonowskim 

- 78 osób. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki. 

  27-28.09.2018 r. – dwa specjalne warsztaty w ramach Weekend Seniora – 18 osób -

akcja 60 + kultura. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak. 

 11.11.2018 r. - całodniowa zabawa mini Znajdź Artefakt oraz warsztaty rodzinne 

„Legionowe Twarze Niepodległości” - 112 osób. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki.  

 15.11.2018 r. i 3.12.2018 r. - dwukrotnie specjalne warsztaty dla nauczycieli na 100-

lecie Niepodległości w Ramach edukacji patriotycznej. Pierwsze warsztaty dotyczyły 

historycznych gier dydaktycznych i rozwiązań metodycznych w realizacji programu 

edukacji patriotycznej. Drugie warsztaty dotyczyły form warsztatowych i 

multimediów w edukacji patriotycznej - z wykorzystaniem wystawy czasowej Kobiece 

Twarze Niepodległości, historycznych megapuzzli i zabawy Odszukaj Artefakt – w 

sumie w obu warsztatach wzięło udział 25 nauczycieli. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak.  
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Statystyka z przeprowadzonych warsztatów w 2018 r. – ilość 412 (218 płatnych i 194 

bezpłatne w ramach dostępu do kultury; ferii zimowych i wakacji; współpracy z innymi 

instytucjami i projektów edukacyjnych) 

 Polskie Symbole Narodowe – 39 

 Odszukaj Artefakt – 29 

 Malowanki Historyczne – 14 

 Kokardy Narodowe – 12 

 Zabawy Plastyczne z godłem – 15 

 Karaoke Pieśni Patriotycznych – 6 

 Przygody Niedźwiedzia Wojtka – 26 

 Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego – 7 

 Wokół życia rycerza – 21 

 Warsztaty historyczno-modelarskie – 8 

 Chrzest Mieszka I – 12 

 Dzień z Janem Matejką – 26 

 Medale – 23 

 Opowieści o Irenie Sendlerowej – 26 

 Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata – 19 

 Wariacje Plastyczne na temat Kokardy Narodowej - 5 

 Zabawy z Symbolami Narodowymi -34 

 Legionowe Twarze Niepodległości w wersji podstawowej – 52 

 Specjalne warsztaty patriotyczne z różnych okazji i rocznic – 20 

 Warsztaty ze specjalnego cyklu na `100-lecie niepodległości - 18 

 

C. Oddział Martyrologii Radogoszcz - w związku z realizacją projektu Budowanie 

nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną i całkowitym wyłączeniem Oddziału 

z dostępności dla zwiedzających, działalność edukacyjna tegoż Oddziału prowadzona była 

w ograniczonej formie i dostępności. Jednocześnie, mając na uwadze wymagania stawiane 

w projektach prowadzonych w ramach ministerialnego Programu Wspieranie 

samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci, została ona niejako 

podporządkowana realizacji tychże projektów, a jej głównym celem była promocja 

obydwu zadań (szczegółowy opis zadań w rozdziale VII.2. i VII.3) i propagowanie wiedzy 
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na temat byłego hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz 

(Jadwiga Pińkowska, Joanna Sporczyk-Moskal). W ramach powyższego przeprowadzono 

następujące lekcje muzealne: 

 Radogoszcz 1939-1945. Historia więzienia 

 Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 

 Sowieckie obozy jenieckie 

 Martyrologia polskich dzieci na przykładzie obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej 

w Łodzi 

 Oprawcy i ofiary. Warunki życia codziennego w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym 

Radogoszcz 

 Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz we wspomnieniach więźniów 

Powyższe tematy były realizowane zarówno w szkołach podstawowych, jak 

i ponadpodstawowych, a poziom merytoryczny poszczególnych zajęć był każdorazowo 

dostosowywany do wieku, wiedzy i wrażliwości odbiorcy. Cykl lekcji realizowany był 

również dla młodzieży z opiekuńczych ośrodków wychowawczych oraz uczestników 

warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie przeprowadzono 30 zajęć, w których wzięło udział 

869 uczestników. 

Jednocześnie przygotowywany jest nowy program edukacyjny dla Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz, dla którego punktem wyjścia będzie nowa ekspozycja stała w 

Oddziale. Założenia i ogólna struktura programu są ściśle skorelowane z podstawą 

programową szkół wszystkich szczebli (dr Katarzyna Czekaj-Kotynia). 

Szeroko rozumiana działalności edukacyjno-promocyjna Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz to także zajęcia o charakterze warsztatowym, w głównej mierze dla młodzieży 

szkół podstawowych. W ramach tychże przeprowadzono następujące warsztaty: 

 Puzzle historyczne 

 Znajdź artefakt  

Łącznie, w roku sprawozdawczym, przeprowadzono 9 zajęć o charakterze 

warsztatowym, w którym uczestniczyło 333 uczniów. 

 

D. Oddział Stacja Radegast 

Przeprowadzono 24 lekcje muzealne, głównie w okresie przed zamknięciem Oddziału 

(do 16 kwietnia). Ich tematem była historia getta oraz Stacji Radegast opowiedziana na 

podstawie wystawy stałej. Cztery z nich przeprowadzone były w Kuźni Romów i dotyczyły 
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zagłady Romów i Sinti. Wzięło w nich udział 480 osób. Osoby odpowiedzialne za realizację: 

Izabela Terela, Sławomir Gawlik, Andrzej Grzegorczyk. 

12 czerwiec przeprowadzono natomiast warsztaty dla młodzieży polsko-niemieckiej dla 

IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Projekt finansowany był z Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej. Warsztaty dotyczyły historii getta i zostały prowadzone w 

języku angielskim. Osoby odpowiedzialne za realizację: Izabela Terela i Andrzej 

Grzegorczyk.  

 

2. Prelekcje, wykłada, odczyty 

W 2018 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. W bieżącym roku sprawozdawczym kontynuowano, 

trwającą już od kilku lat, współpracę z Aresztem Śledczym przy ul. Smutnej. 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 ofercie Edukacyjnej Muzeum w siedzibie głównej Muzeum przez cały rok 

pozostawały następujące prelekcje: 

a) Przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów: „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.)  

Odpowiedzialni za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak,  Konrad Czernielewski, Grzegorz 

Wróbel, Piotr Spólnicki. 

 

b) Przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów: 

 „Stanisław August Poniatowski i jego czasy” 

 „Ku naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja” 

 „Tadeusz Kościuszko – obywatel świata”  
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 „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” (wybrane zagadnienia: szkoła, 

studia, zesłanie na Syberię, działalność w PPS, I wojna światowa i Legiony 

Polskie) 

 „Syberia – historia zesłań Polaków” 

 „Żołnierze Wyklęci –  mity i kontrowersje” 

Odpowiedzialni za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak,  Konrad Czernielewski, 

Andrzej Kacperski, Grzegorz Wróbel 

 

Nowe prelekcje opracowane i wprowadzone w 2018 r. 

 Pierwsze dni Niepodległości (od września 2018 r.) dla klas VII-VIII SP i Szkół 

Średnich - opowieść o tym Jak wyglądały pierwsze dni Niepodległości? Czy 

budowa niepodległego państwa polskiego przyszła nam bez problemów? Jak 

Polacy przejmowali władzę w wybranych miastach? 

Opracowanie i prowadzenie Kamila Lutek-Urbaniak; Konrad Czernielewski 

 

 Polscy Prezydenci – ilu ich było w naszej historii (od września 2018 r.) dla klas 

VII-VIII SP i szkoły średniej. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość 

prześledzić ewolucję urzędu prezydenta począwszy od czasów II 

Rzeczypospolitej, poprzez okres władz na uchodźstwie, lata powojenne, aż po 

czasy współczesne. Uczestnicy zapoznają się z sylwetkami polskich prezydentów. 

Dowiedzą się, który z nich pełnił tę funkcję przez niecały dzień, który aż 25 lat, a 

także w jakich okresach Polska miała dwóch prezydentów na raz. Oprócz części 

wykładowej uczestnicy wezmą udział w pracy z tekstami źródłowymi 

(fragmentami kolejnych polskich konstytucji).  

Opracowanie i prowadzenie: Piotr Spólnicki 

 

 Electio Viritim. Pierwsza wolna elekcja - od września 2018 r.) dla klas VII-VIII 

SP i szkoły średniej. Już dynastia Jagiellonów zalicza się w poczet władców 
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elekcyjnych, ale dopiero począwszy od 1573 r. Polska wybierała króla w 

powszechnym głosowaniu szlacheckiej braci. Jak do tego doszło, jaki przebieg 

miała pierwsza wolna elekcja i kto zgłosił swoją kandydaturę do naszego tronu? 

Uczestnicy zajęć zastanowią się, który z kandydatów, ich zdaniem, byłby  

najlepszym monarchą. Być może wcale nie ten, który ostatecznie sięgnął po tytuł 

króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego.  

Opracowanie i prowadzenie Piotr Spólnicki 

 

Prelekcje i wykłady przeprowadzone poza muzeum przez Dział Edukacyjny: 

 

 Konrad Czernielewski (38 wykładów, ok. 1123 słuchaczy): 

 11 stycznia Od broni odprzodowej do karabinków automatycznych dla uczniów klasy VII 

SP nr 58 (1 osoba dorosła i 26 młodzieży) z pokazem multimedialnym 

 11 stycznia Od broni odprzodowej do karabinków automatycznych dla Kółka 

Historycznego w SP nr 58 (1 osoba dorosła i 12 młodzieży oraz 5 dzieci) z pokazem 

multimedialnym 

 25 stycznia Józef Piłsudski 1867-1935 w Zakładzie Karnym nr 2 (29 dorosłych) z 

pokazem multimedialnym 

 26 stycznia  Bolesław Wieniawa Długoszowski 1881-1942 w Areszcie Śledczym (27 

dorosłych) z pokazem multimedialnym 

 9 lutego Z obcych portów [Polska Marynarka Wojenna w latach II wojny światowej] w 

Areszcie Śledczym (23 dorosłych) z pokazem multimedialnym 

 22 lutego Odzyskanie Niepodległości w 1918 roku w Zakładzie Karnym nr 2 (21 

dorosłych) z pokazem multimedialnym 

 1 marca Żołnierze Wyklęci. „Warszyc” i Konspiracyjne Wojsko Polskie w Areszcie 

Śledczym (27 dorosłych) z pokazem multimedialnym 

 16 marca Józef Piłsudski 1867-1935 w Zakładzie Karnym nr 1 (45 dorosłych) z pokazem 

multimedialnym 

 29 marca Żołnierze Wyklęci. „Warszyc” i Konspiracyjne Wojsko Polskie w Zakładzie 

Karnym nr 2 (25 dorosłych) z pokazem multimedialnym 

 6 kwietnia w Areszcie przy ulicy Smutnej Kulisy zbrodni katyńskiej. Straty osobowe 

garnizonu łódzkiego Wojska Polskiego (21 dorosłych) – połączony z pokazem 

multimedialnym 

 19 kwietnia w SP nr 58 Z obcych portów dla klasy VII (1 osoba dorosła i 21 uczniów) 
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 19 kwietnia w SP nr 58 Z obcych portów dla Kółka Historycznego (1 osoba dorosła, 12 

młodzieży, 4 dzieci) 

 11 maja w Areszcie przy ulicy Smutnej Józef Piłsudski 5 XII 1867  12 V 1935 (27 

dorosłych), połączony z pokazem multimedialnym 

 17 maja w Więzieniu przy ul. Kraszewskiego Konstytucja 3 Maja 1791 roku (28 

dorosłych), połączony z pokazem multimedialnym 

 7 czerwca w Instytucie Historii UŁ Adam Brzechwa-Ajdukiewicz. Ostatni dowódca 26 

Dywizji Piechoty na sesji naukowej pt.: Ludzie Wojny (75 dorosłych); odbyła się ona w 

ramach III Konferencji Naukowej Oblicza Wojny w dniach 7-8 VI 2018 roku 

 15 czerwca w Areszcie przy ulicy Smutnej Legiony Polskie 1914-1917 (31 dorosłych) – 

połączony z pokazem multimedialnym 

 21 czerwca w Więzieniu przy ul. Kraszewskiego Traktat Wersalski (25 dorosłych) – 

połączony z pokazem multimedialnym 

 22 czerwca w Więzieniu przy ul. Beskidzkiej Stulecie odzyskania Niepodległości (45 

dorosłych) – połączony z pokazem multimedialnym 

 1 lipca – w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pt. Koncepcje rozbudowy Polskiej 

Marynarki Wojennej w)latach 1918-1939 (połączony z pokazem multimedialnym dla 26 

osób dorosłych) 

 6 lipca – w Areszcie Śledczym na Smutnej w Łodzi pt. Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 

Anno Domini 1410 (połączony z pokazem multimedialnym dla 37 osób dorosłych) 

 26 lipca – w Zakładzie Karnym przy ul. Kraszewskiego pt. Ignacy Jan Paderewski 

(połączony z pokazem multimedialnym dla 31 osób dorosłych) 

 24 sierpnia – w Areszcie Śledczym na Smutnej w Łodzi pt. W ogniu walki. Bitwa 

Warszawska (połączony z pokazem multimedialnym dla 29 osób dorosłych) 

 16 września – Muzeum w Łowiczu pt. Uzbrojenie polskich formacji wojskowych w 

latach I wojny światowej (połączony z pokazem multimedialnym dla 12 osób dorosłych) 

 21 września w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie na XIV 

Forum Historyków Wojskowości: Apolityczność armii II Rzeczypospolitej. Prawda czy 

fikcja? dla  25 dorosłych 

 13  października w Instytucie Archeologii UŁ: Od broni odprzodowej do pierwszych 

karabinków automatycznych, dla studentów Akademii Bronioznawstwa (10 dorosłych); 

połączony z pokazem multimedialnym 

 13  października w Instytucie Archeologii UŁ: Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej 
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broni palnej od początku XIX wieku do końca II wojny światowej, dla studentów 

Akademii Bronioznawstwa (10 dorosłych); połączony z pokazem multimedialnym 

 13  października w Instytucie Archeologii UŁ: Karabiny formacji polskich wojskowych 

oraz Wojska Polskiego w latach 1914-1939, dla studentów Akademii Bronioznawstwa 

(10 dorosłych); połączony z pokazem multimedialnym 

 15 października w Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Maz.: Ziemia Rawska w 

pierwszych latach Niepodległej (25 osób dorosłych); połączony z pokazem 

multimedialnym 

 19 października w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Kolekcja broni palnej w 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Problemy i postulaty wygłoszony na III 

Kolokwium „Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa łódzkiego. Kolekcje 

muzealne” (48 dorosłych); połączony z pokazem multimedialnym 

 26 października w Areszcie Śledczym pt.: Z dziejów garnizonu łódzkiego Wojska 

Polskiego 1918-1939 dla 26 dorosłych; połączony z pokazem multimedialnym 

 8 listopada w Zakładzie Karnym na Kraszewskiego Polska Organizacja Wojskowa 1914-

1918 dla 31 dorosłych 

 9 listopada w SP Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi 3 prelekcje Odzyskanie 

Niepodległości przez Polskę; połączone z pokazem multimedialnym (140 dzieci, 130 

młodzieży, 20 dorosłych) 

 15 grudnia w Instytucie Archeologii UŁ: Broń strzelecka kawalerii polskiej. Z 

problematyki unifikacji uzbrojenia armii II Rzeczypospolitej, dla studentów Akademii 

Bronioznawstwa (10 dorosłych); połączony z pokazem multimedialnym11 stycznia  Od 

broni odprzodowej do karabinków automatycznych dla uczniów klasy VII SP nr 58 (1 

osoba dorosła i 26 młodzieży) z pokazem multimedialnym 

 

 Kamila Lutek-Urbaniak (26 prelekcji, ok. 875 słuchaczy): 

- wygłoszenie prelekcji dla Biblioteki ul. Bednarska 24 Syberia – historia zesłań 

Polaków  - VII klasy SP – 45 słuchaczy (7.02.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcja dla Biblioteki ul. Żubardzka 3 Syberia – historia zesłań Polaków  

- dorośli – 24 słuchaczy (12.02.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcja dla SP nr 152 w Łodzi Żołnierze Wyklęci. Mity i kontrowersje – 

VII klasy – 51 słuchaczy (28.02.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcja dla SP nr 111 w Łodzi Żołnierze Wyklęci. Mity i kontrowersje – 

VII klasy – 53 słuchaczy (6.03.2018 r.) 
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- wygłoszenie prelekcja dla Gim. nr 10 w Łodzi Żołnierze Wyklęci. Mity i kontrowersje – 

dwie II klasy – 48 słuchaczy (28.03.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla Biblioteki ul. Przybyszewskiego 65 Tadeusza 

Kościuszko. Obywatel Świata – I klasy Technikum – w sumie 84 słuchaczy (2.04.2018 r. i 

27.04.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla XIII LO w Łodzi O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o 

Konstytucji 3 maja – dwie klasy II -  42 słuchaczy (20.04.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla XV LO w Łodzi O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz 

o Konstytucji 3 maja – dwie klasy I -  49 słuchaczy (7.05.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla XXXI LO w Łodzi O naprawie Rzeczypospolitej – 

rzecz o Konstytucji 3 maja – dwie klasy I -  53 słuchaczy (18.05.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla SP nr 24 w Łodzi O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz 

o Konstytucji 3 maja – dwie klasy VII  -  44 słuchaczy (25.05.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcje dla  Zespół Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich - O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja – dwie klasy VII  

-  48 słuchaczy (18.06.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Gim. nr 24 w Łodzi – III klasy – 81 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (25.09.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 145 w Łodzi – VIII klasy – 41 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (12.10.2018 r.) 

- wykłoszenie dwóch prelekcji dla Biblioteki ul. Wschodnia 42 – uczniowie VIII klas SP 

– 45 słuchaczy  Pierwsze dni Niepodległości (19.10.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Gim. nr 12 w Łodzi – III klasy – 73 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (5.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla domu dziecka w Zgierzu  w ramach współpracy a Fundacją 

Atlas – 15 słuchaczy Józef Piłsudski – droga do niepodległości (16.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla domu dziecka w Jedliczach koło Grotnik w ramach 

współpracy z Fundacją Atlas – 17 słuchaczy Józef Piłsudski – droga do niepodległości 

(30.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 174 w Łodzi – VIII klasy – 47 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (30.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 64 w Łodzi – VIII klasy – 45 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (23.11.2018 r.) 
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- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 199 – VIII klasy – 51 słuchaczy Józef Piłsudski – droga 

do niepodległości (7.12.2018 r.) 

 

 Piotr Spólnicki (12 prelekcji, ok. 516 słuchaczy) 

- wygłoszenie prelekcja dla Gim. nr 10 w Łodzi Józef Piłsudski Droga do Niepodległości 

– dwie III klasy – 53 słuchaczy (20.09.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 199 – VI klasy – 56 słuchaczy Rzecz o Polskich 

Symbolach Narodowych (28.09.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcja dla Biblioteki ul. Żubardzka 3 - dorośli – 29 słuchaczy Józef 

Piłsudski - Droga do Niepodległości (18.10.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla Biblioteki ul. Wschodnia 42 – uczniowie VI klas SP  - 

54 słuchaczy Rzecz o Polskich Symbolach Narodowych (26.10.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla domu dziecka w Zgierzu  w ramach współpracy z Fundacją 

Atlas – 13 słuchaczy Rzecz o Polskich Symbolach Narodowych (16.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Biblioteki w Niesółkowie – duża sala 105 słuchaczy Pierwsze 

dni Niepodległości (23.11.2018 r.) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla SP nr 110 – klasy VII-VIII – 92 słuchaczy Pierwsze 

dni Niepodległości (30.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla domu dziecka w Jedliczach koło Grotnik w ramach 

współpracy z Fundacją Atlas – 15 słuchaczy Rzecz o Polskich Symbolach Narodowych 

(30.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Biblioteki ul. Bednarska 24 Józef Piłsudski – Droga do 

Niepodległości  - VIII klasy SP – 47 słuchaczy (7.12.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 199 – V klasy – 52 słuchaczy Rzecz o Polskich 

Symbolach Narodowych (14.12.2018 r.) 

 

 Grzegorz Wróbel (22 prelekcje, ok. 1215 słuchaczy) 

- wygłoszenie dwóch prelekcji dla Gim. nr 10 w Łodzi – klasy III – 81 słuchaczy 

Pierwsze dni Niepodległości (8.01.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Sióstr Karmelitanek w Łodzi – dorośli - 35 słuchaczy 

Martyrologia duchowieństwa podczas II wojny światowej (22.01.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla XII LO w Łodzi – dwie klasy I – 40 słuchaczy Represje 

wobec opozycji komunistycznej w latach 1945-1953 (24.01.2018 r.) 
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- wygłoszenie prelekcji dla Zespołu Szkół w Sadkowicach – 160 słuchaczy Zbrodnia 

Katyńska (5.03.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla 26 Gim w Łodzi – dwie III klasy – 36 słuchaczy Początki 

chrześcijaństwa na ziemiach polskich (7.03.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla 46 Gim w Łodzi – jedna klasa – 23 słuchaczy Martyrologia 

duchowieństwa podczas II wojny światowej (13.03.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcja dla Biblioteki ul. Żubardzka 3 - dorośli – 20 słuchaczy Pierwsze 

dni Niepodległości (15.03.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla parafii w Tumie z okazji uroczystości pierwszo majowych – 

dorośli - 31 słuchaczy Święto 3 maja o Święto 11 listopada (1.05.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla XII LO – dwie klasy I – 45 słuchaczy – Martyrologia 

duchowieństwa podczas II wojny światowej (7.05.2018 r.) 

-  wygłoszenie pogadanki dla Przedszkola nr 41 w Łodzi – 32 słuchaczy Rzecz o polskich 

symbolach narodowych (17.05.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla SP nr 139 w Łodzi – VII klasy – 51 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (25.05.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi – I klasy – 79 

słuchaczy Pierwsze dni Niepodległości (5.10.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji w Szkole Salezjańskiej w Łodzi – seniorzy – 50 osób Żydzi – 

Polacy – relacje przez wieki historii (18.10.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Klubu Nauczyciela w Łodzi – dorośli – 40 osób – Łodzianki 

– sylwetki bohaterek AK (22.10.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Zespołu Szkół w Sadkowicach – cały dzień - 200 słuchaczy 

Pierwsze dni Niepodległości (6.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Biblioteki ul. Przybyszewskiego 25 – jedna klasa Technikum 

– 25 słuchaczy Pierwsze dni Niepodległości (9.01.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla XII LO w Łodzi – trzy klasy II – 65 słuchaczy Pierwsze dni 

Niepodległości (13.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla parafii w Tymie – dorośli -20 słuchaczy Duchowieństwo 

polskie XIX-XXI w., - udział w odzyskani niepodległości (15.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Szkoły Sportowej im. K. Górskiego w Łodzi – sala 

gimnastyczna – 150 słuchaczy Pierwsze dni Niepodległości (29.11.2018 r.) 

- wygłoszenie prelekcji dla Biblioteki ul. Przybyszewskiego 25 – dwie klasa Technikum 

– 60 słuchaczy  Józef Piłsudski – Droga do Niepodległości (30.11.2018 r.) 
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- wygłoszenie prelekcji dla Szkoły Sportowej im. M. Gortata w Łodzi – dwie klasy I  – 

45 słuchaczy Pierwsze dni Niepodległości (7.12.2018 r.) 

 

Prelekcje i wykłady przeprowadzone poza muzeum przez pozostałych pracowników 

merytorycznych: 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Józef Piłsudski, a niepodległość, wykład wygłoszony w ramach 

spotkania noworocznego na zaproszenie Miasta Wolbórz (27 stycznia 2018) 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Tadeusz Kościuszko – pierwszy polski rewolucjonista?, wykład w 

Salezjańskim Uniwersytecie III Wieku (12 kwietnia 2018) 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Jak Polska odzyskała niepodległość? – Miejski Ośrodek Kultury 

w Piotrkowie Trybunalskim (9 maja 2018) oraz Gminny Ośrodek Kultury w Piątku (15 

listopada 2018) 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Rola bibliotek w kształtowaniu tożsamości narodowej w XIX i na 

początku XX wieku, wykład w Wolborskim Centrum Kultury w ramach inauguracji projektu 

„Promocja czytelnictwa i bibliotek (12 maja 2018) 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Co robił Józef Piłsudski w Łodzi?, wykład w Salezjańskim 

Uniwersytecie III Wieku (9 października) 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Krótkie refleksje na temat polskiej drogi do niepodległości, XV 

LO w Łodzi (5 i 9 listopada)  

 

- Sebastian Adamkiewicz, Jak Polska odzyskała Niepodległość?, wykład w Salezjańskim 

Uniwersytecie III Wieku (15 listopada) 

 

- Sebastian Adamkiewicz, Skąd się wzięło Boże Narodzenie?, wykład w Salezjańskim 

Uniwersytecie III Wieku (6 grudnia) 
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- Sławomir Gawlik, Działalność Ireny Sendlerowej w kontekście ratowania dzieci 

żydowskich podczas II wojny światowej – prelekcja dla dzieci i młodzieży ze SP nr 33 w 

Łodzi przy ul. Lermontowej 7 (słuchaczy 200, 6 marca 2018 r.) 

 

- Andrzej Grzegorczyk, Jak człowiek tonie, to ten drugi musi mu podać rękę, lub choć mały 

palec - Irena Sendlerowa. Prelekcja w Bibliotece Publicznej w Łodzi, filia nr 65 w związku z 

obchodami Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych (8 marca) 

 

- Andrzej Grzegorczyk, Izabela Terela, Przybysze z Brzezin są źle ubrani i wynędzniali”. 

Zagłada getta w Brzezinach 1942 – prelekcja w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach na 

zaproszenie jednego z uczniów (liczba uczestników: 100; 21 maja 2018 r.) 

 

- Karol Jadczyk, Powstanie styczniowe w regionie łódzkim oraz gm. Lutomiersk. Obchody 

155 rocznicy Powstania Styczniowego (Lutomiersk 9 września 2018 r.)  

 

- Agnieszka Jędrzejewska, Ochotnicy do Legionów i Wojska Polskiego w latach 1914-1921 

w Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu Rawa dla 

Niepodległej. 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, Niepodległość i co dalej? Sprawa polska na Konferencji 

Paryskiej 1919 r. – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna. Filia nr 1, ul. 

Przybyszewskiego 46/48, Łódź (20 osób, 23 maja 2018 r.) 

 

- Agnieszka Pawlak-Damska, Niepodległość i co dalej? Sprawa polska na Konferencji 

Paryskiej 1919 r. – Łódzki Festiwal Fantastyki „Kapitularz” – panel historyczny, Wydział 

Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (10 osób, dorośli i młodzież, 8 września 2018 r.) 

 

- Sylwia Wielichowska, Historia więziennictwa – prelekcja wygłoszona w Areszcie 

Śledczym przy ul. Smutnej  (40 osób, 20 luty 2018 r.)  

 

- Sylwia Wielichowska, Kobiety w walce o niepodległość – prelekcja wygłoszona w: 

Muzeum w Łowiczu (ok. 150 młodzieży i dorosłych, 9 marca 2018 r.); Miejskiej Bibliotece 

Publicznej Łódź-Górna, filia nr 1 (ok. 35 młodzieży,15 marca 2018 r.); Areszcie Śledczym 

przy ul. Smutnej (ok. 50 osób, 21 sierpnia 2018 r.) 
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- Sylwia Wielichowska, Więzienie dla kobiet przy ul. Gdańskiej, jako element polityki terroru 

nazistowskich Niemiec wobec mieszkańców Kraju Warty – prelekcja w Bibliotece Publicznej 

im. J. Lorentowicza w Pabianicach (20 osób, 28 marca 2018 r.)  

 

- Sylwia Wielichowska, Kobiety, kultura, rewolucja – 100 lat uzyskania praw wyborczych 

kobiet – prelekcja wygłoszona podczas Forum Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60” – 

organizowanym przez Łódzki Dom Kultury w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie 

Trybunalskim (ok. 100 osób, 20 września 2018 r.) oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Pabianicach (ok. 65 osób, 18 październik 2018 r.)   

 

- Sylwia Wielichowska, Publicystyka orężem w walce o równouprawnienie – prelekcja 

wygłoszona w ramach Salonu Ciekawej Książki organizowanej w Hali Expo w Łodzi (10 

osób, 17 listopada 2018 r.)  

 

- Sylwia Wielichowska, Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce – prelekcja wygłoszona w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Struga, filia dla dorosłych nr 9 (ok. 45 osób, 30 

listopada 2018 r.) 

 

- Pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz (Agnieszka Jędrzejewska, Jakub Parol) – 

wygłosili cykl wykładów w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej. Łącznie przeprowadzono 11 

prelekcji, w których uczestniczyło ponad 250 osadzonych. Zrealizowano następujące tematy:  

 Historia Rozszerzonego Więzienia na Radogoszczu 

 Historia V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 

 Katastrofa na Gibraltarze - śmierć generała Władysława Sikorskiego 

 Mieszko I i początki państwa polskiego 

 Ostatni krzyżowiec Europy - Władysław Warneńczyk 

 Rzeź Wołyńska 1943 r. 

 Działania Armii Łódź we wrześniu 1939 r. 

 Powstanie Warszawskie 1944 r. 

 Historia Pierwszej Krucjaty. 

 Początki Polski niepodległej. 

 Biografia Mikołaja z Kutna. 
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3. Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne 

Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, w roku 2018 kontynuowano te spotkania, 

które cieszyły się zainteresowaniem wśród odwiedzających. Niemniej chcąc wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom współczesnego odbiorcy, uatrakcyjniono ofertę kulturalno-edukacyjną, 

podejmując się realizacji nowych przedsięwzięć, wcześniej w Muzeum niepraktykowanych.  

 

 - Spotkania o charakterze cyklicznym: 

 

 W styczniu z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, podobnie jak to 

miało miejsce w latach 2015-2017, prowadzono 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 

Osoby odpowiedzialne: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski 

 

 W maju z okazji święta 3 maja, podobnie jak to miało miejsce w latach 2014-2017 

prowadzono zajęcia w cyklu „Miesiąc z Konstytucją 3 maja”. Zajęcia w naszym 

Muzeum poświęcone Konstytucji 3 występowały w trzech wersjach przystosowanych 

do wieku uczestników. We wszystkich wersjach lekcja muzealna składały się z części 

prelekcyjnej opartej na prezentacji multimedialnej, która przedstawia sytuację 

Rzeczpospolitej w latach 1772-1793, jej problemy zewnętrzne i wewnętrzne, proces 

tworzenia samego dokumentu, a także dalsze losy jego twórców (długość dostosowana 

do wieku słuchaczy). Prelekcji w zależności od wieku uczestników towarzyszyły, albo 

puzzle historyczne, albo quiz historyczny, którym mogła towarzyszyć projekcja 12 

minutowego filmu edukacyjnego będącego interpretacją obrazu Jana Matejki 

„Konstytucja 3 maja 1791 roku”  

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewki, 

Grzegorz Wróbel  
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 W okresie jesieni specjalny cykl warsztatów na 100-lecie Niepodległości, który 

składał się z następujących zajęć: 

 Poznaj Józefa Piłsudskiego podczas warsztatów ich uczestnicy mieli okazję 

dowiedzieć się czegoś o znaczeniu słowa Niepodległość oraz o roli Józefa 

Piłsudskiego w odzyskiwaniu Niepodległości. W czasie spotkania miała 

miejsce również projekcja filmu „Z Pamiętnika Dziadka - historia Józefa 

Piłsudskiego opowiedziana dla dzieci”. Data: 4.10.2018 r. i 28.10.2018 r. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki  

 Robimy Kokardy Narodowe - podczas Warsztatów ich uczestnik poznał 

historię używania barw białej i czerwonej w polskiej tradycji narodowej oraz 

własnoręcznie tworzył piękną i trwałą Kokardę Narodową. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak 

 Zabawy Plastyczne z Godłem - podczas warsztatów uczestnicy poznali 

historię polskiego Godła, a następnie tworzyli własnoręcznie orła wyklejanego 

z papieru i bibuły. Data: 20.11.2018 r. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Piotr Spólnicki 

 Dawne Tradycje Świąteczne - podczas warsztatów, uczestnik dowiedział się, 

jak w dawnej Polsce wyglądały święta Bożego Narodzenia i przygotowania do 

świąt. Data: 12.12.2018 r. i 13.12.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Andrzej Kacperski 

  Robimy Tradycyjne Ozdoby Choinkowe - podczas warsztatów uczestnicy 

poznawali tradycyjne polskie ozdoby choinkowe i dowiadywali się, jak z 

biegiem czasu zmieniły one swój wygląd. Finalnym produktem zajęć były 

cztery ozdoby choinkowe wykonane według instrukcji prowadzącego zajęcia. 

Data: 19.12.2018 r. i 20.12.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak 

 

 Przez cały rok realizowano bezpłatne prelekcje z cyklu rocznice historyczne – (wraz z 

pokazem multimedialnym): 

 Rzecz o Powstaniu Styczniowym - podczas prelekcji  młodzież szkolna 

zapoznała się z przyczynami wybuchu powstania, jego przebiegiem i skutkami. 

Data: 22.01.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Konrad Czernielewski 
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 Opowieść o Radogoszczu - celem prelekcji było zaprezentowanie młodzieży 

szkolnej historii Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. 

Prelekcją tą upamiętniliśmy rocznice likwidacji więzienia, która przypada w 

styczniu. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. dokonano tam masakry na 

więźniach i podpalono budynek. Data: 24.01.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Jakub Parol 

 Polak tułacz – masowe deportacje na Syberia w okresie II wojny 

światowej – celem prelekcji było ukazanie losów mieszkańców tzw. kresów 

wschodnich, którzy padli ofiarą masowych deportacji na Syberię. Data: 

8.02.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak 

 Rzecz o Armii Krajowej – prelekcja dla młodzieży o powstaniu i działaniu 

Armii Krajowej, uzupełniona o zarys funkcjonowania organizacji 

konspiracyjnych w latach 1939-1945. Data: 14.02.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Grzegorz Wróbel 

 Żołnierz wyklęty – mity i kontrowersje – z okazji narodowego dnia pamięci 

o żołnierzach wyklętych 1 marca zorganizowaliśmy prelekcje właśnie na temat 

żołnierzy wyklętych. Data: 1.03.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Konrad Czernielewki 

 Początki chrześcijańskiej Polski – Mieszko I i Bolesław Chrobry - między 

7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie odbył się słynny zjazd gnieźnieński, 

podczas którego do grobu św. Wojciecha przybył sam cesarz Otton III, dlatego 

też w marcu postanowiliśmy przygotować prelekcje na ten temat. Data: 

7.03.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Grzegorz Wróbel 

 Racławice z Kosami na Armaty – dla młodzieży - była to opowieść o jednej z 

najważniejszych bitew z życia Tadeusza Kościuszki, którą udało się wygrać 

mimo dużej przewagi wroga. Data: 4.04.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Konrad Czernielewski 

 W obronie konstytucji. Rzecz o wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. – dla 

młodzież i dorosłych – opowieść o panowaniu Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 

konsekwencjach z tym związanych. Data: 3.05.2018 r. 
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Osoba odpowiedzialna za realizację: Konrad Czernielewski 

  O Polskim Państwie Podziemnym - dla młodzieży o działaniu Polskiego 

Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Prelekcja została 

uzupełniona o zarys funkcjonowania organizacji konspiracyjnych po 1945 r. 

