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I. Wstęp

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest jedną z najstarszych instytucji
kultury w Łodzi. Ze względu na swój wielooddziałowy charakter, jako jedyne w regionie
umożliwia odwiedzającym niepowtarzalną podróż zarówno po historii Polski, jak i historii
Łodzi. Odkrywanie dawnych dziejów odbywa się na czterech płaszczyznach: historycznej,
martyrologicznej, kulturowej oraz etnograficznej. O bogactwie placówki świadczy ponad 48
tysięcy eksponatów związanych z dziejami Polski, regionu i Łodzi a także pamiątki
upamiętniające narodowych bohaterów.
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.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi to muzeum o charakterze
martyrologicznym. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem oraz
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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 2019 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 osiemdziesiątą rocznicą
wybuchu II wojny światowej.
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. Dwie ważne rocznice przypadające w roku 2019 r. determinowały
w pewnym stopniu prowadzoną działalność wystawienniczą i edukacyjną. 4 czerwca
przypadała 30. rocznica wyborów 1989 r., której była poświęcona ekspozycja IV czerwca
1989 – wybraliśmy Wolność. Wystawa ta jest podróżą do lat 80-tych, kiedy narastający bunt
społeczny i pogłębiający się kryzys ekonomiczny prowadził zawalenia się komunizmu w
Polsce. Proces rozpoczęty strajkami roku 1980 trwał dekadę kończąc się zwycięskimi dla
opozycji solidarnościowej częściowo wolnymi wyborami. Na ekspozycji można oglądać m.in.
sweter Lecha Wałęsy, w którym podpisywał porozumienia sierpniowe, ornat Jana Pawła II z
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pielgrzymki do Polski w 1987 roku, plakaty i materiały wyborcze z czerwca 1989 roku oraz
inne cenne zbiory są na niej prezentowane.
We wrześniu 2019 r. miała natomiast miejsce 80. rocznica agresji Niemiec i Związku
Radzieckiego na Polskę, z tej okazji przygotowano wystawę Wrzesień 1939 r. w polskim
filmie fabularnym. Ukazuje ona ukazuje sposób postrzegania kampanii wrześniowej przez
reżyserów i scenarzystów. Ekspozycja została uzupełniona o wypożyczone rekwizyty z
planów filmowych, pamiątek po aktorach, fotografie itp. Nie zabrakło na niej także
oryginalnych elementów uposażenia żołnierza z okresu II wojny światowej, wyposażenia
poczty gdańskiej z lat 30. XX wieku czy radiostacji w Gliwicach, na której doszło do słynnej
prowokacji gliwickiej.
Działalność Muzeum w 2019 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. 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 2019 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. Ważnym krokiem promocyjnym było również
wprowadzenie nowej, atrakcyjnej wizualnie i przejrzystej w warstwie informatycznej, strony
internetowej

Muzeum.

W

tym

roku

odnotowaliśmy

również

rekordową

liczbę

zainteresowanych muzealnym fanpage 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
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cele i obowiązki nałożone na Muzeum przez organizatora. Dlatego też rok 2019 był w
funkcjonowaniu Muzeum przede wszystkim okresem planowej, codziennej i rzetelnej pracy.
Zrealizowane w 2019 roku przedsięwzięcia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi, wykonane zostały w oparciu o posiadane środki finansowe, możliwości kadrowe oraz
pozostającą do dyspozycji bazę lokalową.
Rok 2019 był czasem wytężonej pracy wszystkich pracowników Muzeum. Po
zakończeniu realizacji projektu (dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego pt. Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką
kreatywną) Oddział Martyrologii Radogoszcz i Oddział Stacja Radegast musiały, po
stosunkowo długim okresie zamknięcia, poniekąd na nowo budować swoją pozycję wśród
placówek, które warto w Łodzi odwiedzić. Tym bardziej cieszy i zasługuje na podkreślenie
rozwijająca się prężnie w tych Oddziałach, wielopłaszczyznowa działalność edukacyjna,
kierowana do różnych odbiorców – wiele przedsięwzięć jest dedykowane grupom, które są
zagrożone wykluczeniem: osobom niepełnosprawnym i seniorom.
Zakończenie dużego projektu – największego w dotychczasowej historii Muzeum, nie
oznacza jednak, że nie podejmowane są wysiłki w celu realizacji następnych. W 2019 roku
Muzeum rozpoczęło bowiem starania o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja siedziby
głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w
budynku przy ul. Gdańskiej 13” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu – dotyczącego Muzeum przy
Gdańskiej – jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację
przedsięwzięć z zakresu ochrony, zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego a także
rozwój placówki.
Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2019 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. Działalność Muzeum w 2019 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 2019 r. była
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możliwa tylko dzięki wspólnym działaniom i wysiłkom całego zespołu pracowniczego.
Dzięki temu podjęto i zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw oraz wzbogacono zbiory
Muzeum. Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że 2019 r. pozostanie rokiem wyjątkowym w
historii Muzeum, co najmniej z kilku względów. Oprócz tych wymienionych wcześniej, na
szczególne podkreślenie zasługuje także okoliczność przyznania Muzeum przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Wręczenie Medalu odbyło się podczas uroczystej gali, związanej z 60-leciem istnienia
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Był to niezwykle ważny akcent obchodów
jubileuszowych, będący wyraźnym dostrzeżeniem i docenieniem wielopłaszczyznowej pracy
wykonywanej przez Muzeum na rzecz edukacji historycznej i patriotycznej.
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II. Informacje ogólne

Działalność Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, jej zakres i osiągane
rezultaty niezmiennie 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 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 (Muzeum przy
Gdańskiej) 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 2019 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.
- Muzeum przy Gdańskiej – 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:

Sekcja

Naukowa,

Dział

Finansowo-Księgowy,

Sekcja

Edukacyjna,

Dział

Administracyjno-Gospodarczy, Dział Promocji, dyrekcja i sekretariat oraz zaplecze socjalne,
archiwum zakładowe, trzy klatki schodowe i korytarze komunikacyjne.
- Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
W dyspozycji Oddziału są dwa budynki wolno stojące. Jeden z nich w całości jest
przeznaczony do działalności merytorycznej. Mieści się w nim powierzchnia ekspozycyjna –
507 m ², sala odczytowo-kinowa – 84,5 m ² oraz część socjalna (szatnia, toalety, portiernia) –
54 m ². Drugi, dwukondygnacyjny budynek przeznaczony jest na magazyny zbiorów Muzeum
oraz część administracyjną. Umieszczone są w nim działy merytoryczne zajmujące
powierzchnię – 106 m ² (biura dla pracowników oraz katalog zbiorów), magazyny zbiorów –
345 m ² oraz część socjalna – 13,4 m ². Pozostałą powierzchnię w tym budynku zajmuje
klatka schodowa oraz dwa ciągi korytarzowe (I i II piętro).

- Oddział Stacja Radegast przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
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W jej skład wchodzi Pomnik Zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składający się
z Kolumny Pamięci i Tunelu Deportowanych o długości 140 m i szerokości – od 7 do 4,5
m. Drugi obiekt to budynek po dawnej stacji kolejowej o powierzchni – 258,30 m ². W jego
skład wchodzi sala wystawowa, 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 2019 zarządzeniem Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
nr 11/2019 z dnia 15 maja 2019 r. został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny MTN
określający wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum.
W skład struktury organizacyjnej wchodzą:
- Dyrektor
- Zastępca Dyrektora
- Oddział Gdańska


Sekcja Naukowa



Sekcja Edukacyjna

- Oddział Martyrologii Radogoszcz


Sekcja Naukowa



Sekcja Edukacyjna

- Oddział Stacja Radegast
- Główny Inwentaryzator
- Dział Zbiorów
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- Dział Finansowo-Księgowy
- Dział Administracyjno-Gospodarczy
- Sekcja Promocji
- Samodzielne stanowiska pracy
Zatrudnienie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na dzień 31 grudnia
2019 wynosiło ogółem 48 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 2019 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 zatrudnione są 2
opiekunki ekspozycji, z czego jedna z nich wykonuje również obowiązki sprzątaczki w
budynku administracyjnym. 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 2019 roku
przedstawiał się następująco:
a) Kadra kierownicza 11 osób:

- Dyrektora Muzeum
- Zastępca Dyrektora Muzeum/ Kierownik Oddziału Gdańska
- Główny Księgowy
- Główny Inwentaryzatora
- Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz
- Kierownik Oddziału Stacja Radegast
- Kierownik Działu Zbiorów
- Koordynatorzy Sekcji Edukacyjnych
- Koordynator Sekcji Naukowej
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- Koordynator Sekcji Promocji
- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
b) W siedzibie głównej Muzeum/ Oddział Gdańska (ul. Gdańska 13)
W obiekcie przy ul. Gdańskiej 13, który jest siedzibą Oddziału Gdańska, ulokowany jest
zarząd instytucji, sekcja promocji, obsługa finansowa i administracyjna pracowników
muzeum oraz przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych.
W Oddziale Gdańska prowadzona jest działalność merytoryczna (Sekcja Naukowa) i
działalność edukacyjna ( Sekcja Edukacyjna). Ogółem w obiekcie przy ul. Gdańskiej 13
pracuje 29 pracowników, a struktura zatrudnienia jest następująca:

- Dyrektor Muzeum

- 1 osoba

- Zastępca Dyrektora/Kierownik Oddziału Gdańska

- 1 osoba

- Dział Finansowo - Księgowy

- 3 osoby

(w tym Główny Księgowy)
- 5 osób

- Sekcja Edukacyjna
(w tym Koordynator Sekcji oraz 4 pracowników merytorycznych)
- Sekcja Naukowa

- 4 osoby

( w tym Koordynator Sekcji i 3 pracowników merytorycznych)
- Dział Administracyjno-Gospodarczy

- 3 osoby

w tym:


p.o. Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego



Specjalista ds. technicznych i transportu

- 1 osoba



Referent ds. administracyjnych

- 1 osoba

- Sekcja Promocji

- 2 osoby

w tym:


Koordynator Sekcji

- 1 osoba



Specjalista ds. promocji

- 1 osoba

- Samodzielne stanowiska

- 4 osoby

w tym:


Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych

- 1 osoba



Główny specjalista ds. administracyjnych i projektów

- 1 osoba

13



Referent ds. administracyjnych



Inspektor ds. BHP 1/6 etatu

- 1 osoba
- 1 osoba

- Pracownicy Oddziału Gdańska:

- 6 osób

w tym:


kwalifikowane opiekunki ekspozycji muzealnej

- 4 osoby



sprzątaczka

- 1 osoba



specjalista montażysta wystaw

- 1 osoba

c) Oddział Martyrologii Radogoszcz ( ul. Zgierska 147)
Oddział Martyrologii Radogoszcz funkcjonuje w dwóch obiektach przy ul. Zgierskiej 147.
W roku 2019 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
(przygotowywanie nowej wystawy stałej, lekcje muzealne, spotkania, imprezy, prace
naukowo-badawcze, itp.) oraz zlokalizowane są w nim zbiory całego Muzeum (magazyny),
Dział Zbiorów, Główny Inwentaryzator. W 2019 roku pracowało w nim 13 osób, a struktura
zatrudnienia wygląda następująco:
- Kierownik Oddziału

- 1 osoba

- Kustosz – bibliotekarz, Archiwista zakładowy

- 1 osoba

- Sekcja Edukacyjna

- 1 osoba

- Sekcja Naukowa

- 1 osoba

- Główny Inwentaryzator

- 1 osoba

- Dział Zbiorów

- 5 osób

w tym:


Kierownik Działu



Konserwator zbiorów



3 pracowników merytorycznych

- Pracownicy administracyjni Oddziału

- 3 osoby

w tym:
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specjalista montażysta wystaw,



kwalifikowana opiekunka ekspozycji muzealnej - sprzątaczka



kwalifikowana opiekunka ekspozycji muzealnej

d) Oddział Stacja Radegast (Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12)
W Oddziale tym prowadzona jest działalność naukowo-badawcza, wystawiennicza i
edukacyjna, obejmująca dzieje Litzmannstadt Getto i losy mieszkańców Getta w wyniku
rasistowskiej polityki Niemiec w okresie II wojny światowej. Przedmiotem działalności
Oddziału jest także historia ludności żydowskiej zamieszkującej miasto Łódź. Pod opieką
merytoryczną i organizacyjną Oddziału znajduje się również miejsce pamięci tzw. „Kuźnia
Romów”, zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 84.
W 2019 roku w Oddziale również przeprowadzane były prace modernizacyjnokonserwatorskie, zarówno w części wystawienniczej, jak i tzw. zaplecza administracyjnego.
W Oddziale zatrudnionych było w 2019 roku ogółem 6 osób, z tego:
- Kierownik Oddziału

- 1 osoba

- pracownicy merytoryczni

- 4 osoby

- przewodnik muzealny

- 1 osoba

Muzeum pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach spełniają obowiązujące
ich wymogi kwalifikacyjne, zgodnie z zakresem powierzonych im czynności. Na 48 ogółem
zatrudnionych osób w Muzeum 27 osób to pracownicy merytoryczni łącznie z dyrektorem,
kierownikami oddziałów, kierownikami działów oraz koordynatorami sekcji, a struktura
zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji była następująca:

- starszy kustosz

- 2 osoby

- kustosz

- 9 osób

- adiunkt

- 9 osób

- konserwator zbiorów

- 1 osoba

- asystent

- 4 osoby

- przewodnik muzealny

- 1 osoba

Pozostali pracownicy zatrudnieni w Muzeum wykonują swoje zadania na stanowiskach
zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami instytucji. Ponadto pracownicy
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Muzeum uczestniczyli w 21 różnego rodzaju szkoleniach i kursach podnoszących ich
kwalifikacje. W ramach działań wewnętrznych przeprowadzono z pracownikami szkolenia w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2019 roku na bieżąco prowadzone były badania
okresowe, kontrolne pracowników pracujących w Muzeum oraz osób nowo przyjętych do
pracy.

3. Budżet Muzeum w 2019 roku

I.

Przychody

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2019 rok ogółem:

9.582.418,07

w tym:
1. Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi

5.077.142,35

- dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą
- dotacja celowa UMŁ na wystawę „Makieta getta-ostatni fragment”

3.898.200,00
80.000,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje projektu - Seria wydawnicza
- „Drogi do Wolności”

21.000,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje projektu – wystawa plenerowa
-„W 100 – lecie Polskiej Flagi”

15.644,35

- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania inwestycyjnego pn.
„Rewitalizacja siedziby głównej MTN wraz z nadaniem nowych
funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”

48.216,00

- dotacja celowa UMŁ na projekt „Stała wystawa w MTN – Zabrał ich
ogień. Piekło więzienia na Radogoszczu …..”

220.000,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje projektu „Wystawa mobilna.
Łodzianie dla Niepodległej. Bohaterowie i Obywatele”

19.370,00

- dotacja celowa UMŁ na zadanie inwestycyjne „Budowanie
nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
MTN w Łodzi placówką kreatywną”.

774.712,00
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2. Dochody własne

40.253,54

w tym:
- bilety wstępu

17.722,92

- foldery, wydawnictwa Muzeum

3.358,59

- inne

19.172,03

3. Zwrot podatku VAT

1.297.672,00

w tym:
- VAT Muzeum Tradycji Niepodległościowych

398.357,00

- VAT oddany do UMŁ z tytułu budowy Muzeum

899.315,00

4. Pozyskane środki zewnętrzne

3.167.350,18

- dofinansowanie projektu ze Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny pn. „Stacja Radegast, Szlak pamięci”

4.000,00

- umowa promocyjna ( partnerstwo ) z ŁSSE w wydarzeniu związanym
z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w 2019r.

5.000,00

- dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura – Interwencje
2019 ze środków Narodowego Centrum Kultury pn. Toast za
Niepodległą 2019

10.641,39

- realizacja zadania z Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra 2019” –
„Uwięzione na Danzigerstrase 13 – wspomnienia Barbary Cygańskiej.
Adaptacja radiowa”

39.863,67

- umowa o współpracy ( partnerstwo ) z OIRP w organizacji wydarzeń
i wystaw związanych z historią Polski, Łodzi i regionu.

12.195,12

- realizacja wystawy z Ministerstwa Kultury „Zabrał ich ogień. Piekło
więzienia na Radogoszczu…”

328.280,00

- realizacja zadania z UE „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom. MTN w Łodzi placówką kreatywną”.
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2.767.370,00

II

WYDATKI

1. Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2019 rok
Koszty według rodzajów

1
.

Wynagrodzenia ogółem
w tym:
- osobowe
- bezosobowe

2

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.
- sprzątanie
- pozostałe
Inne – pozostałe koszty
Amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty

3.
4.
5

6.
7.
8.

Plan na 2019

Wykonanie 2019

2.529.920,00
2.445.300,00
84.620,00

2.528.919,90
2.442.258,90
86.661,00

490.000,00
411.000,00
62.193,00

495.212,03
411.352,21
62.192,80
9.052,77
12.614,25
327.599,91
34.377,39
954.233,38
398.280,00
4.030,00
20.657,68
90.960,18
22.209,02
20.400,00
24.361,35
13.149,18
169.891,07
24.394,05
165.896,86
12.312,31
127.634,25
38.550,44
4.518.831,63

310.000,00
32.965,00
941.481,00

11.734,00
130.000,00
4.446.100,00

2. Zakup środków trwałych
- zakup eksponatów
- pozostałe środki trwałe
w tym:
 regały i meble biurowe, biblioteczne, magazynowe, itp.
 model tramwaju
 gabloty
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415.144,45
4.000,00
411.144,45
188.144,45
194.000,00
29.000,00

III.

STAN ŚRODKÓW NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Ogółem
- Rachunek podstawowy
- Gotówka w Kasie
- Rachunek socjalny

48.759,11
30.850,38
3.102,09
14.806,64

III. Zbiory Muzeum

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ze względu na swój statutowy profil
i misję, stawia przed sobą i z powodzeniem realizuje zadanie uchronienia przed zniszczeniem
oraz zachowania dla potomnych różnorodnych pamiątek patriotycznych – materialnych
świadectw poświęcenia i heroizmu przodków w walce o niepodległość. Jednym
z najważniejszych kierunków pracy Muzeum jest zatem gromadzenie pamiątek, dokumentów
i realiów historycznych dotyczących przeszłości narodu i państwa polskiego. Funkcja ta,
wpisana w misję instytucji ma ogromne znaczenie w budowaniu tożsamości narodu i państwa.
Stanowi podstawę w wychowaniu patriotycznym kolejnych pokoleń, pozwala zachować
pamięć o dokonaniach i bohaterstwie przodków.
Szanse i zakres realizacji tego zadania uzależnione są m.in. od posiadanych środków
finansowych. Większość nabytków od lat pochodzi bowiem z zakupu, tylko nieliczne
przekazywane są placówce w darze.
Muzeum gromadzi i udostępnia dobra kultury o tematyce niepodległościowej,
martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty archiwalne, umundurowanie,
broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, pamiątki patriotyczne, wydawnictwa.
Szczególnie cenne w zbiorach są kolekcje broni palnej i białej od XVIII do XX wieku,
umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, powstańców warszawskich z 1944 r. oraz żołnierzy I i II Armii
Wojska Polskiego. Dysponujemy także ciekawymi kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart
pocztowych i telegramów o treści patriotycznej.
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Gromadzenie

oraz

naukowe

opracowywanie

zbiorów

stanowi

podstawową

płaszczyznę działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W 2019 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.
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.
1. Stan zbiorów na dzień 31 XII 2019 r.

A. Zbiory zasadnicze:
Archiwalia: pozycji inwentarzowych

12 270

przybyło

306 pozycji

Ikonografia: pozycji inwentarzowych

13 345

przybyło

95 pozycji

przybyły

64 pozycje

Muzealia: pozycji inwentarzowych

Depozyty: pozycji inwentarzowych

6 950

252

ubyło

5 pozycji

przybyło

0 pozycji

ubyło

6 pozycji

_______________________________________________________________
Ogółem 32 817 przybyło 465 pozycji
ubyło
11 pozycji
W roku sprawozdawczym przybyły 465 pozycji inwentarzowych obiektów, z czego:
z zakupów - 1 pozycja (w tym 1 od osób fizycznych)
z darów

- 464 pozycje (w tym 455 od osób fizycznych, 9 od instytucji)
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Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi

32 817 pozycji

inwentarzowych, w tym 252 depozyty.

B. Zbiory zastępcze
Faksymile:

802 przybyło 0 pozycji

Fotokopie:

444 przybyło 0 pozycji

Mikrofilmy:

2 320 przybyło 0 pozycji
ubyły

Negatywy:

2 pozycje

5 945 przybyło 0 pozycji

Kopie:

380 przybyła 0 pozycji

Ogółem

9 891 pozycje inwentarzowe

Stan zbiorów zastępczych wynosi zgodnie z rejestrem 9 891 pozycji inwentarzowych.

C. Zbiory byłego Oddziału - Muzeum Ruchu Młodzieżowego
Zbiory własne :
Depozyty:

7156 pozycji inwentarzowych
37 pozycji inwentarzowych

_______________________________________________________
Ogółem

7193 pozycje inwentarzowe

Obecnie w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zarejestrowane jest
49 901 pozycji inwentarzowych. W 2019 roku zbiory powiększyły się o 465 pozycji zbiorów
zasadniczych (archiwalia, ikonografia, muzealia).
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2. W zakresie pozyskiwania zbiorów muzealnych
Gromadzenie zbiorów należy do jednych z podstawowych zadań statutowych Muzeum.
Działalność w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów prowadzona jest poprzez śledzenie
na bieżąco rynku kolekcjonerskiego. Główną uwagę zwraca się na współpracę bezpośrednią z
osobami prywatnymi i kolekcjonerami oraz instytucjami i organizacjami kombatanckimi.
Dział

Zbiorów

utrzymuje

również

ścisły

kontakt

z

antykwariatami

i

giełdami

kolekcjonerskimi. Eksponaty pozyskiwane są, w miarę posiadanych środków finansowych,
poprzez zakupy oraz poprzez przejmowanie w formie darowizn dla Muzeum. Praca na tej
płaszczyźnie ma na celu powiększanie zbiorów poprzez uzupełnianie już istniejących kolekcji
oraz tworzenie nowych, ważnych dla realizacji zadań statutowych Muzeum w tym zakresie.
W 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji Zakupu. Zdecydowano o zakupieniu
do zbiorów Muzeum następującego obiektu:
1) Strzelba kapiszonowa francuska z II połowy XIX w. - za sumę 4 000 PLN
Ogółem zakupiono do zbiorów Muzeum obiekty o wartości 4 000 PLN.
W okresie sprawozdawczym odbyło się dziesięć posiedzeń Komisji Wyceny i
Kwalifikacji, 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 37 289 PLN.
Wśród obiektów przejętych do zbiorów w wyniku darowizny znalazły się m.in.:
- spuścizna po mjr. dyplomowanym kawalerii Wojska Polska Zygmuncie Zalewskim:


Odznaka pamiątowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, 1936 r.



Odznaka Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w formie proporczyka



Proporczyki 1 Pułku Szwoleżerów z kurtki mundurowej



Krzyż Walecznych



Złoty Krzyż Zasługi



Srebrny Krzyż Zasługi



Medal za Długoletnią Służbę
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Dokumenty – akty nadania odznaczeń, dyplom nadania tytułu oficera Sztabu
Generalnego

- spuścizna po Klemensie Drewniaku:


Odznaka pamiątkowa 4 Dywizjonu Samochodowego



Zegarek z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, nadany jako "II Nagroda za najlepsze
stawiennictwo w Kadrze 4 Dyonu Sam." 1931 r.



Pochwała - "za wysokie poczucie obowiązku obywatela i żołnierza rezerwy
Rzeczypospolitej", 1931 r.

- „Dziennik do zapisywania lekcyi” z 1916 r.
- dokumenty osobiste związane z życiem w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej
- 6 grypsów Franciszka Marciniaka z więzienia radogoskiego, 1944 r.
- różaniec z chleba wykonany przez Franciszka Marciniaka w więzieniu radogoskim
- fotografie byłych więźniów Radogoszcza
- listy Feliksa Bieniasa z obozu Gusen z lat 1940-1943 r.
- znaczki pamiątkowe związane z NSZZ „Solidarność”
- dokumenty związane z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy CO
BRP w Warszawie
- zbiór dowcipów politycznych z I połowy lat 80-tych XX w.
- fotografie z pogrzebu studenta Grzegorza Przemyka, 19 V 1983 r.
3. W zakresie ewidencjonowania nabytków
Wszystkie nabytki zostały zaewidencjonowane w Księdze Wpływu i w księgach
inwentarzowych. W Księdze Wpływu dokonano 465 wpisów:
Do Księgi Inwentarzowej Archiwaliów wprowadzono 306 pozycji:
Do Księgi Inwentarzowej Ikonografii wprowadzono 95 pozycji:
Do Księgi Inwentarzowej Muzealiów wprowadzono 64 pozycje:
Wszystkim pozyskanym obiektom zostały nadane numery inwentarzowe. Dla każdego
zaewidencjonowanego obiektu została założona karta naukowa w komputerowej bazie danych
programu MUSNET NIEBIESKI.
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W 2019 r. na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 4 XII 2019
r. oraz Zarządzeniem Dyrektora MTN z dn. 13 XII 2019 r. skreślono z inwentarza zbiorów 5
muzealiów – M-6157, M-6203, M-6204, M-6205 oraz M-6353. Rzeczone muzealia zostały
przekazane Wojskowemu Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi na mocy umowy
przekazania z dn. 8 VIII 2019 r. Tym samym stan działu „Muzealia” został zmniejszony o 5
pozycji.
W bieżącym roku zwrócono 4 depozyty dwóm deponentom – D-177, D-178, D-377 oraz
D-378. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dn. 28 X 2019 r. przekazano 2 depozyty do
Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – D-113/1-3 oraz D-149.
Tym samym stan działu „Depozyty” został zmniejszony o 6 pozycji.
Na mocy decyzji Komisji Inwentaryzacyjnej z dn. 31 I 2019 r. skreślono 2 mikrofilmy,
wykazane jako braki bezwzględne w skontrach zbiorów z lat 2013 oraz 2017 – Mf-1285 oraz
Mf-2258.
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, dr D. Marciniec, M.
Młynarska, k. Mateja-Maracz, P. Wach.
Wypożyczono eksponaty na następujące wystawy:
- Kobiece twarze niepodległości - do MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2019/4 i 2019/7);
- 4 czerwca 1989. Wybraliśmy wolność - do MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2019/9 i 2019/10);
- Zerwany splot. Wojenne losy zgierzan - do Muzeum Miasta Zgierza (prot. 2019/12);
- Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 – do Muzeum Warszawy (prot.
2019/14)
- Wrzesień 1939 w polskim filmie fabularnym - do MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2019/16 i
2019/16/2);
- Pieniądz czasu wojny 1939-1945 – do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju (prot.
2019/17)
Przyjęto także zwroty eksponatów:
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- z wystawy czasowej Zapomniany bohater Piotr Wysocki. Rzecz o Powstaniu Listopadowym
1830-1831, prezentowanej w MTN przy ul. Gdańskiej 13 od marca 2017 r.
- z wystawy czasowej Waluta Niepodległej, prezentowanej w Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach-Zdroju od marca 2018 r.
- z wystawy czasowej Drogi do Niepodległości, prezentowanej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej
w Wieluniu od marca 2018 r.
- z wystawy czasowej Nić. Sploty Wolności, prezentowanej w Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku od marca 2018 r.
- z wystawy czasowej Kobiece twarze niepodległości prezentowanej w MTN przy ul.
Gdańskiej 13 od listopada 2018 r.
- 5 obrazów olejnych oddanych do konserwacji, wydanych w listopadzie 2018 r.
- z wystawy czasowej Zerwany splot. Wojenne losy zgierzan, prezentowanej w Muzeum
Miasta Zgierza w okresie 4 czerwca – 11 grudnia 2019 r.
- z wystawy czasowej Pieniądz czasu wojny 1939-1945, prezentowanej w Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w okresie 29 sierpnia – 3 grudnia 2019 r.
- z siedziby MTN – obrazy olejne poddane fumigacji i przechowywane przy ul. Gdańskiej 13
w związku z remontem Oddziału Radogoszcz – od 2017 i początku 2018 r.
Protokoły zdawczo-odbiorcze zostały sporządzone także w związku z:
- prezentacją eksponatów podczas zajęć ze studentami bronioznawstwa i wojskoznawstwa
Uniwersytetu Łódzkiego w siedzibie MTN przy ul. Gdańskiej 13 (prot. 2019/1 i 2019/18);
- realizacją filmu „Młody Piłsudski” w Warszawie (prot. 2019/3);
- zjazdem struktur PPS w siedzibie MTN przy ul. Gdańskiej 13 (prot. 2019/13);
- pozbawieniem cech używalności bojowej amunicji ze zbiorów Muzeum (prot. 2019/15);
- przekazywaniem pojedynczych eksponatów na wystawę stałą MTN – „Drogi do
Niepodległej” oraz na ekspozycję stałą w Oddziale Stacja Radegast (prot. 2019/2, 2019/5,
2019/6, 2019/11)
Wszystkie wypożyczenia i zwroty eksponatów odnotowywane były w Ruchu
Muzealiów w programie MUSNET NIEBIESKI. Muzeum wypożyczyło w 2019 r. łącznie
299 obiektów.
Prowadzono również dokumentację Ruchu Muzealiów dla obiektów wypożyczanych z
innych instytucji na wystawy czasowe organizowane przez Muzeum. W 2019 r.
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zarejestrowano 11 umów użyczeń eksponatów (względnie protokołów zdawczo-odbiorczych
w przypadku, gdy Wypożyczający nie zawierał z Muzeum umowy użyczenia).
5. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych
W 2019 r. były remontowane i aranżanowane magazyny zbiorów Muzeum – magazyn A z
obrazami olejnymi i rzeźbami gipsowymi oraz magazyn C z militariami. Utrzymywano
kontakt

z

wykonawcą

remontu,

przeprowadzano

kontrolę

pomieszczeń,

systemu

przeciwpożarowego, sprawdzano warunki klimatyczne w pomieszczeniach. Udostępniano
pomieszczenia na potrzeby instalacji wszystkich niezbędnych systemów.
W lipcu 2019 r. przeprowadzono kontrolę wystaw stałych w siedzibie MTN przy ul.
Gdańskiej 13 – sprawdzano ekspozycje razem z wykazem użyczonych eksponatów, we
współpracy z opiekunami ekspozycji.
6. W zakresie konserwacji zbiorów
W 2019 r. przeprowadzono konserwację następujących eksponatów:
- Konserwacja oraz wykonanie kopii konserwatorskiej matrycy drukarskiej – wykonana przez
firmę „ReWars” w Warszawie, prot. 2019/8
- Oprawa 6 grafik Albina Łubniewicza w ramę i szkło – wykonana przez firmę „Oprawa
obrazów. Piotr Bamberski” w Łodzi, prot. 2019/19

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
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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 2019 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
zrealizowało ekspozycje w obiektach własnych oraz poza siedzibą. Wystawy były
realizowane zarówno w oparciu o zbiory własne, jak i zbiory 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 2019 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:
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: Muzeum przy Gdańskiej, ul. Gdańska 13
Czas ekspozycji: cały rok 2019
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- 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.
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: Muzeum przy Gdańskiej, ul. Gdańska 13
Czas ekspozycji: cały rok 2019
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- Makieta Litzmannstadt Getto
W 2019 r. zakończono fazę budowy makiety statycznej (projekt realizowano w latach
2015-2019). Stanowi ona główny element ekspozycyjny Stacji Radegast, wiernie odtwarzając
historyczny wygląd getta łódzkiego z maja 1942 r. Ten unikatowy na skalę kraju projekt
interdyscyplinarny jest jednocześnie największym modelem historycznym w Polsce (o
powierzchni 40 m2, w skali 1:400). Powstał on w oparciu o archiwalne projekty i plany
budowlane, zachowane fotografie budynków i zdjęcia lotnicze oraz o współczesną
dokumentację fotograficzną. Model ma charakter edukacyjny oraz upamiętniający. Przywraca
on pamięć o tragicznych wydarzeniach Zagłady w dziejach naszego miasta. Główną
koordynatorką całego projektu jest Izabela Terela.
Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt
Getto 12
Czas ekspozycji: kwiecień-grudzień 2019 r

Listy transportowe
Element towarzyszący ekspozycji stałej, zrealizowany w 2005 r., nie pełniący roli
samodzielnej wystawy, prezentowany na stołach oraz, część w tzw. Tunelu Deportowanych.
Są to kopie wszystkich zachowanych list transportowych osób (34 tys. nazwisk)
deportowanych do getta i z getta do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem z lat
1940-1944. W Tunelu ważnym elementem budującym adekwatny do miejsca nastrój 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.
Listy ułożone chronologicznie stanowią bazę do kwerend rodzinnych oraz narzędzie
edukacji.
Autorami byli Anna Kulazińska, Julian Baranowski.
Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt
Getto 12
Czas ekspozycji: kwiecień-grudzień 2019 r.

- Kufer rodziny Schwarz
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Element towarzyszący ekspozycji stałej, utworzony w 2009 r. Jedyny oryginalny
obiekt prezentowany w przestrzeni dawnego budynku magazynowego stacji. 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 koncepcji umieszczenia kufra na stałe była Anna Kulazińska.
Miejsce

ekspozycji:

Oddział

Stacja

Radegast,

Al.

Pamięci

Ofiar

Litzmannstadt Getto 12
Czas ekspozycji: kwiecień-grudzień 2019 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 2019 (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 2019
- 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.

31

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 2019

- 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 2019

3. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2018)
- 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 miała za zadanie przedstawić historię ruchu emancypacyjnego na ziemiach
polskich oraz zaangażowania kobiet na rzecz odrodzenia niepodległego państwa polskiego.
Koncepcja wystawy zakładała przedstawienie kluczowych zagadnień w układzie problemowo
– chronologicznym oraz podział ekspozycji na dwie części. W pierwszej części narracja została
podzielona na trzy bloki tematyczne. Emancypantki – była 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 wskazywała osoby (m.in. Irena Kosmowska, Jadwiga
Dziubińska) i inicjatywy podejmowane na rzecz zachowania tożsamości narodowej i oświaty.
Blok Heroiny ukazywał zaś 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).
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Druga część wystawy, zatytułowana Obywatelki, stanowiła jej epilog – opowiadała o
zaangażowaniu kobiet w życie społeczno-polityczne kobiet w II RP oraz, na przykładzie
wybranych biografii, ukazywała zaangażowanie kobiet w działalność niepodległościową w
czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim.
Na ekspozycji prezentowane były 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 miała wymiar nie tylko edukacyjny, ale także wychowawczy. Temat został
przedstawiony za pomocą nowoczesnych środków wystawienniczych z wykorzystaniem
technologii informacyjnej. Muzealium jako oryginał odgrywał na wystawie najważniejszą rolę,
znajdował się w centrum zainteresowania widza. Multimedia stanowiły narzędzia, z których
Zwiedzający będzie mógł skorzystać, by w sposób efektywny uzupełnić wiedzę. Katalog
zawierał 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: Muzeum przy Gdańskiej (28 listopada 2018 – 23 maja 2019)

4. Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2019 r.
- IV czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność – otwarta 31 maja 2019 r., w 30. rocznicę
wyborów 1989 r. Sweter Lecha Wałęsy, w którym podpisywał porozumienia sierpniowe,
ornat Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1987 roku, plakaty i materiały wyborcze z
czerwca 1989 roku oraz inne cenne zbiory są na niej prezentowane
4 czerwca 1989 roku - w swoistym plebiscycie jakim były wybory parlamentarne
oparte na zasadach wynegocjowanych przy Okrągłym Stole - Polacy opowiedzieli się za
wolnością otwarcie kwestionując mandat PZPR do dalszego sprawowania władzy.
Wydarzenie zapoczątkowało lawinie przemian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale także
Europie Środkowo-Wschodniej będąc pierwszym akordem upadku systemu komunistycznego
w tej części świata.
Wystawa ta jest podróżą do lat 80-tych kiedy narastający bunt społeczny i
pogłębiający się kryzys ekonomiczny prowadził zawalenia się komunizmu w Polsce. Proces
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rozpoczęty strajkami roku 1980 trwał dekadę kończąc się zwycięskimi dla opozycji
solidarnościowej częściowo wolnymi wyborami.
Wystawa przygotowana została przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, Archiwum Państwowym w
Łodzi, prywatnymi kolekcjonerami oraz studentami Wydziału Filozoficzno-Historycznego
UŁ. Kuratorem wystawy był dr Sebastian Adamkiewicz, współpracowali merytorycznie:
starszy kustosz Grzegorz Wróbel, Agnieszka Pawlak-Damska oraz studenci I roku studiów
magisterskich na kierunku historia Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, na specjalizacji
historyczno-popularyzatorskiej – Marta Wróblewska, Klaudia Cisło, Marta Zalasa, Artur
Grzeszkiewicz, Bartłomiej Józefowicz, Mateusz Kowalski. Oprawę plastyczną zapewniła
pracująca w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Edyta Łaszkiewicz.
Czas i miejsce prezentacji: Muzeum przy Gdańskiej (31 maja – 31 stycznia 2020)

Otwarcie wystawy czasowej IV czerwca 1989 – wybraliśmy wolność.

- Wrzesień 1939 r. w polskim filmie fabularnym
We wrześniu 2019 roku miała miejsce 80 rocznica agresji Niemiec i Związku
Radzieckiego na Polskę z tej okazji przygotowano wystawę, która ukazuje sposób
postrzegania kampanii wrześniowej przez reżyserów i scenarzystów. Ekspozycja została
uzupełniona o wypożyczone rekwizyty z planów filmowych, pamiątek po aktorach, fotografie
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itp. Nie zabrakło na niej także oryginalnych elementów uposażenia żołnierza z okresu II
wojny światowej, wyposażenia poczty gdańskiej z lat 30. XX wieku czy radiostacji w
Gliwicach, na której doszło do słynnej prowokacji gliwickiej.
Przy realizacji wystawy współpracowano z następującymi instytucjami: Łódzkie
Centrum Filmowe, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Łodzi, Narodowy Archiwum Cyfrowym w Warszawie, Filmoteka Narodowa w
Warszawie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Zakład Historii i Teorii Filmu Wydziału
Filologicznego UŁ, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Gdańska, Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w
Wieluniu, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
Kuratorami wystawy byli: Konrad Czernielewski i Piotr Spólnicki, współpracowali
przy niej Łukasz Grygiel, Kamila Lutek-Urbaniak, dr Agnieszka Jędrzejewska. Za projekt i
aranżację wystawy odpowiedzialna była Edyta Łaszkiewicz.
Czas i miejsce prezentacji: Muzeum przy Gdańskiej; 3 września 2019 r. – maj 2020 r.

Otwarcie wystawy Wrzesień 1939 r. w polskim filmie fabularnym.

- Stacja Radegast. Historia. Pamięć
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Ekspozycja jest pierwszą, w pełni poświęconą dziejom Stacji Radegast – koncertującą
się na trzech blokach tematycznych (prezentowanych na trzech oddzielnych panelach
ekspozycyjnych): (1) przedwojennej historii mijanki kolejowej na Marysinie i jej
przekształceniu w stację towarową na potrzeby utworzonego getta, (2) funkcjonowaniu stacji
w ramach getta, w szczególności w okresie wsiedleń ludności do niego oraz wysiedleni do
obozów zagłady oraz (3) okresowi powojennemu, przywracaniu pamięci o Stacji wraz z
budową Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto oraz współczesnej działalności Muzeum.
Wystawa jest polsko-angielska i przeznaczona do prezentacji plenerowej (w założeniu
przeznaczona do wypożyczeń). Powstała w związku z 15. rocznicą powstania Pomnika
Zagłady Litzmannstadt Getto i 75. rocznicą likwidacji Litzmannstadt Getto. Wystawa
towarzyszyła w/w. obchodom.
Autorką scenariusza była Izabela Terela, autorami tekstów – I. Terela oraz Andrzej
Grzegorczyk. Ekspozycja powstała przy konsultacji naukowej dr. Adama Sitarka, za projekt
graficzny odpowiedzialna była Edyta Łaszkiewicz.
Miejsce i

czas

ekspozycji:

Oddział Stacja Radegast,

Al. Pamięci

Ofiar

Litzmannstadt Getto 12; sierpień-grudzień 2019 r.

5. Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2019 r.

a) Wystawy zrealizowane w 2019 r.:
- W 100-lecie Polskiej Flagi – wystawa plenerowa o charakterze edukacyjnym.
W sierpniu 2019 roku miała miejsce setna rocznica przyjęcia przez Sejm odrodzonej
Rzeczypospolitej

biało-czerwonych

barw

narodowych,

jako

symbolu

odzyskanej

niepodległości w formie flagi (1 sierpień 1919 r.) Rocznica ta stała się doskonałą okazją do
zrealizowania wystawy, która opowie o historii polskiej flagi. Ekspozycja ta ma przede
wszystkim charakter edukacyjny, wyjaśnia ona zatem, co zdecydowało o wyglądzie polskiej
flagi oraz wyjaśnia podstawowe zasady heraldyczne. W tle opowieści o fladze została
ukazana także historia używania barw białej i czerwonej w polskiej tradycji. Na wystawie
zostały również poruszone wątki poprawnego, zgodnego z polskim ustawodawstwem,
używania flagi. W celu uzupełnienia tego tematu, zostały zaprezentowane najczęstsze,
popełniane przez Polaków, błędy związane z używaniem flagi. Wystawa składa się z 20
plansz, które są zainstalowane na specjalnym systemie wystawienniczym, a uzupełnia ją
folder z tłumaczeniami na język angielski oraz wydane malowanki dla dzieci i edukacyjna gra
memory.
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Wystawa została zrealizowana we współpracy z: Urzędem Miasta Łodzi, Narodowym
Archiwum Cyfrowym, POLONĄ (cyfrową Biblioteką Narodową), Muzeum Narodowym w
Warszawie. Kuratorką wystawy jest Kamila Lutek-Urbaniak, za projekt i aranżację
odpowiedzialna była Edyta Łaszkiewicz.
Otwarcie ekspozycji miało miejsce 14 sierpnia 2019 r. w Porcie Lotniczym w Łodzi.
Od połowy września 2019 r. jest wypożyczana różnym szkołom w Łodzi i regionie.