Data: 27.09.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Grzegorz Wróbel 

 Rzecz o Powstaniu Warszawskim -  prelekcja dla młodzieży przybliżająca 

historię Powstania Warszawskiego. Data: 3.10.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za realizację: Jakub Parol 

  Tadeusz Kościuszko – Obywatel Świata – prelekcja opowiadająca o życiu 

jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w historii Polski. Prelekcji 

towarzyszył quiz wiedzy z nagrodami. Data: 15.10.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Kamila Lutek-Urbaniak 

 Pierwsze Dni Niepodległości – była to opowieść o tym jak wyglądały 

pierwsze dni Niepodległości. Czy odbudowanie niepodległego państwa 

polskiego przyszło bez problemów? Jak Polacy przejmowali władzę w 

wybranych miastach? Data: 13.11.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Jakub Parol 

 Józef Piłsudski – mniej znany  – prelekcja opowiadająca o życiu jednego z 

najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w historii Polski. Prelekcji 

towarzyszył quiz wiedzy z nagrodami. Data: 6.12.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Piotr Sólnicki 

 Polscy prezydenci. Ilu ich było w naszej historii? - specjalna prelekcja, która 

pozwoliła jej uczestnikom prześledzić zarys historii polskiej prezydentury i 

poznać ciekawostki z tym związane. Prelekcja została uzupełniona o pracę z 

tekstem źródłowym. Data: 17.12.2018 r.  

Osoba odpowiedzialna za realizację: Piotr Sólnicki 

 

 Odczyty dla dorosłych z cyklu: Przełomowe Działania Wojenne w Historii – lipiec-

grudzień 2018 r.  Osoba odpowiedzialna za realizację: Konrad Czernielewski: 

 16.07.2018 r. (poniedziałek) – Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca Anno Domini 

1410 (połączony z pokazem mulimedialnym) 
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 18.09.2019 r. (wtorek) – Bitwa nad Bzurą. Pierwsza kontrofensywa aliancka 

w II wojnie światowej (połączony z pokazem mulimedialnym) 

 26.09.2019 r. (środa) – Zapomniana bitwa. Albuhera 16 maja 1811 roku 

(połączony z pokazem mulimedialnym) 

 21.11.2019 r. (środa) - Komarów – 31 sierpnia 1920 roku. Ostatnia wielka 

bitwa kawalerii (połączony z pokazem multimedialnym) 

 4.12.2019 r. (wtorek) - Powstanie Wielkopolskie. Zwycięskie ale zapomniane 

(połączony z pokazem multimedialnym) 

 

 Cykl odczytów na zebraniach Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy - 

wraz z przygotowaniem pokazów multimedialnych. Osoba odpowiedzialna za 

realizację: Konrad Czernielewski 

 28.01.2018 r. - Karabiny i karabinki systemu „Mosin” 

 27.10.2018 r. – Kolekcja broni palnej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi. Problemy i postulaty 

 28.10.2018 r. - Z dziejów garnizonu łódzkiego Wojska Polskiego 1918-1939 

 24.11.2018 r. -  Pistolety maszynowe. Wybrane przykłady od I wojny światowej do 

lat pięćdziesiątych 

 25.11.2018 r. -  Karabinek StG 44 

 

 Cykl odczytów dla Słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Bronioznawczej 

Instytuty Archeologii Uniwersytety Łódzkiego. Osoba odpowiedzialna za realizacjię: 

Konrad Czernielewski: 

 25.04.2018 r. -  ORP „Orkan”. Największa strata Polskiej Marynarki Wojennej 

 30.05.2018 r. - owczarki konwojów. Brytyjskie niszczyciele eskortowe klasy 

„Hunt” 

 26.10. 2018 r. -  Z tajemnic zamku w Rawie Mazowieckiej 

 

 W listopadzie z okazji rocznicy powstania listopadowego, podobnie jak miało to 

miejsce w latach 2015-2017, prowadzono 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 (uczestnictwo 4 grup): 
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 Powstanie listopadowe - rys historyczny 

 Zapomniani bohaterowie 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Kacperski 

 

Ponadto w roku sprawozdawczym 2018, w związku z 100. rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości Muzeum przygotowało specjalną ofertę cyklicznych spotkań i 

wykładów, skierowaną do mieszkańców Łodzi.  

 „Przystanki do Niepodległej” – seria debat pomiędzy historykami, filologami, 

publicystami i popularyzatorami nauki, dotyczące najważniejszych aspektów polskiej 

drogi do niepodległości. W ramach cyklu odbyły się następujące spotkania: 

 styczeń – O upadku zawinionym? – dlaczego Polska utraciła niepodległość? 

 luty – …a sprawa polska – polska niepodległość w dyskusji międzynarodowej 

 marzec – Kobieta nazywana wolnością – o roli kobiet w walce o niepodległość 

 kwiecień – Kajś ta Polska – rozważania o tożsamości narodowej 

 maj – Mesjańskie wizje, czy narodowa pokuta – o polskim romantyzmie 

 czerwiec – Trojga Narodów? – odrodzenie narodowe litewskie i ukraińskie, a 

polska niepodległość 

 listopad – Endecja – nowoczesny ruch zachowawczy? 

 grudzień – Łódzkie drogi do niepodległości 

Gośćmi spotkań byli m.in. prof. Zbigniew Anusik, prof. Jarosław Kita, prof. 

Joanna Dufrat, prof. Krzysztof Woźniak, prof. Radosław Żurawski vel 

Grajewski, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Andrzej 

Fabianowski, dr Przemysław Damski, dr Kamil Śmiechowski, dr Michał 

Przeperski, dr Łukasz Jasina, prof. Dorota Zawadzka, Izabela Mrzygłód. 

Większość spotkań była rejestrowana i umieszczana na serwisie youtube. W 

spotkaniach uczestniczyło średnio około 20 osób. Dyskusje były niezwykle 

ciekawym sposobem powszechnienia wiedzy oraz wskazały wielowątkowość 

polskich dróg do niepodległości. Problematyka odzyskiwania wolności 

przedstawiona została jako skomplikowany proces polityczny, filozoficzny, 

społeczny i ekonomiczny, którego nie da zamknąć się w jednym zdaniu. 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dr Sebastian Adamkiewicz 
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 „Wykłady o Wolności” - W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości w minionym roku odbywały się także wykłady poświęcone 

zagadnieniu „wolności”. Zaproszeni goście starali się odpowiedzieć na pytania czym 

jest wolność, gdzie są jej źródła, jak należy ją definiować i gdzie są jej granice. 

Starano się aby zarówno tematyka możliwie szeroko prezentowała główne 

zagadnienie dotykając go z różnych stron. Wykładowcy przedstawiali zaś różne 

światopoglądy i wielorakie spojrzenia na rzeczywistość „wolności”. W ramach 

wykładów zaprezentowano następujące tematy: 

 styczeń – O starożytnym rozumieniu wolności  

 luty – O wolności słowa 

  marzec – O wolności kobiet 

 kwiecień – O wolności w systemie totalitarnym 

 maj – O wolności po staropolsku 

  czerwiec – O wolności w sztuce  

 wrzesień – O wolności w chrześcijaństwie 

Gośćmi spotkań byli: dr Andrzej Kompa, prof. Marta Sikorska-Kowalska, dr 

Wojciech Marciniak, dr Michał Przeperski, Juliusz Gałkowski, abp Grzegorz Ryś. 

Średnia frekwencja na wykładach wynosiła około 30 osób. Największą popularnością 

cieszył się wykład metropolity łódzkiego Grzegorza Rysia, który zgromadził około 90 

osób.  

 

 W roku 2008 kontynuowano także spotkania 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:  

 29 stycznia 2018 - Zagadka tow. Tomasza – dyskusja o książce Piotra 

Lipińskiego „Bierut. Kiedy partia była bogiem”;  

 21 luty 2018 r. - Twarze tow. Wiesława – dyskusja o książce Piotra 

Gajdzińskiego „Gomułka. Dyktatura ciemniaków”;  

 21 marca 2018 r. - Oblicza Marca ’68 – dyskusja o książce Mikołaja 

Grynberga „Księga wyjścia”; 

 5 kwietnia 2018 - Tadeusz Kościuszko – bohater? Dyskusja w Teatrze Nowym; 
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  21 maja 2018 r. - Wszystkie twarze cenzury – Dyskusja o książce Błażeja 

Torańskiego „Knebel. Cenzura w PRL-u;  

 20 czerwca 2018 r. - Niepodległość i socjalizm – dyskusja wokół 

„Pamiętników” Ignacego Daszyńskiego; 

 23 sierpnia 2018 r. - Ribbentrop – Beck. Czy pakt Polska-Niemcy był 

możliwy? Rozmowa o książce Piotra Gursztyna;  

 17 września 2018 r. - „II wojna światowa. Historia, która nie chce przeminąć” 

– dyskusja o książce;  

 24 października 2018 r. - „Ludzie czerwonego mroku. Rewolucja 

Październikowa – kulisy krwawego terroru.” Rozmowa o książce Jakuba 

Maciejewskiego; 

 12 grudnia 2018 r. (środa) - Piłsudski: prawda i mit – dyskusja o książce 

„Piłsudski (nie)znany” i „Filozofia Piłsudskiego”; frekwencja 8 osób (głównie 

autorzy książki „Piłsudski (nie)znany”). 

 

4. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze 

W roku 2018 Muzeum realizowało swoje zadania zgodnie z przyjętym planem pracy. 

Niemniej 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 2018 Muzeum zorganizowało lub współorganizowało 

następujące imprezy: 

 

 Obchody upamiętniające 76. rocznicę likwidacji obozu romskiego w getcie – 11 

stycznia 2018 r., miejsce: Kuźnia Romów. 

 

 Obchody upamiętniające 73. rocznicę tragedii radogoskiej i końca okupacji 

niemieckiej w Łodzi – 19 stycznia 2018 r. W obchodach uczestniczyły 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 
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więźniów Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. 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. Szacuje się, iż zginęło ok. 1500 osób. Eksterminacji dokonano na kilkanaście 

godzin przed wkroczeniem do Łodzi Armii Czerwonej. 

 

 VIII Dni Pamięci - Łódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o 

Ofiarach Holokaustu – 27 stycznia 2018 r., miejsce: Oddział Stacja Radegast – 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było partnerem obchodów.  

 

 Radogoska Noc Pamięci upamiętniająca 73. rocznicę pochówku ofiar masakry 

w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz - 18 lutego 2018 r. 73 lata 

wcześniej, właśnie w tym dniu odbył się uroczysty pogrzeb ofiar masakry dokonanej 

w połowie stycznia 1945 r. na więźniach Rozszerzonego Więzienia Policyjnego 

Radogoszcz. Zamordowani pochowani zostali na pobliskim cmentarzu św. Rocha we 

wspólnej mogile. 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. 

 

 Bezpłatne szkolenie dla instytucji kultury – Program Niepodległa – 21 lutego 

2018 r. – Muzeum we współpracy z Biurem Programu Niepodległa oraz Centralnym 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi było organizatorem spotkania dotyczącego 

przygotowywania wniosków do programu „Niepodległa”. Spotkanie, które 

zgromadziło ponad 100 osób – przedstawicieli instytucji kultury z Łodzi i regionu, 

odbyło się w Centrarnym Muzeum Włókiennictwa, zostało poprowadzone przez 

pracownika Muzeum.  

 

 W 2018 r. Muzeum po raz drugi zorganizowało wydarzenie mające na celu 

wspomnienie rocznicy aresztowania Józefa Piłsudskiego – Dni Piłsudskiego. 
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Obchody w sposób szczególny poświęcone zostały kwestii wolności słowa. 

Nawiązywały tym samym do artykułu wstępnego do skonfiskowanego przez władze 

carskie 36 numeru pisma „Robotnik”, który poświęcony był kwestii swobody słowa. 

22 lutego odbyła się mini konferencja popularnonaukowa dla młodzieży licealnej pt. 

„Cena wolności słowa”. Wystąpili na niej: dr Sebastian Adamkiewicz (Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), dr Kamil Śmiechowski (Instytut Historii UŁ) 

oraz Grzegorz Nawrot (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi). Prelegenci przedstawili 

historię pobytu Piłsudskiego w Łodzi, dzieje polskiej prasy w XIX wieku oraz kwestię 

cenzury i propagandy w okresie PRL. W konferencji uczestniczyło 40 słuchaczy. 

Przybyli mieli także możliwość zwiedzenia wystawy więziennej w siedzibie głównej 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 25 lutego zorganizowane zostały 

dwa spacery dla mieszkańców Łodzi szlakiem marszałka Piłsudskiego. W spacerach 

uczestniczyło około 50 osób. 

 

 Muzeum włączyło się w obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – 1 marca 

2018 r. w siedzibie głównej Muzeum odbyła się współorganizowana z Urzędem 

Miasta Łodzi konferencja prasowa „Panny Wyklęte”, w której udział wzięła Prezydent 

Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.  

 

 Noc kobiet w więzieniu przy Gdańskiej – wydarzenie zorganizowane 8 marca w 

Dzień Kobiet w siedzibie głównej Muzeum. Uczestnicy podczas niezwykłego 

wieczoru zostali oprowadzeni po części wystawie stałej „Więzienie przy Długiej 

(Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”, która jest poświęcona historii kobiet. Posiłkując się 

migotliwym światłem świec (ze względów na wymogi bezpieczeństwa – 

elektrycznych) mogli zapoznać się z dziejami kobiet zaangażowanych w walkę 

niepodległościową w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Poznali 

losy m.in. Haliny Kłąb – agentaki wywiadu Armii Krajowej, Stanisławy Leszczyńskiej 

– sługi bożej, akuszerki z Auschwitz oraz Haliny Pikulskiej – sekretarki Stanisława 

Sojczyńskiego „Warszyca”.  

 

 16-18 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, a pracownicy przygotowali na 

Targi także prelekcje oraz program wycieczek.  
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 Międzynarodowy Dzień Romów – 8 kwietnia 2018 r., Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi było partnerem obchodów. Odbyły się one w Kuźni 

Romów oraz Oddziale Stacja Radegast. Obchody rozpoczęła msza w łódzkim 

Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po nabożeństwie przedstawiciele 

rządu, w tym rzecznik prasowy Joanna Kopcińska i szef Gabinetu Politycznego 

Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, złożyli kwiaty pod tablicą przy Kuźni Romów 

przy ul. Wojska Polskiego 84. Wiązanki złożyli także Joanna Podolska, dyrektor 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz dyrektor Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych Jacek Wawrzynkiewicz. Kolejne wydarzenia miały miejsce na 

Stacji Radegast, skąd w czasie II wojny światowej wywożono m.in. mieszkańców 

specjalnego odizolowanego obozu cygańskiego utworzonego w łódzkim getcie. 

Wydarzeniem szczególnym było otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Polakowskiego 

„Pożegnanie Taboru”. Zdjęcia z lat 60-tych ubiegłego wieku dokumentują przejście 

Romów z trybu życia wędrownego na osiadły. Po otwarciu wystawy szef gabinetu 

politycznego premiera Marek Suski odczytał list od premiera Mateusza 

Morawieckiego, skierowany do uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia 

Romów. Międzynarodowy Dzień Romów jest świętem obchodzonym corocznie 8 

kwietnia. To szczególnie ważna data dla społeczności cygańskiej. Właśnie tego dnia, 

w 1971 roku, pod Londynem spotkali się przedstawiciele społeczności romskiej z 25 

krajów, aby zwrócić się do państw członkowskich Organizacji Narodów 

Zjednoczonych z postulatem uzyskania statusu mniejszości narodowej. 

 

 13. 04. – udział pracownika Muzeum w łódzkich obchodach Dnia Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskich. 

 

 19 kwietnia na dziedzińcu zewnętrznym Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego 

odbył się wernisaż wystawy „Na drodze dyplomatycznej. Sprawa polska na 

Konferencji paryskiej”. Otwarcie wystawy było wydarzeniem towarzyszącym XXVI 

Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Łodzi, który został zorganizowany 

przez Studencki Koło Naukowe Historyków UŁ.  

 

 Otwarcie kolejnej części projektu Makiety Litzmannstadt Getto – 10 maja 2018 r. 

Kolejny przygotowany fragment zamyka obszar getta od zachodniej strony i zawiera 
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w sobie budynku i obszary, które nie zachowały się do  dnia dzisiejszego, a zostały 

zniszczone po 1945 r. Odtworzono zabudowania targowe na placu Bazarowym – Hale 

Tanfaniego oraz stary cmentarz żydowski w Łodzi. Na otwarciu pojawił się 

wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz Łodzianie i reprezentanci instytucji 

partnerskich.  

 

 Noc Muzeów – 19-20 maja 2018 r. W związku z trwającymi w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziale Stacja Radegast remontami, Noc Muzeów odbywała się tylko 

w siedzibie głównej Muzeum, gdzie oprócz wystaw, przygotowano dla zwiedzających 

szereg atrakcji. W organizowanym przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele 

Służby Więziennej z Aresztu Śledczego przy ul. Smutnej, Stowarzyszenie 

Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 40 w Łodzi oraz studenci historii 

Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.  

 

 Dnia 3 czerwca 2018 r. Muzeum uczestniczyło w Obchodach Międzynarodowego 

Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, które odbyły się w parafii wojskwej 

p.w. św. Jerzego w Łodzi. Uroczystości towarzyszyła msza święta, składanie kwiatów 

pod tablicą pamiątkową oraz wręczenie medali i wyróżnień. Nasza delegacja m.in. 

złożyła kwiaty. 

 

 Noc Kobiet – X ogólnopolski Kongres Kobiet – W ramach odbywającego się w 

dniach 16-17 czerwca 2018 r. w Łodzo X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet Muzeum 

Tradycji Niepodległościwych przygotowało 15 czerwca wydarzenie towarzyszące, 

jakim było zwiedzanie wystawy „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-

1953” z przewodnikiem. 

 

 Rocznica powstania czerwcowego 1905 r. - Po raz kolejny Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi włączyło się we współorganizację wydarzeń 

związanych z obchodami rocznicy wybuchu powstania czerwcowego. Przedsięwzięcia 

jakie miały miejsce w Muzeum odbyły się 22 i 23 czerwca. 22 czerwca o godzinie 20 

na dziedzińcu wewnętrznym Siedziby Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowej 

odbyła się projekcja filmu Agnieszki Holland pt. „Gorączka” na motywach powieści 

Andrzeja Struga „Historia pewnego pocisku”, nawiązującego do wydarzeń rewolucji 

1905. 23 czerwca o godzinie 10:00 i 12:00 odbyły się dwie wycieczki szlakiem 
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wydarzeń powstania czerwcowego. Wycieczkę rozpoczynano przy ul. Wschodniej, a 

kończono przy Pomniku Czynu Rewolucyjnego w Parku na Zdrowiu. Uczestników 

pomiędzy ul. Wschodnią, a Pomnikiem przewoził specjalny zabytkowy tramwaj. W 

czasie oprowadzania po Parku na Zdrowiu zainteresowani mogli zobaczyć także 

Wzgórze Niepodległości – kopiec zbudowany z ziemi dawnego poligonu 

wojskowego, na którym na przełomie XIX i XX wieku dokonywano egzekucji na 

polskich działaczach rewolucyjnych i niepodległościowych.  

 

 Urodziny Łodzi – 28-29 lipca 2018 r. W siedzibie głównej Muzeum w związku z 

Urodzinami po raz kolejny przygotowano dla mieszkańcow miasta wyjątkowe 

atrakcje. Pierwszego dnia – w sobotę 28 lipca można było oglądać Makietę 

Litzmannstadr Getta, poznać historię miejsca, które przedstawia, a także spotkać się z 

twórcami makiety i spróbować swoich sił w sztuce tworzenia miniatur. Ponadto o 

godz. 12 odbył się spacer „Szlakiem łódzkiej Wolności”, a o godz. 14. karaoke 

patriotyczne. Na dziedzińcu zewnętrznym zwiedzający mogli spróbować swoich sił w 

przygotowanym historycznym pokoju zagadek, który nawiązywał do 100.rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W nocy zaś odbyła się III edycja „Nocy w 

więzieniu przy Gdańskiej” – cyklicznego wydarzenia, podczas którego zwiedzający 

mają okazję uczestniczyć w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie więziennej 

Muzeum. Dodatkowo dla uczestników Nocy przygotowano niespodziankę – 

zwiedzający byli świadkami performatywnego czytania fragmentu przygotowywanego 

przez Muzeum słuchowiska, które jest poświęcone aresztowaniu Piłsudskiego i jego 

pobytowi w więzieniu. Następnego dnia można było nadal spróbować swoich sił w 

udostępnionym pokoju zagadek oraz, o godz. 12, uczestniczyć w spacerze „Na zachód 

od ulicy Zgierskiej” - spacerze po fragmencie getta, obejmującym obszar pomiędzy 

ulicami Drewnowską a Limanowskiego, w trakcie którego uczestnicy mogli 

prześledzilić jak zmieniały się losy wybranych budynków oraz miejsc od XIX w. do 

czasów współczesnych. 

 

 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. 
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 2 sierpnia 2018 r. zorganizowano 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 2018 r. w tzw. Kuźni Romów należącej do Muzeum, zorganizowane 

zostały upamiętniające uroczystości. 

 

 Muzeum przygotowało specjalną ofertę na Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia – 

pokazy Grupy Rekonstrukcji Historycznej Łódź 1914 r., warsztaty „Wokół Święta 

Wojska Polskiego” oraz potkanie z siostrzenicą kapitana Stefana Pogonowskiego.  

 

 74. Rocznica Likwidacji Litzmannstadt Getto – 29 sierpnia 2018 r., Muzeum było 

gospodarzem i partnerem uroczystości. W ramach wydarzeń towarzyszących 

pracownicy Muzeum przeprowadzili spacer dla Łodzian – Pamięć getta, dotyczący 

upamiętnień dotyczących getta łódzkiego zrealizowanych po 1945 r. 

 

 W 2018 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zgłosiło chęć organizacji 

Narodowego Czytania na terenie Łodzi. Stosowną aplikację wysłano do Kancelarii 

Prezydenta RP. Na początku sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda objął swoim 

patronatem imprezę organizowaną przez Muzeum. Czytanie odbyło się 8 września 

2018 r. Zorganizowano go we współpracy z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Czytanie 

pierwszej części Przedwiośnia odbyło się w siedzibie Teatru Muzycznego, zaś drugiej 

i trzeciej na dziedzińcu wewnętrznym Siedziby Głównej Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi. Do czytania fragmentów „Przedwiośnia” zaproszeni 

zostali przedstawiciele władz samorządowych, ludzie nauki, kultury, uczniowie 

łódzkich szkół, działacze społeczni. Wśród gości znaleźli się m.in. wiceprezydent 

Łodzi Krzysztof Piątkowski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski oraz 

ówczesny przewodniczący Rady Miasta Tomasz Kacprzak. Na terenie Muzeum 
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odczytano ponad 20 fragmentów „Przedwiośnia”. Każdy z czytających otrzymał w 

podziękowaniu specjalne rocznicowe monety o nominale 5 zł podarowane przez 

Narodowy Bank Polski.  

 

 Narodowe Święto Niepodległości - w 2018 roku szczególnie hucznie obchodzono 

dzień Święta Niepodległości. Skłaniała do tego setna rocznica tego wydarzenia. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych – jak co roku – 11 listopada zaprezentowało 

swoje stoisko na Rynku Włókniarek Łódzkich na terenie centrum handlowo-

rozrywkowego Manufaktura. Stoisku – na którym kupić można było wydawnictwa 

oraz gadżety muzealne – towarzyszyła wystawa „Filary WOLNOŚCI” oraz kącik dla 

dzieci z puzzlami prezentującymi wybrane postacie polskiej historii. Ogromną 

popularnością odwiedzających stały się piny rocznicowe, które każdy mógł wykonać 

samodzielnie z niewielką pomocą pracowników Muzeum. Dzień wcześniej – 10 

listopada 2018 – w murach Siedziby Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi odbyła się impreza pod nazwą „Toast za Niepodległą”. W jej ramach 

zorganizowany został specjalny pokaz przedstawienia „Ego te Absolvo” stworzonego 

na podstawie wspomnień kapelana Legionów ks. Józefa Panasia, oprowadzanie 

kuratorskie po wystawie stałej „Drogi do niepodległości” oraz koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 20, a zakończyła kilka minut po północy. Akcentem 

kończącym był uroczysty toast za niepodległą Ojczyznę oraz specjalnie przygotowany 

na tę okazję tort.  

 

 28 listopada w siedzibie głównej Muzeum otwartwa została wystawa Kobiece twarze 

Niepodległości. Ekspozycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz środków Urzędu Miasta Łodzi przedstawia historię 

polskiego ruchu emancypacyjnego oraz opowiada o zaangażowaniu kobiet w 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wernisaż wystawy spotkał się z dużym 

zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 150 osób.  
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5. Konkursy  

 

Wśród zorganizowanych w 2018 r. konkursów do najbardziej interesujących, jeśli 

chodzi o zawartość merytoryczną, zasięg edukacyjny i walory wychowawcze, należy zaliczyć 

następujące: 

 

a) Konkurs wiedzy o Piotrze Wysockim i powstaniu listopadowym (ogłoszony pod koniec 

2017 r. - realizacja styczeń-marzec 2018 r) towarzyszący wystawie czasowej poświęconej 

tej samej tematyce. 

Kolejny z cyklu konkursów wiedzy, jakie są organizowane przez Muzeum, został 

skierowany do dwóch kategorii wiekowych: klasy 6-8 Szkół Podstawowych i Gimnazjum 

oraz Szkoły Średnie, jego uczestnicy byli zgłaszani przez nauczycieli poprzez wypełnienie 

stosownego formularzu. Konkurs został przeprowadzony z formie testu obejmującego 

pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze znajomości ikonografii historycznej 

i map. Arkusz konkursowy był zakończony zadaniem, w którym była wymagana 

wypowiedź pisemna. Celem konkursu było popularyzacja historii i przybliżenie młodzieży 

realiów życia pod zaborami oraz wydarzeń związanych z powstaniem listopadowym. 

W konkursie wzięły udział 72 osoby z 20 różnych szkół (szkoły średnie – 13 LO; 4 

LO; 31 LO; 26 LO i 39;  SP i Gimnazja – SP nr 110; Gim. Mikron; Gim. nr 7;SP nr 38; SP 

nr 30; SP nr. 149; SP nr 12; SP nr 10; Gim. nr 8; SP nr 5; Gim. Nr 3 – Głowno; SP nr 172; 

SP nr 58; Gim. nr 14). Z tych 72 osób 48 osiągnęło pułap 40/70 pkt. (ilość punktów 

wymagana do zdobycia tytułu laureata konkursu i zdobycia dyplomu. W konkursie 

postanowiono przyznać w I kategorii wiekowej (SP i Gimnazja) 3 nagrody (I miejsce; II 

miejsce; III miejsce) oraz 2 wyróżnienia, w drugiej kategorii wiekowej (Szkoły średnie) 

przyznaliśmy 3 nagrody (I miejsce; II miejsce; III miejsce) i 3 wyróżnienie. Uroczyste 

podsumowanie konkursu miało miejsce 28 marca. 

 

b) Konkurs Plastyczny Wykonaj Maskotkę dla dziecka z getta w ramach uzupełnienia 

projektu edukacyjnego Opowieści o Irenie Sendlerowej.  

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs miał 

za zadanie wzbudzić zainteresowania historią i rozwinąć umiejętności plastyczne. 

Przedmiotem oceny konkursowej były własnoręcznie wykonane maskotki (technika: 

dowolna; użyte materiały: dowolne) Głównym przedmiotem oceny była kreatywność i 

jakość wykonania. 
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     Ocena nadesłanych w ramach konkursu prac odbyła się w trakcie obrad Komisji 

Konkursowej w dniu 4.06.2018 r. Prace były oceniane wg. dwóch kategorii wiekowych: 

klasy III-V Szkoły Podstawowej oraz Klasy VI-VII Szkoły Podstawowej i gimnazjum. W 

składzie Komisji Konkursowej znaleźli się: Agnieszka Pawlak Damska; Robert Kubiak 

(wydawnictwo literatura); K. Lutek-Urbaniak. Prace zostały zakodowane przed obradami 

Komisji Konkursowej, aby zapewnić transparentność. W konkursie spośród 120 prac 

zastały wyłonione w obu kategoriach wiekowych trzy pierwsze miejsca oraz dwa 

wyróżnień i jedna nagroda specjalna. 

 

c) Konkurs Literacki Napisz List do Ireny Sendlerowej w ramach uzupełnienia projektu 

edukacyjnego Opowieści o Irenie Sendlerowej. 

  Adresatami konkursu byli uczniowie klas VI-VII SP i Gim. Konkurs miał za zadanie 

wzbudzić zainteresowania historią i rozwinąć umiejętność tworzenia dłuższych 

wypowiedzi pisemnych.. Przedmiotem oceny konkursowej były własnoręcznie napisane 

listy. Autor listu musiał sobie wyobrazić, że jest jednym z dzieci uratowanych przez Irenę 

Sendlerową i po wielu latach piszę do niej list. Treść listu zależała od inwencji twórczej 

autora, należało jednak pamiętać, że list będzie oceniany według następujących kryteriów: 

poprawność merytoryczna, ortografia, stylistyka, wrażenie artystyczne.  

Ocena nadesłanych w ramach konkursu prac odbyła się w trakcie obrad Komisji 

Konkursowej w dniu 5.06.2018 r. Prace były oceniane wg. jednej kategorii wiekowej klasy 

VI-VII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W skład Komisji Konkursowej zostali 

powołani: Andrzej Kacperski, Grzegorz Wróbel, Sławomir Gawlik. Prace zostały 

zakodowane przed obradami Komisji Konkursowej, aby zapewnić transparentność. W 

konkursie spośród 52 listów zastały wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz 4 wyróżnienia. 

 

d) Trzy konkursy na 100- lecie Niepodległości (działanie zrealizowane z dotacji celowej 

UMŁ w ramach programu edukacje w kulturze)  

  Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi trzema konkursami kierowanymi do 

dzieci i młodzieży chciało wpisać się w obchody 100-lecia Niepodległości, konkursy miały 

na celu rozwinąć wśród młodych ludzi zdolności manualne, artystyczne i literackie  oraz 

umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy 

Pierwszy konkurs, to Konkurs Wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości  był on 

kolejnym z cyklu konkursów wiedzy, jakie są organizowane przez muzeum i został 

skierowany do dwóch kategorii wiekowych: klasy 6-8 Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
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oraz Szkoły Średnie, jego uczestnicy byli zgłaszani przez nauczycieli poprzez wypełnienie 

stosownego formularzu. Konkurs został przeprowadzony z formie testu obejmującego 

pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze znajomości ikonografii historycznej 

i map. Arkusz konkursowy był zakończony zadaniem, w którym była wymagana 

wypowiedź pisemna. Celem konkursu było ukazanie jego uczestnikom, jak ważne dla 

Polaków było odzyskanie Niepodległości i walka w jej obronie. Testy konkursowe układali 

i sprawdzali eksperci z dziedzinie historii, którzy zostali powołani w skład Komisji 

Konkursowe (K. Czernielewski – historyk, specjalista od wojskowości, starszy kustosz 

MTN w Łodzi; Piotr Spólnicki – historyk, adiunkt MTN w Łodzi; Kamila Lutek-Urbaniak 

– historyk, kustosz MTN w Łodzi). 

      Drugi konkurs Twarze Niepodległości, był skierowany do trzech kategorii wiekowych  

klasy III-V Szkoły Podstawowej,  klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz 

Szkoły Średnie. Nadesłane prace ocenili eksperci z dziedzinie plastyki, którzy zostali 

powołani w skład Komisji Konkursowej (Katarzyna Gostyńska – Łódzki Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; Irmina Roter – Widzewskie Domy 

Kultury; Magdalena Milewska – Poleski Ośrodek Sztuki). Przedmiotem konkursu było 

wykonanie pracy plastycznej, na której zostanie przedstawiona wybrana postać związana z 

polskimi „Drogami do Niepodległości”, którą twórca pracy uważa za osobę zasłużoną w 

dążeniach niepodległościowych. Praca miała być wykonana własnoręcznie na powierzchni 

płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie 

większym niż A-1. 

      Trzeci konkurs, to Konkurs Literacki, polegał na napisaniu listu. Autor listu dostał za 

zadanie wyobrazić sobie że jest uczestnikiem powstania narodowego (insurekcja 

kościuszkowska; powstanie listopadowe; powstanie styczniowe; powstanie wielkopolskie) 

i pisze wiadomość do bliskiego krewnego, któremu relacjonuje sytuacje powstańców. W 

liście ważne było zachowanie poprawności merytorycznej, im więcej szczegółów tym 

lepiej. Konkurs był skierowany do dwóch kategorii wiekowych: klasy VI-VIII Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum; Szkoły Średnie. Nadesłane prace ocenili eksperci z dziedzinie 

literatury i historii, którzy zostali powołani w skład Komisji Konkursowe (Robert Kubiak – 

Wydawnictwo Literatura; Andrzej Kacperski – polonista, starszy kustosz MTN w Łodzi; 

Kamila Lutek-Urbaiak – historyk, kustosz MTN w Łodzi) 

      W konkursie Wiedzy O Odzyskaniu Niepodległości wzięły udział 62 osoby z 18 

różnych szkół. Rozwiązywali oni test ułożony na 70 punktów. W pierwszej kategorii 

wiekowej (klasy VII-VIIII SP i Gimnazjum) - 42 uczestników – przyznano 4 nagrody za 3 
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pierwsze miejsca (na 1 miejscu 2 osoby ex aequo) i 4 wyróżnienia  (osoby, którym 

zabrakło mniej niż 2 punkty do nagrody); W drugiej kategorii wiekowej (Szkoły Średnie) – 

20 uczestników – przyznano 3 nagrody za 3 pierwsze miejsca (brak wyróżnień, ponieważ 

pozostałe wyniki poniżej pułapu 40 punktów, który zgodnie z  regulaminem konkursu 

upoważniał do tytułu laureata i dyplomu) 

      W konkursie Plastycznym Twarze Niepodległości wzięło udział 251 osób z 60 

różnych szkół z całego województwa Łódzkiego. który był kierowany do trzech kategorii 

wiekowych  W pierwszej kategorii wiekowej (klasy III-V SP) – 104 uczestników – 

przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia;   W drugiej kategorii wiekowej (klasy VI-VIII SP i 

Gimnazjum) – 106 uczestników – przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienie; W trzeciej 

kategorii wiekowej (Szkoły Średnie) – 41 uczestników – przyznano 3 nagrody i 3 

wyróżnienia. Komisja konkursowa postanowiła przyznać również jedną nagrodę specjalną. 

      W konkursie literackim Napisz List Od Powstańca wzięły udział 101 osób z 30 

różnych szkół. W pierwszej kategorii wiekowej (klasy VII-VIIII SP i Gimnazjum) - 85 

uczestników – przyznano 3 nagrody i 5 wyróżnień; W drugiej kategorii wiekowej (Szkoły 

Średnie) – 16 uczestników – przyznano 3 nagrody i 1 wyróżnienie 

      Partnerzy - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; 

Wydawnictwo Literatura; Patroni Honorowi – Kuratorium Oświaty w Łodzi; IPN Oddział 

w Łodzi: Widzewskie Domy Kultury; Poleski Ośrodek Sztuki; Patroni Medialni: 

czasdzieci.pl; TuŁódź.com. 
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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. 