Otwarcie wystawy W 100-lecie Polskiej Flagi
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- Łodzianie dla Niepodległej – wystawa plenerowa o charakterze popularyzatorskim i
edukacyjnym.
Wystawa plenerowa Łodzianie dla Niepodległej przygotowana została w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest prezentacją sylwetek
kilkudziesięciu łodzian, którzy odegrali ważną rolę w procesie odzyskiwania przez Polskę
niepodległości w roku 1918. Wśród nich znajdują się działacze społeczni, żołnierze,
samorządowcy. Ważną rolę w wystawie odgrywają postacie Stefana Pogonowskiego –
bohatera bitwy warszawskiej oraz Jana Kowalewskiego – polskie kryptologa. Ekspozycja
składa się z 16 plansz o wymiarach 100 cm na 200 cm. Wystawa wykonana została w oparciu
o zbiory własne Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, prywatne pamiątki – w tym
m.in. rodzinne fotografie Jana Kowalewskiego (podarowane przez Hugo FerreiręKowalewskiego, wnuka bohatera), a także zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego i
Archiwum Państwowego w Łodzi.
Kuratorką wystawy jest dr Agnieszka Jędrzejewska, za oprawę plastyczną
odpowiadała Edyta Łaszkiewicz.
Uroczysta inauguracja wystawy miała miejsce 26 września 2019 roku w Senacie RP,
gdzie przebywała do października 2019 r. W listopadzie została umieszczona na Rynku
Manufaktury, gdzie można było ją oglądać podczas Pikniku Niepodległościowego
organizowanego 11 listopada.

Inauguracja wystawy Łodzianie dla Niepodległej w Senacie RP.
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- Wystawa zorganizowana w ramach promocji nowej wystawy stałej Zabrał ich ogień… na dziedzińcu wewnętrznym Oddziału Martyrologii Radogoszcz w grudniu 2019 r.
umieszczono wystawę plenerową pod tym samym tytułem. Na czterech panelach prezentuje
ona „zwiastuny”, czy raczej przyczynki do zagadnień, jakie będą kanwą historii
prezentowanej na uruchamianej w 2020 r. wystawie stałej. Poszczególne części wystawy
plenerowej odnoszą się do: Kraju Warty jako projektowanej przez nazistów „prowincji
blondynów”; codzienności Kraju Warty, w której „przetrwanie” stało się nadrzędną wartością
Polaków – narodu skazanego przez Niemców na eksterminację; losów więzienia Radogoszcz
– symbolu i niejako paraboli losów Polaków na ziemiach wcielonych do III Rzeszy;
uzupełnieniem tej części wystawy plenerowej jest ostatni jej moduł dotyczący postaw
niewyobrażalnego bestialstwa i niewyobrażalnego bohaterstwa, jakie miały miejsce w
radogoskim więzieniu na przestrzeni jego funkcjonowania. Osobami odpowiedzialnymi za
realizację wystawy były: dr Katarzyna Czekaj-Kotynia oraz Artur Kamiński.
Miejsce i czas ekspozycji: dziedziniec wewnętrzny Oddziału Martyrologii Radogoszcz
(od 23 grudnia 2019 r. do chwili obecnej)
b) Wystawy edukacyjne, zrealizowane w latach poprzednich, wypożyczane do innych
instytucji:
- 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
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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
Miejsce i czas ekspozycji: Plac Archikatedralny w Łodzi (styczeń-marzec 2019), Targi
Turystyczne Na Styku Kultur (marzec 2019), Targi Edukacyjne (marzec 2019), Lotnisko im.
Władysława Reymonta w Łodzi (marzec-maj 2019), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
(czerwiec-październik 2019), Ośrodek Kultury w Koluszkach (listopad 2019- obecnie).

Wystawa plenerowa Filary Wolności prezentowana na Placu Archikatedralnym w Łodzi.

- 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 polskoniemieckiej, trzecia uwzględnia okoliczności podpisania traktatu wersalskiego i jego
postanowienia oraz odnosi się do kwestii podpisania przez Polskę tzw. traktatu
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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.
Komisarz wystawy: Agnieszka Pawlak-Damska
Miejsce i czas ekspozycji: IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi (listopad-grudzień
2019)
- 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.
Autorka scenariusza: dr Sylwia Wielichowska
Czas i miejsce ekspozycji: Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Łasku (styczeńluty 2019)
- 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: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach (listopadgrudzień 2019)
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- Wrzesień ’39 – ekspozycja naświetla sytuację geopolityczną w przededniu wybuchu II
wojny światowej oraz kalendarium walk w toku wojny obronnej, ze szczegółowym opisem
zmagań Armii Łódź.
Miejsce i czas ekspozycji: Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach (marzecpaździernik 2019), Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Łasku (październik-listopad
2019), Gminny Ośrodek Kultury w Piątku (listopad-grudzień 2019)
– Polskie drogi do niepodległości – wystawa czasowa przedstawiająca okoliczności, które
doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Miejsce i czas ekspozycji: IX Liceum Ogólnokształcące (listopad-grudzień 2019)

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 2019 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
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wydawnictw, konsultacji naukowych, udział w sesjach, konferencjach i sympozjach. W roku
2019 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 2019 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:
- Kwerenda do wystawy czasowej 4 czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność - dr Sebastian
Adamkiewicz.


Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi



Zakładowy Ośrodek Dokumentacji NSZZ Solidarność w Łodzi



zbiory prywatne Janusza Tomaszewskiego i Henryka Marczaka



Europejskie Centrum Solidarności



Archiwum Państwowym w Łodzi

- Kwerenda na potrzeby nowej wystawy stałej w Muzeum przy Gdańskiej – Agnieszka
Pawlak-Damska, dr Sebastian Adamkiewicz. Kwerenda obejmuje zbory biblioteczne łódzkich
bibliotek oraz prasę łódzką od XIX w. do 1939 roku.
- Kwerenda służąca ustaleniu listy pracowników Muzeum Tradycji Niepodległościowych –
Agnieszka Pawlak-Damska.
W ramach przygotowywania Księgi Jubileuszowej Muzeum udało się – na podstawie
wnikliwej kwerendy źródłowej – ustalić blisko 500 nazwisk, wraz ze stanowiskami, osób
zatrudnionych w historii Muzeum. Na tej podstawie powstała lista pracowników Muzeum od
momentu jego powstania, do dnia dzisiejszego.
- Opracowanie listy urn obozu w Dachau – Grzegorz Wróbel.
Na podstawie pozyskanej listy z numerami urn więźniów pochowanych w pobliżu
dawnego nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, sporządzono listę
łodzian, którzy zginęli w obozie wraz z numerami urn w jakich spoczywają. Dzięki temu
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możliwe będzie przeniesienie prochów na ojczystą ziemię. Wśród odnalezionych znajdują się
m.in. ks. Dominik Kaczyński i pastor Aleksander Falzmann. Udało się także zweryfikować
daty śmierci niektórych więźniów obozu.
- Kwerendy przeprowadzone w ciągu roku 2019, w związku z pracą Sekcji Edukacyjnej:


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego - Konrad Czernielewski, Kamila Lutek-Urbaniak,
Piotr Spólnicki.



Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Centralne Archiwum Wojskowym (głównie
wykorzystując zasoby zdigitalizowane i udostępniane na stronach internetowych) –
Konrad Czernielewski.



Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Konrad Czernielewski, Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki.



Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Konrad Czernielewski, Kamila
Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki.



Kwerenda muzealne, archiwalna i biblioteczna dotycząca wojny obronnej 1939 r. –
Konrad Czernielewski, Piotr Spólnicki, Grzegorz Wróbel.



Kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne dotyczące historii polskich barw
narodowych i symboli – Kamila Lutek-Urbaniak, Andrzej Kacperski.

- W 2019 r. pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii Radogoszcz przeprowadzali
kwerendy na potrzeby przygotowywanej wystawy stałej, a w dalszej perspektywie –
planowanej monografii Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. Prace badawcze
w archiwach i muzeach miały na celu przygotowanie przez pracowników merytorycznych
Działu Historycznego artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych o tematyce
powiązanej z martyrologią Polaków w Kraju Warty, a w szczególności działaniem
radogoskiego więzienia. Ważnym celem działań prowadzonych w Oddziale jest również
systematycznie uzupełnianie i rozszerzanie listy więźniów Rozszerzonego Więzienia
Policyjnego Radogoszcz, do czego prowadzić mają realizowane kwerendy i poszukiwania
archiwalne.
Za prace związane z kwerendami odpowiadała Sekcja Naukowa Oddziału. W okresie
sprawozdawczym przeprowadzono:
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Kwerendę w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowym w
Łodzi, realizowaną w związku z opracowaniem artykułów dotyczących metod
eksterminacji Polaków i Żydów w radogoskim więzieniu.



Kwerendę materiałów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w celu ustalenia
tożsamości więźniów Radogoszcza.

- Kwerenda wykonana na potrzeby projektu Makieta Litzmannstadt Getto - Andrzej
Grzegorczyk, Izabela Terela (termin: luty-wrzesień)


Archiwum Państwowe w Łodzi

- Kwerendy na potrzeby wystawy czasowej: Stacja Radegast. Historia. Pamięć – Izabela
Terela (termin: luty-czerwiec)


Archiwum Państwowe w Łodzi



Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi



Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie



Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie



Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie (kwerenda elektroniczna)



Art Gallery of Ontario w Toronto (kwerenda elektroniczna)



United

States

Holocaust

Memorial

Museum

w

Waszyngtonie

(kwerenda

elektroniczna)
- Kwerenda wykonana na potrzeby projektu Stacja Radegast. Szlak pamięci – Andrzej
Grzegorczyk (termin: marzec)


Archiwum Państwowe w Łodzi

- Kwerenda na potrzeby opracowania merytorycznego mapy – planu getta – Andrzej
Grzegorczyk (termin: sierpień-wrzesień). Plan wydawany przez Centrum Informacji
Turystycznej w Łodzi wraz z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi we współpracy
z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


Archiwum Państwowe w Łodzi

- Leksykon getta łódzkiego - Andrzej Grzegorczyk, Izabela Terela (termin: cały rok)
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Udział w pracach zespołu projektu naukowo-badawczego „Leksykon getta łódzkiego”,
realizowanego przez Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego w ramach
programu grantowego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu jest
opracowanie encyklopedycznej wiedzy na temat łódzkiej dzielnicy zamkniętej. Publikacja
będzie się składać ze zbiór monograficznych haseł przygotowanych przez specjalistów
z wielu dziedzin, m.in., historii, socjologii i literaturoznawstwa. Ma obejmować wszelkie
aspekty funkcjonowania getta i życia jego mieszkańców.

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 2019 roku pracownicy merytoryczni Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi opracowali lub byli współautorami folderów wystaw i wielu
artykułów, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym, publicystycznym.
Liczba tytułów oddanych do druku jest najlepszym świadectwem merytorycznego poziomu
Muzeum.
- Cykl „Drogi do Wolności”, koordynator: dr Sebastian Adamkiewicz.
W związku z trwającymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi rozpoczęło wydawanie serii wydawniczej
„Drogi do Wolności”. Jest to popularno-naukowa seria wydawana w poręcznym formacie,
służąca przybliżeniu węzłowych tematów z zakresu polskiej drogi do wolności. Tematyka
obejmuje zagadnienia od 1768 roku (wybuch konfederacji barskiej) do 1989 roku (początek
transformacji ustrojowej). Podejmowane są tematy zarówno z zakresu historii politycznej,
społeczno-gospodarczej jak i kulturalnej. Celem jest przedstawienie dróg do niepodległości w
możliwie szerokim kontekście i odejście od ściśle militarnego paradygmatu walki o
niepodległości.
W roku 2019 wydano 4 książki z serii:
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Warszawa-Paryż 1919 – sprawa polska na konferencji w Paryżu, autorka
Agnieszka Pawlak-Damska, nakład 500 sztuk.



Wrzesień’39 – mity i historia, autor Konrad Czernielewski, nakład 500 sztuk.



Łodzianie dla Niepodległej, autorka dr Agnieszka Jędrzejewska, nakład 500 sztuk.



Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia, autor dr Sebastian Adamkiewicz, nakład
1000 sztuk.

Każda z publikacji odnosi się do ważnych wydarzeń na polskiej drodze do niepodległości.
W

książce

„Warszawa-Paryż…”,

autorka

Agnieszka

Pawlak-Damska

podjęła

się

opowiedzenia o roli dyplomacji w kształtowaniu polskich granic. Książka związana była z
setną rocznicą rozpoczęcia obrad konferencji w Paryżu, która była kluczowa dla uznania
polskiej niepodległości. W drugiej z książek, poświęconej kampanii wrześniowej, wydanej w
80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, autor – Konrad Czernielewski – dokonał opisu
działań militarnych oraz konsekwencji społecznych wojny obronnej w 1939 roku.
Jednocześnie rozprawił się z wieloma mitami i przekłamaniami na temat pierwszych walk
najtragiczniejszej wojny w dziejach świata. Opracowanie „Łodzianie dla Niepodległej”
napisane przez dr Agnieszkę Jędrzejewską odnosi się z kolei do roli mieszkańców Łodzi w
odzyskiwaniu niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w legionach
Józefa Piłsudskiego. Tym samym publikacja nawiązuje do pierwotnie zapowiadanej książki
dotyczącej epizodu legionowego. Zmiana zagadnienia wynikała z tworzonej przez Muzeum
wystawy „Łodzianie dla Niepodległej” której książka towarzyszyła i była cennym
uzupełnieniem. Ostatnia książka „Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia” odnosi się do
zapomnianego przez mieszkańców Łodzi epizodu rewolucji 1905 roku. Powstanie było
spontanicznym aktem buntu przeciwko władzom carskim, krwawo stłumionym przez siły
rządowe. Książka wyjaśnia genezę powstania i jego okoliczności. Ze względu na fakt, że w
2020 roku przypada 115 rocznica tych tragicznych wydarzeń oficjalna prezentacja książki
nastąpi 20 lutego 2020 roku, w rocznicę aresztowania Józefa Piłsudskiego, które jednocześnie
rozpoczną muzealny cykl wydarzeń związanych z powstaniem łódzkim. Pierwsze trzy książki
promowane były na Targach Ciekawej Książki w Łodzi.
- 60-lecie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – księga jubileuszowa wydana
w związku z 60-leciem Muzeum. Za zebranie tekstów odpowiedzialna była dr Sylwia
Wielichowska. W publikacji ukazały się m.in. szkice dotyczące historii Muzeum i jego
poszczególnych Oddziałów, Rady Muzealnej (prof. Jolanta Daszyńska), współpracy ze
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Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska (Kazimiera i Janusz Langowie), wspomnienia
pracowników (Andrzeja Kacperskiego oraz Konrada Czernielewskiego) oraz lista osób
pracujących w Muzeum (Agnieszka Pawlak-Damska).
- 4 czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność! – publikacja towarzysząca wystawie czasowej o
takim tytule, osoba odpowiedzialna – dr Sebastian Adamkiewicz.
Publikacja towarzyszyła wystawie poświęconej wyborom czerwcowych 1989 roku.
Jest omówieniem genezy wyborów rozpoczynając narrację od porozumień sierpniowych i
karnawału „Solidarności”. W książce znalazły się także rozdziały poświęcone kryzysowi
ekonomicznemu, Okrągłemu Stołowi, ordynacji wyborczej i przebiegowi wyborów. Autorami
tekstów są studenci IV roku historii na specjalizacji historyczno-popularyzatorskiej. Ich prace
nadzorował dr Sebastian Adamkiewicz
- Wrzesień

1939 roku w polskim filmie fabularnym

–

autorstwa Konrada

Czernielewskiego, Piotra Spólnickiego, katalog towarzyszący wystawie czasowej o takim
samym tytule.
- Śpiewnik Pieśni Patriotycznych z opracowaniem merytorycznym – autorstwa Kamili
Lutek-Urbaniak. Wydany w listopadzie 2019 r., dofinansowany przez Łódzką Specjalną
Strefę Ekonomiczną i Narodowe Centrum Kultury.
- W 100-lecie Polskiej Flagi – autorstwa Kamili Lutek-Urbaniak, wydany w sierpniu 2019 r.,
jako folder towarzyszący wystawie plenerowej o takim samym tytule.
- Konrad Czernielewski, Kolekcja broni palnej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi. Problemy i postulaty, [w:] Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa
łódzkiego. Kolekcje muzealne. Materiały III kolokwium Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Muzealników Łódzkich 19 października 2018 roku w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
red. M. Cieślak, N. Dubrowin, M. Walak, Piotrków Tryb. 2019, s. 36-50.
- W Oddziale Martyrologii Radogoszcz prace naukowe i popularyzatorskie – a przez to
będące ich wynikiem wydawnictwa i publikacje – prowadzone są na dwóch polach: badań
historycznych związanych z martyrologią Polaków w Łodzi i w Kraju Warty w okresie
okupacji niemieckiej (Sekcja Naukowa) oraz innowacyjnej pedagogiki pamięci –
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nowoczesnej i efektywnej edukacji prowadzonej w miejscach pamięci, takich jak Oddział
Martyrologii Radogoszcz (Sekcja Edukacyjna). W roku sprawozdawczym 2019 pracownicy
Działu Historycznego Oddziału Martyrologii Radogoszcz przygotowali następujące artykuły i
wydawnictwa:


Jakub

Parol,

Wizerunek

Waltera

Pelzhausena,

komendanta

więzienia

w

Radogoszczu, w zeznaniach i wspomnieniach byłych więźniów, „Acta Universitatis
Lodziensis", Folia Historica 105 (tekst w druku);


Jakub Parol, Nazistowski zbrodniarz czy ofiara powojennych represji? Biografia
domniemanego strażnika więziennego na Radogoszczu i łódzkiego volksdeutscha
Alfonsa Mitleinera, ,,Rocznik Łódzki”, 2018 (tekst w druku);



Jakub Parol, Praca przymusowa w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz
[w:] Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945, Wydawnictwo pokonferencyjne IPN
(tekst w druku);



Jakub Parol, Metody eksterminacji Polaków i Żydów w radogoskim więzieniu,
wydawnictwo pokonferencyjne recenzowane (przekazano do recenzji);



Jakub Parol, Sylwetki i postępowanie wachmanów-folksdojczów łódzkich w
radogoskim więzieniu wobec osadzonych w latach 1940–1945 r., wydawnictwo
pokonferencyjne, recenzowane (przekazano do recenzji);



Jakub Parol, Czy warunki klimatyczne i terenowe uniemożliwiły ratunek dla
więźniów więzienia na Radogoszczu w nocy z 17/18

stycznia 1945 r.? „Acta

Universitatis Lodziensis" (przekazano do recenzji);


Jakub Parol, Hitlerowski obóz w dawnej fabryce Michała Glazera (KZ Lager
Radogosch) jako miejsce eksterminacji elit II Rzeczypospolitej, (przekazano do
recenzji);



Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol, Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na
Radogoszczu w świetle losów ludności w Kraju Warty w okresie II wojny światowej Przewodnik po wystawie, Łódź 2019;



Katarzyna Czekaj-Kotynia, Wyzwanie – otworzyć umysł na kulturę! Włączanie
elementów neuronauk do programów edukacji muzealnej jako odpowiedź na
potrzeby osób z grup zagrożonych wykluczeniem, artykuł pokonferencyjny
(przekazany do recenzji);



Katarzyna Czekaj-Kotynia, Recommendations on the preparation of training
programmes, didactic and training materials concerning introduction of
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neuroandragogy to education of adults from disadvantaged groups [in:]
Neuroandragogy against exclusion – strategy, recommendations and good practices,
edit. K. Czekaj-Kotynia, Łódź 2019 (ISBN 978-83-64971-73-0)
W roku 2019 w Oddziale Martyrologii Radogoszcz opracowano 3 numery bezpłatnego
czasopisma Muzeum Tradycji Niepodległościowych pt. „Nieregularnik Radogoski”. Za
opracowanie treści do poszczególnych numerów odpowiedzialni byli wszyscy pracownicy
Oddziału. W omawianym wydawnictwo opublikowano w 2019 r. następujące artykuły:


K. Czekaj-Kotynia, Makijaż nałożony na łzy i cierpienie… Rozmowa z Karolem
Brzezińskim, wykonawcą renowacji i konserwacji mauzoleum oraz sarkofagu w
Muzeum na Radogoszczu, „Nieregularnik Radogoski”, nr 5, 2019;



P. Wach, Rola konserwatora zbiorów w procesie tworzenia nowej wystawy stałej w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz, „Nieregularnik Radogoski”, nr 6, 2019;



K. Jadczyk, Od koncepcji przez konserwację po aranżację… Nowa wystawa na
Radogoszczu – kształt ekspozycji, najnowsze ustalenia źródłowe, dobór i konserwacja
eksponatów, rozwiązania aranżacyjne, „Nieregularnik Radogoski”, nr 6, 2019;



K. Czekaj-Kotynia, „Wóz, co bez konia chodzi…” – rozmowa z Tomaszem Stanglem
o pracy nad modelem okupacyjnego tramwaju, który ma szansę stać się znakiem
rozpoznawczym radogoskiej wystawy „Zabrał ich ogień…”, „Nieregularnik
Radogoski”, nr 7, 2019.

- A. Grzegorczyk, I. Terela, Interaktywna makieta getta Litzmannstadt - „Memoria”, 22
(07/2019), s. 12-17.

- A. Grzegorczyk, The history of archeological research at the site of the former Kulmhof
extermination camp, „Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal”, vol. 6,
issue 1, wyd. Manchester University Press (tekst złożony do druku).
- I. Terela, Stacja Radegast-historia i pamięć, „Kronika Miasta Łodzi”, 4 (87) 2019, s. 1827.

3. Sesje, sympozja, konferencje naukowe
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- dr Sebastian Adamkiewicz, Bp Wincent Tymieniecki – biskup czerwonej Łodzi, Muzeum
Miasta Łodzi, 7 kwietnia 2019.
- dr Sebastian Adamkiewicz, (Nie)spodziewana okupacja – Łódź w pierwszych miesiącach II
wojny światowej, 31 sierpnia 2019, Muzeum Miasta Łodzi
- dr Agnieszka Jędrzejewska, Leon Wasilewski i idea prometeizmu w II RP, w ramach
konferencji „Powrót do źródeł. Pytania o miejsce Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w
XX wieku, 23 września 2019.
- dr Agnieszka Jędrzejewska, Ukraińcy, Białorusini i Żydzi w 10 Dywizji Piechoty, w ramach
konferencji BOHATEROWIE WALK POLSKO-NIEMIECKICH WE WRZEŚNIU 1939
ROKU

NA

PRZYKŁADZIE

REGIONU

ŁÓDZKIEGO

–

W

80.

ROCZNICĘ

ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ, 24 września 2019 r.

-

Grzegorz

Wróbel,

Kapelani

wyznań:

rzymskokatolickiego,

prawosławnego,

ewangelickiego i mojżeszowego w Armii „Łódź’’, ramach konferencji BOHATEROWIE
WALK POLSKO-NIEMIECKICH WE WRZEŚNIU 1939 ROKU NA PRZYKŁADZIE
REGIONU ŁÓDZKIEGO – W 80. ROCZNICĘ ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ,
24 września 2019.
- Agnieszka Pawlak-Damska, Sprawa polska na konferencji w Paryżu 1919, 4 kwietnia
2019.
- dr Sebastian Adamkiewicz, Cykl wykładów historycznych w Salezjańskim Uniwersytecie
III Wieku (od marca do grudnia) oraz cykl wykładów dotyczących 11 listopada w
łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych, od 6 do 8 listopada 2019.
- Udział pracowników merytorycznych pracowników merytorycznych Oddziału Martyrologii
Radogoszcz w sympozjach i konferencjach naukowych przybiera dwa kierunki – stricte
historyczny, związany z prowadzeniem badań w obszarze historii II wojny światowej oraz w
obszarze edukacji w miejscach pamięci i metodyki nauczania o wojnie. W roku
sprawozdawczym 2019 pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz przygotowali i
wygłosili następujące referaty na seminariach i konferencjach naukowych:
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Jakub Parol, referat pt.: Czy warunki klimatyczne i terenowe uniemożliwiły ratunek
dla więźniów więzienia na Radogoszczu w nocy z 17/18 stycznia 1945 r.? na IV
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza wojny - armia kontra natura”, która
odbyła się w Instytucie Historii Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu
Łódzkiego w dniach 06-07.06.2019 r.



Jakub Parol, referat pt. Metody eksterminacji Polaków i Żydów w Radogoskim
więzieniu na konferencji „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania –
kontrowersje – perspektywy”, która odbyła się dnia 03.07.2019 r. w Instytucie
Pamięci Narodowej w Kielcach;



Jakub Parol, referat pt.: Dawna fabryka Michała Glazera jako miejsce eksterminacji
elit II Rzeczpospolitej na konferencji „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945.
Ofiary, świadkowie, sprawcy”, która odbyła się w Piszu 04–05.09.2019 r.



Jakub Parol, referat pt.: Postępowanie wachmanów-folksdojczów łódzkich w
radogoskim więzieniu wobec osadzonych w latach 1940–1945 r. na konferencji
„Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w
represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej”, która odbyła
się w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie 17–18.09.2019 r.



K. Czekaj-Kotynia, referat pt. Wyzwanie – otworzyć umysł na kulturę! Włączanie
elementów neuronauk do programów edukacji muzealnej jako odpowiedź na
potrzeby osób z grup zagrożonych wykluczeniem na konferencji „Włączamy w
kulturę. Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem”, która odbyła
się dnia 20.09. 2019 r. w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie.

- Artur Kołodziejczyk, referat pt. Wpływ traumy Holocaustu na wizję Boga. Krytyka
propozycji Hansa Jonasa, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.
Paradygmaty traumy. Kultura – historia – praktyki, zorganizowanej przez Ośrodek Badawczy
Facta Ficta w Krakowie (30-31 marca).
-Artur Kołodziejczyk, referat pt. Holocaust as an impulse for the revision of philosophical
questions about God and human being according to Hans Jonas, wygłoszony na IV
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Badania Młodych Naukowców Inspirowanych
Chrześcijaństwem na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie (23-24 maja).
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- Andrzej Grzegorczyk, referat pt. The Forgotten Quarter. An Interactive Model as an
Element Restoring the Memory of the Lodz Ghetto, wygłoszony na międzynarodowej
konferencji pt. Holocaust Studies in the Digital Age. What’s New? Odbywającej się Stedelijk
Museum w Amsterdamie, organizowanej przez European Holocaust Research Infrastructure i
NIOD, Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (2 lipca),

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.
Działalność edukacyjna w roku sprawozdawczy 2019 wyglądała różnie w poszczególnych
Oddziałach Muzeum – w Muzeum przy Gdańskiej kontynuowano tematykę związaną z 100.
rocznicą odzyskania przez Polski niepodległości, ale także wprowadzono zajęcia, które
nawiązywały do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oddział Martyrologii Radogoszcz
oraz Oddział Stacja Radegast, które na nowo, po zakończonych remontach, otworzyły się dla
zwiedzających, również przedstawiły kompleksowe, związane tematycznie z historią miejsc,
oferty edukacyjne.
Warto również zaznaczyć, że działalność edukacyjna Muzeum została dostrzeżona również
przez instytucje zewnętrzne. Koordynatorka Sekcji Edukacyjnej Muzeum przy Gdańskiej
została uhonorowana Certyfikatem Organizatora Procesów Innowacyjnych, Certyfikaty są
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przyznawane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
w Łodzi, uroczystość ich wręczenia odbyła się 14 czerwca 2019 r. w Muzeum Historii Łodzi.

Kamila Lutek-Urbaniak (druga z lewej) zostaje wyróżniona Certyfikatem Organizatora Procesów Innowacyjnych

1. Lekcje muzealne i warsztaty
1) Muzeum przy Gdańskiej
W stałej ofercie edukacyjnej, wzorem lat poprzednich, były realizowane lekcje muzealne w
oparciu o wystawy stałe. Do każdej nowo otworzonej wystawy czasowej powstawała
kompleksowa oferta edukacyjna skierowana do różnych odbiorców:


- Przeznaczone dla klas I-II szkoły podstawowej: Moja I wizyta w muzeum,
Wokół święta 11 listopada – realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta
Bernat.



Przeznaczone dla klas III-IV szkoły podstawowej: Wokół Legionów Polskich;
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
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składa się z dwóch części, pierwsza odbywa się na wystawie, a druga w sali
warsztatowej) – realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Wioletta
Bernat.


Przeznaczone dla klas V-VIII szkoły podstawowej: Więzienie przy Gdańskiej
w trzech epokach – różnice i podobieństwa (od poziomu VII klasy); Jak
feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej
(zalecane dla klas VII-VIII) Kilka słów o Rzeczpospolitej w okresie tworzenia
Konstytucji 3 Maja; Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w
Łodzi (zalecane dla klas VII-VIII); A żołnierze chwytają za broń (zalecane dla
klas VII-VIII);

Łódź – miasto rewolucji; Dzień z Józefem Piłsudskim

(zalecane dla klas V-VI); Dzień z Tadeuszem Kościuszką (zalecane dla klas
VII-VIII) – realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Konrad
Czernielewski.


Przeznaczone dla szkół średnich i dorosłych: Więzienie przy Gdańskiej w
trzech epokach – różnice i podobieństwa; Jak feniks z popiołów –
odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej; Krótka historia. O
pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi; Rzecz o Józefie Piłsudskim; A
żołnierze chwytają za broń; Rewolucja 1905-1907 - realizacja Kamila LutekUrbaniak, Piotr Spólnicki, Konrad Czernielewski.

Statystyka:
- lekcja muzealna Moja I wizyta z Muzeum odbyła się 3 razy z udziałem 75 osób
- lekcja muzealna Wokół Święta 11 listopada odbyła się 5 razu z udziałem 140 osób
- lekcja muzealna Kto to taki, dzięki niemu świętujemy 11 listopada odbyła się 5 razy z
udziałem 135 osób
- lekcja muzealna Dzień z Józefem Piłsudskim odbyła się 6 razy z udziałem 174 osób
- lekcja muzealna Tadeusz Kościuszko i jego miłość do Ojczyzny odbyła się 4 razy z
udziałem 100 osób
- lekcja muzealna Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa
odbyła się 4 razy z udziałem 105 osób
- lekcja muzealna Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie
Światowej odbyła się 8 razy z udziałem 185 osób
- lekcja muzealna Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyła się 3
razy z udziałem 79 osób
- lekcja muzealna Łódź – miasto rewolucji odbyła się 3 razy z udziałem 75 osób
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- W stałej ofercie edukacyjnej były także realizowane następujące warsztaty:


Przeznaczone dla przedszkoli i klas I-II szkoły podstawowej: Malowanki
historyczne; Zabawy z Symbolami Narodowymi; Zabawy Plastyczne z Godłem;
Wokół życia rycerza – realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat.



Przeznaczone dla klas III-IV szkoły podstawowej: Odszukaj Artefakt (wersja
podstawowa); Polskie symbole narodowe; Przygody Niedźwiedzia Wojtka ; Dzień
z Janem Matejką; Opowieści o Irenie Sendlerowej; Medale; Chrzest Mieszka I –
realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Wioletta Bernat.



Przeznaczone dla klas V-VIII szkoły podstawowej: Odszukaj Artefakt (wersja
średniozaawansowana); Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (zalecane
dla klas VII-VIII); Niedźwiedź Wojtek – żołnierz II Korpusu Polskiego;
Legionowe Twarze Niepodległości; Robimy Kokardy Narodowe; Medale
(zalecane dla klas V-VI); Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa wśród narodów świata
(zalecane dla klas VII-VIII) – realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki,
Konrad Czernielewski, Wioletta Bernat.



Przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów: Odszukaj Artefakt (wersja
zaawansowana); Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (warsztaty i
prelekcja); Śpiewnik pieśni patriotycznych; Wariacje plastyczne na temat
kokardy narodowej – realizacja Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Konrad
Czernielewski.

- W roku sprawozdawczym 2019 wprowadzono także do stałej oferty edukacyjnej nowe
warsztaty:


Historia Herbu Łodzi – wprowadzone od września, wcześniej pojawiały się w
programach na ferie zimowe i wakacje (grupa do 30 osób dla klas III-IV szkoły
podstawowej; ok 75-90 minut) – celem jest dowiedzenie się, co to jest herb, poznanie
historii herbu Łodzi oraz odkrycie, poprzez zadania i zagadki, dlaczego Łódź nazywa
się Łodzią, a w jej herbie jest umieszczona łódka – pomysł i opracowanie scenariusza:
Kamila Lutek-Urbaniak.



Ziuk opowieści o Józefie Piłsudskim – wprowadzone od września, wcześniej
wykorzystywane w projekcie edukacyjnym o tym samym tytule (grupa do 30 osób;
zalecane dla klas IV; ok 75-90 minut). Jest to opowieść o dzieciństwie i młodości
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Józefa Piłsudskiego, z wykorzystaniem fragmentów książki A. Czerwińskiej-Rydel o
tym samym tytule. Podczas zajęć grupa będzie podzielona na drużyny zbierające
punkty, na koniec wygrywa ta, która zbierze ich najwięcej. – pomysł i opracowanie
scenariusza: Kamila Lutek-Urbaniak.


Poznajemy polskie symbole narodowe: flaga państwowa – realizowane od września
(grupa do 30 osób; zalecane dla klas III; ok. 60-75 minut). Opowieść o historii flagi
państwowej i barw narodowych. Zajęcia rozpoczynają się od zadania, w trakcie
którego dzieci podzielone na drużyny rozwiązują rebusy oraz krzyżówki i
samodzielnie odkrywają temat zajęć. W czasie opowieści o fladze ma miejsce także
zabawa muzyczno-obrazkowa oraz rozgrywka z udziałem edukacyjnej gry memory
pt.: „W 100-lecie Polskiej Flagi”. – pomysł i opracowanie scenariusza: Kamila LutekUrbaniak.



Łódź w Baśni i Legendzie – realizowane od września, wcześniej wykorzystywane w
programach na ferie zimowe i wakacje (grupa do 30 osób; zalecane dla klas III-IV;
60-75 minut). O własnym rodowodzie Łódź wie niewiele, tak jak o czasach i
okolicznościach swego powstania, chociaż funkcjonują niezwykłe opowieści o
początkach miasta. Celem zajęć będzie zatem zapoznanie się z historią powstania
małej miejscowości nad rzeką Starowiejską (Łódką), która z czasem stała się jednym z
największych miast w Polsce. – pomysł i opracowanie scenariusza Piotr Spónicki.

Statystyka:
- warsztaty Malowanki Historyczne odbyły się 4 razy z udziałem 105 osób
- warsztaty Zabawy z Symbolami Narodowymi odbyły się 10 razy z udziałem 260 osób
- warsztaty Zabawy Plastyczne z Godłem odbyły się 12 razy z udziałem 300 osób
- warsztaty Odszukaj Artefakt (wersja podstawowa) odbyły się 6 razy z udziałem 165
osób
- warsztaty Polskie symbole narodowe odbyły się 3 razy z udziałem 95 osób
- warsztaty Przygody Niedźwiedzia Wojtka odbyły się 8 razy z udziałem 200 osób;
- warsztaty Medale odbyły się 4 razy z udziałem 98 osób
- warsztaty Robimy Kokardy Narodowe odbyły się 3 razy z udziałem 70 osób
- warsztaty Historia Herbu Łodzi (nie liczący ferii zimowych i wakacji) odbyły się 4
razy z udziałem 99 osób
- warsztaty Łódź w Baśnie i Legendzie (nie liczący ferii zimowych i wakacji) odbyły się
5 razy z udziałem 122 osób.
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- warsztaty Poznajemy polskie symbole narodowe: flaga państwowa odbyły się 7 razy
poza Muzeum
- W okresie ferii zimowych w 2019 r. w ofercie edukacyjnej znajdowały się następujące
warsztaty:


Historia Herbu Łodzi – nowość - opracowanie i realizacja Kamila Lutek-Urbaniak;



Łódź w Baśni i Legendzie – nowość – opracowanie i realizacja Piotr Spólnicki,



Wokół życia rycerza (warsztaty ze stałej oferty edukacyjnej)

Zajęcia

odbywają się w sali warsztatowej, w ich trakcie porównuje się życie rycerza

bajkowego z prawdziwym rycerzem, poznaje się balladę o uprzejmym rycerzu i wykleja
kolaż;


Dzień z Janem Matejką (warsztaty ze stałej oferty edukacyjnej)

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej i stanowią świetną okazję do poznania życia i
twórczości najsłynniejszego polskiego artysty-plastyka, którego dzieła o tematyce
historycznej mają wyraz patriotyczny. Zajęciom towarzyszy czytanka o małym Janie z
zadaniem, puzzle i malowanka;


Odszukaj Artefakt (warsztaty ze stałej oferty edukacyjnej)

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystaw stałych. Gra ma charakter drużynowy. Zadanie
polega na zlokalizowaniu określonych przedmiotów w przestrzeni wystawowej i wypełnieniu
karty pracy. Uczestnicy gry samodzielnie poznają historię Polski pod zaborami i w okresie I
wojny światowej.


Wokół legionów polskich (warsztaty ze stałej oferty edukacyjnej)

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921”stanowią świetną okazję do oswojenia się z wystawą. Poprzez krótkie oprowadzanie po
ekspozycji uczestnicy zajęć zdobywają podstawową wiedzę o Legionach Polskich z okresu I
wojny światowej, następnie w drużynach wykonują plakat, któremu towarzyszy dodatkowe
zadanie związane z poszukiwaniem pewnych przedmiotów na wystawie.
W trakcie ferii zimowych z warsztatów skorzystało 49 grup zorganizowanych,
łącznie: 1343 osób.
- W okresie wakacyjnym w 2019 r. w ofercie edukacyjnej znajdowały się następujące
warsztaty:


Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka (nowość w ofercie)
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Zajęcia odbywały się w sali warsztatowej – zalecane dla grup dzieci w wieku dzieci 6-8 lat.
Opowiada się na nich o herbach – na poważnie i na wesoło. Co to jest herb,
ciekawe/”śmieszne” przykłady, tworzenie herbu/tarczy herbowej techniką mieszaną.
Opracowanie: Wioletta Bernat; realizacja: Wioletta Bernat, stażystka Julia Gertner.


Wakacje naszych rodziców i dziadków. Dawne zabawy i zabawki (nowość)

Zajęcia odbywały się w sali warsztatowej – zalecane dla grup dzieci w wieku 6-8 lat. Na
początku prezentowano dawne zabawy, a później następowała część „praktyczna”, która
polegała na wypróbowaniu wybranych gier i zabawek, dziś wśród dzieci już zapomnianych.
W przypadku ładnej pogody część praktyczna zajęć odbywała się na dziedzińcu
wewnętrznym. Opracowanie: Wioletta Bernat; realizacja: Wioletta Bernat, stażystka Julia
Gertner.


Kobiece twarze Niepodległości – zabawa w kobiecy odszukaj artefakt (nowość)

Zajęcia odbywały się w przestrzeni wystaw – zalecane dla grup w których dominują dzieci 912 lat i młodzież. Zabawa ma charakter drużynowy. Zadanie polega na zlokalizowaniu i
właściwym opisaniu poszukiwanych na wystawach stałych pamiątek i ilustracji związanych z
kobietami walczącymi o wolną Polskę. Gra uzupełniona jest układaniem megapuzzli z
wizerunkami znanych kobiet. Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak.


Ziuk – opowieści o Józefie Piłsudskim (nowość)

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej – zalecane dla grup w których dominują dzieci 912 lat i młodzież. Zajęcia to opowieść o dzieciństwie i młodości Józefa Piłsudskiego z
wykorzystaniem fragmentów książki A. Czerwińskiej-Rydel, o tym samym tytule. Podczas
zajęć grupa jest podzielona na drużyny zbierające punkty, na koniec wygrywa ta, która
zbierze ich najwięcej. Opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak.


Wokół życia rycerza (powtórzenie z oferty ferii zimowych)

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej – zalecane dla grup w których dominują dzieci 6-8
lat. Podczas zajęć ma miejsce porównanie życia rycerza bajkowego z prawdziwym rycerzem,
poznajemy balladę o uprzejmym rycerzu i wyklejamy kolaż.


Historia Herbu Łodzi (powtórzenie z oferty ferii zimowych)

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej – zalecane dla grup w których dominują dzieci 6-8
lat. Celem warsztatów jest dowiedzenie się co to jest herb, poznanie historii herbu Łodzi oraz
odkrycie poprzez zadania i zagadki dlaczego Łódź nazywa się Łodzią, a w jej herbie mamy
łódkę.


Łódź w Baśni i Legendzie (powtórzenie z oferty ferii zimowych)
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Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej – zalecane dla grup w których dominują dzieci 912 lat. O własnym rodowodzie Łódź wie niewiele, a o czasach i okolicznościach swego
powstania zgoła nic, ale są niezwykłe opowieści o początkach naszego miasta. Celem zajęć
jest zapoznanie się z historią powstania małej miejscowości nad rzeką Starowiejską (Łódką),
która z czasem stała się jednym z największych miast w Polsce.
W okresie wakacyjnym z warsztatów skorzystały 74 grupy zorganizowane, łącznie: 2266
osób.
Od lipca 2019 r. zaczęto również prowadzić cykl warsztatów rodzinnych – osoby
odpowiedzialne za realizację: Wioletta Bernat, Kamila Lutek-Urbaniak:


14 lipca 2019 r. – Wakacje naszych rodziców i dziadków. Dawne zabawy i
zabawki – prowadząca: Wioletta Bernat;



3 sierpnia 2019 r. – Historia Herbu Łodzi – Kamila Lutek-Urbaniak;



15 sierpnia 2019 r. – Muzealne Biuro Detektywistyczne. Tropimy zaginione dzieła
sztuki – Wioletta Bernat;



29 września 2019 r. – Bartolini Bartłomiej herbu zielonej pietruszki. O herbach
na poważnie i na wesoło – Wioletta Bernat;



13 października 2019 r. – Bo w partyzantce nie jest źle – z życia żołnierza w
okresie II wojny światowej – Kamia Lutek-Urbaniak;



11 listopada 2019 r. – Muzealne Biuro Detektywistyczne. Tropimy zaginione
dzieła sztuki – Wioletta Bernat;



15 grudnia 2019 r. – Robimy tradycyjne ozdoby choinkowe – Kamila LutekUrbaniak.

Łącznie przeprowadzono 7 warsztatów rodzinnych, w których uczestniczyło 131 osób.