Ważny pod względem pozyskiwania funduszy okazał się rok 2017. Uzyskanie przez Muzeum 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

okazało się kamieniem milowym dla rozwoju placówki. Rok 2018 okazał się zatem czasem 

zintensyfikowanych, przełomowych w historii Muzeum pracy remontowych.  

Wspominając o sukcesach nie sposób też przemilczeć dofinansowania, które udało się dostać 

na wystawę „Kobiece twarze Niepodległości”, na kolejną część projektu Makiety, na 

produkcję słuchowiska radiowego stworzonego na podstawie książki Józefa Piłsudskiego pt. 

„Bibuła” oraz na program zajęć edukacyjnych. 

 

1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego 

 

30 sierpnia 2017 r. Muzeum podpisało umowę o dofinansowanie projektu Budowanie 

nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną z Instytucją Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu w 2018 r. 

zrealizowano następujące zadania. 

 Zadanie 1 – Realizowane w Oddziale Martyrologii Radogoszcz – zgodnie z 

założeniami zawartymi we wniosku wykonano prace konserwatorskie i 

budowlane w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami (remont posadzek, ścian i dachów, termomodernizacja 

budynku administracyjnego, przebudowa instalacji). Pracami zostały objęte 

między innymi: wszystkie budynki kompleksu muzealnego, ogrodzenie wraz ze 

strażnicami oraz elementy małej architektury. Ogłoszono przetarg na wyposażenie 

– które, kiedy zostanie zamontowane zapewni nowoczesną infrastrukturę 

techniczną i multimedialną.  
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W ramach projektu przeprowadzono modernizację pomieszczeń magazynowych, 

która umożliwi bezpieczne przechowywanie zbiorów muzealnych. Jest to warte 

podkreślenia, gdyż gromadzenie, przechowywanie i opieka nad eksponatami jest 

jedną z głównych misji Muzeum.   

Celem szczegółowym zadania, które zostanie zrealizowane, będzie dostosowanie 

dotychczasowej przestrzeni ekspozycyjnej i wystawienniczej muzeum do 

współczesnych standardów wystawienniczych. 

 

 Zadanie 2 – Realizowane w Oddziale Stacja Radegast – zgodnie z 

założeniami zawartymi w dokumentacji projektowej zakładało 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. Wymienione działania zostały wykonane. 

Realizacja powyższych zadań pozwoli na wdrożenie w 2019 r. 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. 

 

Na wniosek Muzeum otrzymano zgodę RPO na wydłużenie terminu realizacji projektu 

w związku z czym zakończenie projektu planowane jest na 29 marca 2019 r.  

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 na nową wystawę stałą w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

 

Podwalinami pod nową wystawę stałą miał stanowić remont generalny budynku 

wystawienniczego Oddziału Martyrologii Radogoszcz, realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. W 2017 r. Muzeum pozyskało 

na przygotowanie nowej wystawy stałej dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi. Projekt realizowano pod nazwą Zabrał 

ich ogień... - Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty 

w okresie II wojny światowej. 

W 2017 r. przygotowano niezbędne ekspertyzy merytoryczne. Przystąpiono 

jednocześnie do kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, celem przygotowania 

warstwy merytorycznej nowej ekspozycji. Zakupiono także szereg eksponatów i rekwizytów 

z myślą o wykorzystaniu na powyższej. Jak się okazało w ciągu 2018 r., w związku z 

prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi w budynku wystawienniczym Oddziału, 

niemożliwe było zrealizowanie zakładanych celów i rezultatów zadania. Wyżej wymienione 

prace uniemożliwiły całkowicie, bądź wymiernie wpłynęły na terminowość realizacji 

poszczególnych części składowych zadania. Realizacja większości części składowych zadania 

uzależniona była właśnie od dostępności budynku wystawienniczego. Niemożliwe zatem było 

wykonanie głównej części zadania, czyli montażu wystawy według przyjętego projektu 

aranżacji. Z tego też względu zrezygnowano z zakupu materiałów aranżacyjnych, których 

parametry pośrednio wyznaczone są przez architekturę pomieszczeń docelowych.  

Wydano natomiast 3 z 4 planowanych numerów informacyjno-promocyjnego 

"Nieregularnika radogoskiego", w którym opisywane były przebieg i postępy prac przy 

realizacji zadania. Przeprowadzono także 30 zajęć o charakterze warsztatów z młodzieżą 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na których szerzono wiedzę na temat historii 

miejsca, jak i prowadzono intensywną promocję zadania. Przygotowana została także 

plenerowa wystawa informacyjno-promocyjna całości zadania oraz wydrukowane zostały 

wielkoformatowe banery uzupełniające wyżej wspomnianą wystawę. Zlecono również 

tłumaczenie tekstów przygotowanych na potrzeby ekspozycji, na język angielski. 

W związku z niemożliwością wykonania zadania w całości, zostało ono podzielone na 

etapy, których realizację przewidziano na 2019 r. O dofinansowanie kolejnych etapów 

zadania Muzeum ubiega się w ramach programu MKiDN Miejsca pamięci i trwałe 

upamiętnianie w kraju w roku 2019. 
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3 Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu przestrzennego wokół pomnika-

sarkofagu 

 

W 2017 r. Muzeum pozyskało w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – 

opiekunów miejsc pamięci dofinansowanie na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzenne 

wokół pomnika-mauzoleum na terenie dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu. 

Łączna kwota projektu wynosiła 425 000,00 zł z czego 340 000,00 zł pochodziło z 

dofinansowania Ministerstwa, zaś 85 000,00 zł z dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi. 

W 2017 roku przygotowano ekspertyzy budowlane (program konserwatorski), 

stanowiący podstawę do prowadzenia dalszych prac remontowo-budowlanych. Wykonano 

także projekt architektoniczny nowego zagospodarowania przestrzennego wokół pomnika 

mauzoleum, uwzględniając w nim wszystkie stawiane we wniosku cele tzn. dostosowanie dla 

osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zapewnienie antypoślizgowego podłoża wokół 

pomnika-mauzoleum, zwiększenie estetyki całego kompleksu, zaznaczenie w podłożu obrysu 

nieistniejących już dziś budynków więziennych. Zapewniono także nadzór budowlany i 

konserwatorski nad całą inwestycją. Wyłoniono również na drodze przetargu 

nieograniczonego wykonawcę planowanych robót ziemno-budowlanych.   

Renowacja sarkofagu, jak i nowe zagospodarowanie przestrzenne wokół niego zostały 

wykonane zgodnie z przygotowanym projektem. W bryle sarkofagu uzupełniono uszkodzenia 

i odspojenia płyt z czarnego granitu. Zniszczone (spękane) płyty granitowe wymieniono na 

nowe. Konieczność wydłużenia czasu przewidzianego na realizację zadania w znacznej 

mierze wynikała z czasu oczekiwania na wykonanie nowych płyt (tylko jedna firma w kraju 

dostarcza żądany materiał). Wszystkie płyty zostały na nowo zakotwiczone do murowanej 

konstrukcji sarkofagu, a następnie zaspoinowane. W toku prac budowlano-ziemnych 

wykonano izolację pionową i poziomą schodów prowadzących od strony frontowej do 

pomnika oraz odwodnienie liniowe schodów. Od strony południowej i wschodniej ułożono 

szeroki podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zakończony ciągiem 

pieszym, okalającym bryłę sarkofagu ze wszystkich stron. Zniwelowano niesymetryczności 

nasypu, na którym usytuowany jest pomnik-mauzoleum. 

Realizację zadania zakończono wraz ze sprawdzeniem poprawności wykonania 

projektu, przez inspektora sprawującego funkcję nadzoru budowlanego i konserwatorskiego. 

Uchybień, ani zmian w projekcie, jak i nieprawidłowości co do technologii i użytych 

materiałów nie stwierdzono. 
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4. Dofinansowanie na wystawę czasową „Kobiece twarze Niepodległości” 

 

 W styczniu 2018 r. zgłoszono do programu „Wspieranie działań muzealnych” wniosek 

na realizację wystawy czasowej „Kobiece twarze Niepodległości”, który na podstawie decyzji 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia uzyskał dotację 

137 500,00 zł. Wkład własny do realizacji zadania zapewnił Urząd Miasta Łodzi w wysokości 

27 500,00 zł.  

 Celem zadania było przygotowanie ekspozycji czasowej, która pokaże dążenia kobiet 

na ziemiach polskich do uzyskania praw politycznych oraz ich zaangażowanie na rzecz 

utrzymania tożsamości narodowej i odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Cele te 

zostały osiągnięte poprzez przygotowanie wystawy, której termin otwarcia miał miejsce 28 

listopada 2018 r. Planowany termin zamknięcia ekspozycji to 23 maja 2019 r. 

Zgodnie z założeniami scenariuszowymi wystawa ukazuje historię polskiego ruchu 

emancypacyjnego, jego specyfikę (wynikającą z braku niepodległego państwa polskiego) oraz 

zaangażowanie kobiet na rzecz odrodzenia niepodległej Polski. Podkreślony został fakt, że 

postulaty wysuwane przez emancypantki, wiązały się dla nich również z działalnością na 

rzecz narodu. Wystawa, zgodnie z przedstawioną koncepcją dzieli się na dwie zasadnicze 

części, w których kluczowe zagadnienia ukazane zostały w układzie problemowo-

chronologicznym.  

W pierwszej części narracja została podzielona na trzy bloki tematyczne. 

„Emancypantki” - to część wystawy poświęcona kluczowym sylwetkom kobiet (m.in. Marii 

Dulębiance, Kazimierze Bujwidowej), które upominały się o możliwość kształcenia kobiet 

oraz ich partycypowania w życiu politycznym. Część zatytułowana „Edukatorki” wskazuje 

osoby (m.in. Irenę Kosmowską, Jadwigę Dziubińską) i inicjatywy podejmowane na rzecz 

zachowania tożsamości narodowej i oświaty. Blok „Heroiny” ukazuje zaangażowanie kobiet 

w zrywy niepodległościowe (powstanie listopadowe i styczniowe), działania spiskowe, 

rewolucyjne (rewolucja 1905 r.), wojenne w okresie I wojny światowej i walki o granice 

odradzającego się państwa polskiego (działalność Aleksandry Zagórskiej i powstałej z jej 

inicjatywy Ochotniczej Legii Kobiet we Lwowie). Druga część zatytułowana „Obywatelki” 

stanowi epilog wystawy i w syntetyczny sposób, na podstawie wybranych sylwetek 

kobiecych (m.in. Wandy Ładziny, Gabrieli Balickiej, Marii Wittek), opowiada o dalszym 

zaangażowaniu kobiet na rzecz Polski. W tym miejscu został przestawiony wkład kobiet w 

budowę II RP (w życiu politycznym), ich zaangażowanie w I i II konspirację 
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niepodległościową (m.in. poprzez życiorysy Elżbiety Zawackiej, Haliny Szwarc, Haliny 

Pikulskiej). 

Na ekspozycji prezentowany jest zróżnicowany materiał wystawienniczy: zarówno ze 

zbiorów własnych Muzeum Tradycji Niepodległościowych, jak i innych placówek 

muzealnych: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu 

Ludowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Odona Bujwida w 

Krakowie (Muzeum to obecnie nie funkcjonuje, ale udało się pozyskać materiały w formie 

skanów), Muzeum Narodowego w Warszawie, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w 

Łodzi, z archiwów: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum 

Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w 

Przemyślu oraz z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

Wystawa została zorganizowana w sali ekspozycyjnej w siedzibie głównej muzeum 

(Gdańska 13). Jej realizacja wpisuje się w cele statutowe Muzeum, tj. służy popularyzacji 

wiedzy historycznej, w szczególności tej dotyczącej idei wolnościowych i 

niepodległościowych. Skoncentrowanie narracji historycznej na poszczególnych osobach 

pokazuje zaś, że na wielką historię składają się losy jednostek, ich działanie i praca, co ma z 

kolei ważny wymiar edukacyjny – sprzyja budowaniu poczucia obywatelskości i 

odpowiedzialności za losy państwa. Pomysłodawcom zależało na przypomnieniu okoliczności 

uzyskania przez kobiety praw politycznych oraz ich wkładu na rzecz powstania niepodległego 

państwa polskiego - efekt ten został osiągnięty. Informacja, że uzyskanie praw wyborczych 

przez kobiety jest nierozerwalnie związane z odrodzeniem niepodległego państwa polskiego 

stanowi ważne przesłanie wystawy. Ukazanie zaś Polski, jako kraju, który jako jeden z 

pierwszych przyznał prawa wyborcze kobietom, sprzyja pogłębionej refleksji nad 

przeszłością oraz budowaniu poczucia dumy narodowej.  

Ekspozycja była kluczowym przedsięwzięciem wystawienniczym Muzeum 

planowanym w ramach upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz 

realizacji zadania była dr Sylwia Wielichowska.  

 

5. Dofinansowanie projektu Makieta Litzmannstadt-Getto – część IV 

 

W 2018 r. kontynuowano rozpoczęty w 2015 r. projekt Makieta Litzmannstadt-Getto. 

Na IV część projektu zostały przyznane środki finansowe przez Fundację International 

Holocaust Remembrance Alliance w kwocie 56.544,00 zł. W ramach projektu został 
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zbudowany kolejny 3D model makiety historycznej fragmentu obszaru Litzmannstadt-Getto, 

odwzorowany w skali 1:400. 

 W ramach realizacji projektu przeprowadzono kwerendy archiwalne w Centralnym 

Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym w Łodzi. Opracowano koncepcję 

oświetlenia i multimediów makiety getta, na podstawie której powstał wstępny kosztorys 

przez zewnętrzną firmę. W trakcie realizacji współpracowano z partnerem projektu: The 

Johannesburg Holocaust & Genocide Centre. 

 Wniosek rozliczony w maju 2018 r. i przesłano dokumentację do organizatora Grantu, 

rozliczenie zostało przyjęte korzystnie, bez żadnych błędów. Osoba odpowiedzialna za 

realizację projektu: Izabela Terela. 

 

6. Dofinansowanie produkcji słuchowiska radiowego  

 

W 2018 r. Muzeum złożyło wniosek do konkursu grantowego w ramach programu 

Patriotyzm Jutra realizowanego ze środków Muzeum Historii Polski, na produkcję 

słuchowiska radiowego stworzonego na podstawie książki Józefa Piłsudskiego pt. „Bibuła”. 

Komisja konkursowa pozytywnie oceniła aplikację i przyznała dotację na realizację 

przedsięwzięcia. Efektem realizacji projektu miało być powstanie radiowej adaptacji książki 

Józefa Piłsudskiego pt. „Bibuła” wraz z publikacją popularnonaukową omawiającą 

zagadnienia związane z treścią słuchowiska. Zadanie to zostało wykonane. W wyniku 

projektu powstało blisko 1,5 godzinne słuchowisko pt. „Katastrofa łódzka”. Podzielone 

zostało - ze względu na wymogi radiostacji - na dwie części. Nagranie zostało wyemitowane 

na antenie rozgłośni Radio Łódź. Część I miała swoją premierę 11 listopada o godzinie 20:00, 

część II – 12 listopada o godzinie 21:00. 14 grudnia 2018 roku udostępniono nagranie 

słuchowiska w wolnym dostępie na platformie youtube (cz. I - https://youtu.be/ivE7_PYJ71Y, 

cz. II - https://youtu.be/uaLmJhSOLSE).  

Stworzona została publikacja towarzysząca pt. „Katastrofa łódzka - fakty i historia” 

omawiająca okoliczności pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi i jego aresztowania wydana w 

500 egzemplarzach wraz z dołączoną płytą CD z nagraniem słuchowiska. Wspomniana 

publikacja zbiera efekty dotychczasowych badań nad łódzkim epizodem życia Józefa 

Piłsudskiego. Jest obecnie najpełniejszym, popularnym omówieniem tego zagadnienia 

dostępnym na rynku wydawniczym. Scenariusz słuchowiska stworzył Rafał Zięba - 

pracownik Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Wśród występujących w 
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słuchowisku radiowym aktorów znaleźli się zarówno aktorzy wspomnianego Teatru Nowego 

jak i aktorzy zajmujący się na co dzień profesjonalnym dubbingiem (Cezary Nowak i 

Grzegorz Kwiecień), a także studentki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i 

Teatralnej im. Leona Schillera. Reżyserem słuchowiska został Mikołaj Nowak występujący 

pod pseudonimem artystycznym Mikołaj Szczęsny.  

Realizację radiową wykonano w studio Radia Łódź. Część nagrań odbywała się w 

murach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13, gdzie w 

latach 1886-1953 funkcjonowało więzienie. W lutym 1900 r. do jednej z tutejszych cel trafił 

Józef Piłsudski. Sceny więzienne nagrywane są więc w oryginalnych przestrzeniach, w 

nagraniu słyszymy dźwięki krat i drzwi więziennych  Nad nagraniem czuwał Andrzej Papajak 

- dźwiękowiec i realizator łódzkiej radiostacji. Oprawę dźwiękową stanowią utwory 

muzyczne i dźwiękowe z bezpłatnej bazy radia. Za konsultację historyczną i napisanie 

publikacji popularno-naukowej odpowiedzialny był dr Sebastian Adamkiewicz. Do końca 

2018 r. oprócz Radia Łódź słuchowisko wyemitowało Radio dla Ciebie (emisja 23.12.2018), 

Radio Zachód (25-26.12.2018) oraz Radio Szczecin (25-26.12.2018). Emisję zapowiedziały 

Radio Rzeszów, Radio Kielce i Radio Opole. Wstępne zainteresowanie wyraziło również 

Polskie Radio 24.  

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne z 

wykorzystaniem fragmentu słuchowiska dotyczącego przesłuchania Józefa Piłsudskiego. W 

warsztatach pod nazwą „Krótka historia - o pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi” 

uczestniczyło ponad 900 osób z kilkudziesięciu łódzkich szkół m.in. z XXIX LO w Łodzi, 

XXXII LO w Łodzi, XXI LO w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, Szkoły 

Podstawowej nr 64 w Łodzi i Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi. Zajęcia realizowali 

pracownicy działu edukacyjnego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz działu 

historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

W ramach projektu odbyło się także performatywne czytanie fragmentu słuchowiska. 

Zorganizowane zostało z okazji Święta Łodzi 28 lipca 2018 r. w trakcie wydarzenia o nazwie 

„Noc w więzieniu przy Gdańskiej”. W trakcie zwiedzania widzowie mogli obejrzeć 15-

minutowy fragment przesłuchania Józefa Piłsudskiego w oryginalnej scenerii więziennej. W 

wydarzeniu wzięło udział około 400 osób.  

 

7. Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Spotkania z Ożywioną Historią” 

W 2018 r., tak jak i w roku ubiegłym, udało się pozyskać pieniądze od PZU na projekt 

edukacyjny, realizowany przez Dział Edukacyjny w siedzibie głównej Muzeum. Głównym 
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celem projektu było wzbudzenie zainteresowań historycznych oraz skłonienie uczestników do 

refleksji nad historią Polski. Muzeum poprzez realizację projektu przyczynia się do 

podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, a także do wychowania w duchu patriotycznym. Duża część projektu poświęcona 

została na organizację wydarzeń i warsztatów związanych z tematem „Drogi do 

Niepodległej”, więc mocno wpisaliśmy się nim w szereg działań edukacyjnych 

podejmowanych w setną rocznice odrodzenia Polski. W czasie realizacji projektu starano się 

także uświadomić młodzieży szkolnej wagę wielowiekowej historii i kultury, które pozwoliły 

przetrwać narodowi okres rozbiorów. Ponadto, realizatorom projektu zajęć zależało na 

ukazanie złożoności historii Polski, w której wiele jest wydarzeń mogących być powodem do 

dumy narodowej.   

Projekt został zrealizowany w dwóch blokach: pierwszy blok otrzymał nazwę 

„Wakacje w Muzeum” – w tym bloku miało miejsce osiem wydarzeń, w drugim nazwanym 

„Jesień pełna emocji” - miało miejsce jedenaście wydarzeń. Na oba bloki w sumie złożyło 

się 19 wydarzeń. 

 Wydarzenia z bloku „Wakacje w Muzeum”: 

 W dniu 11.07.2018 r. miały miejsce warsztaty „Wczesnośredniowieczne Gry” z 

udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Leśny Witeź”. Celem wydarzenia było 

zapoznanie się z życiem słowiańskiego wojownika zamieszkującego tereny dzisiejszej 

Polski.  W trzech warsztatach uczestniczyło 207 osób. 

 W dniu 16.07.2018 r. miały miejsce warsztaty „Z życia średniowiecznego rycerza” – z 

udziałem Drużyny Zaciężnej Księżnej Anny. Celem organizacji wydarzenia było 

poznanie życia średniowiecznego rycerza. Uczestnicy poznali ciekawostki z życia 

rycerza, rozwiązywali ciekawe zadanie i mogli ubrać się w zbroje. W trzech 

warsztatach uczestniczyło 210 osób. 

 W dniach 26.07.2018 r. i 23.08.2018 r. dwukrotnie miało miejsce wydarzenie „Poznaj 

Józefa Piłsudskiego” z udziałem pana Jana Krogulca, który wcielił się w postać Józefa 

Piłsudskiego. W obu terminach miały miejsce trzy tury warsztatów. Celem wydarzeń 

było zapoznanie się z życiem Józefa Piłsudskiego. W obu wydarzeniach uczestniczyło 

236 osób. 

 W dniach 19.07.2018 r. i 9.08.2018 r. dwukrotnie miały miejsce warsztaty „Zabawy 

plastyczne z godłem”.  Podczas warsztatów każdy uczestnik poznał historię polskiego 
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Godła, a następnie wytworzył własnoręcznie orła wyklejanego z papieru i bibuły. W 

obu wydarzeniach uczestniczyło 196 osób. 

 W dniu 1.08.2018 r. miało miejsce spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 

„Odwet-Jędrusie” celem spotkania było m.in. upamiętnienie rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży uczestnicy 

dowiedzieli się, kto to jest partyzant, co oznacza skrót AK, co mamy na myśli gdy 

mówimy Godzina "W" i co oznaczają wyjące syreny o godz. 17.00. Wszystkim 

zostały również przybliżone realia życia polskiego partyzanta podczas II wojny 

światowej. W wydarzeniu uczestniczyło. 78 osób. 

 W dniu 15.08.2018 r. przez cały dzień miały miejsce pokazy Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej Łódź 1914 r., warsztaty „Wokół Święta Wojska Polskiego” oraz 

spotkanie z siostrzenicą kapitana Stefana Pogonowskiego. Program całego dnia 

otrzymał tytuł „Dzień ze Stefanem Pogonowskim”. W wydarzeniu uczestniczyło 299 

osób. 

W ośmiu wydarzeniach zorganizowanych w ramach w bloku pt. „Wakacje w Muzeum” 

uczestniczyło 1 226 osób. 

 

 Wydarzenia z bloku „Jesień pełna emocji”: 

 W dniu 26.09.2018 r. miało miejsce wydarzenie Rzecz o Szlachcie z udziałem Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej Kujawska Brać Szlachecka. Wydarzenie to było doskonałą 

okazją do pokazania kultury szlacheckiej, życia i obyczajów w wieku XVII. W czasie 

lekcji historii, uczestnicy mogli zapoznać się z wytworami kultury materialnej oraz 

poznać mity, jakie wokół Sarmacji wyrosły. Prezentacja realizowana przez „Kujawską 

Brać Szlachecką” przybliżyła kulturę szlachecką, ubiór i uzbrojenie. W wydarzeniu 

uczestniczyło 179 osób. 

 W dniach 22.10.2018 r. i 5.11.2018 r. miały miejsce wydarzenia pt. Polacy na frontach 

I wojny światowej z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Łódź 1914. Była to 

opowieść o losach polskich żołnierz na frontach I wojny światowej. W czasie tego 

niezwykłego spotkania miał miejsce pokaz umundurowania i uzbrojenia typowego 

żołnierza w latach 1914-1918. W obu terminach odbyły się trzy tury pokazów, w 

których w sumie wzięło udział  366 osób. 

 W dniach 18.10.2018 r., 15.11.2018 r. oraz 5.12.2018 r.  miały miejsce wydarzenia pt. 

Łódź w czasie Wielkiej Wojny z udziałem Stowarzyszenia - Historia Koluszek. Były 
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to spotkania dotyczące I wojny światowej widzianej oczami cywilów, czyli 

przedmiotem spotkań było życie codzienne w Łodzi. Całość prezentacji ubarwiona 

została oryginalnymi ubraniami cywilnymi z okresu I wojny i początku XX wieku, 

mundurami, wyposażeniem i archiwalnymi fotografiami. We wszystkich trzech 

terminach odbyły się trzy tury pokazów, w których uczestniczyło  451 osób. 

 W dniu 11.11.2018 r. zorganizowano Święto 11 listopada w Muzeum, w ramach 

którego odbyły się warsztaty z robienie kokard narodowych, rodzinne warsztaty 

legionowe twarze niepodległości oraz pokaz dotyczący I wojny światowej i 

pierwszych dni niepodległości. W wydarzeniu uczestniczyło 141 osób. 

 W dniu 15.11.2018 r. miał miejsce Interaktywny Śpiewnik Historyczny z udziałem 

Grupy Rekonstrukcji Historycznej Walhalla. Była to okazja do świetnej zabawy. 

Uczestnicy spotkania poznali najważniejsze polskie pieśni patriotyczne, które 

powstały podczas walk o niepodległość oraz dowiedzieli się o ciekawostkach 

historycznych z nimi związanych. Prowadzący spotkanie wystąpili w strojach 

historycznych, o których opowiedzieli. W wydarzeniu uczestniczyły 184 osoby. 

 W dniu 27.11.2018 r. miało miejsc spotkanie edukacyjne z członkami łódzkiego koła 

Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W czasie spotkania 

uczestnikom pokazano pamiątki z różnych zakątków świata, zdjęcia itp. Kombatanci 

misji pokojowych ONZ opowiedzieli również o tym, jak wygląda taka misja pod 

względem militarnym. W wydarzeniu uczestniczyło 55 osób. 

 II połowa listopada miał miejsce cykl warsztatów „Zabawy Plastyczne z Godłem” - 

cykl kierowany był do grup przedszkolnych. Podczas Warsztatów każdy ich uczestnik 

poznał historię polskiego Godła, a następnie własnoręcznie wyklejał orła z papieru i 

bibuły. W cyklu uczestniczyły 83 osoby. 

 W dniu 11.12.2018 r. miały miejsce warsztaty  „Pokazy Szermierki Historycznej” – z 

udziałem specjalnego gościa Antoniego Olbrychskiego. Celem organizacji wydarzenia 

było przybliżenie młodzieży dawnych tradycji związanych z szermierką. Pokazowi 

szermierki historycznej towarzyszyła krótka prelekcja i zadania. W sumie w trzech 

warsztatach uczestniczyły 154 osoby. 

W jedenastu wydarzeniach zorganizowanych w bloku pt. „Jesień pełna emocji” w sumie 

wzięło udział 1 613 osób.  

 Koordynatorką projektu była Kamila Lutek-Urbaniak, za jego realizację odpowiadali: 

K. Lutek-Urbaniak oraz Piotr Spólnicki. 
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VIII. Współdziałania i współpraca 

 

 

 

Realizacja wielu przedsięwzięć jest możliwa nie tylko, gdy posiada się środki 

organizacyjne i finansowe. Bardzo wiele zależy od współpracy pomiędzy osobami, 

współdziałania z instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami, fundacjami i innymi 

organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami kultury itp. Efekty z takiej współpracy 

są nie do przecenienia. Dlatego w 2018 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 2018 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 zarówno realizacja wystaw, jak i 

upowszechnianie działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum w różnych 

środowiskach, pozyskiwanie nowych obiektów do zbiorów Muzeum oraz organizacja spotkań 

i uroczystości. 

W ramach realizacji wystaw, spotkań oraz działań naukowo-badawczych 

współpracowaliśmy z następującymi instytucjami: 

 

 Archiwum Akt Nowych 

 Archiwum Państwowym w Łodzi 
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 Archiwum Państwowym w Przemyślu 

 Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego 

 Biurem Programu Niepodległa 

 Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

 Centrum Badań i Nauczania Dziejów i Kultury w Polsce im. Mordechaja Anielewicza 

w Warszawie 

 Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy PAN 

 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

 Domem Literatury w Łodzi 

 Filmoteką Narodową 

 Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 

 Gminą Żydowską w Łodzi 

 Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi 

 Instytutem Tolerancji 

 Kurią Arcybiskupią w Łodzi 

 Łódzkim Domem Kultury 

 Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi 

 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

 Muzeum II Wojny Światowej w Gdański 

 Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 

 Muzeum im. Kazimierza Puławskiego w Warce 

 Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 

 Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

 Muzeum Narodowe w Kielcach 

 Muzeum Narodowe w Krakowie 

 Muzeum w Łowiczu 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie 

 Muzeum Odona Bujwida w Krakowie 

 Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

 Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 
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 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  

 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej 

 Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 

 Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie 

 organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi społeczność romską 

 Polskim Towarzystwem Historycznym 

 Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 

 SP nr 56 w Łodzi 

 Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi 

 Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Ethnos” 

 Teatrem Arlekin 

 Teatrem Nowym w Łodzi 

 Teatrem Wielkim w Łodzi 

 Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce 

 Urzędem Miasta Łodzi 

 XVIII LO w Łodzi 

 Związkiem Sybiraków 

 Żydowskim Instytutem Historycznym 

 

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: 

 Areszt Śledczy w Łodzi przy ul. Smutnej 

 Łódzkim Domem Kultury 

 Wydział Kultury UMŁ 

 Wydziałem do Spraw Seniora UMŁ 

 Widzewskimi Domami Kultury 
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 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” 

 Oratorium św. Dominika Savio 

 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 2018 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 
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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. Funkcjonuje też strona internetowa www.radegast.pl. 

Projekt ma następujących partnerów: 

 Joahnnesburg Holocaust & Genocide Centre 

 NS-Dokumentationszentrum 

 Instytut Tolerancji 

 Związek Byłych Łodzian w Izraelu 

 Gedenken-Gestelten 

 Stiftung Topographie des Terrors 

 ARGE grenzen erzählen 

 Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands 

 South African Holocaust&Genocide Foundation 

 Stiftung Topographie desTerrors 

 Organization of Former Residents of Lodz 

 Dokumentationsarchivs des Österreichschen Widerstands 

 

 

2. Działalność promocyjna, współpraca z mediami, wywiady, udział w audycjach 

i programach historycznych 

Muzeum w 2018 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. 

 

http://www.radegast.pl/
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Rok 2018 był pod względem medialnym, dla Muzeum bardzo owocny, informacja o 

placówce pojawiała się w mediach 243 razy (w zeszłym roku 84), a więc średnio raz na 

półtora dnia wzmianka o Muzeum pojawiała się na różnych portalach, gazetach czy w 

telewizjach. Muzeum odnotowało też wzrost polubień na Facebooku. Rok zaczynało z liczbą 

1605, a kończy z 2240 obserwującymi. Oznacza to, że dziennie średnio dwie osoby 

decydowały się na polubienie strony Muzeum by pozostać z nami w kontakcie. Muzealny 

kanał YouTube podczas całego roku odnotował 5727 wyświetleń zawartych na nim filmów. 

 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). W zestawieniu znajduje się więc wyżej niż EC1, Centralne Muzeum Włókiennictwa, 

Muzeum Miasta Łodzi czy Atlas Arena. Odział Martyrologii Radogoszcz zajmuje 28 miejsce, 

a siedziba główna 34 (wyżej na liście niż Off Piotrkowska i Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne w Łodzi). 

Dzięki systemowi meilgowemu Meiler lite, uzyskano dokładniejszy wgląd w 

statystyki mailingu i możliwość tworzenie wiadomości atrakcyjniejszych graficznie. Podczas 

roku używania oprogramowania zostało wysłanych 11 280 maili informujących o 

wydarzeniach odbywających się w Muzeum. Muzeum w ubiegłym roku zorganizowało w 

sumie 98 wydarzeń, które były promowane poprzez utworzenie wydarzeń na Facebooku, 

newslettera, zaproszeń i relacji na Muzealnej stronie internetowej.  

W porównaniu do roku ubiegłego, w 2018 r. zarówno Dyrekcja, jak i pracownicy 

Muzeum mieli częstsze kontakty z mediami. Częstotliwość pojawiania się różnych 

pracowników, jak i informacji o wydarzeniach odbywających się w Muzeum najlepiej 

obrazuje przygotowane przez specjalistę do spraw promocji Artura Kamińskiego, które 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. 
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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. 

 W 2018 r., do sierpnia przeprowadzono zmianę struktur działów bibliotecznych, w 

celu większej przejrzystości i łatwiejszego dostępu do nieskomputeryzowanego księgozbioru 

biblioteki. Do tego czasu (tj. do sierpnia 2018 r.) opracowano nowe pozycje wydawnicze (3 

szt.) oraz przyjęto i opracowano pozycje z darów i wymiany międzybibliotecznej (27 szt.)  

 Natomiast 23 sierpnia, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, rozpoczęło się skontrum zbiorów bibliotecznych. Zakończyło 

się ono 14 grudnia 2018 r. i wykazało, że w zbiorach biblioteki według ksiąg inwentarzowych 

znajduje się: 

 21 535 woluminów książek (w tym wykreślone z ksiąg inwentarzowych – 3386 

woluminów).  

 2775 woluminów czasopism (w tym wykreślone z księgi inwentarzowej – 388 

woluminów)  

Skontrum zostało przeprowadzone poprzez inwentaryzację księgozbioru znajdującego się 

na półkach oraz w oparciu o spis z natury przeprowadzony w Oddziale Martyrologii 

Radogoszcz w 2017 r. 
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X. Działalność administracyjno-gospodarcza 

 

 

 

W funkcjonowaniu Muzeum i realizacji jego zadań statutowych ważną rolę spełnia 

działalność administracyjno-gospodarcza. Bieżące zabezpieczenie obiektów muzealnych, 

realizacja wystaw, remonty, naprawy, zaopatrzenia w materiały biurowe, utrzymanie 

porządku i spraw bhp. to najważniejsze płaszczyzny pracy, które zostały opisane poniżej. 

W roku 2018 Dział administracyjno-gospodarczy w Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi wykonał szereg zadań dotyczących poszczególnych 

Oddziałów, oraz zadań zabezpieczających obiekty muzealne, realizację wystaw, remonty, 

naprawy, zaopatrzenia w materiały biurowe, utrzymania porządku i zagadnień bhp. 

 

1. Siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

 

 Nadzorowano na bieżąco pracę kotłowni gazowej i dwóch olejowych przez 

specjalistyczną firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego 

wykonała ona również ich przegląd techniczny.  

 Zabezpieczono całoroczny zakup oleju opałowego w firmie KWIATKOWSKI z 

Ozorkowa.  Zwycięzcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przetargu. 

 Przeprowadzono kontrolę i dokonano uzupełnień w księgach inwentarzowych mienia 

ruchomego wraz z wypełnianiem kart ewidencyjnych. 

 Podjęto kroki zmierzające do oszczędności w zakresie materiałów biurowych oraz 

środków czystości. 

 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 w trakcie odbywających się w Muzeum 

promocji książek. 

  Inne bieżące prace, głównie drobne naprawy sprzętu i mebli.  

 Nadzorowanie i kontrolowanie prac remontowych  w Oddziałach Radogoszcz i ‘Stacja 

Radegast”    
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2. Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147. 