2) Oddział Martyrologii Radogoszcz
W roku sprawozdawczym 2019 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przygotowano ofertę
zajęć realizowanych w instytucjach zewnętrznych (ze względu na trwający remont w
Oddziale i brak dostępności pomieszczeń edukacyjnych oraz przestrzeni wystawy). Zajęcia te
skierowane były do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek prowadzących
działalność wśród seniorów (domy pomocy społecznej, kluby seniora, domy kultury). W
ofercie tej znalazły się następujące propozycje zajęć edukacyjnych:
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Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w
Kraju Warty – zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych, realizowane w
dwóch wariantach, w zależności od grupy docelowej:
o Klasy I-IV: Zajęcia mają charakter pogadanki wzbogaconej interaktywnymi
grami i quizami, w czasie której dzieci dowiadują się, jak zmieniło się życie
ich rówieśników mieszkających w Łodzi w 1939 r. po wkroczeniu do miasta
Niemców, dlaczego miasto zmieniło nazwę i herb, a także nazwy ulic.
Uczniowie

poznają

pojęcia

takie

tak:

germanizacja,

dyskryminacja,

wysiedlenia, praca przymusowa, reglamentacja żywności, konspiracja. Dzieci
otrzymają także materiały pozwalające im na podsumowanie zgromadzonej
wiedzy w formie pracy plastycznej.
o Klasy V-VIII: Uczniowie poznają specyfikę funkcjonowania Kraju Warty oraz
realia życia w okupowanej Łodzi w formie prezentacji z elementami dyskusji
dotyczącej zjawisk takich jak: faszyzm, polityka rasowa, dyskryminacja,
eksterminacja. Poznają zarówno metody prześladowania społeczeństwa
polskiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, jak i formy oporu stawianego
przez Polaków w Kraju Warty niemieckiemu okupantowi. Uczniowie aktywnie
konstruują swoją wiedzę historyczną i ćwiczą pamięć uczestnicząc w
przygotowanych na bazie zasobów muzealnych grach. Ich ciekawość
poznawczą wspiera możliwość analizy archiwaliów i ikonografii pochodzącej
ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych.


„Zabrał ich ogień…” – historia więzienia na Radogoszczu na tle dziejów Kraju
Warty i losów jej mieszkańców w okresie niemieckiej okupacji – zajęcia
skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych

Bazując na historii więzienia na Radogoszczu i tragicznej zagłady jego więźniów, uczestnicy
zajęć poznają genezę powstania Kraju Warty, najważniejsze postaci tworzące jego władze
oraz realia życie codziennego. Szczególny nacisk w czasie zajęć przykłada się do
przedstawienia uczniom różnych form prześladowań społeczeństwa polskiego oraz terroru
realizowanego na terenach Polski wcielonych do III Rzeszy. Zajęcia realizowane są w oparciu
metodę story cubes. Uczniowie w czasie zajęć pracują w grupach nad analizą materiału
źródłowego, wykonują zadania praktyczne, tworzą i opowiadają krótkie historie dotyczące
wojny i okupacji w Łodzi, dyskutują o współczesnych wymiarach rasizmu i faszyzmu.


Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar i katów Litzmannstadt w kontekście polityki
niemieckiej wobec Polaków w Kraju Warty – zajęcia dla osób dorosłych i seniorów
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Spotkanie rozpoczyna się od merytorycznego wprowadzenia uczestników w zagadnienie
polityki terroru i wyniszczenia, jaką Niemcy stosowali wobec Polaków w Kraju Warty.
Uczestnikom prezentowana jest też historia więzienia na Radogoszczu i zagłady jego
więźniów. W czasie spotkania wykorzystywana jest metoda „Historii w 6 słowach”.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z materiałami źródłowymi prezentującymi sylwetki
wybranych postaci związanych z historią okupowanej Łodzi i radogoskiego więzienia.
Tworzą własne opowiadania, podejmują dyskusję o wyborach moralnych i etycznych
dokonywanych przez ludzi w obliczu zagrożenia, wojny, śmierci.
- W związku z 80-rocznicą wybuchu II wojny światowej w Oddziale przygotowano również
okolicznościową ofertę warsztatów, skierowanych do wszystkich grup wiekowych
odbiorców:


Kampania Wrześniowa – palcem po mapie

Warsztat edukacyjny dla młodzieży szkolnej (uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz
szkół ponadpodstawowych), osób dorosłych oraz seniorów, jak również rodzin z dziećmi
powyżej 10. roku życia. Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z
przebiegiem wojny obronnej Polski 1939 r. oraz przyczynami i konsekwencjami klęski
poniesionej wtedy przez Polskę. W toku warsztatów uczestnicy pozyskują informacje
dotyczące działań wojennych prowadzonych we wrześniu 1939 r. i samodzielnie
przygotowują mapę ilustrującą przebieg tej kampanii. Dyskutują na temat alternatywnych
strategii obronnych państwa polskiego w 1939 r. oraz prób oceny polityki polskiej w tamtym
okresie.

- W czasie letnich wakacji (w okresie od czerwca do sierpnia 2019 r.) w Oddziale
Martyrologii Radogoszcz realizowano również zajęcia dla grup półkolonijnych. Nosiły one
nazwę Muzeum bez tajemnic! i pozwalały uczestnikom na poznanie specyfiki działalności
muzeum oraz pracy muzealnika.
W roku sprawozdawczym 2019 r. pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz
przeprowadzili następujące zajęcia edukacyjne:


Muzeum bez tajemnic! – zajęcia półkolonijne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr
199 w Łodzi, 25 czerwca 2019, 27 czerwca 2019, 01 lipca 2019, 03 lipca 2019;
łącznie 59 osób; prowadzenie: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jadwiga Pińkowska, Jakub
Parol;
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Muzeum bez tajemnic! – zajęcia półkolonijne dla uczniów Centrum Zajęć
Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, 28 czerwca 2019, 17 lipca 2019; łącznie 53 osoby;
prowadzenie: Jadwiga Pińkowska, Jakub Parol;



Muzeum bez tajemnic! – zajęcia półkolonijne dla uczestników zajęć w ośrodku
„Wyspa Kultury”, 28.08.2019; łącznie 14 osób; prowadzenie: Katarzyna CzekajKotynia, Jakub Parol;



Kampania Wrześniowa – palcem po mapie – zajęcia warsztatowe dla uczniów
Szkoły Podstawowej „Scholasticus”, 24 września 2019; łącznie 7 osób; prowadzenie:
Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol;



Kampania Wrześniowa – palcem po mapie – zajęcia warsztatowe dla uczniów
XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, 30 września 2019; łącznie 18 osób;
prowadzenie: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol;



Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w
Kraju Warty – zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi;
08 października 2019, 09 września 2019; łącznie 37 osób; prowadzenie: Katarzyna
Czekaj-Kotynia, Jakub Parol;



Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w
Kraju Warty – zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi;
11 października 2019; łącznie 47 osób; prowadzenie: Katarzyna Czekaj-Kotynia;



Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i
w Kraju Warty – zajęcia warsztatowe dla uczniów Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stęplewie; 28 października 2019; łącznie 17 osób; prowadzenie:
Katarzyna Czekaj-Kotynia;



Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w
Kraju Warty – zajęcia warsztatowe dla uczniów Zespołu Szkół zawodowych
Specjalnych nr 2 w Łodzi; 07 listopada 2019; łącznie 12 osób; prowadzenie:
Katarzyna Czekaj-Kotynia;



Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w
Kraju Warty – zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi;
18 listopada 2019; łącznie 18 osób; prowadzenie: Katarzyna Czekaj-Kotynia;



Kampania Wrześniowa – palcem po mapie – zajęcia warsztatowe dla uczniów
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, 28 listopada
2019; łącznie 27 osób; prowadzenie: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol.
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- Łącznie w warsztatach edukacyjnych w Oddziale Martyrologii Radogoszcz oraz w zajęciach
warsztatowych zrealizowanych poza siedzibą Oddziału wzięło udział 309 osób.

3) Oddział Stacja Radegast
W 2019 r. wdrożono nową koncepcję edukacyjną dla Oddziału, dostosowaną do potrzeb
odwiedzających i możliwości muzealnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form
edukacji muzealnej w zakresie nauczania o Zagładzie. Ze względu na szczególny charakter
miejsca pamięci został opracowany konspekt oprowadzania standardowego – zwiedzania
realizowanego pod opieką pracownika muzealnego. Schemat wprowadził standaryzację
przekazywanych treści, w ten sposób aby wszyscy odwiedzający chcący skorzystać z tej
formy edukacji otrzymywali ten sam zasób informacji. W tym sensie schemat oprowadzania
miał nie tylko za zadanie jego standaryzację, ale podniesienie profesjonalizmu pracy oraz
dbałość o rzetelność przekazywanych informacji.
Nowa koncepcja edukacyjna stanowi uzupełnienie elementów programu edukacyjnego
realizowanego w placówkach oświatowych różnych szczebli nauczania. Jest realizowana w
oparciu o materiały historyczne (teksty, artefakty, fotografie, filmy etc.) oraz makietę getta.
Działania realizowane są m.in. w formie lekcji muzealnych, warsztatów, prelekcji, spacerów i
wizyt studyjnych. Oferta zawiera dziesięć (10) tematów warsztatów edukacyjnych:


Stacja Radegast – pamięć miejsca i miejsce pamięci



Łódzkie getto 1940-1944



„W getcie nie ma dzieci – są mali Żydzi”. Dzieci w getcie



Żydzi zachodnioeuropejscy w getcie łódzkim



Obóz cygański w getcie 1941–1942



Obóz przy ul. Przemysłowej. Los polskich dzieci w okresie okupacji



„Życie niewarte życia?”. Los pacjentów szpitala psychiatrycznego przy ul.
Wesołej



Zagłada na prowincji. Getta na terenie Kraju Warty 1940-1942



Kulmhof – pierwszy niemiecki obozu zagłady



Strategia przetrwania – strategie pomocy w getcie łódzkim

W 2019 r. przeprowadzono 37 stanadrowych oprowadzań, w których udział wzięło 830
osób. Odbyło się 16 lekcji muzealnych, w których udział wzięły 367 osoby. Dodatkowo
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zorganizowano 14 różnego rodzaju prelekcji, wykładów edukacyjnych, w których udział
wzięło 450 osób.
W 2019 r. trwały działania promocyjne oferowanych warsztatów poprzez m.in.
przygotowanie listy mailingowej do łódzkich placówek edukacyjnych; wielokrotny
mailing do szkół z informacją o ofercie edukacyjnej oddziału; indywidualny kontakt z
nauczycielami w sprawie przedstawienia oferty edukacyjnej oraz wizyty w łódzkich
szkołach w sprawie jej przedstawienia.

2. Prelekcje, wykłada, odczyty
W 2019 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.

1) Oddział Muzeum przy Gdańskiej
W stałej ofercie Edukacyjnej Muzeum były realizowane następujące prelekcje:


Przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów: Polskie święta narodowe do
wyboruNarodowe Święto Niepodległości lub Święto Konstytucji 3 maja; Syberia –
historia zesłań Polaków (zalecane dla klas VII-VIII); Żołnierze Niezłomni –
historia nieznana (zalecane dla klas VII-VIII) Polscy prezydenci – ilu ich było w
naszej historii (zalecane dla klas VII-VIII) Electio viritim. Pierwsza wolna elekcja
(zalecane dla klas VII-VIII) – Każda prelekcja w zależności od tematu uzupełniona
jest o takie elementy jak: rozwiązywanie karty pracy, quiz wiedzy, krzyżówka, puzzle
historyczne czy projekcja filmu – realizacja Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki,
Konrad Czernielewski.



Przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów: Stanisław August
Poniatowski i jego czasy; Ku naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3
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maja; Tadeusz Kościuszko – obywatel świata (szkoła rycerska, wojna o
Niepodległość Stanów Zjednoczonych, Walka w obronie Konstytucji 3 maja,
insurekcja i niewola); 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
(szkoła, studia, zesłanie na Syberię, działalność w PPS, I wojna światowa i Legiony
Polskie); Syberia – historia zesłań Polaków; Żołnierze Wyklęci –

mity i

kontrowersje; Polscy prezydenci – ilu ich było w naszej historii; Electio viritim.
Pierwsza wolna elekcja – realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski,
Piotr Spólnicki.
W ofercie znajdują się również prelekcje dla zainteresowanych historią wojskowości –
prowadzone przez Konrada Czernielewskiego:


Od broni odprzodowej do pierwszych karabinków automatycznych.



Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej broni palnej od początku XIX wieku do
końca II wojny światowej.



Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX i XXI stuleciu.



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



Polscy lotnicy - bohaterowie walk o Niepodległość.



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



Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji i nazewnictwie wojskowym



Czym walczył i jak wyglądał żołnierz we wrześniu 1939 r.

-Kontynuowano także cykl prelekcji realizowany od roku 2018 - Rocznice Historyczne. Był
on kierowany do uczniów VII-VIII klas szkoły podstawowej i szkół średnich. Przez cały rok
odbyło się kilkanaście takich prelekcji, odpowiedzialnymi za ich realizację byli: Kamila
Lutek-Urbaniak, Konrad Czernielewski, Piotr Spólnicki oraz Grzegorz Wróbel.


18 sycznia 2019 r. (piątek) – wygłoszenie prelekcji na temat Rozszerzonego Więzienia
na Radogoszczu



22 stycznia 2019 r. (wtorek) – Powstanie Styczniowe w rocznicę jego wybuchu



14 lutego 2019 r. (czwartek) –Polskie Państwo Podziemne
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21 lutego 2019 r. (czwartek) – rocznica koronacji Henryka Walezego – prelekcja Jak
Polacy demokracji szlacheckiej broniąc, króla obierali



1 marca 2019 r. (piątek) – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych



14 marca 2019 r. (czwartek) – rocznica urodzin Józefa Bema – prelekcja Długa droga
wiedzie z Tarnowa do Aleppo. Sylwetka Józefa Bema, bohatera trzech narodów.
(wyjaśnienie tytułu – Bem urodził się w Tarnowie, a zmarł w Aleppo)



8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – 7 kwietnia 1989 r. miała miejsce nowelizacja
konstytucji przywracająca w Polsce urząd prezydenta z racji tego, iż data ta
przypadała w niedzielę, to dzień później przygotowaliśmy prelekcję pt.: Od Gabriela
Narutowicza do Andrzeja Dudy. 17 prezydentów Polski



17 kwietnia 2019 r. (środa) – w przypuszczalną rocznicę chrztu Mieszka I skupiono
się na czasach panowania pierwszych Piastów i temacie krzewienia chrześcijaństwa na
terenach dzisiejszej Polski



2 maja 2019 r. (czwartek) - w Święto Flagi opowiedzieliśmy o historii polskich barw
narodowych, godle i herbach



15 sierpnia 2019 r. (czwartek) – tego dni skupiliśmy się na temacie wojny polsko –
bolszewickiej



9 września (wtorek) – rocznica wkroczenia wojsk niemieckich do Łodzi w 1939 r.,
tego dnia wygłosiliśmy prelekcję pt.: Wojna obronna 1939 r. w tym udział w walkach
oddziałów Armii „Łódź”



3 października (czwartek) - na początku października 1944 r. zostało całkowicie
stłumione Powstanie Warszawskie w nocy z 2/3 października powstańcy podpisali akt
kapitulacji. Był to upadek ostatniego powstańczego zrywy w historii Polski, dlatego
też tego dnia przygotowaliśmy prelekcję opowiadającą o Powstaniu Warszawskim.



15 przaździernika (wtorek) - w dniu 15 październik 1817 r. zmarł, po krótkiej chorobie
Tadeusz Kościuszko. Owa data stała się wspaniałą okazją do przypomnienia
młodzieży postaci polskiego bohatera narodowego, jaką niewątpliwie jest Tadeusz
Kościuszko



11 listopada (poniedziałek) - Jak wyglądały pierwsze dni Niepodległości? Czy budowa
niepodległego państwa polskiego przyszła nam bez problemów? Jak Polacy
przejmowali władzę w wybranych miastach? Na te i inne pytania można było znaleźć
odpowiedzi na prelekcji przygotowanej z okazji Narodowego Święta Nieodległości
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5 grudnia 2019 r. (czwartek) - 5 grudnia 1867 r. w miejscowości Zułów koło Wilna
przyszedł na świat późniejszy Marszałek Polski - Józef Piłsudski. Z tej okazji
przygotowaliśmy prelekcję, w której ukazaliśmy
Marszałka:

dzieciństwo,

życie

na

Syberii,

mniej znane aspekty z życia
działalność

w

Polskiej

Partii

Socjalistycznej, pobyt w Łodzi i aresztowanie oraz przygotowania do wojny.
Łącznie przeprowadzono 14 prelekcji z udziałem 567 osób.
W roku sprawozdawczym 2019, od maja, był także realizowany cykl wykładów dedykowany
seniorom – osobami odpowiedzialnymi był Konrad Czernielewski, Piotr Spólnicki i Kamila
Lutek-Urbaniak. W ramach cyklu zrealizowano następujące prelekcje:


15 maja 2019 r. - godz. 17.30 – Polscy prezydenci. Ilu ich było w historii Polski – P.
Spólnicki (17 uczestników)



22 maja 2019 r. - godz. 17.30 – Recz o Józefie Bemie – P. Spólnicki (18 uczestników)



22 czerwca 2019 r. - godz. 17.30 – Wokół traktatu wersalskiego – K. Czernielewski (8
uczestników)



17 lipca 2019 r. - godz. 17.30 – Polegać, jak na Zawiszy czyli opowieści o sławnym
polskim rycerzy – K. Czernielewski (5 uczestników)



20 sierpnia 2019 r. - godz. 17.30 – I powstanie śląskie. W setną rocznicę wybuchu – K.
Czernielewski (6 uczestników)



24 września 2019 r. – godz. 17.30 – Generał Tadeusz Kutrzeba. W 80 rocznicę bitwy
nad Bzurą – K. Czernielewski (12 uczestników)



27 września 2019 r. – godz. 17.30 – Tadeusz Kościuszko Obywatel Świata – K. LutekUrbaniak (8 uczestników)



22 października 2019 r. – godz. 17.30 – Z dziejów wojny trzynastoletniej. W 565
rocznicę wybuchu wojny – K. Czernielewski (10 uczestników)



19 listopada 2019 r. – godz. 17.30 – Władysław III Warneńczyk. W 575 rocznicę bitwy
pod Warną – K. Czernielewski (6 uczestników)



3 grudnia 2019 r. – godz. 17.30 – Z historii konfliktów polsko-krzyżackich. W 550
rocznicę hołdu lennego złożonego w Piotrkowie przez wielkiego mistrza Henryka von
Plauen – K. Czernielewski (17 uczestników)



5 grudnia 2019 – godz. 17.30 – Józef Piłsudski mniej znany – K. Lutek-Urbaniak (15
uczestników)

Razem przeprowadzono 11 prelekcji, w których uczestniczyły 122 osoby.
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Wzorem lat poprzednich kontynuowano także działania edukacyjne poza murami
Muzeum. Łącznie przeprowadzono 66 takich zajęć, w których łącznie uczestniczyło 2841
osób.
Konrad Czernielewski – przeprowadził 20 zajęć, z udziałem 822 słuchaczy:


wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Łodzi na ul. Smutnej
pt. Z dziejów zamku w Rawie Mazowieckiej (11.01.0291 r.) – 25 uczestników;



wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie przy ul. Kraszewskiego pt. A
żołnierze chwytają za broń (23.01.2019 r.) – 21 uczestników;



wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Łodzi na ul. Smutnej
pt. Powstanie Styczniowe (1.02.2019 r.) – 20 uczestników;



wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie przy ul. Kraszewskiego pt. W setną
rocznicę zamachu płk. Mariana Januszajtisa (6.02.2019 r.) – 21 uczestników;



wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Łodzi na ul. Smutnej
pt. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 (22.02.2019 r.) – 27 uczestników;



wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie przy ul. Kraszewskiego pt. Z
tajemnic zamku w Rawie Mazowieckiej (7.03.2019 r.) – 25 uczestników;



wygłoszenie wykładu dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Łodzi na ul. Smutnej
pt. Od broni odprzodowej po współczesne machiny wojenne (8.02.2019 r.) – 28
uczestników;



wygłoszenie wykładu dla Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 65 pt. Z
dziejów zamku w Rawie Mazowieckiej (21.03.2019 r.) – 28 uczestników;



wygłoszenie referatu w Instytucie Historii UŁ na konferencji „Oblicza Wojny. Armia
kontra Natura” pt. Służba meteorologiczna w armii II Rzeczypospolitej (6.06.2019 r.) –
160 słuchaczy;



wygłoszenie referatu w Instytucie Historii UŁ na konferencję „Powrót do źródeł?
Pytania o Polskę w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku” pt. Walki 28 pułku
Strzelców Kaniowskich nad rzeką Wartą we wrześniu 1939 roku (24.09.2019 r.) – 170
słuchaczy;



wygłoszenie 3 prelekcji w Instytucie Archeologii dla studentów podyplomowych
kierunku „Bronioznawstwo” pt. Karabiny formacji polskich oraz Wojska Polskiego w
latach 1914-1939; Od broni odprzodowej do pierwszych karabinków automatycznych;
Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej broni palnej od początku XIX wieku do
końca II wojny światowej (19.10.2019 r.) – 36 uczestników;
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wygłoszenie 4 prelekcji w Instytucie Archeologii dla studentów podyplomowych
kierunku „Bronioznawstwo” pt. Karabiny i karabinki systemu „Mosin”...; Karabinek
StG 44; Karabiny maszynowe... (Wielkokalibrowe, najcięższe, ciężkie, lekkie, ręczne,
uniwersalne i...); Pistolety maszynowe (wybrane przykłady od I wojny światowej do lat
pięćdziesiątych) – (26.10.2019) – 49 uczestników;



wygłoszenie dwóch prelekcji dla z Zespołu Szkół „Elektronic” dla uczniów klasy II pt.
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku (6.11.2019 r. ) – 130
uczestników;



wygłoszenie prelekcji dla Biblioteki Regionalnej w Lutomiersku pt. Operacja Łódzka
(13.12.2019 r.) – 82 uczestników.