 

 Zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi kotłów, przeprowadzono okresowy przegląd 

techniczny kotłowni gazowej C.O. przez firmę EL PROJ z Łodzi. Usunięto drobne 

usterki kotła, wrzesień 2018 r.  

 W związku z prowadzonymi pracami remontowymi obejmującymi  budynki 

administracyjny i wystawienniczy, prowadzone były na szeroką skalę wyprowadzka 

magazynów i zabezpieczanie zbiorów a następnie powrót ich do magazynów. 

Wiązało się to z wykonaniem przez pracowników działu administracyjnego szeregu 

prac takich jak budowa i montaż skrzyń tymczasowych do przechowywania 

eksponatów, regałów na których były układane eksponaty i różnego innego rodzaju 

działania mające na celu prawidłowe zabezpieczenie na czas remontu eksponatów i 

innego mienia muzeum. 

 Kontrolowanie i nadzorowanie oraz reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w 

czasie prowadzonych prac budowlanych, wskazywanie na usterki oraz egzekwowanie 

usuwania ustrek.  

 

3.  Oddział Stacja Radegast ul. Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 

 

 Zabezpieczono pod względem technicznym (nagłośnienie, przywóz i rozstawienie 200 

krzeseł, zakup wody mineralnej) obchody upamiętniające 74 rocznicę likwidacji przez 

Niemców  Litzmannstadt Getto oraz inne mniejsze uroczystości w Oddziale Stacja 

Radegast 

 Realizowano prace związane z montażem i demontażem makiety oraz przygotowania 

sal obiektu do remontu budowlanego. Demontaż wyposażenia jak: monitory i 

komputery, rzutniki , ekran wywóz i przeprowadzka pracowników muzeum na czas 

remontu. 

  Wykonano  szereg napraw: 

 *instalacji elektrycznej w całym Tunelu Deportowanych.   

 *naprawę uszkodzonego oświetlenia poręczy obok wejścia do Halu Miast.  

 *wymiana kilku zużytych czujek sygnalizacji pożaru.  
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 Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału - głównie 

odkurzanie, zamiatanie i utrzymanie czystości w budynkach, wyrzucanie starych 

wiązanek i zniczy koszenie i odchwaszczanie. 

  Odświeżono i umyto po ubiegłorocznej zimie wystawę stałą w Tunelu. 

 

4.  „Kuźnia Romów”, ul. Wojska Polskiego 84 

 

 Zabezpieczono technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie (uporządkowanie terenu, 

wywieszenie flag) podczas  uroczystości 73 Rocznicy Likwidacji Przez Niemców 

Podobozu Dla Romów i Sinti, utworzonego W Liztmannstadt Getto oraz wsparcie 

techniczne i organizacyjne innych małych uroczystości.  

  

5.  Przetargi 

 

 ZP I/2018 na ochronę obiektu  

Wygrała firma MM Service Security Łódź ul 3 Maja 

 Uczestniczono i nadzorowano przetargi prowadzone w ramach prac remontowo-

budowlanych w obiektach Oddział Martyrologii Radogoszcz i Stacja Radegast 

 

 6. 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  
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Firma „Strefa Higieny WL” ul. Krańcowa 4 

 

7.  Inne przedsięwzięcia dotyczące wszystkich Oddziałów 

 

 Wykonywano następujące przeglądy: 

- roczne budowlane 

- szczelność kurków gazowych 

- szczelności instalacji gazowej 

- kotłowni gazowej 

- kotłowni olejowej 

- kominiarskie 

- hydrantów 

- węży 

- gaśnic 

-  instalacji  pożarowej 

- instalacji  antywłamaniowej 

 

 Wykonywano prace dotyczące konserwacji instalacji ppoż., antywłamaniowej i 

monitoringu realizowane w ciągu całego roku. 

 

 Nadzorowano na bieżąco pracę w kotłowni gazowej i dwóch olejowych przez 

specjalistyczną firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego 

wykonała ona również ich przegląd techniczny. 

 

 Zabezpieczono na okres grzewczy 2018/2019 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: 
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- kontrolowano obiekty muzeum pod kątem prawidłowego oznaczenia dróg ewakuacji,   

oświetlenia awaryjnego oraz legalizacji gaśnic 

- wymieniono w obiekcie Gdańska 13  -20 0praw oświetlenia awaryjnego po 

przeprowadzeniu ich wcześniejszego przeglądu. 

 

 Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego brali udział poza MTN w 

realizacjach wystaw, uroczystości i imprez, m. innymi w:  

- Złożeniu kwiatów na Stacji Radegast, 

- Montażu i demontażu wystaw oświatowych na terenie Łodzi oraz województwa 

Łódzkiego. 

- 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.  
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że w roku 2018 działania Działu Administracyjno-

Gospodarczego Muzeum zostały zdominowane przez przedsięwzięcia zmierzające do 

poprawy ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa pracowników, zbiorów muzealnych oraz 

zwiedzających oraz poprawy warunków pracy.  
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Załącznik nr 1 

Widoczność Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Mediach 

 

1. 3 Stycznia 2018: Portal do rzeczy przytoczył wypowiedź dr Sebastiana 

Adamkiewicza: https://dorzeczy.pl/historia/51889/Jedna-naga-ksiezniczka-nie-uratuje-calego-

krolestwa.html 

 

2. 11 Stycznia 2018: portal łowicz24 zaprosił na wykład dr Sylwii Wielichowskiej: 

https://lowicz24.eu/artykul/muzeum-w-lowiczu-na/366757 

 

3. 12 Stycznia 2018: Telewizja Toya przygotowała materiał o obchodach 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Romach i Sinti: 

http://tvtoya.pl/news/show/18098?fbclid=IwAR2_FhZUnzU0mwfpQL9pOrFH0p3KOg7XyR

QVqp7updxDJkSWrY3bgyPbcuo 

 

4. 12 Stycznia 2018: Telewizja TVP Łódź przygotowała materiał o obchodach 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Romach i Sinti: http://lodz.tvp.pl/35563452/rocznica-

likwidacji-obozu-cyganskiego?fbclid=IwAR1iqgO6Anas-

fQiH6RvGFYNjQNIXGdIOUAgRJH6Hubp9YkSXyufHDA4C7k 

 

5. 12 Stycznia 2018: Andrzej Grzegorczyk był gościem „Łodzią Po Regionie”. 

Opowiadał o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Romach i Sinti: 

https://lodz.tvp.pl/35566049/11012018-cz1?fbclid=IwAR1pRTffatexy7-BFBrtK-TsTh8L-

4B1kxGYnjqqr43sWalykksLF8Wp-qE 

 

6. 13 Stycznia 2018: dr Sebastian Adamkiewicz i Konrad Czerniejewski gościli w 

programie na  żywo „Słowem Niepodległa: śladami Józefa Piłsudskiego w Łodzi” 

realizowanym przez Polskie Radio 24: 

https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/1989322,Slowem-Niepodlegla-sladami-Jozefa-

Pilsudskiego-w-Lodzi?fbclid=IwAR3TUJoYuWnMAk1jIkRUHokya8-

RrA9j7zLfaPUbXh3tryxdbAXDlothrD8 

 

7. 17 Stycznia 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w dokumencie realizowanym 

przez TVP Historia pt. "Śladami Zbrodni i Walki 44-56. Łódź. KWP”. Dokument był 

Realizowany przy Gdańskiej 13: https://historia.tvp.pl/?fbclid=IwAR1gye-

FpmUjVZb2s2aKMsg4rSC6kYYEa0FprCo2Kq1knAcgIyoucDYsZrc 

https://dorzeczy.pl/historia/51889/Jedna-naga-ksiezniczka-nie-uratuje-calego-krolestwa.html
https://dorzeczy.pl/historia/51889/Jedna-naga-ksiezniczka-nie-uratuje-calego-krolestwa.html
https://lowicz24.eu/artykul/muzeum-w-lowiczu-na/366757
http://tvtoya.pl/news/show/18098?fbclid=IwAR2_FhZUnzU0mwfpQL9pOrFH0p3KOg7XyRQVqp7updxDJkSWrY3bgyPbcuo
http://tvtoya.pl/news/show/18098?fbclid=IwAR2_FhZUnzU0mwfpQL9pOrFH0p3KOg7XyRQVqp7updxDJkSWrY3bgyPbcuo
http://lodz.tvp.pl/35563452/rocznica-likwidacji-obozu-cyganskiego?fbclid=IwAR1iqgO6Anas-fQiH6RvGFYNjQNIXGdIOUAgRJH6Hubp9YkSXyufHDA4C7k
http://lodz.tvp.pl/35563452/rocznica-likwidacji-obozu-cyganskiego?fbclid=IwAR1iqgO6Anas-fQiH6RvGFYNjQNIXGdIOUAgRJH6Hubp9YkSXyufHDA4C7k
http://lodz.tvp.pl/35563452/rocznica-likwidacji-obozu-cyganskiego?fbclid=IwAR1iqgO6Anas-fQiH6RvGFYNjQNIXGdIOUAgRJH6Hubp9YkSXyufHDA4C7k
https://lodz.tvp.pl/35566049/11012018-cz1?fbclid=IwAR1pRTffatexy7-BFBrtK-TsTh8L-4B1kxGYnjqqr43sWalykksLF8Wp-qE
https://lodz.tvp.pl/35566049/11012018-cz1?fbclid=IwAR1pRTffatexy7-BFBrtK-TsTh8L-4B1kxGYnjqqr43sWalykksLF8Wp-qE
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/1989322,Slowem-Niepodlegla-sladami-Jozefa-Pilsudskiego-w-Lodzi?fbclid=IwAR3TUJoYuWnMAk1jIkRUHokya8-RrA9j7zLfaPUbXh3tryxdbAXDlothrD8
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/1989322,Slowem-Niepodlegla-sladami-Jozefa-Pilsudskiego-w-Lodzi?fbclid=IwAR3TUJoYuWnMAk1jIkRUHokya8-RrA9j7zLfaPUbXh3tryxdbAXDlothrD8
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/1989322,Slowem-Niepodlegla-sladami-Jozefa-Pilsudskiego-w-Lodzi?fbclid=IwAR3TUJoYuWnMAk1jIkRUHokya8-RrA9j7zLfaPUbXh3tryxdbAXDlothrD8
https://historia.tvp.pl/?fbclid=IwAR1gye-FpmUjVZb2s2aKMsg4rSC6kYYEa0FprCo2Kq1knAcgIyoucDYsZrc
https://historia.tvp.pl/?fbclid=IwAR1gye-FpmUjVZb2s2aKMsg4rSC6kYYEa0FprCo2Kq1knAcgIyoucDYsZrc
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8. 18 Stycznia 2018: TuŁódź zaprosiło na „XII wykładów o wolności”: 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tuyfNjJ--

hEDoWtA6CXvBMKOzo5OhLtYTuYfWbrxDJMMugMF6OkF8KJk 

 

9. 18 Stycznia 2018: dr Sebastian Adamkiewicz opublikował na portalu Histmag.org 

artykuł „Jest takie miejsce w Łodzi – Radogoszcz: https://histmag.org/Jest-takie-miejsce-w-

Lodzi-Radogoszcz-14633 

 

10. 19 Stycznia 2018: Onet.pl opublikował artykuł dotyczący 73 rocznicy spalenia 

Radogoszcza: https://lodz.onet.pl/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-

radogoszcza/c2xld6z?fbclid=IwAR3Jq09yEUbwTdXOQUTBuxRL-

kXMRNrkBGtdPcptmkcEQeK-gj4cZLjLyLw 

 

11. 19 Stycznia 2018: TVP 3 Łódź opublikowało materiał dotyczący 73 rocznicy spalenia 

Radogoszcza: https://lodz.tvp.pl/35670466/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-

radogoszcza?fbclid=IwAR1ngbdCB_bDRtaT1Es9UNW54BsHBJb5d1fD3hVnt98bICHYQE

HmQY9_saU 

 

12. 20 Stycznia 2018: Informacjelodzkie.pl opublikowały artykuł dotyczący 73 rocznicy 

spalenia Radogoszcza: https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-czesc-ich-

pamieci-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-

lodzi1516409043?fbclid=IwAR0U28fifYsbGLVgmnTXqSPBmegF0CtXgE-

XD1GBJwzwcJjL3lVM9eWxpE0 

 

13. 23 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o „Dniach Pamięci o ofiarach 

Holocaustu” współorganizowanych przez Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/dni-pamieci-o-

ofiarach-holocaustu-w-lodzi-odbeda-sie-po-raz-osmy/ar/12872019?fbclid=IwAR0-

Kh0k_0EfvO4ATNci9PQHpwHPByROBLyEsZpZUkTwpTq2MieuvoK0l9U 

 

14. 24 Stycznia 2018: Onet.pl poinformował o śmierci Donata Doliwy – wieloletniego 

współpracownika Muzeum: 

https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=al

lonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=42cdb3a1-8a57-4f56-ae0a-992a40252019&sid=b177a2c9-

166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tuyfNjJ--hEDoWtA6CXvBMKOzo5OhLtYTuYfWbrxDJMMugMF6OkF8KJk
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tuyfNjJ--hEDoWtA6CXvBMKOzo5OhLtYTuYfWbrxDJMMugMF6OkF8KJk
https://histmag.org/Jest-takie-miejsce-w-Lodzi-Radogoszcz-14633
https://histmag.org/Jest-takie-miejsce-w-Lodzi-Radogoszcz-14633
https://lodz.onet.pl/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza/c2xld6z?fbclid=IwAR3Jq09yEUbwTdXOQUTBuxRL-kXMRNrkBGtdPcptmkcEQeK-gj4cZLjLyLw
https://lodz.onet.pl/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza/c2xld6z?fbclid=IwAR3Jq09yEUbwTdXOQUTBuxRL-kXMRNrkBGtdPcptmkcEQeK-gj4cZLjLyLw
https://lodz.onet.pl/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza/c2xld6z?fbclid=IwAR3Jq09yEUbwTdXOQUTBuxRL-kXMRNrkBGtdPcptmkcEQeK-gj4cZLjLyLw
https://lodz.tvp.pl/35670466/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza?fbclid=IwAR1ngbdCB_bDRtaT1Es9UNW54BsHBJb5d1fD3hVnt98bICHYQEHmQY9_saU
https://lodz.tvp.pl/35670466/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza?fbclid=IwAR1ngbdCB_bDRtaT1Es9UNW54BsHBJb5d1fD3hVnt98bICHYQEHmQY9_saU
https://lodz.tvp.pl/35670466/obchody-73-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza?fbclid=IwAR1ngbdCB_bDRtaT1Es9UNW54BsHBJb5d1fD3hVnt98bICHYQEHmQY9_saU
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-czesc-ich-pamieci-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-lodzi1516409043?fbclid=IwAR0U28fifYsbGLVgmnTXqSPBmegF0CtXgE-XD1GBJwzwcJjL3lVM9eWxpE0
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-czesc-ich-pamieci-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-lodzi1516409043?fbclid=IwAR0U28fifYsbGLVgmnTXqSPBmegF0CtXgE-XD1GBJwzwcJjL3lVM9eWxpE0
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-czesc-ich-pamieci-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-lodzi1516409043?fbclid=IwAR0U28fifYsbGLVgmnTXqSPBmegF0CtXgE-XD1GBJwzwcJjL3lVM9eWxpE0
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-czesc-ich-pamieci-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-lodzi1516409043?fbclid=IwAR0U28fifYsbGLVgmnTXqSPBmegF0CtXgE-XD1GBJwzwcJjL3lVM9eWxpE0
https://dzienniklodzki.pl/dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-w-lodzi-odbeda-sie-po-raz-osmy/ar/12872019?fbclid=IwAR0-Kh0k_0EfvO4ATNci9PQHpwHPByROBLyEsZpZUkTwpTq2MieuvoK0l9U
https://dzienniklodzki.pl/dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-w-lodzi-odbeda-sie-po-raz-osmy/ar/12872019?fbclid=IwAR0-Kh0k_0EfvO4ATNci9PQHpwHPByROBLyEsZpZUkTwpTq2MieuvoK0l9U
https://dzienniklodzki.pl/dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-w-lodzi-odbeda-sie-po-raz-osmy/ar/12872019?fbclid=IwAR0-Kh0k_0EfvO4ATNci9PQHpwHPByROBLyEsZpZUkTwpTq2MieuvoK0l9U
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=42cdb3a1-8a57-4f56-ae0a-992a40252019&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=42cdb3a1-8a57-4f56-ae0a-992a40252019&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=42cdb3a1-8a57-4f56-ae0a-992a40252019&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
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15. 24 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki poinformował o śmierci Donata Doliwy – 

wieloletniego współpracownika Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/zmarl-donat-doliwa-

ostatni-wiezien-wiezienia-niemieckiego-w-radogoszczu/ar/12879254 

 

16. 24 Stycznia 2018: Interia  poinformowała o śmierci Donata Doliwy – wieloletniego 

współpracownika Muzeum: https://fakty.interia.pl/polska/news-zmarl-donat-doliwa-ostatni-

wiezien-radogoszcza,nId,2513253 

 

17. 25 Stycznia 2018: Dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w Telewizji Toya zapowiedzi 

na żywo „Przystanków do Niepodległej”  

 

18. 25 Stycznia 2018: dr Sylwia Wielichowska udzieliła wywiadu dla Dziennika 

Łódzkiego +: https://plus.dzienniklodzki.pl/dr-sylwia-wielichowska-powstancy-z-naszego-

regionu/ar/12877758?fbclid=IwAR14vUS5iPIR5oMtggIq8EmEmKpYOWUg8bd728rVMEO

g0kwRljDr_BAGwEk 

 

19. 25 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha Źródlaka: 

https://plus.dzienniklodzki.pl/19-Stycznia-1945-roku-kiedy-w-styczniu-na-ulicach-lodzi-

pojawily-sie-radzieckie-czolgi/ar/12877810 

 

20. 26 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki opublikował relacje z VIII Dni Pamięci O 

Ofiarach Holocaustu: https://dzienniklodzki.pl/vii-dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-dzisiaj-

oficjalne-otwarcie/ar/12881740?fbclid=IwAR2wNWyeZwx2O19KpMd6JFz4ugLG4so-

ciEhnjMsiUO4rfagGqgbTvxZMig 

 

21. 26 Stycznia 2018: TVP 3 Łódź opublikowała relacje z VIII Dni Pamięci O Ofiarach 

Holocaustu: https://lodz.tvp.pl/35764818/viii-dni-pamieci-w-

lodzi?fbclid=IwAR12nFEzKI1I_2vxfrUITFxHRJVUMU4P0H1emBBBYnwbHHwiDFE2jN-

F9hY 

 

22. 26 Stycznia 2018: Telewizja Toya opublikowała relacje z VIII Dni Pamięci O 

Ofiarach Holocaustu: 

http://tvtoya.pl/news/show/18225?fbclid=IwAR1WjwSe8LlgM5rFXzqSCNRb853pJBRWekK

HQLi1c61z_70W65K59E0ORZ0 

 

23. 29 Stycznia 2018: Red-Sat przeprowadziło wywiad z uczestnikami spotkania „Plus 

czy minus” 

https://dzienniklodzki.pl/zmarl-donat-doliwa-ostatni-wiezien-wiezienia-niemieckiego-w-radogoszczu/ar/12879254
https://dzienniklodzki.pl/zmarl-donat-doliwa-ostatni-wiezien-wiezienia-niemieckiego-w-radogoszczu/ar/12879254
https://fakty.interia.pl/polska/news-zmarl-donat-doliwa-ostatni-wiezien-radogoszcza,nId,2513253
https://fakty.interia.pl/polska/news-zmarl-donat-doliwa-ostatni-wiezien-radogoszcza,nId,2513253
https://plus.dzienniklodzki.pl/dr-sylwia-wielichowska-powstancy-z-naszego-regionu/ar/12877758?fbclid=IwAR14vUS5iPIR5oMtggIq8EmEmKpYOWUg8bd728rVMEOg0kwRljDr_BAGwEk
https://plus.dzienniklodzki.pl/dr-sylwia-wielichowska-powstancy-z-naszego-regionu/ar/12877758?fbclid=IwAR14vUS5iPIR5oMtggIq8EmEmKpYOWUg8bd728rVMEOg0kwRljDr_BAGwEk
https://plus.dzienniklodzki.pl/dr-sylwia-wielichowska-powstancy-z-naszego-regionu/ar/12877758?fbclid=IwAR14vUS5iPIR5oMtggIq8EmEmKpYOWUg8bd728rVMEOg0kwRljDr_BAGwEk
https://plus.dzienniklodzki.pl/19-stycznia-1945-roku-kiedy-w-styczniu-na-ulicach-lodzi-pojawily-sie-radzieckie-czolgi/ar/12877810
https://plus.dzienniklodzki.pl/19-stycznia-1945-roku-kiedy-w-styczniu-na-ulicach-lodzi-pojawily-sie-radzieckie-czolgi/ar/12877810
https://dzienniklodzki.pl/vii-dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-dzisiaj-oficjalne-otwarcie/ar/12881740?fbclid=IwAR2wNWyeZwx2O19KpMd6JFz4ugLG4so-ciEhnjMsiUO4rfagGqgbTvxZMig
https://dzienniklodzki.pl/vii-dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-dzisiaj-oficjalne-otwarcie/ar/12881740?fbclid=IwAR2wNWyeZwx2O19KpMd6JFz4ugLG4so-ciEhnjMsiUO4rfagGqgbTvxZMig
https://dzienniklodzki.pl/vii-dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustu-dzisiaj-oficjalne-otwarcie/ar/12881740?fbclid=IwAR2wNWyeZwx2O19KpMd6JFz4ugLG4so-ciEhnjMsiUO4rfagGqgbTvxZMig
https://lodz.tvp.pl/35764818/viii-dni-pamieci-w-lodzi?fbclid=IwAR12nFEzKI1I_2vxfrUITFxHRJVUMU4P0H1emBBBYnwbHHwiDFE2jN-F9hY
https://lodz.tvp.pl/35764818/viii-dni-pamieci-w-lodzi?fbclid=IwAR12nFEzKI1I_2vxfrUITFxHRJVUMU4P0H1emBBBYnwbHHwiDFE2jN-F9hY
https://lodz.tvp.pl/35764818/viii-dni-pamieci-w-lodzi?fbclid=IwAR12nFEzKI1I_2vxfrUITFxHRJVUMU4P0H1emBBBYnwbHHwiDFE2jN-F9hY
http://tvtoya.pl/news/show/18225?fbclid=IwAR1WjwSe8LlgM5rFXzqSCNRb853pJBRWekKHQLi1c61z_70W65K59E0ORZ0
http://tvtoya.pl/news/show/18225?fbclid=IwAR1WjwSe8LlgM5rFXzqSCNRb853pJBRWekKHQLi1c61z_70W65K59E0ORZ0
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24. 30 Stycznia 2018: Potral TuŁódź zapraszał na ferie zimowe w Muzeum 

https://www.tulodz.com/wiadomosci,historyczna-przygoda-w-ferie-zimowe-2018,wia5-3267-

6365.html?fbclid=IwAR10dMxjYNNv7YOKCb9zA8UqKN7-

2TA6qzRZk2Rjq_PV5ELJja93mltBf54 

 

25. 30 Stycznia 2018:  Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha Źródlaka: 

https://dzienniklodzki.pl/zawieszenie-kursowania-tramwajow-linii-45-i-46-wladze-lodzi-

podroz-tramwajem-zagraza-bezpieczenstwu-pasazerow/ar/12891000 

 

26. 31 Stycznia 2018: Kamila Lutek-Urbaniak zapraszała na Ferie w muzeum w Radio 

ESKA 

 

27. 31 Stycznia 2018: Kamila Lutek-Urbaniak zapraszała na Ferie w muzeum w Radio 

Niepokalanów 

 

28. 31 Stycznia 2018: Kamila Lutek-Urbaniak zapraszała na Ferie w muzeum w Radio 

WAWA 

 

29. 31 Stycznia 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz i Przemysław Stępień brali udział 

w konferencji prasowej zorganizowanej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz w związku z 

jego Remontem. 

 

30. 31 Stycznia 2018: Property Design napisało o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: 

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/muzeum_w_dawnym_hitlerowskim_wiezieniu

_w_lodzi_przejdzie_modernizacje,16727.html?fbclid=IwAR3Ne_7D-

QccKGL4cpUNsD2zW1ZtOzXkYJJvfENxlHzbZWbMy0rxBoo0T2g 

 

31. 31 Stycznia 2018: Radio Łódź napisało o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: https://www.radiolodz.pl/posts/41864-stacja-

radegast-i-oddzial-martyrologii-radogoszcz-zostana-

wyremontowane?fbclid=IwAR0XDTmsNKNGwrYVX2A_OUlRiTkjCNQNhxtnmINpBB7_i

XBp_O9IWrllILk 

 

32. 31 Stycznia 2018: Gazeta Wyborcza napisała o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22964715,muzeum-tradycji-niepodleglosciowej-na-

https://www.tulodz.com/wiadomosci,historyczna-przygoda-w-ferie-zimowe-2018,wia5-3267-6365.html?fbclid=IwAR10dMxjYNNv7YOKCb9zA8UqKN7-2TA6qzRZk2Rjq_PV5ELJja93mltBf54
https://www.tulodz.com/wiadomosci,historyczna-przygoda-w-ferie-zimowe-2018,wia5-3267-6365.html?fbclid=IwAR10dMxjYNNv7YOKCb9zA8UqKN7-2TA6qzRZk2Rjq_PV5ELJja93mltBf54
https://www.tulodz.com/wiadomosci,historyczna-przygoda-w-ferie-zimowe-2018,wia5-3267-6365.html?fbclid=IwAR10dMxjYNNv7YOKCb9zA8UqKN7-2TA6qzRZk2Rjq_PV5ELJja93mltBf54
https://dzienniklodzki.pl/zawieszenie-kursowania-tramwajow-linii-45-i-46-wladze-lodzi-podroz-tramwajem-zagraza-bezpieczenstwu-pasazerow/ar/12891000
https://dzienniklodzki.pl/zawieszenie-kursowania-tramwajow-linii-45-i-46-wladze-lodzi-podroz-tramwajem-zagraza-bezpieczenstwu-pasazerow/ar/12891000
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/muzeum_w_dawnym_hitlerowskim_wiezieniu_w_lodzi_przejdzie_modernizacje,16727.html?fbclid=IwAR3Ne_7D-QccKGL4cpUNsD2zW1ZtOzXkYJJvfENxlHzbZWbMy0rxBoo0T2g
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/muzeum_w_dawnym_hitlerowskim_wiezieniu_w_lodzi_przejdzie_modernizacje,16727.html?fbclid=IwAR3Ne_7D-QccKGL4cpUNsD2zW1ZtOzXkYJJvfENxlHzbZWbMy0rxBoo0T2g
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/muzeum_w_dawnym_hitlerowskim_wiezieniu_w_lodzi_przejdzie_modernizacje,16727.html?fbclid=IwAR3Ne_7D-QccKGL4cpUNsD2zW1ZtOzXkYJJvfENxlHzbZWbMy0rxBoo0T2g
https://www.radiolodz.pl/posts/41864-stacja-radegast-i-oddzial-martyrologii-radogoszcz-zostana-wyremontowane?fbclid=IwAR0XDTmsNKNGwrYVX2A_OUlRiTkjCNQNhxtnmINpBB7_iXBp_O9IWrllILk
https://www.radiolodz.pl/posts/41864-stacja-radegast-i-oddzial-martyrologii-radogoszcz-zostana-wyremontowane?fbclid=IwAR0XDTmsNKNGwrYVX2A_OUlRiTkjCNQNhxtnmINpBB7_iXBp_O9IWrllILk
https://www.radiolodz.pl/posts/41864-stacja-radegast-i-oddzial-martyrologii-radogoszcz-zostana-wyremontowane?fbclid=IwAR0XDTmsNKNGwrYVX2A_OUlRiTkjCNQNhxtnmINpBB7_iXBp_O9IWrllILk
https://www.radiolodz.pl/posts/41864-stacja-radegast-i-oddzial-martyrologii-radogoszcz-zostana-wyremontowane?fbclid=IwAR0XDTmsNKNGwrYVX2A_OUlRiTkjCNQNhxtnmINpBB7_iXBp_O9IWrllILk
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22964715,muzeum-tradycji-niepodleglosciowej-na-radogoszczu-bedzie-nowoczesne.html?fbclid=IwAR3tFwO-4eb2AcxBnCh2DcJSX5mYYyi__AFBeMlbLhRy4fKbbf3bJfTAtxo
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radogoszczu-bedzie-nowoczesne.html?fbclid=IwAR3tFwO-

4eb2AcxBnCh2DcJSX5mYYyi__AFBeMlbLhRy4fKbbf3bJfTAtxo 

 

33. 31 Stycznia 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał o remoncie Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: 

http://tvtoya.pl/news/show/18258?fbclid=IwAR0jkUf6YMmyFRMgk_1oMIgK-

5UMJvdW5Mx5xl4WmsPLjj07Qvcx5Q-TSAo 

 

34. 31 Stycznia 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o remoncie Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: 

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1826114227421248/?t=0 

 

35. 31 Stycznia 2018: Ekspress Ilustrowany napisał o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: https://expressilustrowany.pl/duze-inwestycje-w-

muzeum-martyrologii-na-

radogoszczu/ar/12898681?fbclid=IwAR3Tsi6Zb_2eSfQiH1WJQ9039vhenJAzCwQPC0JE_B

mxXX7jjaUp1wlIJrE 

 

36. 31 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki napisał o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: https://dzienniklodzki.pl/remont-stacji-radegast-i-

oddzialu-na-radogoszczu-juz-pod-koniec-marca-wylonieni-zostali-juz-wykonawcy-prac-

modernizacyjnych/ar/12897169?fbclid=IwAR1Ln9tHUWcNuI2qRO9dASq9Z8YS6J7FKeQU

eu2ZDFoSQLUNgnVkB_QTIio 

 

37. 31 Stycznia 2018: MeloRadio przygotowało relację dotyczącą remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast.  

 

38. 31 Stycznia 2018: Onet.pl napisał o remoncie Oddziału Martyrologii Radogoszcz i 

Oddziału Stacja Radegast: https://lodz.onet.pl/lodz-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-

wiezieniu-przejdzie-gruntowna-

modernizacje/3qet66q?fbclid=IwAR0phm4VZaiB_je5_IH0CDiWlaS0j5oNz0rAlq6sY6F2L9

X6v32PmqOelyE 

 

39. 31 Stycznia 2018: Informacjelodzkie.pl napisały o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: 

https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-8-mln-zl-na-remont-oddzialu-

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22964715,muzeum-tradycji-niepodleglosciowej-na-radogoszczu-bedzie-nowoczesne.html?fbclid=IwAR3tFwO-4eb2AcxBnCh2DcJSX5mYYyi__AFBeMlbLhRy4fKbbf3bJfTAtxo
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22964715,muzeum-tradycji-niepodleglosciowej-na-radogoszczu-bedzie-nowoczesne.html?fbclid=IwAR3tFwO-4eb2AcxBnCh2DcJSX5mYYyi__AFBeMlbLhRy4fKbbf3bJfTAtxo
http://tvtoya.pl/news/show/18258?fbclid=IwAR0jkUf6YMmyFRMgk_1oMIgK-5UMJvdW5Mx5xl4WmsPLjj07Qvcx5Q-TSAo
http://tvtoya.pl/news/show/18258?fbclid=IwAR0jkUf6YMmyFRMgk_1oMIgK-5UMJvdW5Mx5xl4WmsPLjj07Qvcx5Q-TSAo
https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1826114227421248/?t=0
https://expressilustrowany.pl/duze-inwestycje-w-muzeum-martyrologii-na-radogoszczu/ar/12898681?fbclid=IwAR3Tsi6Zb_2eSfQiH1WJQ9039vhenJAzCwQPC0JE_BmxXX7jjaUp1wlIJrE
https://expressilustrowany.pl/duze-inwestycje-w-muzeum-martyrologii-na-radogoszczu/ar/12898681?fbclid=IwAR3Tsi6Zb_2eSfQiH1WJQ9039vhenJAzCwQPC0JE_BmxXX7jjaUp1wlIJrE
https://expressilustrowany.pl/duze-inwestycje-w-muzeum-martyrologii-na-radogoszczu/ar/12898681?fbclid=IwAR3Tsi6Zb_2eSfQiH1WJQ9039vhenJAzCwQPC0JE_BmxXX7jjaUp1wlIJrE
https://expressilustrowany.pl/duze-inwestycje-w-muzeum-martyrologii-na-radogoszczu/ar/12898681?fbclid=IwAR3Tsi6Zb_2eSfQiH1WJQ9039vhenJAzCwQPC0JE_BmxXX7jjaUp1wlIJrE
https://dzienniklodzki.pl/remont-stacji-radegast-i-oddzialu-na-radogoszczu-juz-pod-koniec-marca-wylonieni-zostali-juz-wykonawcy-prac-modernizacyjnych/ar/12897169?fbclid=IwAR1Ln9tHUWcNuI2qRO9dASq9Z8YS6J7FKeQUeu2ZDFoSQLUNgnVkB_QTIio
https://dzienniklodzki.pl/remont-stacji-radegast-i-oddzialu-na-radogoszczu-juz-pod-koniec-marca-wylonieni-zostali-juz-wykonawcy-prac-modernizacyjnych/ar/12897169?fbclid=IwAR1Ln9tHUWcNuI2qRO9dASq9Z8YS6J7FKeQUeu2ZDFoSQLUNgnVkB_QTIio
https://dzienniklodzki.pl/remont-stacji-radegast-i-oddzialu-na-radogoszczu-juz-pod-koniec-marca-wylonieni-zostali-juz-wykonawcy-prac-modernizacyjnych/ar/12897169?fbclid=IwAR1Ln9tHUWcNuI2qRO9dASq9Z8YS6J7FKeQUeu2ZDFoSQLUNgnVkB_QTIio
https://dzienniklodzki.pl/remont-stacji-radegast-i-oddzialu-na-radogoszczu-juz-pod-koniec-marca-wylonieni-zostali-juz-wykonawcy-prac-modernizacyjnych/ar/12897169?fbclid=IwAR1Ln9tHUWcNuI2qRO9dASq9Z8YS6J7FKeQUeu2ZDFoSQLUNgnVkB_QTIio
https://lodz.onet.pl/lodz-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-wiezieniu-przejdzie-gruntowna-modernizacje/3qet66q?fbclid=IwAR0phm4VZaiB_je5_IH0CDiWlaS0j5oNz0rAlq6sY6F2L9X6v32PmqOelyE
https://lodz.onet.pl/lodz-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-wiezieniu-przejdzie-gruntowna-modernizacje/3qet66q?fbclid=IwAR0phm4VZaiB_je5_IH0CDiWlaS0j5oNz0rAlq6sY6F2L9X6v32PmqOelyE
https://lodz.onet.pl/lodz-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-wiezieniu-przejdzie-gruntowna-modernizacje/3qet66q?fbclid=IwAR0phm4VZaiB_je5_IH0CDiWlaS0j5oNz0rAlq6sY6F2L9X6v32PmqOelyE
https://lodz.onet.pl/lodz-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-wiezieniu-przejdzie-gruntowna-modernizacje/3qet66q?fbclid=IwAR0phm4VZaiB_je5_IH0CDiWlaS0j5oNz0rAlq6sY6F2L9X6v32PmqOelyE
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast1517445843?fbclid=IwAR2AAUz6-M4pE7PShNt98zD_ct2P8CPGIumTw9UKgK4xRHoXlXTigs6Gq-E
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martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast1517445843?fbclid=IwAR2AAUz6-

M4pE7PShNt98zD_ct2P8CPGIumTw9UKgK4xRHoXlXTigs6Gq-E 

 

40. 31 Stycznia 2018 postal Muzeum Miasta Łodzi napisał o remoncie Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: 

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-

i-stacji-radegast-

id18026/2018/1/31/?fbclid=IwAR2c3ui71MXcVQEXaE6GW8HlJCtBn6Xz6JhLENVHWwz

0uHq_SHEOxB4or1I 

 

41. 1 Lutego 2018: Kamila Lutek-Urbaniak w zapraszała na Ferie w muzeum w Telewizji 

Toya. 

 

42. 1 Lutego 2018: Radio ESKA napisało o ofercie ferii zimowych w Łodzi, wymieniając 

Muzeum: http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/ferie-2018-w-lodzi-oferta-teatry-domy-kultury-

muzea-galerie-sprawdz-co-sie-dzieje-w-

miescie/651656?fbclid=IwAR2vu3hfmgkjpVHbvIC7cd7nclDfDFjXnJN-

butCVqwxYou0CNFC4rZU3R0 

 

43. 1 Lutego 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w programie „Co jest grane” 

Telewizji Toya gdzie opowiadał o planach Muzeum 

 

44. 2 Lutego 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w Wydarzenia Telewizji Toya, 

gdzie opowiadał o planach Muzeum: http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2018-01-

25?fbclid=IwAR3C4qQC340a1HoNIsXApxvc21gdz5-jM5C9r2R2GtdTW5YyZVkt4yYotjU 

 

45. 2 Lutego 2018: portal Naszemiasto.pl napisał relacje z ferii zimowych odbywających 

się w Muzeum: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ferie-2018-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych-w-

lodzi,4397158,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2_liVazHaS0hKaoCrq8FtdHgSQcdmHiXZirk

3ZQiYDYXIWGQ51lq8VW3M 

 

46. 5 Luty 2018: dr Sebastian Adamkiewicz i Kamila Lutek-Urbaniak na antenie 

Studenckiego Radia Żak opowiadali o ofercie Muzeum. 

 

47. 5 Luty 2018 Kamila Lutek Urbaniak na antenie Radio Łódź zapraszała na specjalne 

pokazy edukacyjne. 

https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast1517445843?fbclid=IwAR2AAUz6-M4pE7PShNt98zD_ct2P8CPGIumTw9UKgK4xRHoXlXTigs6Gq-E
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast1517445843?fbclid=IwAR2AAUz6-M4pE7PShNt98zD_ct2P8CPGIumTw9UKgK4xRHoXlXTigs6Gq-E
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast-id18026/2018/1/31/?fbclid=IwAR2c3ui71MXcVQEXaE6GW8HlJCtBn6Xz6JhLENVHWwz0uHq_SHEOxB4or1I
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast-id18026/2018/1/31/?fbclid=IwAR2c3ui71MXcVQEXaE6GW8HlJCtBn6Xz6JhLENVHWwz0uHq_SHEOxB4or1I
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast-id18026/2018/1/31/?fbclid=IwAR2c3ui71MXcVQEXaE6GW8HlJCtBn6Xz6JhLENVHWwz0uHq_SHEOxB4or1I
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/8-mln-zl-na-remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacji-radegast-id18026/2018/1/31/?fbclid=IwAR2c3ui71MXcVQEXaE6GW8HlJCtBn6Xz6JhLENVHWwz0uHq_SHEOxB4or1I
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/ferie-2018-w-lodzi-oferta-teatry-domy-kultury-muzea-galerie-sprawdz-co-sie-dzieje-w-miescie/651656?fbclid=IwAR2vu3hfmgkjpVHbvIC7cd7nclDfDFjXnJN-butCVqwxYou0CNFC4rZU3R0
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/ferie-2018-w-lodzi-oferta-teatry-domy-kultury-muzea-galerie-sprawdz-co-sie-dzieje-w-miescie/651656?fbclid=IwAR2vu3hfmgkjpVHbvIC7cd7nclDfDFjXnJN-butCVqwxYou0CNFC4rZU3R0
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/ferie-2018-w-lodzi-oferta-teatry-domy-kultury-muzea-galerie-sprawdz-co-sie-dzieje-w-miescie/651656?fbclid=IwAR2vu3hfmgkjpVHbvIC7cd7nclDfDFjXnJN-butCVqwxYou0CNFC4rZU3R0
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/ferie-2018-w-lodzi-oferta-teatry-domy-kultury-muzea-galerie-sprawdz-co-sie-dzieje-w-miescie/651656?fbclid=IwAR2vu3hfmgkjpVHbvIC7cd7nclDfDFjXnJN-butCVqwxYou0CNFC4rZU3R0
http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2018-01-25?fbclid=IwAR3C4qQC340a1HoNIsXApxvc21gdz5-jM5C9r2R2GtdTW5YyZVkt4yYotjU
http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2018-01-25?fbclid=IwAR3C4qQC340a1HoNIsXApxvc21gdz5-jM5C9r2R2GtdTW5YyZVkt4yYotjU
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ferie-2018-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,4397158,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2_liVazHaS0hKaoCrq8FtdHgSQcdmHiXZirk3ZQiYDYXIWGQ51lq8VW3M
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ferie-2018-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,4397158,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2_liVazHaS0hKaoCrq8FtdHgSQcdmHiXZirk3ZQiYDYXIWGQ51lq8VW3M
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ferie-2018-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,4397158,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2_liVazHaS0hKaoCrq8FtdHgSQcdmHiXZirk3ZQiYDYXIWGQ51lq8VW3M
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ferie-2018-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi,4397158,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2_liVazHaS0hKaoCrq8FtdHgSQcdmHiXZirk3ZQiYDYXIWGQ51lq8VW3M
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48. 5 Luty 2018: Radio Łódź zaprosiło na specjalne pokazy w Muzeum: 

https://www.radiolodz.pl/posts/41989-pokazy-edukacyjne-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych-jak-zostac-panem-

wolodyjowskim?fbclid=IwAR002z2fS3jX60rTRAB8FZYfF9c0EcgAlBn7Pd5zu_l0x_sulbhF

6T5IHo4 

 

49. 5 Lutego 2018: Portal Łódź Naszemiasto przytoczył wypowiedz Wojciecha Źródlaka: 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ostatnia-podroz-tramwajem-linii-46-z-lodzi-do-

ozorkowa,4398840,artgal,t,id,tm.html 

 

50. 6 Lutego 2018: Kamila Lutek Urbaniak opowiadała o feriach w Muzeum w telewizji 

Red-Sat 

 

51. 6 Lutego 2018: Studenckie Radio Żak relacjonowało ferie zimowe w Muzeum. 

 

52. 6 Lutego 2018: Radio Eska relacjonowało ferie zimowe w Muzeum. 

 

53. 9 Lutego 2018: dr Sylwia Wielichowska i Marta Gębalska wzięły udział w konferencji 

prasowej dotyczącej bohatera miesiąca –Marii Piotrowiczowej  

 

54. 9 Luty 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o bohaterce miesiąca – Marii 

Piotrowiczowej: https://lodz.tvp.pl/35952541/09022018-

1830?fbclid=IwAR3kwnXUNuiug8vxC091Ma5-

70EsjT6yJTKztk7U7TBojdSRyJ2S45Cd1Mg 

 

55. 9 Lutego 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał o bohaterce miesiąca –Marii 

Piotrowiczowej: 

http://tvtoya.pl/news/show/18335?fbclid=IwAR1RUS9w4aEu__rdjH6SYgcR8ijzVSJ-

QtxFpk3KkhbiJ-fqE7Y1WAlFj8k 

 

56. 10 Lutego 2018: serwis Informacjelodzkie.pl opublikował artykuł o bohaterce 

miesiąca – Marii Piotrowiczowej: https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-

lodz-wojowniczka-z-miasta-fabryk-bohaterka-

lutego1518223444?fbclid=IwAR3ca2A40zS2O5FIpunQSl2yWwsj_plHLjK12f90DP3GNHFu

qYRMiUMuRGo 

 

https://www.radiolodz.pl/posts/41989-pokazy-edukacyjne-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-jak-zostac-panem-wolodyjowskim?fbclid=IwAR002z2fS3jX60rTRAB8FZYfF9c0EcgAlBn7Pd5zu_l0x_sulbhF6T5IHo4
https://www.radiolodz.pl/posts/41989-pokazy-edukacyjne-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-jak-zostac-panem-wolodyjowskim?fbclid=IwAR002z2fS3jX60rTRAB8FZYfF9c0EcgAlBn7Pd5zu_l0x_sulbhF6T5IHo4
https://www.radiolodz.pl/posts/41989-pokazy-edukacyjne-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-jak-zostac-panem-wolodyjowskim?fbclid=IwAR002z2fS3jX60rTRAB8FZYfF9c0EcgAlBn7Pd5zu_l0x_sulbhF6T5IHo4
https://www.radiolodz.pl/posts/41989-pokazy-edukacyjne-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-jak-zostac-panem-wolodyjowskim?fbclid=IwAR002z2fS3jX60rTRAB8FZYfF9c0EcgAlBn7Pd5zu_l0x_sulbhF6T5IHo4
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ostatnia-podroz-tramwajem-linii-46-z-lodzi-do-ozorkowa,4398840,artgal,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ostatnia-podroz-tramwajem-linii-46-z-lodzi-do-ozorkowa,4398840,artgal,t,id,tm.html
https://lodz.tvp.pl/35952541/09022018-1830?fbclid=IwAR3kwnXUNuiug8vxC091Ma5-70EsjT6yJTKztk7U7TBojdSRyJ2S45Cd1Mg
https://lodz.tvp.pl/35952541/09022018-1830?fbclid=IwAR3kwnXUNuiug8vxC091Ma5-70EsjT6yJTKztk7U7TBojdSRyJ2S45Cd1Mg
https://lodz.tvp.pl/35952541/09022018-1830?fbclid=IwAR3kwnXUNuiug8vxC091Ma5-70EsjT6yJTKztk7U7TBojdSRyJ2S45Cd1Mg
http://tvtoya.pl/news/show/18335?fbclid=IwAR1RUS9w4aEu__rdjH6SYgcR8ijzVSJ-QtxFpk3KkhbiJ-fqE7Y1WAlFj8k
http://tvtoya.pl/news/show/18335?fbclid=IwAR1RUS9w4aEu__rdjH6SYgcR8ijzVSJ-QtxFpk3KkhbiJ-fqE7Y1WAlFj8k
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-wojowniczka-z-miasta-fabryk-bohaterka-lutego1518223444?fbclid=IwAR3ca2A40zS2O5FIpunQSl2yWwsj_plHLjK12f90DP3GNHFuqYRMiUMuRGo
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-wojowniczka-z-miasta-fabryk-bohaterka-lutego1518223444?fbclid=IwAR3ca2A40zS2O5FIpunQSl2yWwsj_plHLjK12f90DP3GNHFuqYRMiUMuRGo
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-wojowniczka-z-miasta-fabryk-bohaterka-lutego1518223444?fbclid=IwAR3ca2A40zS2O5FIpunQSl2yWwsj_plHLjK12f90DP3GNHFuqYRMiUMuRGo
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-wojowniczka-z-miasta-fabryk-bohaterka-lutego1518223444?fbclid=IwAR3ca2A40zS2O5FIpunQSl2yWwsj_plHLjK12f90DP3GNHFuqYRMiUMuRGo
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57. 10 Lutego 2018: Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł o bohaterce miesiąca – Marii 

Piotrowiczowej: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23004565,lodzkie-drogi-do-

niepodleglosci-lodzka-kosynierka-

bohaterka.html?fbclid=IwAR0UItYkQQQNgQwdE6bkaCTdqm1J7ku5H_fnKzunReoSDVtPs

BNUZfy-DGs 

 

58. 14 Lutego 2018: Artur Kamiński udzielał informacji Radiu Niepokalanów na temat 

Najbliższych wydarzeń. 

 

59. 16 Lutego 2018: dr Sebastian Adamkiewicz opublikował artykuł w serwisie 

Histmag.org: https://histmag.org/Czy-gry-komputerowe-moga-uczyc-historii-16398 

 

60. 18 Lutego 2018: Radio Łódź zamieściło zaproszenie na „Radogoską Noc Pamięci”: 

https://www.radiolodz.pl/posts/42303-radogoska-noc-pamieci 

 

61. 21 Lutego 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o „Dniach Józefa Piłsudskiego”: 

https://lodz.tvp.pl/36108803/rocznica-aresztowania-jozefa-

pilsudskiego?fbclid=IwAR2rDMKDonTeeoiWXTa-

SA8EJGFyYmWHz1idxtjroXGnZQEllkkSBTHexJQ 

 

62. 26 Lutego 2018: Konrad Czernielewski wypowiada się na temat schronu odkrytego w 

Łodzi, Gazeta Wyborcza: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23072511,drogi-w-lodzi-

podczas-budowy-nowoweglowej-znalezli-

zabytkowy.html?fbclid=IwAR0QWjKPMXaemdHoaPi-3SgThFc8ELG5hHISHXPB-

hmjFGxmoMomZlvbqOI 

 

63. 26 Lutego 2018: Konrad Czernielewski wypowiada się na temat schronu odkrytego w 

Łodzi, TVP 3 Łódź: https://lodz.tvp.pl/36174554/odnaleziono-schron-przeciwlotniczy-

podczas-budowy-ul-

nowoweglowej?fbclid=IwAR0xy4FspLk3Fo_BkjXtjaO1ERWjv9LiC2JGOOqv6mw3mPVqe

Y86dCGR3Jo 

 

64. 27 Lutego 2018: Konrad Czernielewski wypowiada się na temat schronu odkrytego w 

Łodzi, portal Tułódź: 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1uiLCwLGRLiHV2x95qBeQDKK43bTO8LPEDkja6GiFDj

_T4Sk6LF_XKI1g 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23004565,lodzkie-drogi-do-niepodleglosci-lodzka-kosynierka-bohaterka.html?fbclid=IwAR0UItYkQQQNgQwdE6bkaCTdqm1J7ku5H_fnKzunReoSDVtPsBNUZfy-DGs
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23004565,lodzkie-drogi-do-niepodleglosci-lodzka-kosynierka-bohaterka.html?fbclid=IwAR0UItYkQQQNgQwdE6bkaCTdqm1J7ku5H_fnKzunReoSDVtPsBNUZfy-DGs
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23004565,lodzkie-drogi-do-niepodleglosci-lodzka-kosynierka-bohaterka.html?fbclid=IwAR0UItYkQQQNgQwdE6bkaCTdqm1J7ku5H_fnKzunReoSDVtPsBNUZfy-DGs
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23004565,lodzkie-drogi-do-niepodleglosci-lodzka-kosynierka-bohaterka.html?fbclid=IwAR0UItYkQQQNgQwdE6bkaCTdqm1J7ku5H_fnKzunReoSDVtPsBNUZfy-DGs
https://histmag.org/Czy-gry-komputerowe-moga-uczyc-historii-16398
https://www.radiolodz.pl/posts/42303-radogoska-noc-pamieci
https://lodz.tvp.pl/36108803/rocznica-aresztowania-jozefa-pilsudskiego?fbclid=IwAR2rDMKDonTeeoiWXTa-SA8EJGFyYmWHz1idxtjroXGnZQEllkkSBTHexJQ
https://lodz.tvp.pl/36108803/rocznica-aresztowania-jozefa-pilsudskiego?fbclid=IwAR2rDMKDonTeeoiWXTa-SA8EJGFyYmWHz1idxtjroXGnZQEllkkSBTHexJQ
https://lodz.tvp.pl/36108803/rocznica-aresztowania-jozefa-pilsudskiego?fbclid=IwAR2rDMKDonTeeoiWXTa-SA8EJGFyYmWHz1idxtjroXGnZQEllkkSBTHexJQ
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23072511,drogi-w-lodzi-podczas-budowy-nowoweglowej-znalezli-zabytkowy.html?fbclid=IwAR0QWjKPMXaemdHoaPi-3SgThFc8ELG5hHISHXPB-hmjFGxmoMomZlvbqOI
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23072511,drogi-w-lodzi-podczas-budowy-nowoweglowej-znalezli-zabytkowy.html?fbclid=IwAR0QWjKPMXaemdHoaPi-3SgThFc8ELG5hHISHXPB-hmjFGxmoMomZlvbqOI
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23072511,drogi-w-lodzi-podczas-budowy-nowoweglowej-znalezli-zabytkowy.html?fbclid=IwAR0QWjKPMXaemdHoaPi-3SgThFc8ELG5hHISHXPB-hmjFGxmoMomZlvbqOI
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23072511,drogi-w-lodzi-podczas-budowy-nowoweglowej-znalezli-zabytkowy.html?fbclid=IwAR0QWjKPMXaemdHoaPi-3SgThFc8ELG5hHISHXPB-hmjFGxmoMomZlvbqOI
https://lodz.tvp.pl/36174554/odnaleziono-schron-przeciwlotniczy-podczas-budowy-ul-nowoweglowej?fbclid=IwAR0xy4FspLk3Fo_BkjXtjaO1ERWjv9LiC2JGOOqv6mw3mPVqeY86dCGR3Jo
https://lodz.tvp.pl/36174554/odnaleziono-schron-przeciwlotniczy-podczas-budowy-ul-nowoweglowej?fbclid=IwAR0xy4FspLk3Fo_BkjXtjaO1ERWjv9LiC2JGOOqv6mw3mPVqeY86dCGR3Jo
https://lodz.tvp.pl/36174554/odnaleziono-schron-przeciwlotniczy-podczas-budowy-ul-nowoweglowej?fbclid=IwAR0xy4FspLk3Fo_BkjXtjaO1ERWjv9LiC2JGOOqv6mw3mPVqeY86dCGR3Jo
https://lodz.tvp.pl/36174554/odnaleziono-schron-przeciwlotniczy-podczas-budowy-ul-nowoweglowej?fbclid=IwAR0xy4FspLk3Fo_BkjXtjaO1ERWjv9LiC2JGOOqv6mw3mPVqeY86dCGR3Jo
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1uiLCwLGRLiHV2x95qBeQDKK43bTO8LPEDkja6GiFDj_T4Sk6LF_XKI1g
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1uiLCwLGRLiHV2x95qBeQDKK43bTO8LPEDkja6GiFDj_T4Sk6LF_XKI1g
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65. 1 Marca 2018: dr Sylwia Wielichowska i Anna Pełka wzięły udział w konferencji 

prasowej zapowiadającej Miesiąc Kobiet w Muzeum. Na konferencje do Muzeum Przybyła 

Prezydent Hanna Zdanowska. 

 

66. 1 Marca 2018: Radio Łódź przygotowało relację z konferencji prasowej 

zapowiadającej Miesiąc Kobiet w Muzeum: https://www.radiolodz.pl/posts/42580-w-lodzi-

upamietniono-kobiety-dzialajace-w-powojennym-podziemiu-niepodleglosciowym-

zdjecia?fbclid=IwAR3F3r915lQDst0tuIGD33NAhNjR_ocrgaez3anVfyzaP6vT5S97gQPRln8 

 

67. 1 Marca 2018: Telewizja Toya przygotowała relację z konferencji prasowej: 

http://tvtoya.pl/news/show/18494?fbclid=IwAR0EPViJpC3gJ626LHUaQjON8kjYZhFepgVT

0pBdTvm8ObVosaWdgFfqPCQ 

 

68. 1 Marca 2018: Serwis informacjelodzkie.pl przygotował relację z konferencji 

prasowej zapowiadającej Miesiąc Kobiet w Muzeum: 

https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-upamietnili-quot-ewunie-quot-i-

inne-quot-zolnierki-wyklete-quot-

1519910944?fbclid=IwAR3TJMKdOcWROSdC2sk1qS7aVRQfPsXtXp5I3DsPaI9iUjBHaLN

1fUMSnSs 

 

69. 1 Marca 2018: Serwis TuŁódź przygotował relację z konferencji prasowej 

zapowiadającej Miesiąc Kobiet w Muzeum: https://tulodz.com/?fbclid=IwAR04csLy0k6w5p-

I2b7dcbxiBFq06Alk81ojHuoEFKaRTLpYQ42pz06AwLE 

 

70. 1 Marca 2018: Onet.pl przygotował relację z konferencji prasowej zapowiadającej 

Miesiąc Kobiet w Muzeum: https://lodz.onet.pl/wladze-lodzi-upamietnily-zolnierki-

wyklete/1jq4jcv?fbclid=IwAR0I3a4ZoWb-

uVntzAYCRRcWEt_5zvovGi_Tj2aQ0kIzvqMaKv823YYBVDc 

 

71. 1 Marca 2018: TVP3 Łódź przygotowało relację z konferencji prasowej 

zapowiadającej Miesiąc Kobiet w Muzeum: https://lodz.tvp.pl/36220043/upamietniono-

dzialaczki-antykomunistycznej-

konspiracji?fbclid=IwAR3CiLZvT9JqbTLn5DsogSI3VScXY3J7MonnyVtRIHKK7ek80n3mx

TJ-6Uk 

 

72. 1 Marca 2018: Serwis Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaprosił na obchody Miesiąca 

kobiet: https://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?page/125,aktualnosci.html 

https://www.radiolodz.pl/posts/42580-w-lodzi-upamietniono-kobiety-dzialajace-w-powojennym-podziemiu-niepodleglosciowym-zdjecia?fbclid=IwAR3F3r915lQDst0tuIGD33NAhNjR_ocrgaez3anVfyzaP6vT5S97gQPRln8
https://www.radiolodz.pl/posts/42580-w-lodzi-upamietniono-kobiety-dzialajace-w-powojennym-podziemiu-niepodleglosciowym-zdjecia?fbclid=IwAR3F3r915lQDst0tuIGD33NAhNjR_ocrgaez3anVfyzaP6vT5S97gQPRln8
https://www.radiolodz.pl/posts/42580-w-lodzi-upamietniono-kobiety-dzialajace-w-powojennym-podziemiu-niepodleglosciowym-zdjecia?fbclid=IwAR3F3r915lQDst0tuIGD33NAhNjR_ocrgaez3anVfyzaP6vT5S97gQPRln8
http://tvtoya.pl/news/show/18494?fbclid=IwAR0EPViJpC3gJ626LHUaQjON8kjYZhFepgVT0pBdTvm8ObVosaWdgFfqPCQ
http://tvtoya.pl/news/show/18494?fbclid=IwAR0EPViJpC3gJ626LHUaQjON8kjYZhFepgVT0pBdTvm8ObVosaWdgFfqPCQ
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-upamietnili-quot-ewunie-quot-i-inne-quot-zolnierki-wyklete-quot-1519910944?fbclid=IwAR3TJMKdOcWROSdC2sk1qS7aVRQfPsXtXp5I3DsPaI9iUjBHaLN1fUMSnSs
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-upamietnili-quot-ewunie-quot-i-inne-quot-zolnierki-wyklete-quot-1519910944?fbclid=IwAR3TJMKdOcWROSdC2sk1qS7aVRQfPsXtXp5I3DsPaI9iUjBHaLN1fUMSnSs
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-upamietnili-quot-ewunie-quot-i-inne-quot-zolnierki-wyklete-quot-1519910944?fbclid=IwAR3TJMKdOcWROSdC2sk1qS7aVRQfPsXtXp5I3DsPaI9iUjBHaLN1fUMSnSs
https://informacjelodzkie.pl/%C5%82od%C5%BA/um-lodz-upamietnili-quot-ewunie-quot-i-inne-quot-zolnierki-wyklete-quot-1519910944?fbclid=IwAR3TJMKdOcWROSdC2sk1qS7aVRQfPsXtXp5I3DsPaI9iUjBHaLN1fUMSnSs
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR04csLy0k6w5p-I2b7dcbxiBFq06Alk81ojHuoEFKaRTLpYQ42pz06AwLE
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR04csLy0k6w5p-I2b7dcbxiBFq06Alk81ojHuoEFKaRTLpYQ42pz06AwLE
https://lodz.onet.pl/wladze-lodzi-upamietnily-zolnierki-wyklete/1jq4jcv?fbclid=IwAR0I3a4ZoWb-uVntzAYCRRcWEt_5zvovGi_Tj2aQ0kIzvqMaKv823YYBVDc
https://lodz.onet.pl/wladze-lodzi-upamietnily-zolnierki-wyklete/1jq4jcv?fbclid=IwAR0I3a4ZoWb-uVntzAYCRRcWEt_5zvovGi_Tj2aQ0kIzvqMaKv823YYBVDc
https://lodz.onet.pl/wladze-lodzi-upamietnily-zolnierki-wyklete/1jq4jcv?fbclid=IwAR0I3a4ZoWb-uVntzAYCRRcWEt_5zvovGi_Tj2aQ0kIzvqMaKv823YYBVDc
https://lodz.tvp.pl/36220043/upamietniono-dzialaczki-antykomunistycznej-konspiracji?fbclid=IwAR3CiLZvT9JqbTLn5DsogSI3VScXY3J7MonnyVtRIHKK7ek80n3mxTJ-6Uk
https://lodz.tvp.pl/36220043/upamietniono-dzialaczki-antykomunistycznej-konspiracji?fbclid=IwAR3CiLZvT9JqbTLn5DsogSI3VScXY3J7MonnyVtRIHKK7ek80n3mxTJ-6Uk
https://lodz.tvp.pl/36220043/upamietniono-dzialaczki-antykomunistycznej-konspiracji?fbclid=IwAR3CiLZvT9JqbTLn5DsogSI3VScXY3J7MonnyVtRIHKK7ek80n3mxTJ-6Uk
https://lodz.tvp.pl/36220043/upamietniono-dzialaczki-antykomunistycznej-konspiracji?fbclid=IwAR3CiLZvT9JqbTLn5DsogSI3VScXY3J7MonnyVtRIHKK7ek80n3mxTJ-6Uk
https://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?page/125,aktualnosci.html
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73. 3 Marca 2018: portal Łowicz24 zrelacjionował wykład dr Sylwii Wielichowskiej: 

https://lowicz24.eu/artykul/o-roli-kobiet-w-walce/394997 

 

74. 5 Marca 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na wykład dr Sylwii Wielichowskiej: 

https://dzienniklodzki.pl/muzeum-w-lowiczu-zaprasza-na-wyklad-o-kobietach-walczacych-o-

niepodlegla-

polske/ar/12982718?fbclid=IwAR1eHee3fmqRVj1fa11V1JOmD6GrXVH8X0VGEFzoq9u6Jl

PEG-Ky05o5rQY 

 

75. 7 Marca 2018: Radio Gold Złote Przeboje w swojej audycji na „Noc Kobiet” 

 

76. 8 Marca 2018: TVP 3 Łódź przygotowało relację z Nocy kobiet: 

https://lodz.tvp.pl/36326056/08032018-2130?fbclid=IwAR1gnskN4MP-

CeHbmxD1zYmp27u2pSjSkf-_qsrnO1MJVOh-o6ikV1AIehs 

 

77. 19 Marca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wziął udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: https://lodz.tvp.pl/36449650/jozef-

pilsudski-

19032018?fbclid=IwAR0BisAunzWzPbf80zL68rfCWfHHTZpA4cSf21Tzb2PgDmaq5PYEie

nsYUA 

 

78. 20 Marca 2018: Izabela Terela wystąpiła w „ Faktach” realizowanych przez TVN: 

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-z-20-

marca,823706.html?fbclid=IwAR1ltrwYmg_heEMqw_KogW14RLYLIOGGwDJA-

ya_MtcrSWp1GazCMyoXfzY 

 

79. 29 Marca 2018: Portal Gazeta.pl opublikował artykuł dr Sebastiana Adamkiewicza: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23207804,wielki-czwartek-historia-i-

symbole-pierwszego-dnia-triduum.html 

 

80. 30 Marca 2018: Portal Gazeta.pl opublikował artykuł dr Sebastiana Adamkiewicza: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23210721,wielki-piatek-symbole-i-

historia-dlaczego-pierwsi-chrzescijanie.html 

 

https://lowicz24.eu/artykul/o-roli-kobiet-w-walce/394997
https://dzienniklodzki.pl/muzeum-w-lowiczu-zaprasza-na-wyklad-o-kobietach-walczacych-o-niepodlegla-polske/ar/12982718?fbclid=IwAR1eHee3fmqRVj1fa11V1JOmD6GrXVH8X0VGEFzoq9u6JlPEG-Ky05o5rQY
https://dzienniklodzki.pl/muzeum-w-lowiczu-zaprasza-na-wyklad-o-kobietach-walczacych-o-niepodlegla-polske/ar/12982718?fbclid=IwAR1eHee3fmqRVj1fa11V1JOmD6GrXVH8X0VGEFzoq9u6JlPEG-Ky05o5rQY
https://dzienniklodzki.pl/muzeum-w-lowiczu-zaprasza-na-wyklad-o-kobietach-walczacych-o-niepodlegla-polske/ar/12982718?fbclid=IwAR1eHee3fmqRVj1fa11V1JOmD6GrXVH8X0VGEFzoq9u6JlPEG-Ky05o5rQY
https://dzienniklodzki.pl/muzeum-w-lowiczu-zaprasza-na-wyklad-o-kobietach-walczacych-o-niepodlegla-polske/ar/12982718?fbclid=IwAR1eHee3fmqRVj1fa11V1JOmD6GrXVH8X0VGEFzoq9u6JlPEG-Ky05o5rQY
https://lodz.tvp.pl/36326056/08032018-2130?fbclid=IwAR1gnskN4MP-CeHbmxD1zYmp27u2pSjSkf-_qsrnO1MJVOh-o6ikV1AIehs
https://lodz.tvp.pl/36326056/08032018-2130?fbclid=IwAR1gnskN4MP-CeHbmxD1zYmp27u2pSjSkf-_qsrnO1MJVOh-o6ikV1AIehs
https://lodz.tvp.pl/36449650/jozef-pilsudski-19032018?fbclid=IwAR0BisAunzWzPbf80zL68rfCWfHHTZpA4cSf21Tzb2PgDmaq5PYEiensYUA
https://lodz.tvp.pl/36449650/jozef-pilsudski-19032018?fbclid=IwAR0BisAunzWzPbf80zL68rfCWfHHTZpA4cSf21Tzb2PgDmaq5PYEiensYUA
https://lodz.tvp.pl/36449650/jozef-pilsudski-19032018?fbclid=IwAR0BisAunzWzPbf80zL68rfCWfHHTZpA4cSf21Tzb2PgDmaq5PYEiensYUA
https://lodz.tvp.pl/36449650/jozef-pilsudski-19032018?fbclid=IwAR0BisAunzWzPbf80zL68rfCWfHHTZpA4cSf21Tzb2PgDmaq5PYEiensYUA
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-z-20-marca,823706.html?fbclid=IwAR1ltrwYmg_heEMqw_KogW14RLYLIOGGwDJA-ya_MtcrSWp1GazCMyoXfzY
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-z-20-marca,823706.html?fbclid=IwAR1ltrwYmg_heEMqw_KogW14RLYLIOGGwDJA-ya_MtcrSWp1GazCMyoXfzY
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-z-20-marca,823706.html?fbclid=IwAR1ltrwYmg_heEMqw_KogW14RLYLIOGGwDJA-ya_MtcrSWp1GazCMyoXfzY
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23207804,wielki-czwartek-historia-i-symbole-pierwszego-dnia-triduum.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23207804,wielki-czwartek-historia-i-symbole-pierwszego-dnia-triduum.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23210721,wielki-piatek-symbole-i-historia-dlaczego-pierwsi-chrzescijanie.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23210721,wielki-piatek-symbole-i-historia-dlaczego-pierwsi-chrzescijanie.html
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81. 31 Marca 2018: Portal Gazeta.pl opublikował artykuł dr Sebastiana Adamkiewicza: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23216883,mistyczna-historia-niedzieli-

wielkanocnej-i-wigilii-paschalnej.html 

 

82. 31 Marca 2018: Dr Sebastian Adamkiewicz opowiadał o zwyczajach wielkanocnych 

w Polsce. Radio TokFM: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Pogrzeb-zuru-czyli-jak-dawnej-

obchodzono-Wielkanoc/60750?fbclid=IwAR2uMQLdMrmsGUvtMB-

ovfK4737wLXTRn2ARe7ss1qPyGwN7-1rZu_EGW68 

 

83. 4 Kwietnia 2018: Portal TuŁódź opublikował relację z „Dnia z Tadeuszem 

Kościuszką”: https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1S_4BRKeaOb-

LkOSYXnSf4FdRbH6QjcJHdBLS9JTyorptr0Ly4fDiN8_Q 

 

84. 8 Kwietnia 2018: Portal Niezależna.pl opublikował artykuł o wystawie „Pożegnanie 

Taboru” otwartej tymczasowo w Oddziale Stacja Radegast: https://niezalezna.pl/221982-

pozegnanie-taboru-za-sprawa-ustaw-panstwowych-cyganskie-wozy-stanely-na-zawsze 

 

85. 8 Kwietnia 2018: Onet opublikował artykuł o wystawie „Pożegnanie Taboru” otwartej 

tymczasowo w Oddziale Stacja Radegast: https://lodz.onet.pl/lodz-otwarcie-wystawy-

pozegnanie-taboru-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-romow/8wzprnx 

 

86. 10 Kwietnia 2018 TVP3 Łódź zrealizowało materiał o spacerze „Stacja getta. Historia 

i Pamięć”: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/30516644_1199046046798532_1414220996998594560_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scont

ent-frt3-2.xx&oh=a8004ecfcee096c6c8fe3b2af52d63e0&oe=5CA3F1E7 

 

87. 19 Kwietnia 2018: Portal TuŁódź opublikował artykuł o projekcie „Opowieści o 

Irenie Sendlerowej”: 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR32z9jbPleWkf8lRJtnFFcTCriQSModEwI1JjdA8O-

xjAjRSKBQNVXk4Fs 

 