Kamila Lutek-Urbaniak – 25 takich działań z udziałem 894 osób:


przeprowadzenie czterech prelekcji/ pokazów dla Przedszkola Miejskiego nr 220 w
Łodzi pt. Powstaniec – kto to taki? (18.03.2019 r. i 20.03.2019 r.) – 250 uczestników;



przeprowadzenie wykładu dla biblioteki przy ul. Przybyszewskiego 65 pt. Tadeusz
Kościuszko – Obywatel Świat” (28.03.2019 r.) – 14 uczestników;



przeprowadzenie dwóch prelekcji dla SP nr 206 w Łodzi pt. Polskie Symbole
Narodowe (7.05.2019 r.) – 105 uczestników;



przeprowadzenie prelekcji dla 6 LO w Łodzi pt. Rzecz o Konstytucji 3 Maja i
Stanisławie Auguście Poniatowskim (28.05.2019 r.) – 65 uczestników;



przeprowadzenie dwóch lekcji muzealnych dla SP nr 58 w Łodzi pt. W stulecie
polskiej flagi do wędrującej wystawy o tym samym tytule (17.09.2019 r.)

- 50

uczestników;


przeprowadzenie dwóch warsztatów dla SP nr 58 w Łodzi pt. Poznajemy polskie
symbole narodowe: flaga państwowa (18.09.2019 r.) – 47 uczestników;



przeprowadzenie dwóch lekcji muzealnych dla SP nr 30 w Łodzi pt. W stulecie
polskiej flagi do wędrującej wystawy o tym samym tytule (14.11.2019 r.)

- 52

uczestników;


przeprowadzenie dwóch lekcji muzealnych dla SP nr 30 w Łodzi pt. W stulecie
polskiej flagi do wędrującej wystawy o tym samym tytule (15.11.2019 r.)

- 53

uczestników;


organizacja lekcji modelowej dla SP nr 24 w Łodzi pt. Miś wojtek – uczestnik drugiej
wojny światowej (20.11.2019 r.) – 30 uczestników;
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przeprowadzenie dwóch warsztatów dla Szkoły O. Bernardynów w Łodzi pt.
Poznajemy polskie symbole narodowe: flaga państwowa (21.11. 2019 r.) – 61
uczestników;



przeprowadzenie dwóch lekcji muzealnych dla Szkoły O. Bernardynów w Łodzi pt. W
stulecie polskiej flagi do wędrującej wystawy o tym samym tytule (28.11.2019 r.) – 51
uczestników;



przeprowadzenie dwóch warsztatów dla Szkoły O. Bernardynów we Wiączynie
Dolnym pt. Poznajemy polskie symbole narodowe: flaga państwowa (2.12.2019 r.) –
58 uczestników;



przeprowadzenie dwóch lekcji muzealnych dla Szkoły O. Bernardynów we Wiączynie
Dolnym pt. W stulecie polskiej flagi do wędrującej wystawy o tym samym tytule
(16.12.2019 r.) – 56 uczestników.

Piotr Spólnicki – 6 takich działań z udziałem 244 osób:


przeprowadzenie dwóch prelekcji dla SP nr 30 pt. Wrzesień 1939 roku w polskim
filmie fabularnym (19.09.2019 r.) – 90 uczestników;



przeprowadzenie dwóch prelekcji dla SP nr 184 w Łodzi pt. Wrzesień 1939 roku w
polskim filmie fabularnym (3.10.019 r) – 75 uczestników;



przeprowadzenie dwóch prelekcji dla SP nr 77 w Łodzi pt. Pierwsze dni
niepodległości (13.11.2019 r.) - 79 uczestników.

Grzegorz Wróbel – 15 takich działań z udziałem 881 osób:


przeprowadzenie prelekcji dla SP nr 33 w Łodzi pt. Żołnierz wyklęty – mity i
kontrowersje (6.02.2019 r.) – 54 uczestników;



przeprowadzenie prelekcji dla 12 LO w Łodzi pt. Żołnierz wyklęty – mity i
kontrowersje (22.02.2019 r.) – 71 uczestników;



przeprowadzenie prelekcji dla Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi pt. Żołnierz
wyklęty – mity i kontrowersje (8.03.2019 r.) – 94 uczestników;



przeprowadzenie prelekcji dla 8 LO w Łodzi pt. Żołnierz wyklęty – mity i kontrowersje
(11.03.2019 r.) – 90 uczestników;



przeprowadzenie prelekcji dla SP nr 45 w Łodzi pt. Żołnierz wyklęty – mity i
kontrowersje (29.03.2019 r.) – 71 uczestników;
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przeprowadzenie prelekcji dla SP nr 111 w Łodzi pt. Zbrodnia Katyńska (3.04.2019 r)
– 77 uczestników;



cztery odczyty dla SP w Brzezinach pt. Jan Paweł II (8.04.2019 r.) – 234 uczestników;



przeprowadzenie dwóch prelekcji dla Szkoły o. Bernardynów w Łodzi pt. Zbrodnia
Katyńska (26.04.2019 r) – 80 uczestników;



przeprowadzenie wykładu dla biblioteki przy ul. Przybyszewskiego 65 pt. Syberia
historia Polaków (9.05.2019 r.) – 40 uczestników;



przeprowadzenie dwóch spacerów edukacyjnego dla LO z Radomska pt. Losy Romów
z getta (16.05.2019 r.) – 70 uczestników.

2) Oddział Martyrologii Radogoszcz
Prelekcje i wykłady prowadzone przez pracowników merytorycznych Oddziału Martyrologii
Radogoszcz realizowane są w dwóch wariantach: wykłady i prelekcje cykliczne – włączone
do stałej oferty Oddziału oraz wykłady i prelekcje okolicznościowe – powiązane z
konkretnymi rocznicami wypadającymi w okresie danego wystąpienia. Wykłady i prelekcje
realizowane są zarówno w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, jak i w instytucjach
współpracujących z Muzeum Tradycji Niepodległościowych (jak np. areszty i więzienia,
domy pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, domy kultury).
W stałej ofercie wykładów i prelekcji Oddziału Martyrologii Radogoszcz w roku
sprawozdawczym 2019 znalazły się następujące pozycje:


W obliczu niemożliwych decyzji – polityka Polski i państw europejskich w przeddzień
wybuchu II wojny światowej

Prelekcja popularnonaukowa skierowana do młodzieży szkolnej (uczniów klas VII-VIII
szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych), jak również odbiorców dorosłych i
seniorów. Przedstawia przebieg rozgrywek politycznych w Europie w II połowie lat 30. XX
wieku, które ostatecznie doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Treść prelekcji może
także skłaniać do dyskusji o alternatywnych ścieżkach polskiej polityki zagranicznej w
obliczu zagrożenia ze strony III Rzeszy i ZSRR.


Arthur Greiser – Gauleiter i namiestnik Kraju Warty

Prelekcja popularnonaukowa skierowana do młodzieży szkolnej (uczniów klas VII-VIII
szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych), jak również odbiorców dorosłych i
seniorów. Przybliża sylwetkę Arthura Greisera – namiestnika Kraju Warty, gorliwego nazisty i
72

zbrodniarza wojennego. Może być również przyczynkiem do rozważań na temat losów ziem
polskich włączonych w 1939 r. w granice III Rzeszy i prześladowań zamieszkujących je
Polaków.


Jesień 1939 r. w Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta

Prelekcja popularnonaukowa skierowana do wszystkich grup wiekowych odbiorców.
Prezentuje losy miasta i jego mieszkańców w pierwszym okresie niemieckiej okupacji. Kreśli
obraz życia codziennego łodzian w nowych dla nich realiach germanizowanego brutalnie
miasta.
W okresie przedświątecznym dodatkową, okolicznościową propozycją dla wszystkich
grup odbiorców była prelekcja z elementami warsztatu pt. Święta w Litzmannstadt,
odnosząca się do realiów życia w okupowanej Łodzi i Kraju Warty, ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji i przebiegu świąt Bożego Narodzenia w okresie okupacji
niemieckiej. Dodatkowym elementem prelekcji, realizowanym w niektórych grupach
odbiorców, był mini-warsztat dotyczący własnoręcznego przygotowania ozdób choinkowych
metodami „okupacyjnymi”.
W roku sprawozdawczym 2019 r. pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii
Radogoszcz: dr Katarzyna Czekaj-Kotynia, dr Jakub Parol oraz, od listopada, Beata
Kowska – przeprowadzili następujące wykłady i prelekcje historyczne:


J. Parol, Historia więzienia na Radogoszczu 1939-1945, wykład wygłoszony w
areszcie śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 18.01.2019, liczba uczestników: 30 osób;



J. Parol, Ostatni żołnierz wyklęty - Józef Franczak, ps. Lalek, wykład wygłoszony w
areszcie śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 01.03.2019 r., liczba uczestników: 30 osób;



J. Parol, Proces komendanta Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu
Waltera Pelzhausena, wykład wygłoszony w Sądzie Okręgowym w Łodzi w ramach
Nocy Muzeów, 18.05.2019 r., liczba uczestników: 35 osób;



J. Parol, Życie codzienne w okupowanej Łodzi, wykład wygłoszony w Bibliotece
Miejskiej w Łodzi, filia nr 32, 22.05.2019 r., liczba uczestników: 25 osób;



J. Parol, Powstanie Warszawskie 1944, wykład wygłoszony w Bibliotece Miejskiej w
Łodzi, filia nr 32, 19.06.2019 r., liczba uczestników: 6 osób;



J. Parol, Powstanie Warszawskie 1944, wykład wygłoszony w Zakładzie Karnym nr 2
w Łodzi, 10.07.2019 r., liczba uczestników: 20 osób;
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J. Parol, Powstanie Warszawskie 1944 r., wykład wygłoszony w Domu pomocy
społecznej w Zgierzu, 12.07.2019 r., liczba uczestników: 16;



J. Parol, Armia Łódź 1939 r., wykład wygłoszony w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi,
07.08.2019 r., liczba uczestników: 15;



K. Czekaj-Kotynia, Jesień 1939 r. w Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta,
prelekcja wygłoszona w Domu pomocy społecznej „Włókniarz” w Łodzi, 11.09.2019,
liczba uczestników: 20;



J. Parol, Zagłada carskiej rodziny Romanowów, wykład wygłoszony w Zakładzie
Karnym nr 2 w Łodzi, 19.09.2019 r., liczba uczestników: 20;



K. Czekaj-Kotynia, W obliczu niemożliwych decyzji – polityka polski i państw
europejskich w przeddzień wybuchu II wojny światowej, prelekcja wygłoszona dla
uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, 23.09.2019 r., 24,09,2019,
liczba uczestników: 39;



K. Czekaj-Kotynia, Jesień 1939 r. w Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta,
prelekcja wygłoszona w Domu pomocy społecznej w Zgierzu, 27.09.2019, liczba
uczestników: 13;



K. Czekaj-Kotynia, Jesień 1939 r. w Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta,
prelekcja wygłoszona w Oddziale Martyrologii Radogoszcz dla grupy uczestników z
Poleskiego Ośrodka Sztuki, 30.09.2019, liczba uczestników: 15;



J. Parol, Śmierć Generała Władysława Sikorskiego na Gibraltarze, wykład
wygłoszony w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, 09.10.2019 r., liczba uczestników: 20;



J. Parol, Bitwa nad Bzurą i początki okupacji hitlerowskiej w Kraju Warty, wykład
wygłoszony na Uniwersytecie III Wieku w Kutnie, 15.10.2019 r., liczba uczestników:
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K. Czekaj-Kotynia, Jesień 1939 r. W Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta,
prelekcja wygłoszona w Domu pomocy społecznej nr 6 w Łodzi, 22.10.2019, liczba
uczestników: 15;



J. Parol, Akcja likwidacji łódzkiej inteligencji w listopadzie 1939 roku przez
niemieckiego okupanta, wykład wygłoszony w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi,
06.11.2019 r., liczba uczestników: 20;



K. Czekaj-Kotynia, Jesień 1939 r. W Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta,
prelekcja wygłoszona w Oddziale Martyrologii Radogoszcz dla dwóch grup
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uczestników z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, 15.11.2019,
liczba uczestników: 60;


K. Czekaj-Kotynia, B. Kowska, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami
warsztatu wygłoszona w Oddziale Martyrologii Radogoszcz dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 40 w Łodzi, 02.12.2019 r., liczba uczestników: 25;



K. Czekaj-Kotynia, B. Kowska, Święta w Litzmannstad, prelekcja z elementami
warsztatu wygłoszona w Domu Pomocy Społecznej nr 6 w Łodzi, 03.12.2019, liczba
uczestników: 18;



K. Czekaj-Kotynia, B. Kowska, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami
warsztatu wygłoszona w Poleskim Ośrodku Sztuki, 04.12.2019, liczba uczestników:
17;



K. Czekaj-Kotynia, B. Kowska, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami
warsztatu wygłoszona w Oddziale Martyrologii Radogoszcz dla podopiecznych
Fundacji z Aspiracjami, 06.12.2019 r., liczba uczestników: 19;



K. Czekaj-Kotynia, J. Parol, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami
warsztatu wygłoszona w Oddziale Martyrologii Radogoszcz dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 46 w Łodzi, 13.12.2019 r., liczba uczestników: 20;



B. Kowska, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami warsztatu wygłoszona w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi,
17.12.2019 r., 18.12.2019, 19.12.2019, liczba uczestników: 53;



K. Czekaj-Kotynia, B. Kowska, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami
warsztatu

wygłoszona

w

Oddziale

Martyrologii

Radogoszcz

dla

uczniów

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pracownia” w Łodzi, 16.12.2019, liczba
uczestników: 9;


B. Kowska, Święta w Litzmannstadt, prelekcja z elementami warsztatu wygłoszona w
Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi, 17.12.2019 r., 18.12.2019, liczba uczestników:
40

Łącznie słuchaczami wykładów, prelekcji i odczytów zrealizowanych przez pracowników
merytorycznych Oddziału Martyrologii Radogoszcz w roku sprawozdawczym 2019 r. było
679 osób.

3) Oddział Stacja Radegast
Pracownicy Oddziału wygłosili następujące prelekcje:
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Andrzej Grzegorczyk, Izabela Terela, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w
Łodzi, w ramach obchodów 77. rocznicy likwidacji obozu cygańskiego, pt. Obóz
cygański w getcie w Litzmannstadt (1941-1942), (10 stycznia, liczba uczestników: 30
osób);



Artur Kołodziejczyk, Klasztor Ojców Dominikanów w Łodzi, pt. Meandry dialogu
żydowsko-chrześcijańskiego (10 stycznia, liczba uczestników: 30 osób);



Artur Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Domus Orientalis w Łodzi, pt. Kultura
żydowska na przestrzeni dziejów w rejonie Bliskiego Wschodu, (19 stycznia, liczba
uczestników: 30 osób);



Artur Kołodziejczyk, Sąd Okręgowy w Łodzi w ramach Nocy Muzeów, pt. Szef
getta. Hans Biebow, czyli rzecz o banalności zła (18 maja, liczba uczestników: 50
osób);



Andrzej Grzegorczyk, Oddział Stacja Radegast, w ramach obchodów 75. rocznicy
likwidacji Litzmannstadt Getto pt. Deportacja Żydów z getta łódzkiego do AuschwitzBirkenau, (27 sierpnia, liczba uczestników: 50 osób);



Artur Kołodziejczyk, Muzeum Miasta Łodzi, pt. „Czuję się wolna. Mogę
odchodzić”. Życie w epoce Zagłady, przypadek Etty Hillesum (8 września, liczba
uczestników: 50);



Paula Krzykowska, Oddział Stacja Radegast, w ramach seminarium edukacyjnego
dla przewodników pt. Getto łódzkie – Stacja Radegast, pt. Przewodnik turystyczny w
miejscu pamięci. Dobre praktyki (11 października, liczba uczestników: 50);



Andrzej Grzegorczyk, Oddział Stacja Radegast, w ramach seminarium edukacyjnego
dla przewodników pt. Getto łódzkie – Stacja Radegast, pt. Wykorzystanie makiety
getta łódzkiego w działaniach edukacyjnych (11 października, liczba uczestników: 50);



Paula Krzykowska, Oddział Stacja Radegast, w ramach seminarium edukacyjnego
dla nauczycieli pt. Edukacja pozaszkolna w miejscu pamięci Stacja Radegast,
pt. Przygotowanie do wizyty w miejscu pamięci. Dobre praktyki (13 grudnia, liczba
uczestników: 25);



Andrzej Grzegorczyk, Oddział Stacja Radegast, w ramach seminarium edukacyjnego
dla nauczycieli pt. Edukacja pozaszkolna w miejscu pamięci Stacja Radegast,
pt. Oferta edukacyjna Stacji Radegast (13 grudnia, liczba uczestników: 25).
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Ponadto w roku sprawozdawczym 2019 w Oddziale Stacja Radegast był organizowany cykl
edukacyjny pt. Pamięć Zagłady w ramach którego miało miejsce sześć spotkań (liczba
uczestników: 115 osób) Koordynatorem cyklu był Andrzej Grzegorczyk:


Artur Kołodziejczyk, pt. Człowiek po Zagładzie, (28 stycznia, liczba uczestników: 40
osób);



dr Andrzej Czyżewski pt. Kształtowanie oficjalnej pamięci o getcie łódzkim w okresie
PRL (12 marca, liczba uczestników: 20 osób);



dr Justyna Biernat pt. Sen o teatrze. Listy z tomaszowskiego getta (24 marca, liczba
uczestników: 20 osób);



Andrzej Grzegorczyk, pt. Dzieje niepamięci. Powojenne losy byłego obozu zagłady
w Chełmnie nad Nerem (16 kwietnia, liczba uczestników: 20 osób);



dr Joanna Gubała-Czyżewska pt. Litzmannstadt Ghetto jako szczególne łódzkie
miejsce pamięci (14 maja, liczba uczestników: 10 osób);



Sylwia Jankowy pt. Kinematografia polska wobec Zagłady (1945-1968) (11 czerwca,
liczba uczestników: 5 osób).

3. Projekty edukacyjne oraz inne przedsięwzięcia popularyzatorskie
Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, w roku 2019 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.

1) Muzeum przy Gdańskiej
W roku sprawozdawczym 2019 kontynuowano dalej zajęcia przygotowane w 2018 r. w
związku ze 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Zajęcia prowadzili:
Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki, Konrad Czernielewski. Oferta w zależności od
poszczególnych grup wiekowych wyglądała następująco:


dla klas I SP dwa rodzaje warsztatów - Zabawy plastyczne z godłem lub Zabawy z
symbolami narodowymi (grupa do 30 osób, czas trwania 60 minut);



dla klas II SP zajęcia - Wokół święta 11 listopada (grupa do 30 osób, czas trwania 60
minut);
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dla klas III-IV SP trzy rodzaje zajęć - Wokół Legionów Polskich lub Kto to taki dzięki niemu świętujemy 11 listopada lub Polskie Symbole Narodowe (grupa do 30
osób, czas trwania 60-75 minut);



dla klas V-VI SP dwa rodzaje zajęć - Dzień z Józefem Piłsudskim lub Święto 11
listopada;



dla klas VII-VIII SP 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 Legionowe twarze niepodległości – pod tym tytułem kryją się
dwa zajęcia w jednym: lekcja muzealna o legionach polskich i warsztaty historycznoliterackie. Uczestnicy zapoznają się z fragmentem 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;



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; Electio viritim. Pierwsza wolna
elekcja - elementem lekcji jest praca w grupach i debata).