88. 23 Kwietnia 2018: dr Sylwia Wielichowska wzięła udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: http://lodz.tvp.pl/36882279/maria-eugenia-

jasinska-

20042018?fbclid=IwAR2GvKsGsJbHlKQyuzVAtM02ovJbebY6XVGq59_XyoFmjWa0SQGr

yz9ghRw 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23216883,mistyczna-historia-niedzieli-wielkanocnej-i-wigilii-paschalnej.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23216883,mistyczna-historia-niedzieli-wielkanocnej-i-wigilii-paschalnej.html
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Pogrzeb-zuru-czyli-jak-dawnej-obchodzono-Wielkanoc/60750?fbclid=IwAR2uMQLdMrmsGUvtMB-ovfK4737wLXTRn2ARe7ss1qPyGwN7-1rZu_EGW68
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Pogrzeb-zuru-czyli-jak-dawnej-obchodzono-Wielkanoc/60750?fbclid=IwAR2uMQLdMrmsGUvtMB-ovfK4737wLXTRn2ARe7ss1qPyGwN7-1rZu_EGW68
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Pogrzeb-zuru-czyli-jak-dawnej-obchodzono-Wielkanoc/60750?fbclid=IwAR2uMQLdMrmsGUvtMB-ovfK4737wLXTRn2ARe7ss1qPyGwN7-1rZu_EGW68
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1S_4BRKeaOb-LkOSYXnSf4FdRbH6QjcJHdBLS9JTyorptr0Ly4fDiN8_Q
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1S_4BRKeaOb-LkOSYXnSf4FdRbH6QjcJHdBLS9JTyorptr0Ly4fDiN8_Q
https://niezalezna.pl/221982-pozegnanie-taboru-za-sprawa-ustaw-panstwowych-cyganskie-wozy-stanely-na-zawsze
https://niezalezna.pl/221982-pozegnanie-taboru-za-sprawa-ustaw-panstwowych-cyganskie-wozy-stanely-na-zawsze
https://lodz.onet.pl/lodz-otwarcie-wystawy-pozegnanie-taboru-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-romow/8wzprnx
https://lodz.onet.pl/lodz-otwarcie-wystawy-pozegnanie-taboru-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-romow/8wzprnx
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30516644_1199046046798532_1414220996998594560_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=a8004ecfcee096c6c8fe3b2af52d63e0&oe=5CA3F1E7
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30516644_1199046046798532_1414220996998594560_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=a8004ecfcee096c6c8fe3b2af52d63e0&oe=5CA3F1E7
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30516644_1199046046798532_1414220996998594560_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=a8004ecfcee096c6c8fe3b2af52d63e0&oe=5CA3F1E7
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR32z9jbPleWkf8lRJtnFFcTCriQSModEwI1JjdA8O-xjAjRSKBQNVXk4Fs
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR32z9jbPleWkf8lRJtnFFcTCriQSModEwI1JjdA8O-xjAjRSKBQNVXk4Fs
http://lodz.tvp.pl/36882279/maria-eugenia-jasinska-20042018?fbclid=IwAR2GvKsGsJbHlKQyuzVAtM02ovJbebY6XVGq59_XyoFmjWa0SQGryz9ghRw
http://lodz.tvp.pl/36882279/maria-eugenia-jasinska-20042018?fbclid=IwAR2GvKsGsJbHlKQyuzVAtM02ovJbebY6XVGq59_XyoFmjWa0SQGryz9ghRw
http://lodz.tvp.pl/36882279/maria-eugenia-jasinska-20042018?fbclid=IwAR2GvKsGsJbHlKQyuzVAtM02ovJbebY6XVGq59_XyoFmjWa0SQGryz9ghRw
http://lodz.tvp.pl/36882279/maria-eugenia-jasinska-20042018?fbclid=IwAR2GvKsGsJbHlKQyuzVAtM02ovJbebY6XVGq59_XyoFmjWa0SQGryz9ghRw
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89. 26 Kwietnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o inwestycjach które czekają 

łódzkie instytucje kultury, w tym Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/prawie-3-miliony-

zlotych-trafi-z-ministerstwa-do-lodzkich-instytucji-

kultury/ar/13129288?fbclid=IwAR1F_cHHDJ99MBdBuPy0PIHzvc7345o_SZkJawoOdRhpd

VtWRk10nmAZ-hE 

 

90. 30 Kwietnia 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na Majówkę w Muzeum: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23336810,majowka-w-lodzi-polecamy-11-atrakcji-

przeglad.html?fbclid=IwAR20f8ZpUU7iIG9nu5jkz_zAdGfq0hvCVgDRCyP1BPtLotqQ9QSP

jbalHuI 

 

91. 30 Kwietnia 2018: W Muzeum realizowany był program „Łódzkie Drogi Ku 

Wolności”: https://lodz.tvp.pl/36563867/tadeusz-

kosciuszko?fbclid=IwAR1bgsT87LYs0G7C1ggYioAtYc1UHDwZjWVGhdYTVfvcMDVtd-

vuo65Z-Nk 

 

92. 2 Maja 2018: Super Express przytoczył wypowiedz Kamili Lutek-Urbaniak: 

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/dzien-flagi-oto-co-kazdy-polak-powinien-wiedziec-o-

fladze-polski-aa-1sBS-itF7-gt3E.html  

 

93. 2 Maja 2018: TVP 3 Łódź przygotowało relacje z „Majówki w Muzeum”: 

https://lodz.tvp.pl/37044051/02052018-

1830?fbclid=IwAR2kmaWTWH5EYUla3Q_KRSoVbQjpEaR3yvRFiW_uO0u3EL6aZlPt-

OsXko4 

 

94. 4 Maja 2018: Serwis TuŁódź zaprosił na organizowany przez muzeum konkurs 

plastyczny:https://tulodz.com/?fbclid=IwAR0UqzR5jRxdA3YK8AzuZHqNdf2CjMTc3nuKu

Qu57QLtlSvKY6dWfWsvod8 

 

95. 8 Maja 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w programie TVP 3 Łódź „ Łodzią 

po Regionie” gdzie opowiadał o Dniu Zwycięstwa: http://lodz.tvp.pl/37111011/08052018-

730?fbclid=IwAR0M10vfNZ_WAnbdVpZ3p4dK177YmNcA0gzP0tSHR1xaHlPQe72EYd09

sNg 

 

96. 8 Maja 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz i Izabela Terela wzięli udział w 

konferencji prasowej dotyczącej premiery trzeciej części Makiety Litzmanstadt Getto 

https://dzienniklodzki.pl/prawie-3-miliony-zlotych-trafi-z-ministerstwa-do-lodzkich-instytucji-kultury/ar/13129288?fbclid=IwAR1F_cHHDJ99MBdBuPy0PIHzvc7345o_SZkJawoOdRhpdVtWRk10nmAZ-hE
https://dzienniklodzki.pl/prawie-3-miliony-zlotych-trafi-z-ministerstwa-do-lodzkich-instytucji-kultury/ar/13129288?fbclid=IwAR1F_cHHDJ99MBdBuPy0PIHzvc7345o_SZkJawoOdRhpdVtWRk10nmAZ-hE
https://dzienniklodzki.pl/prawie-3-miliony-zlotych-trafi-z-ministerstwa-do-lodzkich-instytucji-kultury/ar/13129288?fbclid=IwAR1F_cHHDJ99MBdBuPy0PIHzvc7345o_SZkJawoOdRhpdVtWRk10nmAZ-hE
https://dzienniklodzki.pl/prawie-3-miliony-zlotych-trafi-z-ministerstwa-do-lodzkich-instytucji-kultury/ar/13129288?fbclid=IwAR1F_cHHDJ99MBdBuPy0PIHzvc7345o_SZkJawoOdRhpdVtWRk10nmAZ-hE
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23336810,majowka-w-lodzi-polecamy-11-atrakcji-przeglad.html?fbclid=IwAR20f8ZpUU7iIG9nu5jkz_zAdGfq0hvCVgDRCyP1BPtLotqQ9QSPjbalHuI
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23336810,majowka-w-lodzi-polecamy-11-atrakcji-przeglad.html?fbclid=IwAR20f8ZpUU7iIG9nu5jkz_zAdGfq0hvCVgDRCyP1BPtLotqQ9QSPjbalHuI
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23336810,majowka-w-lodzi-polecamy-11-atrakcji-przeglad.html?fbclid=IwAR20f8ZpUU7iIG9nu5jkz_zAdGfq0hvCVgDRCyP1BPtLotqQ9QSPjbalHuI
https://lodz.tvp.pl/36563867/tadeusz-kosciuszko?fbclid=IwAR1bgsT87LYs0G7C1ggYioAtYc1UHDwZjWVGhdYTVfvcMDVtd-vuo65Z-Nk
https://lodz.tvp.pl/36563867/tadeusz-kosciuszko?fbclid=IwAR1bgsT87LYs0G7C1ggYioAtYc1UHDwZjWVGhdYTVfvcMDVtd-vuo65Z-Nk
https://lodz.tvp.pl/36563867/tadeusz-kosciuszko?fbclid=IwAR1bgsT87LYs0G7C1ggYioAtYc1UHDwZjWVGhdYTVfvcMDVtd-vuo65Z-Nk
https://www.se.pl/wiadomosci/polska/dzien-flagi-oto-co-kazdy-polak-powinien-wiedziec-o-fladze-polski-aa-1sBS-itF7-gt3E.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polska/dzien-flagi-oto-co-kazdy-polak-powinien-wiedziec-o-fladze-polski-aa-1sBS-itF7-gt3E.html
https://lodz.tvp.pl/37044051/02052018-1830?fbclid=IwAR2kmaWTWH5EYUla3Q_KRSoVbQjpEaR3yvRFiW_uO0u3EL6aZlPt-OsXko4
https://lodz.tvp.pl/37044051/02052018-1830?fbclid=IwAR2kmaWTWH5EYUla3Q_KRSoVbQjpEaR3yvRFiW_uO0u3EL6aZlPt-OsXko4
https://lodz.tvp.pl/37044051/02052018-1830?fbclid=IwAR2kmaWTWH5EYUla3Q_KRSoVbQjpEaR3yvRFiW_uO0u3EL6aZlPt-OsXko4
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR0UqzR5jRxdA3YK8AzuZHqNdf2CjMTc3nuKuQu57QLtlSvKY6dWfWsvod8
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR0UqzR5jRxdA3YK8AzuZHqNdf2CjMTc3nuKuQu57QLtlSvKY6dWfWsvod8
http://lodz.tvp.pl/37111011/08052018-730?fbclid=IwAR0M10vfNZ_WAnbdVpZ3p4dK177YmNcA0gzP0tSHR1xaHlPQe72EYd09sNg
http://lodz.tvp.pl/37111011/08052018-730?fbclid=IwAR0M10vfNZ_WAnbdVpZ3p4dK177YmNcA0gzP0tSHR1xaHlPQe72EYd09sNg
http://lodz.tvp.pl/37111011/08052018-730?fbclid=IwAR0M10vfNZ_WAnbdVpZ3p4dK177YmNcA0gzP0tSHR1xaHlPQe72EYd09sNg
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97. 8 Maja 2018: TVP3 Łódź zrealizowało materiał o premierze trzeciej części Makiety 

Litzmanstadt Getto: https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1936913726341297/ 

 

98. 8 Maja 2018: Gazeta Wyborcza Łódź opublikowała materiał o premierze trzeciej 

części Makiety Litzmanstadt Getto: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-

koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-

tradycji.html?fbclid=IwAR04NKt3q63r5PH-

Dqshkp6oOtRB6eMlgGUGFdJ4BnT9do1XUArzR23jMFQ 

 

99. 8 Maja 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/32187717_1220909397945530_9023483567409201152_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scont

ent-frt3-2.xx&oh=613199f96f77df79f30ef102937db035&oe=5CAE20C1 

 

100. 8 Maja 2018: Portal TuŁódź  opublikował materiał o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-

zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo 

 

101. 8 Maja 2018: Gazeta Wyborcza opublikowała materiał o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-

koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-

tradycji.html?fbclid=IwAR145ZiUOR06ESx5mwN_JBCLqf9I8kJr_MOlA-M1-

1xRX8GRrFWH8KnmpEo 

 

102. 8 Maja 2018: Ekspress Ilustrowany opublikował materiał o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: https://expressilustrowany.pl/kolejna-czesc-makiety-

litzmannstadt-getto-gotowa-unikatowe-przedsiewziecie-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych/ar/13157738?fbclid=IwAR0Dis_x83jQSfbnEeMpHYoKmmyJaufsDJnz

hhOlNVJf7gwjl9YwjupgWe4 

 

103. 9 Maja 2018: Portal TuŁódź zaprosił na plenerowy pokaz serialu o Józefie 

Piłsudskim: https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-

zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo 

 

104. 9 Maja 2018: Portal Naszemiasto.pl opublikował materiał o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/makieta-litzmannstadt-getto-

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1936913726341297/
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR04NKt3q63r5PH-Dqshkp6oOtRB6eMlgGUGFdJ4BnT9do1XUArzR23jMFQ
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR04NKt3q63r5PH-Dqshkp6oOtRB6eMlgGUGFdJ4BnT9do1XUArzR23jMFQ
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR04NKt3q63r5PH-Dqshkp6oOtRB6eMlgGUGFdJ4BnT9do1XUArzR23jMFQ
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR04NKt3q63r5PH-Dqshkp6oOtRB6eMlgGUGFdJ4BnT9do1XUArzR23jMFQ
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/32187717_1220909397945530_9023483567409201152_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=613199f96f77df79f30ef102937db035&oe=5CAE20C1
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/32187717_1220909397945530_9023483567409201152_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=613199f96f77df79f30ef102937db035&oe=5CAE20C1
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/32187717_1220909397945530_9023483567409201152_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=613199f96f77df79f30ef102937db035&oe=5CAE20C1
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR145ZiUOR06ESx5mwN_JBCLqf9I8kJr_MOlA-M1-1xRX8GRrFWH8KnmpEo
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR145ZiUOR06ESx5mwN_JBCLqf9I8kJr_MOlA-M1-1xRX8GRrFWH8KnmpEo
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR145ZiUOR06ESx5mwN_JBCLqf9I8kJr_MOlA-M1-1xRX8GRrFWH8KnmpEo
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23370933,baluckie-koscioly-kamienice-ulice-w-skali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR145ZiUOR06ESx5mwN_JBCLqf9I8kJr_MOlA-M1-1xRX8GRrFWH8KnmpEo
https://expressilustrowany.pl/kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto-gotowa-unikatowe-przedsiewziecie-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13157738?fbclid=IwAR0Dis_x83jQSfbnEeMpHYoKmmyJaufsDJnzhhOlNVJf7gwjl9YwjupgWe4
https://expressilustrowany.pl/kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto-gotowa-unikatowe-przedsiewziecie-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13157738?fbclid=IwAR0Dis_x83jQSfbnEeMpHYoKmmyJaufsDJnzhhOlNVJf7gwjl9YwjupgWe4
https://expressilustrowany.pl/kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto-gotowa-unikatowe-przedsiewziecie-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13157738?fbclid=IwAR0Dis_x83jQSfbnEeMpHYoKmmyJaufsDJnzhhOlNVJf7gwjl9YwjupgWe4
https://expressilustrowany.pl/kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto-gotowa-unikatowe-przedsiewziecie-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13157738?fbclid=IwAR0Dis_x83jQSfbnEeMpHYoKmmyJaufsDJnzhhOlNVJf7gwjl9YwjupgWe4
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/makieta-litzmannstadt-getto-w-muzeum-tradycji,4641032,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR35m5Z81YdBY9agKBsd56w7Y8LFC17sFosekp8V6XN59-gvz1sMBc7_4cM
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w-muzeum-

tradycji,4641032,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR35m5Z81YdBY9agKBsd56w7Y8LFC17sF

osekp8V6XN59-gvz1sMBc7_4cM 

 

105. 9 Maja 2018: e-piotrków zrelacjonował finał konkuru na którym wykład wygłosił dr 

Sebastian Adamkiewicz: https://www.epiotrkow.pl/news/Sceny-z-Niepodleglej-w-

piotrkowskim-MOK,32053 

 

106. 9 Maja 2018: Portal Property Design opublikował artykuł o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: 

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/odtworzono_kolejny_fragment_makiety_litzm

annastadt_getto,18309.html?fbclid=IwAR3Oqhwe3YDQdkt2-

ytIpwS3wvmngojdMLNx5W0KyCZ8uAn4ne-d7Jteoc8 

 

107. 11 Maja 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o premierze trzeciej części 

Makiety Litzmanstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/makieta-litzmannstadt-getto-mozna-juz-

ogladac-trzecia-czesc-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych/ar/13165159?fbclid=IwAR1DViYqxtr8sttwRwMPpy0psY5PeOonFpGd

zML-OLYd4T0KjmAv66apn6A 

 

108. 11 Maja 2018: Radio Eska zrealizowała materiał o Makiecie Litzmanstadt Getto: 

http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/w-archiwach-austrii-i-rpa-znaleziono-zdjecia-ktore-

pomogly-w-konstrukcji-fragmentu-makiety-lodzkiego-getta/720713 

 

109. 17 Maja 2018: Onet.pl opublikował artykuł o premierze trzeciej części Makiety 

Litzmanstadt Getto: https://lodz.onet.pl/lodz-ukonczono-kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-

getto/f27j3kn?fbclid=IwAR2jO-

CG_3aMQfi0X9jNyqWe7r0sBN6R6fyt5QPq7NXJ5H4P1wIqL8qR6hk 

 

110. 17 Maja 2018: Portal Fakt24 zaprosił na Noc Muzeów, w tym atrakcje przygotowane 

przez Muzeum: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/noc-muzeow-w-lodzi-muzea-

wystawy-komunikacja-miejska-mpk-zobacz-plan/e0b100v 

 

111. 18 Maja 2018: Radio Eska zaprosiło na atrakcje zorganizowane przez muzeum 

podczas Nocy Muzeów: http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/noc-muzeow-2018-w-lodzi-

program-miejsca-atrakcje/720650 

 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/makieta-litzmannstadt-getto-w-muzeum-tradycji,4641032,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR35m5Z81YdBY9agKBsd56w7Y8LFC17sFosekp8V6XN59-gvz1sMBc7_4cM
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/makieta-litzmannstadt-getto-w-muzeum-tradycji,4641032,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR35m5Z81YdBY9agKBsd56w7Y8LFC17sFosekp8V6XN59-gvz1sMBc7_4cM
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/makieta-litzmannstadt-getto-w-muzeum-tradycji,4641032,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR35m5Z81YdBY9agKBsd56w7Y8LFC17sFosekp8V6XN59-gvz1sMBc7_4cM
https://www.epiotrkow.pl/news/Sceny-z-Niepodleglej-w-piotrkowskim-MOK,32053
https://www.epiotrkow.pl/news/Sceny-z-Niepodleglej-w-piotrkowskim-MOK,32053
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/odtworzono_kolejny_fragment_makiety_litzmannastadt_getto,18309.html?fbclid=IwAR3Oqhwe3YDQdkt2-ytIpwS3wvmngojdMLNx5W0KyCZ8uAn4ne-d7Jteoc8
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/odtworzono_kolejny_fragment_makiety_litzmannastadt_getto,18309.html?fbclid=IwAR3Oqhwe3YDQdkt2-ytIpwS3wvmngojdMLNx5W0KyCZ8uAn4ne-d7Jteoc8
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/odtworzono_kolejny_fragment_makiety_litzmannastadt_getto,18309.html?fbclid=IwAR3Oqhwe3YDQdkt2-ytIpwS3wvmngojdMLNx5W0KyCZ8uAn4ne-d7Jteoc8
https://dzienniklodzki.pl/makieta-litzmannstadt-getto-mozna-juz-ogladac-trzecia-czesc-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13165159?fbclid=IwAR1DViYqxtr8sttwRwMPpy0psY5PeOonFpGdzML-OLYd4T0KjmAv66apn6A
https://dzienniklodzki.pl/makieta-litzmannstadt-getto-mozna-juz-ogladac-trzecia-czesc-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13165159?fbclid=IwAR1DViYqxtr8sttwRwMPpy0psY5PeOonFpGdzML-OLYd4T0KjmAv66apn6A
https://dzienniklodzki.pl/makieta-litzmannstadt-getto-mozna-juz-ogladac-trzecia-czesc-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13165159?fbclid=IwAR1DViYqxtr8sttwRwMPpy0psY5PeOonFpGdzML-OLYd4T0KjmAv66apn6A
https://dzienniklodzki.pl/makieta-litzmannstadt-getto-mozna-juz-ogladac-trzecia-czesc-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13165159?fbclid=IwAR1DViYqxtr8sttwRwMPpy0psY5PeOonFpGdzML-OLYd4T0KjmAv66apn6A
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/w-archiwach-austrii-i-rpa-znaleziono-zdjecia-ktore-pomogly-w-konstrukcji-fragmentu-makiety-lodzkiego-getta/720713
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/w-archiwach-austrii-i-rpa-znaleziono-zdjecia-ktore-pomogly-w-konstrukcji-fragmentu-makiety-lodzkiego-getta/720713
https://lodz.onet.pl/lodz-ukonczono-kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto/f27j3kn?fbclid=IwAR2jO-CG_3aMQfi0X9jNyqWe7r0sBN6R6fyt5QPq7NXJ5H4P1wIqL8qR6hk
https://lodz.onet.pl/lodz-ukonczono-kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto/f27j3kn?fbclid=IwAR2jO-CG_3aMQfi0X9jNyqWe7r0sBN6R6fyt5QPq7NXJ5H4P1wIqL8qR6hk
https://lodz.onet.pl/lodz-ukonczono-kolejna-czesc-makiety-litzmannstadt-getto/f27j3kn?fbclid=IwAR2jO-CG_3aMQfi0X9jNyqWe7r0sBN6R6fyt5QPq7NXJ5H4P1wIqL8qR6hk
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/noc-muzeow-w-lodzi-muzea-wystawy-komunikacja-miejska-mpk-zobacz-plan/e0b100v
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/noc-muzeow-w-lodzi-muzea-wystawy-komunikacja-miejska-mpk-zobacz-plan/e0b100v
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/noc-muzeow-2018-w-lodzi-program-miejsca-atrakcje/720650
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/noc-muzeow-2018-w-lodzi-program-miejsca-atrakcje/720650
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112. 21 Maja 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz i Przemysław Stępień wzięli udział w 

konferencji prasowej dotyczącej remontu Oddziału Martyrologii Radogoszcz 

 

113. 21 Maja 2018: Telewizja Toya opublikowała materiał dotyczący remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz: 

http://tvtoya.pl/news/show/19166?fbclid=IwAR1mbD94cCChWQTwusbBS7xvwm2kH3U8A

hU4_BL5o0UE6WuN_e8sRV0bZds 

 

114. 21 Maja 2018: MeloRadio przygotowało relację dotyczącą remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast. 

  

115. 21 Maja 2018: Portal TuŁódź opublikował materiał dotyczący remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz: 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR2Zlo3ACF9iYPE8ucXdy5QtnlrBEpnXXuanr7A6dQObLJS-

giBHFmwAN3k 

 

116. 21 Maja 2018: Portal Property Design opublikowała materiał dotyczący remontu 

Oddziału Martyrologii Radogoszcz: 

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/w_lodzi_trwa_szal_na_modernizacje_muzeow,

18485.html?fbclid=IwAR2dYtWa3LTZNBA0h2K__uwQNho7zMKarjxyE1Sw88ntTjpVCOx

TWocM85k 

 

117. 21 Maja 2018: Onet.pl opublikował artykuł o modernizacji Oddziału Martylologi 

Radogoszcz: https://lodz.onet.pl/rozpoczal-sie-remont-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-

wiezieniu-na-radogoszczu/kbyt01p 

 

118. 21 Maja 2018: Dziennik Łódzki opublikował materiał dotyczący remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz: https://dzienniklodzki.pl/poczatek-modernizacji-oddzialu-muzeum-

tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi-

zdjecia/ar/13195054?fbclid=IwAR13sipVuYsBE2mXVuBlBCuElGbstiNJL1kwEbUGu1zrk2

W2yu9sXO6I274 

 

119. 24 Maja 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wziął udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: https://lodz.tvp.pl/37347404/konstytucja-3-

maja-23052018?fbclid=IwAR2rqO1zKfRIWllUjSSEnWcqOtXD5Bcam-Jqh-

qKCDZdWajEIiQZrTt8FaU 

http://tvtoya.pl/news/show/19166?fbclid=IwAR1mbD94cCChWQTwusbBS7xvwm2kH3U8AhU4_BL5o0UE6WuN_e8sRV0bZds
http://tvtoya.pl/news/show/19166?fbclid=IwAR1mbD94cCChWQTwusbBS7xvwm2kH3U8AhU4_BL5o0UE6WuN_e8sRV0bZds
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR2Zlo3ACF9iYPE8ucXdy5QtnlrBEpnXXuanr7A6dQObLJS-giBHFmwAN3k
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR2Zlo3ACF9iYPE8ucXdy5QtnlrBEpnXXuanr7A6dQObLJS-giBHFmwAN3k
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/w_lodzi_trwa_szal_na_modernizacje_muzeow,18485.html?fbclid=IwAR2dYtWa3LTZNBA0h2K__uwQNho7zMKarjxyE1Sw88ntTjpVCOxTWocM85k
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/w_lodzi_trwa_szal_na_modernizacje_muzeow,18485.html?fbclid=IwAR2dYtWa3LTZNBA0h2K__uwQNho7zMKarjxyE1Sw88ntTjpVCOxTWocM85k
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/w_lodzi_trwa_szal_na_modernizacje_muzeow,18485.html?fbclid=IwAR2dYtWa3LTZNBA0h2K__uwQNho7zMKarjxyE1Sw88ntTjpVCOxTWocM85k
https://lodz.onet.pl/rozpoczal-sie-remont-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-wiezieniu-na-radogoszczu/kbyt01p
https://lodz.onet.pl/rozpoczal-sie-remont-muzeum-w-dawnym-hitlerowskim-wiezieniu-na-radogoszczu/kbyt01p
https://dzienniklodzki.pl/poczatek-modernizacji-oddzialu-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi-zdjecia/ar/13195054?fbclid=IwAR13sipVuYsBE2mXVuBlBCuElGbstiNJL1kwEbUGu1zrk2W2yu9sXO6I274
https://dzienniklodzki.pl/poczatek-modernizacji-oddzialu-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi-zdjecia/ar/13195054?fbclid=IwAR13sipVuYsBE2mXVuBlBCuElGbstiNJL1kwEbUGu1zrk2W2yu9sXO6I274
https://dzienniklodzki.pl/poczatek-modernizacji-oddzialu-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi-zdjecia/ar/13195054?fbclid=IwAR13sipVuYsBE2mXVuBlBCuElGbstiNJL1kwEbUGu1zrk2W2yu9sXO6I274
https://dzienniklodzki.pl/poczatek-modernizacji-oddzialu-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi-zdjecia/ar/13195054?fbclid=IwAR13sipVuYsBE2mXVuBlBCuElGbstiNJL1kwEbUGu1zrk2W2yu9sXO6I274
https://lodz.tvp.pl/37347404/konstytucja-3-maja-23052018?fbclid=IwAR2rqO1zKfRIWllUjSSEnWcqOtXD5Bcam-Jqh-qKCDZdWajEIiQZrTt8FaU
https://lodz.tvp.pl/37347404/konstytucja-3-maja-23052018?fbclid=IwAR2rqO1zKfRIWllUjSSEnWcqOtXD5Bcam-Jqh-qKCDZdWajEIiQZrTt8FaU
https://lodz.tvp.pl/37347404/konstytucja-3-maja-23052018?fbclid=IwAR2rqO1zKfRIWllUjSSEnWcqOtXD5Bcam-Jqh-qKCDZdWajEIiQZrTt8FaU
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120. 29 Maja 2018: Polsie Radio Zaprosiło do wysłuchania cyklu „Niepodlegli” 

nagrywanego przy udziale Muzeum: 

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2135313,Niepodlegla-w-Polskim-Radiu-Sto-lat-

temu-odzyskalismy-niepodleglosc 

 

121. 8 Czerwca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wziął udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: https://lodz.tvp.pl/37562079/rewolucja-

lodzka-1905-8062018?fbclid=IwAR2DDNXsKDlCn50fMMXubNXyKpA64EXhlVfL-

1svPZYc_xEmhtDmqHF0eMk 

 

122. 14 Czerwca 2018: Portal TuŁódź poinformował o zakończeniu projektu Opowiesci o 

Irenie Sendlerowej: https://www.tulodz.com/wiadomosci,zakonczyl-sie-projekt-opowiesci-o-

irenie-sandlerowej-podsumowanie,wia5-3267-

8786.html?fbclid=IwAR1MTdZC_lO1nqurZCKdfgI9typ6J4htZfhjNuV_PKDXC6ZDnTGSkl

Oaeew 

 

123. 15 Czerwca 2018: Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł w którym wykorzystano 

zdjęcia ze zbiorów Muzeum: 

http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23538510,czerwona-wlokniarka-choc-byla-w-

pzpr-lodzianie-za-nia-przepadali.html 

 

124. 19 Czerwca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz uczestniczył w konferencji dotyczącej 

obchodów rocznicy Rewolucji 1905 roku. 

 

125. 19 Czerwca 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał wycieczce zabytkowym 

tramwajem realizowanej przez Muzeum: 

http://tvtoya.pl/news/show/19406,1?fbclid=IwAR31T8Yp6JXOzl8sqRKiKL2BoMKdiqsvtAJf

bbYUr-cyrryS2-sZLrjXKOw 

 

126. 19 Czerwca 2018: Portal Urzędu Miasta Łodzi opublikował artykuł o wycieczce 

zabytkowym tramwajem realizowanej przez Muzeum: 

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/tramwajem-na-rewolucje-w-113-rocznice-powstania-

lodzkiego-

id21109/2018/6/18/?fbclid=IwAR3pX4kzlsWVx2dK0TsBkG6o5DywEWD0gELkaagA9fNu6

vUnFflwTWPF2g4 

 

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2135313,Niepodlegla-w-Polskim-Radiu-Sto-lat-temu-odzyskalismy-niepodleglosc
https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2135313,Niepodlegla-w-Polskim-Radiu-Sto-lat-temu-odzyskalismy-niepodleglosc
https://lodz.tvp.pl/37562079/rewolucja-lodzka-1905-8062018?fbclid=IwAR2DDNXsKDlCn50fMMXubNXyKpA64EXhlVfL-1svPZYc_xEmhtDmqHF0eMk
https://lodz.tvp.pl/37562079/rewolucja-lodzka-1905-8062018?fbclid=IwAR2DDNXsKDlCn50fMMXubNXyKpA64EXhlVfL-1svPZYc_xEmhtDmqHF0eMk
https://lodz.tvp.pl/37562079/rewolucja-lodzka-1905-8062018?fbclid=IwAR2DDNXsKDlCn50fMMXubNXyKpA64EXhlVfL-1svPZYc_xEmhtDmqHF0eMk
https://www.tulodz.com/wiadomosci,zakonczyl-sie-projekt-opowiesci-o-irenie-sandlerowej-podsumowanie,wia5-3267-8786.html?fbclid=IwAR1MTdZC_lO1nqurZCKdfgI9typ6J4htZfhjNuV_PKDXC6ZDnTGSklOaeew
https://www.tulodz.com/wiadomosci,zakonczyl-sie-projekt-opowiesci-o-irenie-sandlerowej-podsumowanie,wia5-3267-8786.html?fbclid=IwAR1MTdZC_lO1nqurZCKdfgI9typ6J4htZfhjNuV_PKDXC6ZDnTGSklOaeew
https://www.tulodz.com/wiadomosci,zakonczyl-sie-projekt-opowiesci-o-irenie-sandlerowej-podsumowanie,wia5-3267-8786.html?fbclid=IwAR1MTdZC_lO1nqurZCKdfgI9typ6J4htZfhjNuV_PKDXC6ZDnTGSklOaeew
https://www.tulodz.com/wiadomosci,zakonczyl-sie-projekt-opowiesci-o-irenie-sandlerowej-podsumowanie,wia5-3267-8786.html?fbclid=IwAR1MTdZC_lO1nqurZCKdfgI9typ6J4htZfhjNuV_PKDXC6ZDnTGSklOaeew
http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23538510,czerwona-wlokniarka-choc-byla-w-pzpr-lodzianie-za-nia-przepadali.html
http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23538510,czerwona-wlokniarka-choc-byla-w-pzpr-lodzianie-za-nia-przepadali.html
http://tvtoya.pl/news/show/19406,1?fbclid=IwAR31T8Yp6JXOzl8sqRKiKL2BoMKdiqsvtAJfbbYUr-cyrryS2-sZLrjXKOw
http://tvtoya.pl/news/show/19406,1?fbclid=IwAR31T8Yp6JXOzl8sqRKiKL2BoMKdiqsvtAJfbbYUr-cyrryS2-sZLrjXKOw
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/tramwajem-na-rewolucje-w-113-rocznice-powstania-lodzkiego-id21109/2018/6/18/?fbclid=IwAR3pX4kzlsWVx2dK0TsBkG6o5DywEWD0gELkaagA9fNu6vUnFflwTWPF2g4
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/tramwajem-na-rewolucje-w-113-rocznice-powstania-lodzkiego-id21109/2018/6/18/?fbclid=IwAR3pX4kzlsWVx2dK0TsBkG6o5DywEWD0gELkaagA9fNu6vUnFflwTWPF2g4
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/tramwajem-na-rewolucje-w-113-rocznice-powstania-lodzkiego-id21109/2018/6/18/?fbclid=IwAR3pX4kzlsWVx2dK0TsBkG6o5DywEWD0gELkaagA9fNu6vUnFflwTWPF2g4
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/tramwajem-na-rewolucje-w-113-rocznice-powstania-lodzkiego-id21109/2018/6/18/?fbclid=IwAR3pX4kzlsWVx2dK0TsBkG6o5DywEWD0gELkaagA9fNu6vUnFflwTWPF2g4
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127. 21 Czerwca 2018: dr Sylwia Wielichowska wzięła udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: https://lodz.tvp.pl/37746111/wiezienie-

przy-dlugiej-

26062018?fbclid=IwAR3eBdscSyDhPzSbx5BUQ17viXbdsS_dxxECMVFGHaUqypwQ0qow

G7yd9Ko 

 

128. 23 Czerwca 2018: Radio Eska zaprosiło na spacer zorganizowany przez Muzeum: 

http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/113-rocznica-wybuchu-rewolucji-1905-roku-powstanie-

lodzkie-obchody/726359 

 

129. 29 Czerwca 2018: TVN 24 Przytoczyło wypowiedź dr Sebastiana Adamkiewicza: 

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zamki-z-czasow-kazimierza-wielkiego-rok-od-

zapowiedzi-odbudowy,849941.html 

 

130. 1 Lipca 2018: Portal Gazeta.pl opublikował artykuł dr Sebastiana Adamkiewicza: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23720540,nie-tylko-niemcy-do-tlumienia-

powstania-warszawskiego-wyslano.html 

 

131. 1 Lipica 2018: TVP 3 Gdańsk opublikowało relacje z otwarcia wystawy „Wiernie 

będziem Ciebie strzec”: https://gdansk.tvp.pl/37894653/01072018-

1830?fbclid=IwAR14aiZxj-w-zI1B-

4WSOOBry5kLY7C9NwP7SBTgaA89NERgCCENYxtG25k 

 

132. 7 Lipca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz opublikował artykuł w serwisie 

Histmag.org: https://histmag.org/Dlaczego-wyniki-matur-z-historii-sa-coraz-slabsze-17089 

 

133. 7 Lipca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadał w 

Polskim Radiu Dzieciom o Izabeli Czartoryskiej: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168914,Izabela-Czartoryska 

 

134. 14 Lipca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadał 

w Polskim Radiu Dzieciom o Hugonie Kołłątaju: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168916,Hugo-Kollataj 

 