Statystyka oferty:
- warsztaty Zabawy plastyczne z godłem odbyły się 15 razy (330 osób)
- warsztaty Zabawy z symbolami narodowymi odbyły się 30 razy (690 osób)
- warsztaty Wokół święta 11 listopada odbyła się 10 razy (240 osób)
- lekcja muzealna Wokół Legionów Polskich odbyła się 7 razy (175 osób)
- lekcja muzealna Kto to taki - dzięki niemu świętujemy 11 listopada odbyła się 12 razy (276
osób)
- lekcja muzealna Dzień z Józefem Piłsudskim – odbyła się 11 razy (242 osoby)
- lekcja muzealna Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi – odbyła się 6 razy
(150 osób)
- lekcja muzealna Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I wojnie światowej
odbyła się 8 razy (200 osób)
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- lekcja muzealna Legionowe twarze niepodległości odbyła się 13 razy (286 osób)
W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz otwarciem we wrześniu nowej
wystawy czasowej „Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym” przygotowano
specjalną ofertę edukacyjną, która została opracowana i realizowana od października (do maja
2020 r.) przez Kamilę Lutek-Urbaniak, Wiolettę Bernat i Piotra Spólnickiego:


warsztaty dla klas I-IV szkół podstawowych (60 minut) – Bo w partyzantce nie jest
źle – z życia żołnierza w okresie II wojny światowej

Czym jest wojna ? Kogo możemy nazwać żołnierzem? Kto to partyzant? Na te i inne pytania
uczestnicy poznają odpowiedź właśnie na tych warsztatach. Dzięki takim zajęciom dzieciom
przestaną być obce wizerunki kilku najważniejszych żołnierzy Września prezentowanych na
wystawie „Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym”. Zajęcia uzupełniają zadania
drużynowe i plastyczne. Warsztaty te odbyły się 12 razy z udziałem 312 osób;


lekcja muzealna z elementami warsztatu dla klas V-VII szkół podstawowych – I
poziom (60-75 minut) i klas VIII oraz szkół średnich – II poziom (75-90 minut)
Światła, kamera…. lekcja ! - wrzesień 1939 r. w filmie polskim

W oparciu o odtworzone sceny z wybranych ekranizacji filmowych, uczestnicy zajęć poznają
okoliczności wybuchu II wojny światowej i zarys kampanii wrześniowej. Nie zabraknie
dodatkowych atrakcji w postaci karty pracy i innych zadań do wykonania. Lekcja ta odbyła
się 15 razy z udziałem 375;


gra muzealna dla klas V-VII szkół podstawowych – I poziom (60-75 minut) i klas VIII
oraz szkół średnich – II poziom (75-90 minut) Muzealne biuro detektywistyczne –
tropimy zaginione dzieła sztuki;

Zabawa w detektywa – w przestrzeni sal wystawowych ukryto elementy nawiązujące do
zaginionych dzieł sztuki np. wydruk z „Portretem młodzieńca” Rafaela Santi. Za pomocą
wskazówek, które można uzyskać za wykonanie zadań lub poprawne odpowiedzi, grupa ma
odnaleźć zaginione dzieło. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza rozpracuje sejf. Gra jest
również dostępna w wersji dla indywidualnych, do tej pory odbyła się 10 razy z
udziałem 150 osób.
Rok 2019 r. był również rokiem podjęcia kilku większych projektów, realizowanych we
współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

79



Projekt edukacyjny „Śladami II wojny światowej”

Koordynatorką projektu była Kamila Lutek-Urbaniak, osobami odpowiedzialnymi za jego
realizację: K. Lutek-Urbaniak i Wioletta Bernat. Projekt był realizowany we współpracy z
Łódzkim

Centrum

Doskonalenia

Nauczycieli

i

Kształcenia

Praktycznego

–

reprezentowanym przez Aleksandrą Proc i Annę Rostigin.
Głównym celem projektu jest przedstawienie rozwiązań dydaktycznych z tematyki II
wojny światowej, które można wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie bierze
udział 12 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swymi klasami, jego podsumowanie
planowane jest na kwiecień 2020 r.
Działania w ramach projektu:
o 23.10.2019

–

Spotkanie

dla

nauczycieli

inaugurujące

projekt

–

przedstawienie zarysu programowego, zwiedzanie wystawy czasowej w
Muzeum pt. „Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym” oraz gra
muzealna;
o 20.11.2019 – Lekcja Modelowa w SP nr 24 w Łodzi pt. „Miś wojtek –
bohater II wojny światowej”;
o 10.12.2019 – Spotkanie dla nauczycieli, podczas którego odbył się wykład
na temat „II wojny światowej w polskim filmie fabularnym na przestrzeni
lat” oraz warsztaty na temat praktycznego zastosowania historycznych gier
edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej;
o Bezpłatne warsztaty dla klas nauczycieli biorących udział w projekcie pt.
„Bo w partyzantce nie jest źle – z życia żołnierza w okresie II wojny
światowej” w okresie 2 grudzień 2019 r. – 7 luty 2020 r. (6 klas
uczestniczyło w warsztatach w grudniu 2019, 6 – w styczniu 2020 r.)
o Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczący tematyki II wojny
światowej – składanie prac do 9 marca 2020 r.
o Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Z życia polskiego partyzanta” –
składanie prac do 9 marca 2020 r.
o Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie treści historycznych –
prezentowanie lekcji modelowych w oparciu o skonstruowane scenariusze –
marzec 2020 r.
o Tworzenie publikacji upowszechniającej działania projektowe nauczycieli
podejmowane we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi – marzec 2020
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o podsumowanie projektu – kwiecień 2020
W projekcie bierze udział 12 nauczycieli ze swoimi klasami a są to: klasa 3A z SP nr 55 w
Łodzi; klasa 2A z SP nr 206 w Łodzi; klasa 3B z SP nr 206 w Łodzi; Klasa 3A z SP nr 6 w
Łodzi; klasa 3A z SP nr 30 w Łodzi; klasa 3B z SP nr 30 w Łodzi; klasy III A, B i C z SP nr
41 w Łodzi; klasa IA z SP nr 24 w Łodzi; klasa IIIA z SP nr 162 w Łodzi; klasa III B z SP nr
152 w Łodzi. 6 grup z projektu odbyło warsztaty już w grudniu 2019 r., pozostałe 6 grup
zaplanowanych jest na koniec stycznia 2020.


Projekt edukacyjny „Ziuk – opowieści o Józefie Piłsudskim”

Koordynatorką projektu była Kamila Lutek-Urbaniak, osobami odpowiedzialnymi za jego
realizację: K. Lutek-Urbaniak i Piotr Spólnicki. Projekt był realizowany od lutego do czerwca
2019 r.. Partnerami byli: Wydawnictwo Literatura oraz Widzewskie Domy Kultury.
Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży okresu dzieciństwa i młodości
Józefa Piłsudskiego. Inspiracją do wspólnego działania była książka Wydawnictwa Literatura
pt. Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel. Książka opisuje
życie młodego Józefa Piłsudskiego, opowieść zaczyna się 5 grudnia 1867 r. w Wilnie, w dniu
narodzin małego Ziuka, a kończy 30 lipca 1892 r., w dniu powrotu J. Piłsudskiego z zesłania
do domu. Pozostałe losy przyszłego przywódcy poznajemy z notki historycznej i
kalendarium, ale to jego młodość w tym projekcie była najważniejsza. Projekt miał dwa
główne cele. Pierwszy to ukazanie na przykładzie Józefa Piłsudskiego wyboistej drogi
Polaków do Niepodległości. Drugi to propagowanie czytelnictwa wśród młodych Polaków.
Projekt został objęty następującymi patronatami:
Patroni Honorowi: Rzecznik Praw Dziecka; Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; IPN
Odział w Łodzi; Kuratorium Oświaty w Łodzi; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia Praktycznego.
Patroni Medialni: TVP 3 Łódź; Radio Łódź
Odbiorcami projektu były 3 grupy: (1) klasy III-V Szkoły Podstawowej; (2) klasy VIVIII Szkoły Podstawowej, (3) klasy III Gimnazjum i Szkoły Średnie.
Rejestracja do udziału w projekcie odbywała się poprzez zgłoszenie chęci
uczestnictwa organizatorowi drogą mailową: k.lutek@muzeumtradycji.pl lub poprzez
złożenie zgłoszenia osobiście w siedzibie Muzeum (ul. Gdańska 13 w Łodzi). Obowiązywała
rejestracja poprzez wypełnienie i dostarczenie załączonego formularza. Formularz wypełniał
nauczyciel i zgłaszał do udziału w projekcie konkretną klasę lub kółko historyczne.
Zgłoszenia przyjmowane były do 24 marca 2019 r. Organizator zastrzegał sobie prawo do
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wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeśli w terminie wcześniejszym niż 24
marca liczba zgłoszonych klas i kółek historycznych przekroczyłaby 30.
Projekt podzielony został na dwa etapy:
o Etap I – zapoznanie się z książką pt. Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim
Ten etap był realizowany od 8 kwietnia 2019 r. w przestrzeni szkolnej. Nauczyciel,
który zgłosił swoją klasę lub kółko historyczne, miał za zadanie zapoznać uczniów z treścią
książki. W celu realizacji tego zadania w dniach 26 marca-7 kwietnia nauczyciel miał odebrać
egzemplarz książki z Muzeum; każda zgłoszona klasa i kółko historyczne otrzymały jeden
gratisowy egzemplarz książki.
o Etap

II

–

warsztaty

i

zajęcia

historyczne

w

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi
Ten etap był realizowany w okresie 22

kwietnia-7 czerwca 2019 r., z każdym

nauczycielem indywidualnie został ustalony termin wizyty w Muzeum. W trakcie tego etapu
I kategoria wiekowa (klasy III-V SP) miały warsztaty historyczne Przygody małego Ziuka. II
kategoria wiekowa (klasy VI-VIII SP) brała udział w dwóch zajęciach:
- warsztaty Ziuk – dzieciństwo i młodość Józefa Piłsudskiego – 60 minut
- lekcja muzealna Józef Piłsudski w drodze do Niepodległości - 60 minut
III kategoria wiekowa (klasy III - gimnazjum i klasy; szkoła średnia) uczestniczyła w
dwóch zajęciach:
- lekcji muzealnej Legionowe Twarze Niepodległości – 60 minut
- zajęciach prelekcyjno-warsztatowych Józef Piłsudski mniej znany – 75 minut
Statystyka projektu: w projekcie wzięło udział 30 grup z 23 różnych szkół (Łódzkie
szkoły: SP nr 153, SP nr 51, SP nr 61, SP nr 35, SP nr 111, SP nr 70, ZSO nr 4, SP nr 3,
Gimnazjum nr 26, Klasy gimnazjalne ze Szkoły w Wiśniowej Górze, SP nr 199,, Gimnazjum
nr 6, SP nr 189, SP nr 176, SP nr 24, SP nr 33, 15 Liceum Ogólnokształcące, 12 Liceum
Ogólnokształcące; Szkoły spoza Łodzi: SP nr 1 w Poddębicach, SP nr 4 w Łęczycy, SP nr 10
w Piotrkowie Trybunalskim, SP w Bogdance, SP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim). W
najmłodszej kategorii wiekowej klasy III-V SP było to 12 grup; ze starszej kategorii wiekowej
klasy VI-VIII SP było to 11 grup: z najstarszej kategorii wiekowej III klasy gimnazjum i ze
szkoły średniej było to 7 grup. Współpracowało z nami 32 nauczycieli, w zajęciach w
muzeum odbywających się w ramach projektu łącznie wzięło udział ponad 600 osób.
Uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce 17 czerwca 2019 r.
Projektowi towarzyszył konkurs plastyczny „W dworku państwa Piłsudskich” (zob. s. 106 )
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Projekt edukacyjny „Zbuntowane Słowa”

Koordynatorką projektu była Kamila Lutek-Urbaniak, osobą odpowiedzialną za projekt i
realizację warsztatów: Piotr Spólnicki. Projekt był realizowany od września 2019 do stycznia
2020 r. Partnerami projektu było Wydawnictwo Literatura oraz Widzewskie Domy
Kultury.
Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży wybranych tematów z historii
PRL. Inspiracją do projektu stała się książka Joanny Papuzińskiej Zbuntowane słowa, z serii
Wojny dorosłych – historie dzieci. Publikacja ta opowiada o drugim obiegu i walce o wolność
Polski. Historia opowiedziana jest przez małego chłopca, który słucha opowieści rodziców i
dziadków, tłumaczących mu, co się dzieje w ich zniewolonym kraju. Książka zawiera reprint
komiksu dla dzieci autorstwa Joanny Papuzińskiej, wydawanego w drukarni podziemnej w
1985 roku.
Harmonogram projektu:
o Ogłoszenie projektu 13.09.2019 r.
o Przyjmowanie zgłoszeń do 30.09.2019 r.
o I etap projektu 7.10-27.10.2019 r.
o II etap projektu 28.10-15.11. 2019 r.
o Nadsyłanie prac w konkursie plastycznym do 20.12.2019 r.
o Posiedzenie komisji konkursowej 13.01.2020 r. godz. 14.00
o Podsumowanie projektu 28.01.2020 r. godz. 10.00
Projekt został objęty następującymi patronatami:
Patroni Honorowi: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
IPN – oddział w Łodzi
Odbiorcy projektu:
o Klasy V-VIII SP
o Klasy I ze Szkół Średnich
Rejestracja do udziału w projekcie odbywała się poprzez zgłoszenie chęci
uczestnictwa organizatorowi drogą mailową: k.lutek@muzeumtradycji.pl lub poprzez
złożenie zgłoszenia osobiście w siedzibie Muzeum ul. Gdańska 13 w Łodzi – Sekcja
Edukacyjna. Obowiązywała rejestracja poprzez wypełnienie i dostarczenie załączonego
formularza. Formularz wypełniał nauczyciel i zgłaszał nim do udziału w projekcie konkretną
klasę lub kółko historyczne. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 września 2019 r.
Zastrzeżono sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeśli w
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terminie wcześniejszym niż 30 września liczba zgłoszonych klas i kółek historycznych
przekroczyłaby 15.
Projekt podzielony został na dwa etapy:
o Etap I – poznajemy książkę pt. „Zbuntowane Słowa” autorstwa Joanny
Papuzińskiej
Ten etap był realizowany od dnia 7 października 2019 r. w przestrzeni szkolnej. Nauczyciel,
który zgłosił swoją klasę lub kółko historyczne, miał za zadanie zapoznać uczniów z treścią
książki. W celu realizacji tego zadania w dniach 1-7 październik nauczyciel miał odebrać
egzemplarz książki z Muzeum: każda zgłoszona klasa i kółko historyczne otrzymały jeden
gratisowy egzemplarz książki.
o Etap II – zajęcia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Ten etap realizowany był w okresie 28.10-15.11. 2019 r., w którym z każdym nauczycielem
indywidualnie został ustalony termin wizyty w Muzeum. Na tym etapie obie kategorie
wiekowe odbywały 90 minutową lekcje muzealną pt. „Śladami Zbuntowanych Słów”,
połączoną ze zwiedzaniem wystawy czasowej „4 czerwiec 1989 r. Wybraliśmy wolność” oraz
elementami warsztatowymi
Statystyka projektu: w projekcie wzięło udział 15 klas z różnych szkół z Łodzi i
regionu: klasy 8A i 7B z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie
Mazowieckim; klasa 5B z SP nr 142 w Łodzi; klasa 6A z SP nr 83 w Łodzi; klasa 1A z LO w
Tuszynie; klasa 6E z SP nr 282 w Łodzi; Kółko Historyczne z SP nr 184 w Łodzi; klasa VIIA
z SP nr 175 w Łodzi; klasa VIC z SP nr 48 w Łodzi; klasa VIIIB z SP nr 51 w Łodzi; klasa
VC z SP nr 65 w Łodzi; klasa 2A z 15 LO w Łodzi; klasy 6D i 8C z SP nr 199 w Łodzi; klasa
8A z SP nr 46 w Łodzi. Współpracowało 16 nauczycieli, w lekcjach muzealnych w muzeum
odbywających się w ramach projektu łącznie wzięło udział 356 osób. Uroczyste
podsumowanie projektu będzie miało miejsce 28 stycznia 2020 r.
Projektowi towarzyszył konkurs plastyczny „Zbuntowane Słowa w Komiksie” (zob. s. 110).


Projekt edukacyjny „Opowieści o Stanisławie Moniuszce”

Koordynatorką projektu była Kamila Lutek-Urbaniak, osobami odpowiedzialnymi za projekt i
realizację warsztatów: Kamila Lutek-Urbaniak oraz Wioletta Bernat. Projekt był realizowany
od września 2019 do stycznia 2020 r. Partnerami projektu było Wydawnictwo Literatura
oraz Widzewskie Domy Kultury.
Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci Stanisława Moniuszki,
wybitnego kompozytora, granego w operach na całym świecie, a którego UNESCO ogłosiło
84

rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Wybór tej postaci do realizacji projektu
edukacyjnego w Muzeum nie jest przypadkowy: był to człowiek wychowany w duchu
patriotycznym, a w swojej twórczości poświęcił wiele miejsca ojczyźnie: Halka, Verbum
nobile, Straszny dwór – to dzieła przemawiające do serca każdego Polaka. Tym projektem
mamy na celu przybliżyć drogę wielkiego patrioty, który był również wielkim muzykiem.
Harmonogram projektu:
o Ogłoszenie projektu 13.09.2019 r.
o Przyjmowanie zgłoszeń do 30.09.2019 r.
o I etap projektu 7.10-10.11.2019 r.
o II etap projektu 11.11-6.12. 2019 r.
o Nadsyłanie prac w konkursie plastycznym do 20.12.2019 r.
o Posiedzenie komisji konkursowej 6.01.2020 r. godz. 14.00
o Podsumowanie projektu 28.01.2020 r. godz. 10.00.
Projekt został objęty następującymi patronatami:
Patroni Honorowi: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
Stowarzyszenie Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.
Odbiorcy projektu:
o Klasy I-II SP
o Klasy III-IV SP
Rejestracja do udziału w projekcie odbywała się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa
organizatorowi drogą mailową: k.lutek@muzeumtradycji.pl lub poprzez złożenie zgłoszenia
osobiście w siedzibie Muzeum ul. Gdańska 13 w Łodzi – Sekcja Edukacyjna. Obowiązywała
rejestracja poprzez wypełnienie i dostarczenie załączonego formularza. Formularz wypełniał
nauczyciel i zgłaszał nim do udziału w projekcie konkretną klasę lub kółko historyczne.
Zgłoszenia przyjmowane były do 30 września 2019 r. Zastrzeżono sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeśli w terminie wcześniejszym niż 30
września liczba zgłoszonych klas i kółek historycznych przekroczyłaby 18.
Projekt podzielony został na dwa etapy:
o Etap I – zapoznanie z książką pt. „Hej, zagrajcie siarczyście. Opowieści o
Stanisławie Moniuszce” autorstwa Izabelli Klebańskiej.
Ten etap był realizowany od dnia 7 października 2019 r. w przestrzeni szkolnej. Nauczyciel,
który zgłosił swoją klasę lub kółko historyczne, miał za zadanie zapoznać uczniów z treścią
książki. W celu realizacji tego zadania w dniach 1-7 październik nauczyciel miał odebrać
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egzemplarz książki z Muzeum. Każda zgłoszona klasa i kółko historyczne otrzymały jeden
gratisowy egzemplarz książki.
o Etap

II

–

warsztaty

i

zajęcia

historyczne

w

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi
Ten etap realizowany był w okresie 11.11-6.12. 2019 r., podczas którego z każdym
nauczycielem indywidualnie został ustalony termin wizyty w Muzeum. Na tym etapie obie
kategorie wiekowe odbywały warsztaty pt. „W muzycznym świecie Stanisława Moniuszki”
klasy I-II w wersji 60 minutowej, a klasy III-IV w wersji 75 minutowej.
Statystyka projektu: w projekcie wzięło udział 18 klas z Łodzi i regionu: Kółko
Historyczne z SP nr 184 w Łodzi; klasa IVA z SP nr 46 w Łodzi; klasy 1A,1B i 4A z SP
Salezjańskiego w Łodzi; klasa 2B z SP nr 10 w Łodzi; klasa 3C z SP nr 199 w Łodzi; klasy
3A i 3B z SP nr 44 w Łodzi; klasa 2A z SP nr 170; klasa 3B z SP nr 149; klasa 4A z SP nr 8
w Zgierzu; klasy 3A i 3B z SP nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim; klasa 3E z SP nr 152 w
Łodzi; klasa 3B z SP nr 83 w Łodzi; klasy 3A i 3B z SP nr 3 w Łodzi; dzieci z klas I-IV z SP
Specjalnej nr 145 w Łodzi. Współpracowało z nami 20 nauczycieli, w warsztatach w muzeum
odbywających się w ramach projektu łącznie wzięło udział

530

osób. Uroczyste

podsumowanie projektu będzie miało miejsce 28 stycznia 2020 r.


Projekt edukacyjny „Wysiedleni – otworzyć furtkę”

Głównym organizatorem projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia

Praktycznego,

a

ich

partnerami

przy realizacji:

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi, Bałucki Ośrodek Kultury, Wydawnictwo Literatura i
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.
Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2019 r. i skierowano go do uczniów
łódzkich szkół podstawowych i podejmował trudną problematykę wysiedleń ludności po II
wojnie światowej. Jednym z głównych celów projektu stało się poszerzenie wiedzy oraz
świadomości historycznej jego uczestników. Inspiracją do realizacji takiego projektu
edukacyjnego stała się książka dla dzieci i młodzieży autorstwa Doroty Combrzyńskiej-Nogal
pt. Wysiedleni.
Muzeum w ramach projektu miało za zadanie usystematyzować wiedzę dzieci
pozyskaną wcześniej we wspomnianej wyżej książki i z dramy zorganizowanej przez
pracowników Bałuckiego Ośrodka Kultury. W tym celu w Muzeum w grudniu 20219 r. odbył
się cykl prelekcji z elementami warsztatów dla wszystkich 8 klas biorących udział w
projekcie. Warsztaty poprowadził Piotr Spólnicki.
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W trzech spotkaniach w sumie wzięło udział 170 osób z następujących klas: klasa III z
SP nr 110; klasa III z SP nr 152; klasa IV z SP nr 83; klasa VI SP nr 24; klasa VII z SP nr 83;
klasa V z SP nr 170; klasa VI z SP nr 169; klasa V z SP nr 111.