135. 14 Lipca 2018: dr Sebastian Adamkiewicz, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadał 

w Polskim Radiu Dzieciom o Hugonie Kołłątaju: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168916,Hugo-Kollataj 

https://lodz.tvp.pl/37746111/wiezienie-przy-dlugiej-26062018?fbclid=IwAR3eBdscSyDhPzSbx5BUQ17viXbdsS_dxxECMVFGHaUqypwQ0qowG7yd9Ko
https://lodz.tvp.pl/37746111/wiezienie-przy-dlugiej-26062018?fbclid=IwAR3eBdscSyDhPzSbx5BUQ17viXbdsS_dxxECMVFGHaUqypwQ0qowG7yd9Ko
https://lodz.tvp.pl/37746111/wiezienie-przy-dlugiej-26062018?fbclid=IwAR3eBdscSyDhPzSbx5BUQ17viXbdsS_dxxECMVFGHaUqypwQ0qowG7yd9Ko
https://lodz.tvp.pl/37746111/wiezienie-przy-dlugiej-26062018?fbclid=IwAR3eBdscSyDhPzSbx5BUQ17viXbdsS_dxxECMVFGHaUqypwQ0qowG7yd9Ko
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/113-rocznica-wybuchu-rewolucji-1905-roku-powstanie-lodzkie-obchody/726359
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/113-rocznica-wybuchu-rewolucji-1905-roku-powstanie-lodzkie-obchody/726359
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zamki-z-czasow-kazimierza-wielkiego-rok-od-zapowiedzi-odbudowy,849941.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zamki-z-czasow-kazimierza-wielkiego-rok-od-zapowiedzi-odbudowy,849941.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23720540,nie-tylko-niemcy-do-tlumienia-powstania-warszawskiego-wyslano.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23720540,nie-tylko-niemcy-do-tlumienia-powstania-warszawskiego-wyslano.html
https://gdansk.tvp.pl/37894653/01072018-1830?fbclid=IwAR14aiZxj-w-zI1B-4WSOOBry5kLY7C9NwP7SBTgaA89NERgCCENYxtG25k
https://gdansk.tvp.pl/37894653/01072018-1830?fbclid=IwAR14aiZxj-w-zI1B-4WSOOBry5kLY7C9NwP7SBTgaA89NERgCCENYxtG25k
https://gdansk.tvp.pl/37894653/01072018-1830?fbclid=IwAR14aiZxj-w-zI1B-4WSOOBry5kLY7C9NwP7SBTgaA89NERgCCENYxtG25k
https://histmag.org/Dlaczego-wyniki-matur-z-historii-sa-coraz-slabsze-17089
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168914,Izabela-Czartoryska
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168916,Hugo-Kollataj
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168916,Hugo-Kollataj
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136. 16 Lipca 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o zajęciach o Bitwie pod 

Grunwaldem odbywających się w Muzeum: https://lodz.tvp.pl/38091826/16072018-

2100?fbclid=IwAR08DkZgAmd5J0deMdywpbSAbDLQOtKAoENQ68-

QRxj7g8vMrZAS74ZqY3U 

 

137. 17 Lipca 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o pracach ekshumacyjnych na 

terenie Oddziału Martyrologii Radogoszcz: https://dzienniklodzki.pl/prace-ekshumacyjne-na-

dziedzincu-w-radogoszczu-czy-sa-tam-szczatki-slynnego-warszyca-

zdjecia/ar/13342947?fbclid=IwAR2kcDMtW0IqzNHW5LlpvUnNU0mDmKvCAoRem-

BqCIrLvKtgzQtCf0Fi4Ns 

 

138. 19 Lipca 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na „Noc w Więzieniu”: 

https://dzienniklodzki.pl/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-noc-w-wiezieniu/ar/12283836 

 

139. 20 Lipca 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o oddziale Martyrologii 

Radogoszcz: http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-

20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9

PEbeK3KY 

 

140. 21 Lipca 2018: Grzegorz Wróbel, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadał w 

Polskim Radiu Dzieciom o Hipolicie Cegielskim: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2171092,Hipolit-Cegielski 

 

141. 24 Lipca 2018: Portal E-Teatr zaprosił na „Spędź noc w Więzieniu przy Gdańskiej” 

 

142. 28 Lipca 2018: dr Sylwia Wielichowska, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadała w 

Polskim Radiu Dzieciom o Marii Piotrowiczowej: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2177913,Maria-Piotrowiczowa 

 

143. 28 Lipca 2018: Ekspress ilustrowany zaprosił na wydarzenie „Spędź noc w Muzeum 

przy Gdańskiej”: http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-

20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9

PEbeK3KY 

 

144. 28 Lipca 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na wydarzenia w ramach „Urodzin Łodzi” 

odbywających się w Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/wycieczki-na-urodziny-lodzi-2017-

okazja-by-zwiedzic-zakamarki-miasta/ar/12315229 

https://lodz.tvp.pl/38091826/16072018-2100?fbclid=IwAR08DkZgAmd5J0deMdywpbSAbDLQOtKAoENQ68-QRxj7g8vMrZAS74ZqY3U
https://lodz.tvp.pl/38091826/16072018-2100?fbclid=IwAR08DkZgAmd5J0deMdywpbSAbDLQOtKAoENQ68-QRxj7g8vMrZAS74ZqY3U
https://lodz.tvp.pl/38091826/16072018-2100?fbclid=IwAR08DkZgAmd5J0deMdywpbSAbDLQOtKAoENQ68-QRxj7g8vMrZAS74ZqY3U
https://dzienniklodzki.pl/prace-ekshumacyjne-na-dziedzincu-w-radogoszczu-czy-sa-tam-szczatki-slynnego-warszyca-zdjecia/ar/13342947?fbclid=IwAR2kcDMtW0IqzNHW5LlpvUnNU0mDmKvCAoRem-BqCIrLvKtgzQtCf0Fi4Ns
https://dzienniklodzki.pl/prace-ekshumacyjne-na-dziedzincu-w-radogoszczu-czy-sa-tam-szczatki-slynnego-warszyca-zdjecia/ar/13342947?fbclid=IwAR2kcDMtW0IqzNHW5LlpvUnNU0mDmKvCAoRem-BqCIrLvKtgzQtCf0Fi4Ns
https://dzienniklodzki.pl/prace-ekshumacyjne-na-dziedzincu-w-radogoszczu-czy-sa-tam-szczatki-slynnego-warszyca-zdjecia/ar/13342947?fbclid=IwAR2kcDMtW0IqzNHW5LlpvUnNU0mDmKvCAoRem-BqCIrLvKtgzQtCf0Fi4Ns
https://dzienniklodzki.pl/prace-ekshumacyjne-na-dziedzincu-w-radogoszczu-czy-sa-tam-szczatki-slynnego-warszyca-zdjecia/ar/13342947?fbclid=IwAR2kcDMtW0IqzNHW5LlpvUnNU0mDmKvCAoRem-BqCIrLvKtgzQtCf0Fi4Ns
https://dzienniklodzki.pl/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-noc-w-wiezieniu/ar/12283836
http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9PEbeK3KY
http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9PEbeK3KY
http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9PEbeK3KY
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2171092,Hipolit-Cegielski
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2177913,Maria-Piotrowiczowa
http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9PEbeK3KY
http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9PEbeK3KY
http://lodz.tvp.pl/38161962/wiezienie-na-radogoszczy-20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN79WL9PEbeK3KY
https://dzienniklodzki.pl/wycieczki-na-urodziny-lodzi-2017-okazja-by-zwiedzic-zakamarki-miasta/ar/12315229
https://dzienniklodzki.pl/wycieczki-na-urodziny-lodzi-2017-okazja-by-zwiedzic-zakamarki-miasta/ar/12315229
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145. 28 Lipca 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na wydarzenie „Spędź noc w Muzeum 

przy Gdańskiej”: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23725350,spedz-noc-w-

wiezieniu,,9.html 

 

146. 29 Lipca 2018: Portal TuŁódź opublikował relacja z „Spędź noc w Więzieniu przy 

Gdańskiej”: https://dzienniklodzki.pl/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-noc-w-

wiezieniu/ar/12283836 

 

147. 31 Lipca 2018 Przemysław Stępień wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej 

Remontu Oddziału Martyrologii Radogoszcz. 

 

148. 31 Lipca 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał o remoncie Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz: http://tvtoya.pl/news/show/19761?fbclid=IwAR23AAJoxd2--

Lq3BZ8FXEqMvSkLUHgnHd7KcOey5HIdiR1pUwlteGUdzPc 

 

149. 31 Lipca 2018 Radio Łódź opublikowało artykuł o remoncie Oddziału Martyrologii 

Radogoszcz: https://www.radiolodz.pl/posts/46099-rozpoczal-sie-remont-oddzialu-

martyrologii-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-na-

radogoszczu?fbclid=IwAR3Kq2aGp84uWNE49D6ZTJPNPoh3Dnl-

28rc8GwVxozmwZJdIKrhPQQYwiI 

 

150. 31 Lipca 2018: MeloRadio przygotowało relację dotyczącą remontu Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz. 

 

151. 31 Lipca 2018: Portal Urzędu Miasta Łodzi przygotował relację dotyczącą remontu 

Oddziału Martyrologii Radogoszcz: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/mauzoleum-na-

radogoszczu-w-nowej-odslonie-

id22124/2018/7/31/?fbclid=IwAR1_SqjE1btNK2iFn2OX5lMJ_xEfh-

tcS92OJJUyR4zW54MnQUbgYExyA8I 

 

152. 31 Lipca 2018: Portal Property Design opublikował materiał o remoncie Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-

radogoszcz-w-lodzi-

zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0

wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I 

 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23725350,spedz-noc-w-wiezieniu,,9.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23725350,spedz-noc-w-wiezieniu,,9.html
https://dzienniklodzki.pl/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-noc-w-wiezieniu/ar/12283836
https://dzienniklodzki.pl/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-noc-w-wiezieniu/ar/12283836
http://tvtoya.pl/news/show/19761?fbclid=IwAR23AAJoxd2--Lq3BZ8FXEqMvSkLUHgnHd7KcOey5HIdiR1pUwlteGUdzPc
http://tvtoya.pl/news/show/19761?fbclid=IwAR23AAJoxd2--Lq3BZ8FXEqMvSkLUHgnHd7KcOey5HIdiR1pUwlteGUdzPc
https://www.radiolodz.pl/posts/46099-rozpoczal-sie-remont-oddzialu-martyrologii-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-na-radogoszczu?fbclid=IwAR3Kq2aGp84uWNE49D6ZTJPNPoh3Dnl-28rc8GwVxozmwZJdIKrhPQQYwiI
https://www.radiolodz.pl/posts/46099-rozpoczal-sie-remont-oddzialu-martyrologii-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-na-radogoszczu?fbclid=IwAR3Kq2aGp84uWNE49D6ZTJPNPoh3Dnl-28rc8GwVxozmwZJdIKrhPQQYwiI
https://www.radiolodz.pl/posts/46099-rozpoczal-sie-remont-oddzialu-martyrologii-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-na-radogoszczu?fbclid=IwAR3Kq2aGp84uWNE49D6ZTJPNPoh3Dnl-28rc8GwVxozmwZJdIKrhPQQYwiI
https://www.radiolodz.pl/posts/46099-rozpoczal-sie-remont-oddzialu-martyrologii-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-na-radogoszczu?fbclid=IwAR3Kq2aGp84uWNE49D6ZTJPNPoh3Dnl-28rc8GwVxozmwZJdIKrhPQQYwiI
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/mauzoleum-na-radogoszczu-w-nowej-odslonie-id22124/2018/7/31/?fbclid=IwAR1_SqjE1btNK2iFn2OX5lMJ_xEfh-tcS92OJJUyR4zW54MnQUbgYExyA8I
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/mauzoleum-na-radogoszczu-w-nowej-odslonie-id22124/2018/7/31/?fbclid=IwAR1_SqjE1btNK2iFn2OX5lMJ_xEfh-tcS92OJJUyR4zW54MnQUbgYExyA8I
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/mauzoleum-na-radogoszczu-w-nowej-odslonie-id22124/2018/7/31/?fbclid=IwAR1_SqjE1btNK2iFn2OX5lMJ_xEfh-tcS92OJJUyR4zW54MnQUbgYExyA8I
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/mauzoleum-na-radogoszczu-w-nowej-odslonie-id22124/2018/7/31/?fbclid=IwAR1_SqjE1btNK2iFn2OX5lMJ_xEfh-tcS92OJJUyR4zW54MnQUbgYExyA8I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
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153. 1 Sierpnia 2018: Portal Naszemiasto.pl przygotował materiał o remoncie Oddziału 

Martyrologii Radogoszcz: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-

radogoszcz-w-lodzi-

zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0

wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I 

 

154. 2 Sierpnia 2018: TVP Łódź zrealizowało materiał z obchodów Międzynarodowego 

Dnia Pamięci o Romach i Sinti: https://lodz.tvp.pl/38345223/uczczono-pamiec-romow-i-sinti-

zamordowanych-w-litzmannstadt-

getto?fbclid=IwAR2rbliNcmy0068DV3vIYtdQ4vPqrOUQBtIlFzOZ-qw897z1lcCYxR8Ibl4 

 

155. 2 Sierpnia 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał z obchodów 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Romach i Sinti: 

http://tvtoya.pl/news/show/19785,1?fbclid=IwAR3RkCB8w5OL689rzw94om_njHmxgi8X5iz

0eqOCiJAj4WbAWscgcjagZP4 

 

156. 2 Sierpnia 2018: Radio Maryja Opublikowało Artykuł o Międzynarodowym dniu 

Pamięci o Romach i Sinti: http://www.radiomaryja.pl/informacje/lodz-uczczono-pamiec-

romow-i-sinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto/ 

 

157. 3 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował materiał z obchodów 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Romach i Sinti: https://dzienniklodzki.pl/kwiaty-i-znicze-

jako-znaki-pamieci-w-kuzni-romow-w-

lodzi/ar/13386690?fbclid=IwAR3wmOh6MX0o97Qtc-1_062722SlmOBmWUTL84ssbQ-

L551Yth9FuFx9wpM 

 

158. 4 Sierpnia 2018: Kamila Lutek-Urbaniak, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadała 

w Polskim Radiu Dzieciom o Aleksym Rżewskim: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2175323,Aleksy-Wincenty-Rzewski 

 

159. 8 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha Źródlaka: 

https://dzienniklodzki.pl/historia-budowy-trasy-wz-ktora-stala-sie-glowna-arteria-naszego-

miasta-zdjecia/ar/13394177 

 

160. 10 Sierpnia 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz wziął udział w konferencji 

prasowej dotyczącej „Dnia z Stefanem Pogonowskim” 

 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzi-zdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUuuu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I
https://lodz.tvp.pl/38345223/uczczono-pamiec-romow-i-sinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto?fbclid=IwAR2rbliNcmy0068DV3vIYtdQ4vPqrOUQBtIlFzOZ-qw897z1lcCYxR8Ibl4
https://lodz.tvp.pl/38345223/uczczono-pamiec-romow-i-sinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto?fbclid=IwAR2rbliNcmy0068DV3vIYtdQ4vPqrOUQBtIlFzOZ-qw897z1lcCYxR8Ibl4
https://lodz.tvp.pl/38345223/uczczono-pamiec-romow-i-sinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto?fbclid=IwAR2rbliNcmy0068DV3vIYtdQ4vPqrOUQBtIlFzOZ-qw897z1lcCYxR8Ibl4
http://tvtoya.pl/news/show/19785,1?fbclid=IwAR3RkCB8w5OL689rzw94om_njHmxgi8X5iz0eqOCiJAj4WbAWscgcjagZP4
http://tvtoya.pl/news/show/19785,1?fbclid=IwAR3RkCB8w5OL689rzw94om_njHmxgi8X5iz0eqOCiJAj4WbAWscgcjagZP4
http://www.radiomaryja.pl/informacje/lodz-uczczono-pamiec-romow-i-sinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/lodz-uczczono-pamiec-romow-i-sinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto/
https://dzienniklodzki.pl/kwiaty-i-znicze-jako-znaki-pamieci-w-kuzni-romow-w-lodzi/ar/13386690?fbclid=IwAR3wmOh6MX0o97Qtc-1_062722SlmOBmWUTL84ssbQ-L551Yth9FuFx9wpM
https://dzienniklodzki.pl/kwiaty-i-znicze-jako-znaki-pamieci-w-kuzni-romow-w-lodzi/ar/13386690?fbclid=IwAR3wmOh6MX0o97Qtc-1_062722SlmOBmWUTL84ssbQ-L551Yth9FuFx9wpM
https://dzienniklodzki.pl/kwiaty-i-znicze-jako-znaki-pamieci-w-kuzni-romow-w-lodzi/ar/13386690?fbclid=IwAR3wmOh6MX0o97Qtc-1_062722SlmOBmWUTL84ssbQ-L551Yth9FuFx9wpM
https://dzienniklodzki.pl/kwiaty-i-znicze-jako-znaki-pamieci-w-kuzni-romow-w-lodzi/ar/13386690?fbclid=IwAR3wmOh6MX0o97Qtc-1_062722SlmOBmWUTL84ssbQ-L551Yth9FuFx9wpM
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2175323,Aleksy-Wincenty-Rzewski
https://dzienniklodzki.pl/historia-budowy-trasy-wz-ktora-stala-sie-glowna-arteria-naszego-miasta-zdjecia/ar/13394177
https://dzienniklodzki.pl/historia-budowy-trasy-wz-ktora-stala-sie-glowna-arteria-naszego-miasta-zdjecia/ar/13394177
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161. 10 Sierpnia 2018: TVP 3 Łódź opublikowało materiał dotyczący „Dnia z Stefanem 

Pogonowskim”: https://lodz.tvp.pl/38450456/przypominie-jednego-z-najwiekszych-

bohaterow-bitwy-

warszawskiej?fbclid=IwAR3Ws_9znyYAyrILfQmuVHsm_dUoAoPcYix4wiAFRiNgjdpAjud

8ocSfWXs 

 

162. 10 Sierpnia 2018: Telewizja Toya opublikowała materiał dotyczący „Dnia ze 

Stefanem Pogonowskim”: http://tvtoya.pl/news/show/19845,1?fbclid=IwAR0mOGgMU1D-

0iaqQxMwIGJPiZw-6eAQmnx131MGHk1G9V71UxD0TrywgWA 

 

163. 10 Sierpnia 2018: Melo Radio zaprosiło na „ Dzień ze Stefanem Pogonowskim” 

 

164. 10 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował materiał dotyczący „Dnia z Stefanem 

Pogonowskim”: https://dzienniklodzki.pl/siostrzenica-kapitana-stefana-pogonowskiego-na-

spotkaniu-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych/ar/13403969?fbclid=IwAR2l5YgC74SdR2NHYyFtOq5BKXEWQRPU

zv6b-FxLmhCTz89zHMXKIwhnL4M 

 

165. 11 Sierpnia 2018: Grzegorz Wróbel, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadał w 

Polskim Radiu Dzieciom o Błażeju Stolarskim: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2178500,Blazej-Stolarski 

 

166. 14 Sierpnia 2018: Fakt zaprosił na „Dzień ze Stefanem Pogonowskim”: 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/pamiatki-po-kapitanie-stefanie-pogonowskim-

przekazane-lodzi-jest-virtuti-militari/489bxnz 

 

167. 14 Sierpnia 2018: Ekspress Ilustrowany przytoczył wypowiedź Wojciecha Źródlaka: 

https://expressilustrowany.pl/wolna-sroda-i-dlugi-wakacyjny-weekend-co-robic-15-sierpnia-

w-lodzi-lista-atrakcji/ar/13412052 

 

168. 14 Sierpnia 2018: Portal Kutno.net.pl zaprosił do wzięcia udziału w konkursie 

współorganizowanym przez Muzeum: http://kutno.net.pl/artykuly/kultura,91428.html 

 

169. 15 Sierpnia 2018: Dr Sylwia Wielichowska, dr Sebastian Adamkiewicz, Konrad 

Czernielewski i Kamila Lutek-Urbaniak wzięli udział w programie na żywo Radia Łódź o 

Święcie Wojska Polskiego. 

https://lodz.tvp.pl/38450456/przypominie-jednego-z-najwiekszych-bohaterow-bitwy-warszawskiej?fbclid=IwAR3Ws_9znyYAyrILfQmuVHsm_dUoAoPcYix4wiAFRiNgjdpAjud8ocSfWXs
https://lodz.tvp.pl/38450456/przypominie-jednego-z-najwiekszych-bohaterow-bitwy-warszawskiej?fbclid=IwAR3Ws_9znyYAyrILfQmuVHsm_dUoAoPcYix4wiAFRiNgjdpAjud8ocSfWXs
https://lodz.tvp.pl/38450456/przypominie-jednego-z-najwiekszych-bohaterow-bitwy-warszawskiej?fbclid=IwAR3Ws_9znyYAyrILfQmuVHsm_dUoAoPcYix4wiAFRiNgjdpAjud8ocSfWXs
https://lodz.tvp.pl/38450456/przypominie-jednego-z-najwiekszych-bohaterow-bitwy-warszawskiej?fbclid=IwAR3Ws_9znyYAyrILfQmuVHsm_dUoAoPcYix4wiAFRiNgjdpAjud8ocSfWXs
http://tvtoya.pl/news/show/19845,1?fbclid=IwAR0mOGgMU1D-0iaqQxMwIGJPiZw-6eAQmnx131MGHk1G9V71UxD0TrywgWA
http://tvtoya.pl/news/show/19845,1?fbclid=IwAR0mOGgMU1D-0iaqQxMwIGJPiZw-6eAQmnx131MGHk1G9V71UxD0TrywgWA
https://dzienniklodzki.pl/siostrzenica-kapitana-stefana-pogonowskiego-na-spotkaniu-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13403969?fbclid=IwAR2l5YgC74SdR2NHYyFtOq5BKXEWQRPUzv6b-FxLmhCTz89zHMXKIwhnL4M
https://dzienniklodzki.pl/siostrzenica-kapitana-stefana-pogonowskiego-na-spotkaniu-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13403969?fbclid=IwAR2l5YgC74SdR2NHYyFtOq5BKXEWQRPUzv6b-FxLmhCTz89zHMXKIwhnL4M
https://dzienniklodzki.pl/siostrzenica-kapitana-stefana-pogonowskiego-na-spotkaniu-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13403969?fbclid=IwAR2l5YgC74SdR2NHYyFtOq5BKXEWQRPUzv6b-FxLmhCTz89zHMXKIwhnL4M
https://dzienniklodzki.pl/siostrzenica-kapitana-stefana-pogonowskiego-na-spotkaniu-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych/ar/13403969?fbclid=IwAR2l5YgC74SdR2NHYyFtOq5BKXEWQRPUzv6b-FxLmhCTz89zHMXKIwhnL4M
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2178500,Blazej-Stolarski
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/pamiatki-po-kapitanie-stefanie-pogonowskim-przekazane-lodzi-jest-virtuti-militari/489bxnz
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/pamiatki-po-kapitanie-stefanie-pogonowskim-przekazane-lodzi-jest-virtuti-militari/489bxnz
https://expressilustrowany.pl/wolna-sroda-i-dlugi-wakacyjny-weekend-co-robic-15-sierpnia-w-lodzi-lista-atrakcji/ar/13412052
https://expressilustrowany.pl/wolna-sroda-i-dlugi-wakacyjny-weekend-co-robic-15-sierpnia-w-lodzi-lista-atrakcji/ar/13412052
http://kutno.net.pl/artykuly/kultura,91428.html
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170. 15 Sierpnia 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na Dzień ze Stefanem Pogonowskim: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23785039,atrakcje-w-

muzeum,,2.html?fbclid=IwAR3lZxyysJpwfUAX8Z0xhTUA5tNi7ELdQop2tKgfyFTMNiIqy4

EFeg7X-9s 

 

171. 16 Sierpnia 2018: Portal Niedziela opublikował relację z „Pikniku 

Niepodległościowego” w którym Muzeum brało czynny udział: 

http://www.niedziela.pl/artykul/37360/Niepodleglosciowy-piknik-rodzinny 

 

172. 18 Sierpnia 2018: dr Sylwia Wielichowska, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadała 

w Polskim Radiu Dzieciom o Halinie Szwarc-Kłąb: 

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2180148,Halina-Szwarc-Klab 

 

173. 21 Września 2018: Ekspress Ilustrowany zaprosił na Spacer Grzegorza Wróbla: 

https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowe-wycieczki-po-

lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-22-23-wrzesnia/ar/13510388 

 

174. 21 Sierpnia 2018: dr Sylwia Wielichowska wzięła udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: https://lodz.tvp.pl/38598686/maryla-

biedermann-21082018?fbclid=IwAR16OdaPFTLPx-xJuby1dD9dk_Gk-

Kxi7KMd0cyFEgcxD4sLdGUHSnauAko 

 

175. 21 Sierpnia: Portal Legnica.pl opisał program w którego jednym z etapów jest 

zwiedzanie przez młodzież Muzeum: https://portal.legnica.eu/aktualnosci/100-lecie-

odzyskania-niepodleglosci,13692,1,6.html 

 

176. 22 Sierpnia 2018: Ekspress Ilustrowany zaprosił na obchody 74. rocznicy likwidacji 

Litzmannstadt Getto: https://expressilustrowany.pl/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-

obchody-zaczynaja-sie-juz-w-weekend/ar/13433905 

 

177. 23 Sierpnia: Dziennik Łódzki opublikował program 74. rocznicy likwidacji 

Litzmannstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/obchody-74-rocznicy-likwidacji-

litzmannstadtgetto-program/ar/13434309 

 

178. 24 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na obchody 74. rocznicy likwidacji 

Litzmannstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/zbliza-sie-74-rocznica-likwidacji-

litzmannstadt-ghetto-jak-wygladalo-zycie-codziennie-jego-wiezniow-zdjecia/ar/13437820 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23785039,atrakcje-w-muzeum,,2.html?fbclid=IwAR3lZxyysJpwfUAX8Z0xhTUA5tNi7ELdQop2tKgfyFTMNiIqy4EFeg7X-9s
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23785039,atrakcje-w-muzeum,,2.html?fbclid=IwAR3lZxyysJpwfUAX8Z0xhTUA5tNi7ELdQop2tKgfyFTMNiIqy4EFeg7X-9s
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23785039,atrakcje-w-muzeum,,2.html?fbclid=IwAR3lZxyysJpwfUAX8Z0xhTUA5tNi7ELdQop2tKgfyFTMNiIqy4EFeg7X-9s
http://www.niedziela.pl/artykul/37360/Niepodleglosciowy-piknik-rodzinny
https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2180148,Halina-Szwarc-Klab
https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowe-wycieczki-po-lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-22-23-wrzesnia/ar/13510388
https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowe-wycieczki-po-lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-22-23-wrzesnia/ar/13510388
https://lodz.tvp.pl/38598686/maryla-biedermann-21082018?fbclid=IwAR16OdaPFTLPx-xJuby1dD9dk_Gk-Kxi7KMd0cyFEgcxD4sLdGUHSnauAko
https://lodz.tvp.pl/38598686/maryla-biedermann-21082018?fbclid=IwAR16OdaPFTLPx-xJuby1dD9dk_Gk-Kxi7KMd0cyFEgcxD4sLdGUHSnauAko
https://lodz.tvp.pl/38598686/maryla-biedermann-21082018?fbclid=IwAR16OdaPFTLPx-xJuby1dD9dk_Gk-Kxi7KMd0cyFEgcxD4sLdGUHSnauAko
https://portal.legnica.eu/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-niepodleglosci,13692,1,6.html
https://portal.legnica.eu/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-niepodleglosci,13692,1,6.html
https://expressilustrowany.pl/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-obchody-zaczynaja-sie-juz-w-weekend/ar/13433905
https://expressilustrowany.pl/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-obchody-zaczynaja-sie-juz-w-weekend/ar/13433905
https://dzienniklodzki.pl/obchody-74-rocznicy-likwidacji-litzmannstadtgetto-program/ar/13434309
https://dzienniklodzki.pl/obchody-74-rocznicy-likwidacji-litzmannstadtgetto-program/ar/13434309
https://dzienniklodzki.pl/zbliza-sie-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto-jak-wygladalo-zycie-codziennie-jego-wiezniow-zdjecia/ar/13437820
https://dzienniklodzki.pl/zbliza-sie-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto-jak-wygladalo-zycie-codziennie-jego-wiezniow-zdjecia/ar/13437820
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179. 25 Sierpnia 2018: Kamila Lutek-Urbaniak, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadała 

w Polskim Radiu Dzieciom o Irenie Sendlerowej: 

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2182700,Irena-Sendlerowa 

 

180. 27 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował relację z obchodów 74. rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/izraelscy-uczniowie-uczestniczyli-w-

uroczystosciach-na-cmentarzu-zydowskim-w-lodzi/ar/13445095 

 

181. 29 Sierpnia 2018: Portal naszemiasto.pl opublikował relację z obchodów 74. rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Getto: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/74-rocznica-likwidacji-

litzmannstadt-getto-wyglada-na-to-ze,4781421,artgal,t,id,tm.html 

 

182. 29 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował zaproszenie na obchody 74. rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/uroczystosci-zwiazane-z-74-

rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto/ar/13448111 

 

183. 29 Sierpnia 2018: Gazeta Wyborcza opublikowała relacje z obchodów 74. rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Getto: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23838337,74-rocznica-

likwidacji-litzmannstadt-getto-czesc-ich-pamieci.html 

 

184. 29 Sierpnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował relację z obchodów 74. rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/74-rocznica-likwidacji-

litzmannstadt-getto-wyglada-na-to-ze-jestem-jedynym-ocalalym-zdjecia/ar/13450819 

 

185. 29 Sierpnia 2018: Niedziela opublikowała relację z obchodów 74. rocznicy likwidacji 

Litzmannstadt Getto: http://www.niedziela.pl/artykul/37576/Abp-Rys-Zaglade-stworzyli-

wychowankowie 

 

186. 29 Sierpnia 2018: Radio Łódź opublikowało relację z obchodów 74. rocznicy 

likwidacji Litzmannstadt Getto: https://www.radiolodz.pl/posts/46743-74-rocznica-likwidacji-

litzmannstadt-

ghetto?fbclid=IwAR3dUh6HljwmHDIIf7E_XEBBwn5YUZHHmnpWnhupEnrYcgN5hyVTv

VOHvGc 

 

187. 30 Sierpnia 2018: dr Sylwia Wielichowska wzięła udział w programie realizowanym 

przez TVP 3 Łódź „Łódzkie Drogi Ku Wolności”: https://lodz.tvp.pl/38752000/barbara-

cyganska-

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2182700,Irena-Sendlerowa
https://dzienniklodzki.pl/izraelscy-uczniowie-uczestniczyli-w-uroczystosciach-na-cmentarzu-zydowskim-w-lodzi/ar/13445095
https://dzienniklodzki.pl/izraelscy-uczniowie-uczestniczyli-w-uroczystosciach-na-cmentarzu-zydowskim-w-lodzi/ar/13445095
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-wyglada-na-to-ze,4781421,artgal,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-wyglada-na-to-ze,4781421,artgal,t,id,tm.html
https://dzienniklodzki.pl/uroczystosci-zwiazane-z-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto/ar/13448111
https://dzienniklodzki.pl/uroczystosci-zwiazane-z-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto/ar/13448111
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23838337,74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-czesc-ich-pamieci.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23838337,74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-czesc-ich-pamieci.html
https://dzienniklodzki.pl/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-wyglada-na-to-ze-jestem-jedynym-ocalalym-zdjecia/ar/13450819
https://dzienniklodzki.pl/74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto-wyglada-na-to-ze-jestem-jedynym-ocalalym-zdjecia/ar/13450819
http://www.niedziela.pl/artykul/37576/Abp-Rys-Zaglade-stworzyli-wychowankowie
http://www.niedziela.pl/artykul/37576/Abp-Rys-Zaglade-stworzyli-wychowankowie
https://www.radiolodz.pl/posts/46743-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto?fbclid=IwAR3dUh6HljwmHDIIf7E_XEBBwn5YUZHHmnpWnhupEnrYcgN5hyVTvVOHvGc
https://www.radiolodz.pl/posts/46743-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto?fbclid=IwAR3dUh6HljwmHDIIf7E_XEBBwn5YUZHHmnpWnhupEnrYcgN5hyVTvVOHvGc
https://www.radiolodz.pl/posts/46743-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto?fbclid=IwAR3dUh6HljwmHDIIf7E_XEBBwn5YUZHHmnpWnhupEnrYcgN5hyVTvVOHvGc
https://www.radiolodz.pl/posts/46743-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto?fbclid=IwAR3dUh6HljwmHDIIf7E_XEBBwn5YUZHHmnpWnhupEnrYcgN5hyVTvVOHvGc
https://lodz.tvp.pl/38752000/barbara-cyganska-30082018?fbclid=IwAR3MwK7BHIoSmPZdGtzoZbVgr7ldJN4qP9Iw5TeVzqRetIjzbp4o7SNFwak
https://lodz.tvp.pl/38752000/barbara-cyganska-30082018?fbclid=IwAR3MwK7BHIoSmPZdGtzoZbVgr7ldJN4qP9Iw5TeVzqRetIjzbp4o7SNFwak
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30082018?fbclid=IwAR3MwK7BHIoSmPZdGtzoZbVgr7ldJN4qP9Iw5TeVzqRetIjzbp4o7SN

Fwak 

 

188. 39 Sierpnia 2018: Portal Deon.pl przytoczył wypowiedź abp Rysia w kontekście 

obchodów 74. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-

swiat/z-zycia-kosciola/art,35494,abp-rys-ostrzega-zaglade-stworzyli-wychowankowie-

chrzescijanskich-kosciolow-to-sie-moze-powtorzyc.html 

 

189. 30 Sierpnia 2018: TVN 24 przytoczyło wypowiedź abp Rysia w kontekście obchodów 

74. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/abp-

rys-w-74-rocznice-likwidacji-lodzkiego-getta-to-moze-sie-znow-wydarzyc,864928.html 

 

190. 30 Sierpnia 2018: Portal Interia.pl przytoczył wypowiedź abp Rysia w kontekście 

obchodów 74. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto: https://fakty.interia.pl/polska/news-

abp-rys-zaglade-stworzyli-ludzie-ktorych-wychowywaly-kosciol,nId,2625024 

 

191. 1 Września 2018: dr Sebastian Adamkiewicz, w ramach cyklu „Niepodlegli” 

opowiadał Kim są Niepodlegli: https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2187021,Osmiu-

Niepodleglych-sylwetki-patriotow 

 

192. 2 Września 2018: dr Sebastian Adamkiewicz w Polskim Radio RDC mówił o mniej 

znanych władcach Polski: https://www.rdc.pl/podcast/pan-od-przyrody-mniej-znani-wladcy-i-

krolowie-polski/ 

 

193. 3 Września 2018: Portal Deon.pl przytoczył wypowiedź abp Rysia w kontekście 

obchodów 74. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-

swiat/komentarze/art,3353,czy-abp-rys-naruszyl-dobre-imie-katolikow.html 

 

194. 4 Września 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na Narodowe Czytanie: 

https://dzienniklodzki.pl/narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-lodzkich-instytucjach-

kultury/ar/13463617?fbclid=IwAR0fnZb_yEvfzJXtWPWfDzGDyE8GFdmP0Uijs9Dn0k_hgv

8yAr1mZ4GTeMI 

 

195. 8 Września 2018: Radio Łódx opublikowało relacje z Narodowego Czytania: 

https://www.radiolodz.pl/posts/46985-narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-100-lecie-

odzyskania-niepodleglosci 

https://lodz.tvp.pl/38752000/barbara-cyganska-30082018?fbclid=IwAR3MwK7BHIoSmPZdGtzoZbVgr7ldJN4qP9Iw5TeVzqRetIjzbp4o7SNFwak
https://lodz.tvp.pl/38752000/barbara-cyganska-30082018?fbclid=IwAR3MwK7BHIoSmPZdGtzoZbVgr7ldJN4qP9Iw5TeVzqRetIjzbp4o7SNFwak
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35494,abp-rys-ostrzega-zaglade-stworzyli-wychowankowie-chrzescijanskich-kosciolow-to-sie-moze-powtorzyc.html
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35494,abp-rys-ostrzega-zaglade-stworzyli-wychowankowie-chrzescijanskich-kosciolow-to-sie-moze-powtorzyc.html
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35494,abp-rys-ostrzega-zaglade-stworzyli-wychowankowie-chrzescijanskich-kosciolow-to-sie-moze-powtorzyc.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/abp-rys-w-74-rocznice-likwidacji-lodzkiego-getta-to-moze-sie-znow-wydarzyc,864928.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/abp-rys-w-74-rocznice-likwidacji-lodzkiego-getta-to-moze-sie-znow-wydarzyc,864928.html
https://fakty.interia.pl/polska/news-abp-rys-zaglade-stworzyli-ludzie-ktorych-wychowywaly-kosciol,nId,2625024
https://fakty.interia.pl/polska/news-abp-rys-zaglade-stworzyli-ludzie-ktorych-wychowywaly-kosciol,nId,2625024
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2187021,Osmiu-Niepodleglych-sylwetki-patriotow
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2187021,Osmiu-Niepodleglych-sylwetki-patriotow
https://www.rdc.pl/podcast/pan-od-przyrody-mniej-znani-wladcy-i-krolowie-polski/
https://www.rdc.pl/podcast/pan-od-przyrody-mniej-znani-wladcy-i-krolowie-polski/
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3353,czy-abp-rys-naruszyl-dobre-imie-katolikow.html
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3353,czy-abp-rys-naruszyl-dobre-imie-katolikow.html
https://dzienniklodzki.pl/narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-lodzkich-instytucjach-kultury/ar/13463617?fbclid=IwAR0fnZb_yEvfzJXtWPWfDzGDyE8GFdmP0Uijs9Dn0k_hgv8yAr1mZ4GTeMI
https://dzienniklodzki.pl/narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-lodzkich-instytucjach-kultury/ar/13463617?fbclid=IwAR0fnZb_yEvfzJXtWPWfDzGDyE8GFdmP0Uijs9Dn0k_hgv8yAr1mZ4GTeMI
https://dzienniklodzki.pl/narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-lodzkich-instytucjach-kultury/ar/13463617?fbclid=IwAR0fnZb_yEvfzJXtWPWfDzGDyE8GFdmP0Uijs9Dn0k_hgv8yAr1mZ4GTeMI
https://www.radiolodz.pl/posts/46985-narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci
https://www.radiolodz.pl/posts/46985-narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci
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196. 11 Września 2018: Radio EM przytoczyło wypowiedź abp Rysia z wykładu 

zorganizowanego w Muzeum: https://www.radioem.pl/doc/5019313.Abp-Rys-Nie-

powiedzialem-ze-chrzescijanstwo-jest-odpowiedzialne 

 

197. 16 Września 2018: Gazeta Wrocławska przytoczyła wypowiedź abp Rysia z wykładu 

zorganizowanego w Muzeum: https://gazetawroclawska.pl/arcybiskup-grzegorz-rys-twierdzi-

ze-autorzy-holocaustu-byli-wychowankami-chrzescijanstwa/ar/13488381 

 

198. 17 Września 2018: Konrad Czernielewski wziął udział w Europejskich Dniach 

Dziedzictwa, relację przygotował portal lowicz24.eu: 

https://lowicz24.eu/mobile/actions/news/508194?fbclid=IwAR3iuy84gSbe9NfSfDe4a6irhi3oI

UlZ4baR0kS3bTT3CO9MsH9bxSjSoMA 

 

199. 14 Października 2018: dr Sylwia Wielichowska wzięła udział w programie TVN: 

"Rewolucja, której nie dało się już cofnąć". Sto lat praw wyborczych kobiet: 

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sto-lat-praw-wyborczych-kobiet-stulecie-

niepodleglosci-w-

tvn24,875922.html?fbclid=IwAR3sSWrVcJn08LoXhx6CCxlWuy65MQ2Tv5JEYYYTPabxE

MnfAtSDNGTrvQs 

 

200. 25 Października: Izabela Terela wzięła udział w programie Realizowanym przez 

Chanel 5 „HITLER’S HOLOCAUST RAILWAYS with Chris Tarrant: https://scontent-frt3-

2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/44782617_1409757585727376_8897293197709934592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scont

ent-frt3-2.xx&oh=3dd3f231925330572feef7708bb8ab1b&oe=5CA540CB 

 

201. 27 Października 2018: Gazeta wyborcza zaprosiła na Spacer Życie w getcie łódzkim: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,24084702,zycie-w-gettcie-

lodzkim,,12.html?fbclid=IwAR3F6mn9eY4IJjhFpJEhkDIjU280EKxjA_7tjV1AWcxP6iihagU

ZocD0Bew 

 

202. 28 Października 2018: Polskie Radio przygotowało Audycje na żywo o produkcji 

słuchowiska „Katastrofa Łódzka”: 

https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/2207981,Slowem-Niepodlegla-w-Lodzi-o-

Jozefie-Pilsudskim-jakiego-nie-

znamy?fbclid=IwAR3pUk04TUFfCG6wKmnmJRcWsOskVZFm37rYMCOMUVfRq4AF0aR

lZfLPQ3A 

https://www.radioem.pl/doc/5019313.Abp-Rys-Nie-powiedzialem-ze-chrzescijanstwo-jest-odpowiedzialne
https://www.radioem.pl/doc/5019313.Abp-Rys-Nie-powiedzialem-ze-chrzescijanstwo-jest-odpowiedzialne
https://gazetawroclawska.pl/arcybiskup-grzegorz-rys-twierdzi-ze-autorzy-holocaustu-byli-wychowankami-chrzescijanstwa/ar/13488381
https://gazetawroclawska.pl/arcybiskup-grzegorz-rys-twierdzi-ze-autorzy-holocaustu-byli-wychowankami-chrzescijanstwa/ar/13488381
https://lowicz24.eu/mobile/actions/news/508194?fbclid=IwAR3iuy84gSbe9NfSfDe4a6irhi3oIUlZ4baR0kS3bTT3CO9MsH9bxSjSoMA
https://lowicz24.eu/mobile/actions/news/508194?fbclid=IwAR3iuy84gSbe9NfSfDe4a6irhi3oIUlZ4baR0kS3bTT3CO9MsH9bxSjSoMA
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sto-lat-praw-wyborczych-kobiet-stulecie-niepodleglosci-w-tvn24,875922.html?fbclid=IwAR3sSWrVcJn08LoXhx6CCxlWuy65MQ2Tv5JEYYYTPabxEMnfAtSDNGTrvQs
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sto-lat-praw-wyborczych-kobiet-stulecie-niepodleglosci-w-tvn24,875922.html?fbclid=IwAR3sSWrVcJn08LoXhx6CCxlWuy65MQ2Tv5JEYYYTPabxEMnfAtSDNGTrvQs
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sto-lat-praw-wyborczych-kobiet-stulecie-niepodleglosci-w-tvn24,875922.html?fbclid=IwAR3sSWrVcJn08LoXhx6CCxlWuy65MQ2Tv5JEYYYTPabxEMnfAtSDNGTrvQs
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sto-lat-praw-wyborczych-kobiet-stulecie-niepodleglosci-w-tvn24,875922.html?fbclid=IwAR3sSWrVcJn08LoXhx6CCxlWuy65MQ2Tv5JEYYYTPabxEMnfAtSDNGTrvQs
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44782617_1409757585727376_8897293197709934592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=3dd3f231925330572feef7708bb8ab1b&oe=5CA540CB
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44782617_1409757585727376_8897293197709934592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=3dd3f231925330572feef7708bb8ab1b&oe=5CA540CB
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44782617_1409757585727376_8897293197709934592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=3dd3f231925330572feef7708bb8ab1b&oe=5CA540CB
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44782617_1409757585727376_8897293197709934592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=3dd3f231925330572feef7708bb8ab1b&oe=5CA540CB
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,24084702,zycie-w-gettcie-lodzkim,,12.html?fbclid=IwAR3F6mn9eY4IJjhFpJEhkDIjU280EKxjA_7tjV1AWcxP6iihagUZocD0Bew
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,24084702,zycie-w-gettcie-lodzkim,,12.html?fbclid=IwAR3F6mn9eY4IJjhFpJEhkDIjU280EKxjA_7tjV1AWcxP6iihagUZocD0Bew
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,24084702,zycie-w-gettcie-lodzkim,,12.html?fbclid=IwAR3F6mn9eY4IJjhFpJEhkDIjU280EKxjA_7tjV1AWcxP6iihagUZocD0Bew
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/2207981,Slowem-Niepodlegla-w-Lodzi-o-Jozefie-Pilsudskim-jakiego-nie-znamy?fbclid=IwAR3pUk04TUFfCG6wKmnmJRcWsOskVZFm37rYMCOMUVfRq4AF0aRlZfLPQ3A
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/2207981,Slowem-Niepodlegla-w-Lodzi-o-Jozefie-Pilsudskim-jakiego-nie-znamy?fbclid=IwAR3pUk04TUFfCG6wKmnmJRcWsOskVZFm37rYMCOMUVfRq4AF0aRlZfLPQ3A
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/2207981,Slowem-Niepodlegla-w-Lodzi-o-Jozefie-Pilsudskim-jakiego-nie-znamy?fbclid=IwAR3pUk04TUFfCG6wKmnmJRcWsOskVZFm37rYMCOMUVfRq4AF0aRlZfLPQ3A
https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/2207981,Slowem-Niepodlegla-w-Lodzi-o-Jozefie-Pilsudskim-jakiego-nie-znamy?fbclid=IwAR3pUk04TUFfCG6wKmnmJRcWsOskVZFm37rYMCOMUVfRq4AF0aRlZfLPQ3A
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203. 30 Października 2018: dr Sylwia Wielichowska udzieliła wywiadu Tygodnikowi 

Solidarność: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/45108673_1417474914955643_6839287067243970560_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scont

ent-frt3-2.xx&oh=5169c36b3cc163044e029f26d67eb6ac&oe=5C96BA90 

 

204. 1 Listopada 2018: Radio Em opublikowało wspomnienie Donata Doliwy: 

https://www.radioem.pl/doc/5130351.Odeszli-w-minionych-12-miesiacach-w-Polsce 

 

205. 5 Listopada 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz i dr Sebastian Adamkiewicz 

wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej Toastu za Niepodległą. 

 

206. 5 Listopada 2018: MeloRadio przygotowało relację dotyczącą Toastu dla Niepodległej 

 

207. 5 Listopada 2018: Portal Łódź pełna kultury opublikował relacje z konferencji 

prasowej dotyczącej Toastu za Niepodległą: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/45421438_2183700688329648_3334153175962746880_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scont

ent-frt3-2.xx&oh=86e2d80b817090fc1deb29dad4f1174c&oe=5C6A7C18 

 

208. 5 Listopada 2018: Portal Regionalnej Organizacji Turystycznej opublikował 

zaproszenie na „Toast za Niepodległą”: 

http://www.rotwl.pl/toast_za_niepodlegla_w_muzeum_tradycji,6348,0,0.html?fbclid=IwAR2

Dx20rh2pqojTz0REY3NwHuX1r1xGnhdz1u34R9WVEEWJoj1cMTGCsfo8 

 

209. 6 Listopada 2018: Radio Łódź zaprosiło na Toast za Niepodległą: 

https://www.radiolodz.pl/posts/48320-toast-za-niepodlegla-w-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych?fbclid=IwAR3BBxE6TT4rE7sPnd6f1bILi4K_cufDcmGwht7KCaHNcR

rHy2E92oO6Fws 

 

210. 6 Listopada 2018: TVP3 Łódź opublikowało materiał dotyczący nagrywania 

słuchowiska „Katastrofa Łódzka”: https://lodz.tvp.pl/39826038/muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych-przygotowuje-wyjatkowe-

sluchowisko?fbclid=IwAR2NT_Js1jt36914eM5d_b-

LJWTfyIowirFkJNlyjhaWFKB47G05vY2HMR0 

 

211. 6 Listopada 2018: Portal e-teatr.pl opublikował artykuł o „Katastrofie Łódzkiej”: 

http://www.e-

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45108673_1417474914955643_6839287067243970560_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=5169c36b3cc163044e029f26d67eb6ac&oe=5C96BA90
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45108673_1417474914955643_6839287067243970560_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=5169c36b3cc163044e029f26d67eb6ac&oe=5C96BA90
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45108673_1417474914955643_6839287067243970560_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=5169c36b3cc163044e029f26d67eb6ac&oe=5C96BA90
https://www.radioem.pl/doc/5130351.Odeszli-w-minionych-12-miesiacach-w-Polsce
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45421438_2183700688329648_3334153175962746880_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=86e2d80b817090fc1deb29dad4f1174c&oe=5C6A7C18
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45421438_2183700688329648_3334153175962746880_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=86e2d80b817090fc1deb29dad4f1174c&oe=5C6A7C18
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45421438_2183700688329648_3334153175962746880_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=86e2d80b817090fc1deb29dad4f1174c&oe=5C6A7C18
http://www.rotwl.pl/toast_za_niepodlegla_w_muzeum_tradycji,6348,0,0.html?fbclid=IwAR2Dx20rh2pqojTz0REY3NwHuX1r1xGnhdz1u34R9WVEEWJoj1cMTGCsfo8
http://www.rotwl.pl/toast_za_niepodlegla_w_muzeum_tradycji,6348,0,0.html?fbclid=IwAR2Dx20rh2pqojTz0REY3NwHuX1r1xGnhdz1u34R9WVEEWJoj1cMTGCsfo8
https://www.radiolodz.pl/posts/48320-toast-za-niepodlegla-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych?fbclid=IwAR3BBxE6TT4rE7sPnd6f1bILi4K_cufDcmGwht7KCaHNcRrHy2E92oO6Fws
https://www.radiolodz.pl/posts/48320-toast-za-niepodlegla-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych?fbclid=IwAR3BBxE6TT4rE7sPnd6f1bILi4K_cufDcmGwht7KCaHNcRrHy2E92oO6Fws
https://www.radiolodz.pl/posts/48320-toast-za-niepodlegla-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych?fbclid=IwAR3BBxE6TT4rE7sPnd6f1bILi4K_cufDcmGwht7KCaHNcRrHy2E92oO6Fws
https://lodz.tvp.pl/39826038/muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-przygotowuje-wyjatkowe-sluchowisko?fbclid=IwAR2NT_Js1jt36914eM5d_b-LJWTfyIowirFkJNlyjhaWFKB47G05vY2HMR0
https://lodz.tvp.pl/39826038/muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-przygotowuje-wyjatkowe-sluchowisko?fbclid=IwAR2NT_Js1jt36914eM5d_b-LJWTfyIowirFkJNlyjhaWFKB47G05vY2HMR0
https://lodz.tvp.pl/39826038/muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-przygotowuje-wyjatkowe-sluchowisko?fbclid=IwAR2NT_Js1jt36914eM5d_b-LJWTfyIowirFkJNlyjhaWFKB47G05vY2HMR0
https://lodz.tvp.pl/39826038/muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-przygotowuje-wyjatkowe-sluchowisko?fbclid=IwAR2NT_Js1jt36914eM5d_b-LJWTfyIowirFkJNlyjhaWFKB47G05vY2HMR0
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/266589.html?fbclid=IwAR1Xq1FW0DJr_zCtk32LNfSmABgwCQo2T4P4AkZhGU6zHWknHohfjbkfSwQ
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teatr.pl/pl/artykuly/266589.html?fbclid=IwAR1Xq1FW0DJr_zCtk32LNfSmABgwCQo2T4P4

AkZhGU6zHWknHohfjbkfSwQ 

 

212. 6 Listopada 2018: Portal TuŁódź zapraszał na Toast za Niepodległą: 

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR06xFqEWqat8ouqJSnKPmqF9dIzGq4i3aHEZpemMUqFtW

19Xks1S4LCFUo 

 

213. 8 Listopada 2018: Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha Źródlaka: 

https://plus.dzienniklodzki.pl/cmentarze-w-lodzi-ktorych-juz-nie-ma-jeden-z-nich-byl-na-

placu-wolnosci/ar/13647477 

 

214. 8 Listopada 2018: Portal Niedziela opublikował artykuł o otwarciu wystawy 

zorganizowanej na podstawie zbiorów Muzeum: http://niedziela.pl/artykul/38968/Otwarcie-

wystawy-%E2%80%9EPolskie-drogi-do 

 

215. 9 Listopada 2018: Fakt Zaprosił na Toast za Niepodległą: 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/obchody-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-

polske-niepodleglosci/d18mk1t 

 

216. 9 Listopada 2018: Portal Niezależna zaprosił na „Toast dla Niepodległej”: 

http://niezalezna.pl/244867-totalni-na-paradzie-w-lodzi-udzial-zapowiedzieli-czolowi-

politycy-opozycji 

 

217. 9 Listopada 2018: Ekspress Ilustrowany zaprosił na spacer do Muzeum: 

https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowe-wycieczki-po-

lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-10-11-i-12-listopada/ar/13652472 

 

218. 9 Listopada 2018: Radio Łódź przygotowało relację z nagrywania „Katastrofy 

Łódzkiej”: https://www.radiolodz.pl/posts/48338-katastrofa-lodzka-na-100-lecie-

niepodleglosci-sluchowisko-w-radiu-lodz?fbclid=IwAR2SdI9XKdFjcm6Nq-

R_cxUvwjOUI_HzalNl7UYSpRCFgHiStUbWTHWgiUI 

 

219.  9 Listopada 2018: Gazeta Wyborcza Przygotowała rys Historyczny dotyczący 

„Katastrofy Łódzkiej”: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24141878,lodzka-katastrofa-

czyli-jak-jozef-pilsudski-wpadl-na-

wschodniej.html?fbclid=IwAR2eEKvxCM9XXDkNMIFA068VTLaRtkY2Q0uQcc48D8-

1PW6PWutbBO4gMlg 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/266589.html?fbclid=IwAR1Xq1FW0DJr_zCtk32LNfSmABgwCQo2T4P4AkZhGU6zHWknHohfjbkfSwQ
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/266589.html?fbclid=IwAR1Xq1FW0DJr_zCtk32LNfSmABgwCQo2T4P4AkZhGU6zHWknHohfjbkfSwQ
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR06xFqEWqat8ouqJSnKPmqF9dIzGq4i3aHEZpemMUqFtW19Xks1S4LCFUo
https://tulodz.com/?fbclid=IwAR06xFqEWqat8ouqJSnKPmqF9dIzGq4i3aHEZpemMUqFtW19Xks1S4LCFUo
https://plus.dzienniklodzki.pl/cmentarze-w-lodzi-ktorych-juz-nie-ma-jeden-z-nich-byl-na-placu-wolnosci/ar/13647477
https://plus.dzienniklodzki.pl/cmentarze-w-lodzi-ktorych-juz-nie-ma-jeden-z-nich-byl-na-placu-wolnosci/ar/13647477
http://niedziela.pl/artykul/38968/Otwarcie-wystawy-%E2%80%9EPolskie-drogi-do
http://niedziela.pl/artykul/38968/Otwarcie-wystawy-%E2%80%9EPolskie-drogi-do
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/obchody-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/d18mk1t
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/obchody-setnej-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/d18mk1t
http://niezalezna.pl/244867-totalni-na-paradzie-w-lodzi-udzial-zapowiedzieli-czolowi-politycy-opozycji
http://niezalezna.pl/244867-totalni-na-paradzie-w-lodzi-udzial-zapowiedzieli-czolowi-politycy-opozycji
https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowe-wycieczki-po-lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-10-11-i-12-listopada/ar/13652472
https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowe-wycieczki-po-lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-10-11-i-12-listopada/ar/13652472
https://www.radiolodz.pl/posts/48338-katastrofa-lodzka-na-100-lecie-niepodleglosci-sluchowisko-w-radiu-lodz?fbclid=IwAR2SdI9XKdFjcm6Nq-R_cxUvwjOUI_HzalNl7UYSpRCFgHiStUbWTHWgiUI
https://www.radiolodz.pl/posts/48338-katastrofa-lodzka-na-100-lecie-niepodleglosci-sluchowisko-w-radiu-lodz?fbclid=IwAR2SdI9XKdFjcm6Nq-R_cxUvwjOUI_HzalNl7UYSpRCFgHiStUbWTHWgiUI
https://www.radiolodz.pl/posts/48338-katastrofa-lodzka-na-100-lecie-niepodleglosci-sluchowisko-w-radiu-lodz?fbclid=IwAR2SdI9XKdFjcm6Nq-R_cxUvwjOUI_HzalNl7UYSpRCFgHiStUbWTHWgiUI
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24141878,lodzka-katastrofa-czyli-jak-jozef-pilsudski-wpadl-na-wschodniej.html?fbclid=IwAR2eEKvxCM9XXDkNMIFA068VTLaRtkY2Q0uQcc48D8-1PW6PWutbBO4gMlg
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24141878,lodzka-katastrofa-czyli-jak-jozef-pilsudski-wpadl-na-wschodniej.html?fbclid=IwAR2eEKvxCM9XXDkNMIFA068VTLaRtkY2Q0uQcc48D8-1PW6PWutbBO4gMlg
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24141878,lodzka-katastrofa-czyli-jak-jozef-pilsudski-wpadl-na-wschodniej.html?fbclid=IwAR2eEKvxCM9XXDkNMIFA068VTLaRtkY2Q0uQcc48D8-1PW6PWutbBO4gMlg
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24141878,lodzka-katastrofa-czyli-jak-jozef-pilsudski-wpadl-na-wschodniej.html?fbclid=IwAR2eEKvxCM9XXDkNMIFA068VTLaRtkY2Q0uQcc48D8-1PW6PWutbBO4gMlg
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220. 10 Listopada 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na Toast za Niepodległą: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24147599,toast-za-niepodlegla-lodz-zaprasza-do-

wspolnego-swietowania.html 

 

221. 10 Listopada 2018: Portal Kronika24 zaprosił na Toast za Niepodległą: 

https://kronika24.pl/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-parada-piknik-pokaz-swietlny-i-toast-za-

niepodlegla/ 

 

222. 10 Listopada 2018: Portal Niezależna zaprosił na „Toast za Niepodległą”: 

https://niezalezna.pl/244870-kulturalne-obchody-100-lecia-niepodleglosci-dokad-pojsc-co-

zobaczyc 

 

223. 13 Listopada: Portal ŻyciePabianic.pl zaprosił na wykład dr Sylwii Wielichowskiej: 

https://www.zyciepabianic.pl/informacje/pabianice/kultura-musi-byc.html 

 

224. 14 Listopada 2018: Portal Urzędu Miasta Łodzi zaprosił na wernisaż wystawy 

„Kobiece Twarze Niepodległości”: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/kobiece-twarze-

niepodleglosci-id24323/2018/11/14/?fbclid=IwAR37VIybOON4gKbvf0dZqrSe0v63fg5-

phGhVk12jP1TKfCe4pAE6JsviaM 

 

225. 14 Listopada 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na „Salon Ciekawej Książki” i do 

Escape Roomu Przygotowanego przez Muzeum: 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24160792,ogorek-i-pilsudski-na-salonach-lodzkie-targi-

ksiazki-juz-w.html 

 

226.  14 Listopada 2018: TVP 3 Łódź przygotowało relację z akcji „Wymigaj To!”: 

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/2344919885535495/ 

 

227. 16 Listopada 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o „Salonie Ciekawej 

Książki” i Escape roomie przygotowanym przez Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/salon-

ciekawej-ksiazki-w-lodzi-i-escape-room-poswiecony-jozefowi-

pilsudskiemu/ar/13669572?fbclid=IwAR3MaQDsBJLnTAyNNPHrZ87RINuquISHr1fFcvMA

04IQ-e8jCxD1X1tg1fQ 

 

228. 17 Listopada 2018: Wypowiedź Ryszarda Iwanickiego została przytoczona w 

Dzienniku Łódzkim: https://dzienniklodzki.pl/bohaterscy-lodzianie-ktorzy-na-zawsze-

zapisali-sie-w-historii-naszego-miasta/ar/13669416 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24147599,toast-za-niepodlegla-lodz-zaprasza-do-wspolnego-swietowania.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24147599,toast-za-niepodlegla-lodz-zaprasza-do-wspolnego-swietowania.html
https://kronika24.pl/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-parada-piknik-pokaz-swietlny-i-toast-za-niepodlegla/
https://kronika24.pl/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-parada-piknik-pokaz-swietlny-i-toast-za-niepodlegla/
https://niezalezna.pl/244870-kulturalne-obchody-100-lecia-niepodleglosci-dokad-pojsc-co-zobaczyc
https://niezalezna.pl/244870-kulturalne-obchody-100-lecia-niepodleglosci-dokad-pojsc-co-zobaczyc
https://www.zyciepabianic.pl/informacje/pabianice/kultura-musi-byc.html
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/kobiece-twarze-niepodleglosci-id24323/2018/11/14/?fbclid=IwAR37VIybOON4gKbvf0dZqrSe0v63fg5-phGhVk12jP1TKfCe4pAE6JsviaM
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/kobiece-twarze-niepodleglosci-id24323/2018/11/14/?fbclid=IwAR37VIybOON4gKbvf0dZqrSe0v63fg5-phGhVk12jP1TKfCe4pAE6JsviaM
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/kobiece-twarze-niepodleglosci-id24323/2018/11/14/?fbclid=IwAR37VIybOON4gKbvf0dZqrSe0v63fg5-phGhVk12jP1TKfCe4pAE6JsviaM
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24160792,ogorek-i-pilsudski-na-salonach-lodzkie-targi-ksiazki-juz-w.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24160792,ogorek-i-pilsudski-na-salonach-lodzkie-targi-ksiazki-juz-w.html
https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/2344919885535495/
https://dzienniklodzki.pl/salon-ciekawej-ksiazki-w-lodzi-i-escape-room-poswiecony-jozefowi-pilsudskiemu/ar/13669572?fbclid=IwAR3MaQDsBJLnTAyNNPHrZ87RINuquISHr1fFcvMA04IQ-e8jCxD1X1tg1fQ
https://dzienniklodzki.pl/salon-ciekawej-ksiazki-w-lodzi-i-escape-room-poswiecony-jozefowi-pilsudskiemu/ar/13669572?fbclid=IwAR3MaQDsBJLnTAyNNPHrZ87RINuquISHr1fFcvMA04IQ-e8jCxD1X1tg1fQ
https://dzienniklodzki.pl/salon-ciekawej-ksiazki-w-lodzi-i-escape-room-poswiecony-jozefowi-pilsudskiemu/ar/13669572?fbclid=IwAR3MaQDsBJLnTAyNNPHrZ87RINuquISHr1fFcvMA04IQ-e8jCxD1X1tg1fQ
https://dzienniklodzki.pl/salon-ciekawej-ksiazki-w-lodzi-i-escape-room-poswiecony-jozefowi-pilsudskiemu/ar/13669572?fbclid=IwAR3MaQDsBJLnTAyNNPHrZ87RINuquISHr1fFcvMA04IQ-e8jCxD1X1tg1fQ
https://dzienniklodzki.pl/bohaterscy-lodzianie-ktorzy-na-zawsze-zapisali-sie-w-historii-naszego-miasta/ar/13669416
https://dzienniklodzki.pl/bohaterscy-lodzianie-ktorzy-na-zawsze-zapisali-sie-w-historii-naszego-miasta/ar/13669416
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229. 19 Listopada 2018: Ekspress Ilustrowany opublikował informacje o Remoncie 

Sarkofagu w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: https://expressilustrowany.pl/szesc-

pomnikow-w-lodzi-jest-w-zlym-stanie-wszystkich-jest-86/ar/13671518 

 

230. 22 Listopada 2018: Ekspress Ilustrowany opublikował artykuł o modernizacji 

Oddziału Martyrologii Radogoszcz: https://expressilustrowany.pl/szczatki-ponad-40-osob-

odkryte-na-radogoszczu-w-lodzi/ar/13687046 

 

231. 23 Listopada 2018: Portal Lubimy Czytać opisał Escape Room przygotowany przez 

Muzeum: http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/11133/viii-salon-ciekawej-ksiazki 

 

232. 28 Listopada 2018: dr Sylwia Wielichowska wystąpiła w relacji na żywo z 

przygotowań do wystawy „Kobiece Twarze Niepodległości”, realizacja TVP 3 Łódź: 

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/46981234_1451715881531546_1130535520879771648_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scont

ent-frt3-2.xx&oh=72c90e411d8dab003b1240c061b384fb&oe=5C9ECD01 

 

233. 28 Listopada 2018: Portal TuŁódź zaprosił na wernisaż wystawy „Kobiece Twarze 

Niepodległości”: https://www.tulodz.pl/wiadomosci,jak-kobiety-walczyly-o-prawa-wyborcze-

poznaj-kobiece-twarze-niepodleglosci,wia5-3267-11597-

2.html?fbclid=IwAR3Y1UMjxyg0BlLWhrl5tsGnNIhbg0rUO0fYDoEwnD-

ldIdaorpNYEoWiSM 

 

234. 28 Listopada 2018: Telewizja Toya zaprosiła na wernisaż wystawy „Kobiece Twarze 

Niepodległości”: 

http://tvtoya.pl/news/show/20745?fbclid=IwAR1aUSBmmci6DcoQagDeGbK6jmxOlwYTVT

qe2b7IAlvhTZ49lJbLfIl1KR8 

 

235. 28 Listopada 2018: TVP 3 Łódź zaprosiło na Wernisaż wystawy „Kobiece Twarze 

Niepodległości”: https://lodz.tvp.pl/40178359/wystawa-w-stulecie-nadania-polkom-praw-

wyborczych?fbclid=IwAR3-

fGsMhym8_7yOQ_M6ZfhF_2Y6sYFNkEJKnbk0WmcFxd_hgaFEHHrEnFc 

 

236. 3 Grudnia 2018: Portal Rodzice.plzaprosił na ferie zimowe do Muzeum: 

https://www.rodzice.pl/ferie-lodzkie-terminy-ferii-w-wojewodztwie-lodzkim-kiedy-lodz-

pojedzie-na-ferie-zimowe/ 

https://expressilustrowany.pl/szesc-pomnikow-w-lodzi-jest-w-zlym-stanie-wszystkich-jest-86/ar/13671518
https://expressilustrowany.pl/szesc-pomnikow-w-lodzi-jest-w-zlym-stanie-wszystkich-jest-86/ar/13671518
https://expressilustrowany.pl/szczatki-ponad-40-osob-odkryte-na-radogoszczu-w-lodzi/ar/13687046
https://expressilustrowany.pl/szczatki-ponad-40-osob-odkryte-na-radogoszczu-w-lodzi/ar/13687046
http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/11133/viii-salon-ciekawej-ksiazki
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46981234_1451715881531546_1130535520879771648_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=72c90e411d8dab003b1240c061b384fb&oe=5C9ECD01
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46981234_1451715881531546_1130535520879771648_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=72c90e411d8dab003b1240c061b384fb&oe=5C9ECD01
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46981234_1451715881531546_1130535520879771648_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=72c90e411d8dab003b1240c061b384fb&oe=5C9ECD01
https://www.tulodz.pl/wiadomosci,jak-kobiety-walczyly-o-prawa-wyborcze-poznaj-kobiece-twarze-niepodleglosci,wia5-3267-11597-2.html?fbclid=IwAR3Y1UMjxyg0BlLWhrl5tsGnNIhbg0rUO0fYDoEwnD-ldIdaorpNYEoWiSM
https://www.tulodz.pl/wiadomosci,jak-kobiety-walczyly-o-prawa-wyborcze-poznaj-kobiece-twarze-niepodleglosci,wia5-3267-11597-2.html?fbclid=IwAR3Y1UMjxyg0BlLWhrl5tsGnNIhbg0rUO0fYDoEwnD-ldIdaorpNYEoWiSM
https://www.tulodz.pl/wiadomosci,jak-kobiety-walczyly-o-prawa-wyborcze-poznaj-kobiece-twarze-niepodleglosci,wia5-3267-11597-2.html?fbclid=IwAR3Y1UMjxyg0BlLWhrl5tsGnNIhbg0rUO0fYDoEwnD-ldIdaorpNYEoWiSM
https://www.tulodz.pl/wiadomosci,jak-kobiety-walczyly-o-prawa-wyborcze-poznaj-kobiece-twarze-niepodleglosci,wia5-3267-11597-2.html?fbclid=IwAR3Y1UMjxyg0BlLWhrl5tsGnNIhbg0rUO0fYDoEwnD-ldIdaorpNYEoWiSM
http://tvtoya.pl/news/show/20745?fbclid=IwAR1aUSBmmci6DcoQagDeGbK6jmxOlwYTVTqe2b7IAlvhTZ49lJbLfIl1KR8
http://tvtoya.pl/news/show/20745?fbclid=IwAR1aUSBmmci6DcoQagDeGbK6jmxOlwYTVTqe2b7IAlvhTZ49lJbLfIl1KR8
https://lodz.tvp.pl/40178359/wystawa-w-stulecie-nadania-polkom-praw-wyborczych?fbclid=IwAR3-fGsMhym8_7yOQ_M6ZfhF_2Y6sYFNkEJKnbk0WmcFxd_hgaFEHHrEnFc
https://lodz.tvp.pl/40178359/wystawa-w-stulecie-nadania-polkom-praw-wyborczych?fbclid=IwAR3-fGsMhym8_7yOQ_M6ZfhF_2Y6sYFNkEJKnbk0WmcFxd_hgaFEHHrEnFc
https://lodz.tvp.pl/40178359/wystawa-w-stulecie-nadania-polkom-praw-wyborczych?fbclid=IwAR3-fGsMhym8_7yOQ_M6ZfhF_2Y6sYFNkEJKnbk0WmcFxd_hgaFEHHrEnFc
https://www.rodzice.pl/ferie-lodzkie-terminy-ferii-w-wojewodztwie-lodzkim-kiedy-lodz-pojedzie-na-ferie-zimowe/
https://www.rodzice.pl/ferie-lodzkie-terminy-ferii-w-wojewodztwie-lodzkim-kiedy-lodz-pojedzie-na-ferie-zimowe/


146 
 

237. 10 Grudnia 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz, Przemysław Stępień i Michał 

Hankiewicz wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej zbliżającego się końca remontu 

budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz 

 

238. 10 grudnia 2018: Telewizja Toya opublikowała materiał dotyczący zbliżającego się 

końca remontu budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: 

http://tvtoya.pl/news/show/20850,1 

 

239. 10 Grudnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł dotyczący zbliżającego się 

końca remontu budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: 

https://dzienniklodzki.pl/remontuja-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-oddzial-

radogoszcz/ar/13730946 

 

240. 10 Grudnia 2018: Ekspress Ilustrowany opublikował artykuł dotyczący zbliżającego 

się końca remontu budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: 

https://plus.expressilustrowany.pl/budynek-magazynu-w-muzeum-na-radogoszczu-juz-jest-

gotowy/ar/13731024 

 

241. 10 Grudnia 2018: Melo Radio opublikowało artykuł dotyczący zbliżającego się końca 

remontu budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: 

 

242. 11 Grudnia 2018: TVP 3 Łódź opublikowało materiał dotyczący zbliżającego się 

końca remontu budynku administracyjnego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: 

https://lodz.tvp.pl/40370596/nowoczesne-magazyny-dla-eksponatow-z-muzeum-tradycji-

niepodleglosciowych?fbclid=IwAR3iiZ5r3UNdHS_doqNshKYjTqX_GydrN2w0RBEHps_K_

U4MVcpiHStQfUs 
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