Projekt edukacyjny „ Odzyskana Niepodległość”

W pierwszym kwartale 2019 r. kontynuowaliśmy i zakończyliśmy projekt edukacyjny
„Odzyskana Niepodległość”– projekt dla klas I-III szkoły podstawowej, organizowany we
współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i
Wydawnictwem Literatura (koordynacja: Kamila Lutek-Urbaniak; realizacja: Kamila
Lutek-Urbaniak, Piotr Spólnicki).
W ramach projektu podjęto następujące działania:
o Zorganizowano dwa warsztaty dla nauczycieli pt. W 100-lecie Niepodległości
Historia dla Najmłodszych.
o Przeprowadzono bezpłatne warsztaty dla klas zgłoszonych do projektu w
wyznaczonych terminach: I klasy – warsztaty Moja Ojczyzna – o Polsce i
symbolach narodowych; II klasa – warsztaty Wokół Święta 11 listopada – o
odzyskaniu niepodległości; III klasa – warsztaty Twarze Niepodległości – o
Polakach zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości z naciskiem na
legionistów polskich.
o Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Niepodległość" (s. 105.)
o Przeprowadzono konkurs dla nauczycieli na najlepszy pomysł na grę lub quiz
dla dzieci (o nim więcej w kategorii konkursy).

2) Oddział Martyrologii Radogoszcz
W 2019 r. pracownicy merytoryczni Oddziału Martyrologii Radogoszcz – dr Katarzyna
Czekaj-Kotynia, dr Jakub Parol oraz Beata Kowska zorganizowali trzy cykle spotkań
historycznych, szkolenie metodyczne dla nauczycieli, brali też udział w różnego rodzaju
akcjach i wydarzeniach o charakterze popularyzatorskim.


„Historia na Radogoszczu”

Począwszy od września 2019 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, w przedostatni lub
ostatni poniedziałek miesiąca organizowane są wykłady popularnonaukowe prowadzone
przez pracowników merytorycznych, mające na celu przybliżanie mieszkańcom Łodzi
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wojennej historii miasta, Polski, Europy. Tematyka wykładów jest związana z obchodzonymi
w danym miesiącu rocznicami historycznymi. Ze względu na przerwę w dostępie do sali
wykładowej Oddziału w listopadzie i grudniu, w ramach tego cyklu w 2019 r. zorganizowano
dotąd dwa wykłady:
o J. Parol, Armia Łódź 1939 r., 23.09.2019 r.
o J. Parol, Katastrofa (?) gibraltarska i śmierć gen. Władysława Sikorskiego,
21.10.2019 r.
Cykl wykładów popularnonaukowych „Historia na Radogoszczu” będzie kontynuowany w
2020 r., po otwarciu nowej wystawy w lutym b.r.


„Czwartki seniora”

W Oddziale Martyrologii Radogoszcz, średnio co drugi czwartek, zawsze o godz. 13.00,
odbywają się spotkania historyczne skierowane w szczególny sposób do seniorów. Ich
formuła jest różnorodna (prelekcje, warsztaty, spacery edukacyjne). Oferta „Czwartków
seniora” jest promowana nie tylko przez Muzeum, ale także w ramach miejskiego projektu
„Tytka Seniora”. W 2019 r. zorganizowano w Oddziale Martyrologii Radogoszcz następujące
spotkania z tej oferty:
o Spacer śladami wojny na Radogoszczu, 14.11.2019 r., K. Czekaj-Kotynia, J.
Parol, liczba uczestników: 5
o Prelekcja: Święta w Litzmannstadt, 28.11.2019, K. Czekaj-Kotynia, B.
Kowska, liczba uczestników: 5
o Prelekcja: Intelligentzaktion Litzmannstadt – prześladowania łódzkiej
inteligencji jesienią i zimą 1939 r., J. Parol, liczba uczestników: 6
Cykl spotkań historycznych „Czwartki seniora” będzie kontynuowany w 2020 r., po
otwarciu nowej wystawy w lutym b.r.


„Radogoszcz bez tajemnic” – oprowadzanie po odremontowanym Oddziale
Martyrologii Radogoszcz oraz nowoczesnych magazynach Muzeum Tradycji
Niepodległościowych

W 2019 r., w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego p.n. „Budowanie nowoczesnego
muzeum

dzięki

innowacyjnym

rozwiązaniom”

oraz

w

celu

promowania

i

upowszechniania jego rezultatów, w Oddziale Radogoszcz organizowane były cykliczne
oprowadzania po odremontowanych pomieszczeniach Oddziału oraz zlokalizowanych tu
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magazynach Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Program takich wydarzeń
popularyzatorskich obejmował każdorazowo:
o oprowadzanie po terenie więzienia Radogoszcz i klatce schodowej budynku
więziennego, ocalałej z pożaru w 1945 r.;
o oprowadzanie po magazynie malarstwa i prezentację najciekawszych
eksponatów;
o oprowadzanie po pracowni konserwacji papieru i zapoznanie z realiami pracy
konserwatora zabytków;
o oprowadzanie po magazynie broni i mundurów.
W roku sprawozdawczym 2019 przeprowadzono następujące oprowadzania w ramach
tego cyklu:


13.04.2019 r. – oprowadzanie dla harcerzy z Hufca Łódź – liczba uczestników: 20;



13.05.2019 r. – oprowadzanie w ramach imprezy miejskiej „Senioralia” – liczba
uczestników: 60;



18.05.2019 r. – oprowadzanie w ramach imprezy „Noc muzeów” – liczba
uczestników: 221;



05.06.2019 r. – oprowadzanie dla uczniów Katolickich Szkół SPSK w Łodzi – liczba
uczestników: 50;



17.06.2019 r. – oprowadzanie dla grupy uczestników z Domu pomocy społecznej
„Dojazdowa” w Łodzi – liczba uczestników: 9;



03.07.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 5;



23.07.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 15;



27.07.2019 r. – oprowadzanie w ramach imprezy miejskiej „Urodziny Łodzi”, liczba
uczestników: 30;



13.08.2019 r. - oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 17;



20.08.2019 r. – oprowadzanie dla grupy z Domu pomocy społecznej nr 6 w Łodzi,
liczba uczestników: 9;



20.08.2019 r. – oprowadzanie dla grupy z Domu pomocy społecznej w Zgierzu, liczba
uczestników: 13;



26.08.2019 r. – oprowadzanie dla podopiecznych Fundacji „Równe Szanse” w Łodzi,
liczba uczestników: 14;



27.07.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 2;



10.09.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 7;
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23.10.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 12;



25.11.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 2;



10.12.2019 r. – oprowadzanie otwarte, liczba uczestników: 6

Oddział Martyrologii Radogoszcz, grupa oprowadzana po magazynach, w ramach zajęć Radogoszcz bez tajemnic

W oprowadzanie po części historycznej Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz
zaangażowani byli pracownicy: dr Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jadwiga Pińskowska i dr
Jakub Parol. Część magazynową prezentowali pracownicy Działu Zbiorów: dr Karol
Jadczyk, Dariusz Marciniec, Katarzyna Mateja-Maracz, Magdalena Młynarska oraz
Główny Inwentaryzator – Michał Hankiewicz. Pracownię konserwacji udostępniała
konserwator zabytków Paulina Wach.
Łącznie uczestnikami cyklu spotkań w roku sprawozdawczym 2019 r. było 491 osób.


Spacery edukacyjne

Pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz – dr Katarzyna Czekaj-Kotynia oraz dr
Jakub Parol organizują również spacery edukacyjne, które wiodą trasami miejsc związanych
z historią II wojny światowej na Bałutach. W roku sprawozdawczym 2019 przeprowadzono
następujące spacery edukacyjne:
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o 27.07.2019 r. – Spacer śladami Sztabu Armii Łódź, K. Czekaj-Kotynia, J.
Parol, G. Wróbel (Oddział Gdańska), liczba uczestników: 9;
o 31.10.2019 r. – Spacer historyczny po miejscach związanych z martyrologią
Polaków w czasie II wojny światowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w
Łodzi, K. Czekaj-Kotynia, J. Parol, liczba uczestników: 30;
o 14.11.2019 r. Spacer śladami wojny na Radogoszczu – w ramach oferty
„Czwartki seniora”, K. Czekaj-Kotynia, J. Parol, liczba uczestników: 5;


Seminarium metodyczne: Lekcje (z)historii – wybrane aspekty metodyki nauczania
o wojnie

17 września 2019 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz odbyło się seminarium dla
nauczycieli przedmiotów humanistycznych w kształceniu formalnym. W wydarzeniu wzięło
udział 13 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Łodzi i regionu. Program
seminarium obejmował między innymi:
o prelekcję historyczną: W obliczu niemożliwych decyzji. Polityka Polski i
państw europejskich w przeddzień wybuchu II wojny światowej (K. CzekajKotynia);
o prezentację oferty edukacyjnej Oddziału Martyrologii Radogoszcz jako
przyczynek do dyskusji o metodyce nauczania o wojnie (K. Czekaj-Kotynia)
o prezentacyjne warsztaty edukacyjne: Kampania wrześniowa – palcem po
mapie (J. Parol)
o dyskusję podsumowującą: Lekcja o wojnie – temat trudny?


Dyskusja panelowa: Wrzesień 1939 r. – czas (dys)honoru?

4 października 2019 r. w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 odbyła się przygotowana i
zrealizowana przez pracowników merytorycznych Oddziału Martyrologii Radogoszcz
dyskusja panelowa. Panelistami wydarzenia byli:
- dr hab. Jacek Pietrzak, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
- dr Agnieszka Jędrzejewska, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
- dr Tomasz Toborek, Instytut Pamięci Narodowej
- dr Jakub Parol, Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Moderatorem dyskusji była dr Katarzyna Czekaj-Kotynia. W wydarzeniu wzięło udział 14
słuchaczy.
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Wydarzenia promocyjne

Udział w

wydarzeniach promocyjnych pozwala pracownikom Oddziału Martyrologii

Radogoszczu w sposób bezpośredni prezentować szerokiemu gronu odbiorców ofertę
edukacyjną Oddziału oraz popularyzować wiedzę o radogoskim więzieniu jako miejscu
pamięci. W roku 2019 pracownicy Oddziału brali udział w następujących akcjach i imprezach
promocyjnych:
o 13-14.03.2019 r. XXII Targi Edukacyjne w Atlas Arenie – K. Czekaj-Kotynia,
J. Pińskowska, J. Parol
o 22-23.03.2019 r. – Targi Turystyczne „Na styku kultur”, Expo-Łódź - K.
Czekaj-Kotynia, J. Pińskowska, J. Parol
o 07.10.2019 r. - Promocja oferty edukacyjnej dla seniorów Muzeum Tradycji
Niepodległościowych

na

wykładzie

Krzysztofa

Piątkowskiego,

wiceprezydenta Łodzi, na Uniwersytecie III Wieku Uniwersytetu Łódzkiego –
J. Parol
o 17.10.2019 r. - Promocja oferty edukacyjnej dla seniorów Muzeum Tradycji
Niepodległościowych

na

wykładzie

Krzysztofa

Piątkowskiego,

wiceprezydenta Łodzi, na Uniwersytecie III Wieku Politechniki Łódzkiej – J.
Parol
o 24.11.2019 r. - IX Targi ciekawej książki - Sprzedaż publikacji wydanych
przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, J. Parol, B. Kowska

3) Odział Stacja Radegast
Pracownicy Oddziału poza przeprowadzanymi regularnie lekcjami muzealnymi podejmowali
szereg innych inicjatyw, wychodzących poza ustalone ramy. Przykładem był tzw. dzień
studyjny (trwający 5-6h), będący rozszerzoną formą edukacji – łączącą w sobie warsztat
muzealny, oprowadzanie po terenie Stacji Radegast i zwiedzania przestrzeni dawnego getta.
W ramach tych różnych inicjatyw można wymienić m.in. następujące inicjatywy:


Andrzej Grzegorczyk, prowadzenie wizyty studyjnej w ramach seminarium dla
nauczycieli z Polski i Niemiec pt. Pamięć w polsko-niemieckiej wymianie uczniów,
której organizatorami byli Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung z
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siedzibą w Hamburgu oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w
Chełmnie nad Nerem (2 marca; liczba uczestników: 15 osób);


Bogdan Galas, Andrzej Grzegorczyk, prowadzenie wizyty studyjnej pt. Szlakiem
pamięci Żydów łódzkich, organizowanej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Wielkiego w Kole oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im.
Karola Szymanowskiego w Kole przez Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (23 maja, liczba uczestników: 40 osób);



Andrzej Grzegorczyk, Artur Kołodziejczyk, warsztaty przeprowadzone dla
młodzieży polsko-niemieckiej (IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie), w
ramach realizowanej przez szkołę projektu edukacji o Zagładzie finansowanego przez
Fundacje

Polsko-Niemieckiej

Współpracy

Młodzieży

(14

czerwca,

liczba

uczestników: 40 osób);


Organizacja seminarium edukacyjnego dla przewodników pt. Getto łódzkie – Stacja
Radegast. Celem szkolenia było praktyczne wsparcie dla osób oprowadzających,
umożliwiając im zapoznanie z dziejami getta łódzkiego. W trakcie seminarium
uczestnicy zapoznali się m.in. ze specyfiką miejsca pamięci, jego edukacyjnymi
możliwościami wraz z pracą z głównym elementem ekspozycji – makietą getta.
Organizatorem wydarzenia było Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
Oddział Stacja Radegast we współpracy z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Kołem Przewodników Turystycznych im. Rajmunda Rembielińskiego
przy łódzkim oddziale PTTK. (11 października, liczba uczestników: 50 osób).
Koordynator: Marcin Gawryszczak
Osoby zaangażowane: Bogdan Galas, Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk,
Paula Krzykowska.



Organizacja seminarium edukacyjnego dla nauczycieli pt. Edukacja pozaszkolna w
miejscu pamięci Stacja Radegast. Celem szkolenia było praktyczne wsparcie dla
nauczycieli, umożliwiając im zapoznanie z dziejami getta łódzkiego. W trakcie
seminarium uczestnicy zapoznali się m.in. ze specyfiką miejsca pamięci oraz jego
ofertą

edukacyjną.

Organizatorem

wydarzenia

było

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Stacja Radegast we współpracy z Centrum
Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. (13 grudnia, liczba uczestników: 25
osób).
Koordynator: Marcin Gawryszczak
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Osoby

zaangażowane:

Marcin

Gawryszczak,

Andrzej

Grzegorczyk,

Paula

Krzykowska.


Organizacja zajęć o charakterze warsztatowym dla studentów Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego, poświęconych dziejom Łodzi – zajęcia realizowane na
podstawie umowy o współpracy (październik-listopad)



Bogdan Galas, Andrzej Grzegorczyk, prowadzenie wycieczki organizowanej w
ramach łódzkich Targów Turystycznych pt. Śladami getta łódzkiego (24 marca,
liczba uczestników: 80 osób);



Andrzej Grzegorczyk, Muzeum Miasta Łodzi, prowadzenie wycieczki pt. Śladami
zaginionego kwartału (9 września, liczba uczestników: 80);



Andrzej Grzegorczyk, prowadzenie wycieczki organizowanej w ramach współpracy z
Okręgową Izbą Radców Prawnych pt. Śladami getta łódzkiego (16 listopada, liczba
uczestników: 30 osób);



Koncert pt. „Za dziesięć dziesiąta. Wyśpiewać żywy pomnik miłości”, akcja
artystyczna inspirowana trylogią Chavy Rosenfarb pt. Drzewo życia w reż. Jane
Arnfield i kompozycji Katie Doherty z udział Chóru Żydowskiego CLIL. Koncert
odbywało się w Oddziale Stacja Radegast w ramach wydarzeń towarzyszących 75.
Rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto (27 sierpnia, liczba uczestników: 70 osób).

Oddział Stacja Radegast, 27 sierpnia, koncert pt. Za dziesięć dziesiąta. Wyśpiewać żywy pomnik miłości
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Organizacja cyklu spacerów edukacyjnych pt. Śladami getta łódzkiego w ramach
których miało miejsce siedem (7) comiesięcznych wycieczek z przewodnikiem po
terenie dawnego getta (liczba uczestników: 760 osób). Koordynatorem cyklu był
Andrzej Grzegorczyk:
o Izabela Terela, pt. Południowa granica getta, (28 kwietnia, liczba uczestników:
120 osób);
o Andrzej Grzegorczyk, pt. światłoCZUŁOŚĆ. Śladem fotografii getta, (26 maja,
liczba uczestników: 80 osób);
o Andrzej Grzegorczyk, pt. Północna granica getta, (30 czerwca, liczba
uczestników: 60 osób);
o Andrzej Grzegorczyk, pt. Marysin, (28 lipca, liczba uczestników: 100 osób);
o Marcin Gawryszczak, pt. Stacja kolejowa getta, (25 sierpnia, liczba uczestników:
120 osób);
o Bogdan Galas, pt. Życie w getcie, (29 września, liczba uczestników: 80 osób);
o Artur Kołodziejczyk, pt. Najmniejszy fragment getta, (27 października, liczba
uczestników: 200 osób).

28 kwietnia – Izabela Terela prowadzi spacer pt. Południowa granica getta.

95



Organizacja dwóch (2) wyjazdów studyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi
do Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
(liczba uczestników: 90 osób), koordynatorem był Andrzej Grzegorczyk:
o (10 sierpnia, liczba uczestników: 50 osób)
o (14 grudnia, liczba uczestników: 40 osób)

4. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze
W roku 2019 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 2019 Muzeum partycypowało, zorganizowało bądź
współorganizowało m.in. w następujące wydarzenia:


77. Rocznica likwidacji obozu cygańskiego w getcie łódzkim (10 stycznia; liczba
uczestników:

40

osób;

miejsce:

Kuźnia

Romów).

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi było współorganizatorem uroczystości (wraz z
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi). W obchodach uczestniczyli
przedstawiciele

korpusu

dyplomatycznego,

władz

samorządowych,

romskich

stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzież i mieszkańcy Łodzi.


Obchody upamiętniające 74. rocznicę tragedii radogoskiej i koniec okupacji
niemieckiej w Łodzi – 19.01.2019 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
więźniów Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. Szacuje się, iż zginęło
ok. 1000-1500 osób. Eksterminacji dokonano na kilkanaście godzin przed
wkroczeniem do Łodzi Armii Czerwonej.
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IX Dni Pamięci - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu (27 stycznia; liczba uczestników: 60 osób; miejsce: Stacja Radegast).
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było partnerem obchodów. Na
terenie Stacji Radegast odbyły się oficjalne uroczystości połączone ze złożeniem
kwiatów i okolicznościowymi przemówieniami.



Radogoska Noc Pamięci upamiętniająca 74. rocznicę pochówku ofiar masakry w
Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz – 17.02.2018 r. Jest to
wydarzenie cykliczne, organizowane w Oddziale Martyrologii Radogoszcz każdego
roku (począwszy od 2017 r.) dla upamiętnienia uroczystego pogrzebu 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 2019 r.
uczciło ich pamięć poprzez organizację ekumenicznego nabożeństwa przed
sarkofagiem radogoskim. Odczytano również fragmenty Biblii oraz w krótkim
wystąpieniu przypomniano historię więzienia i tragedię jego ofiar. Podsumowaniem
Nocy pamięci było zapalenie i złożenie zniczy pod Mauzoleum.

17 lutego 2019 – Radogoska Noc Pamięci



Dni Józefa Piłsudskiego po raz kolejny upamiętniły rocznicę aresztowania Józefa
Piłsudskiego w 1900 roku i osadzenie go przy ulicy Gdańskiej 13. W ramach dni (2022 lutego) zorganizowano panel dyskusyjny poświęcony historii w kulturze (goście:
dr Andrzej Kompa – prodziekan Wydziały Filozoficzno-Historycznego UŁ, dr Natalia
Lemann – wykładowczyni Wydziału Filologicznego UŁ, Krzysztof Dudek – dyrektor
Teatru Nowego im. Kazimierza Deymka), spotkanie z autorami słuchowiska
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„Katastrofa Łódzka”, wykład na temat pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
wycieczkę szlakiem Józefa Piłsudskiego oraz grę terenową „Uwolnij Piłsudskiego”
odbywającą się na terenie Oddziału Gdańska Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi. We wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział około 150 osób.


W ramach Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych zorganizowany został wykład dr
Tomasza Toborka z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Prelegent przedstawił
historię powojennej konspiracji ze szczególnym uwzględnieniem losów żołnierzy
podziemia niepodległościowego z okręgu łódzkiego. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Prelekcji wysłuchało około 60 osób.



8 marca z okazji Dnia Kobiet Muzeum Tradycji Niepodległościowych zorganizowano
Noc Kobiet poświęconą kobietom uwięzionym przy ul. Gdańskiej 13. Event
podzielony był na dwie części – performatywne czytanie fragmentów wspomnień
Barbary Cygańskiej-Wiland oraz zwiedzanie części wystawy więziennej poświęconej
więzieniu w okresie II wojny światowej i okresu powojennego. W imprezie wzięło
udział 40 osób.



22-23 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.



12 kwietnia – udział pracownika Muzeum w łódzkich obchodach Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskich.



14 i 21 maja Muzeum uczestniczyło w VI Łódzkich Senioraliach. Wszystkie
Oddziały Muzeum przygotowały w tych dniach ofertę dedykowaną tej grupie.



18 maja – odbyła się Noc Muzeuów – wszytkie Oddziały Muzeum przy Gdańskiej i
Oddział Stacja Radegast były otwarte dla zwiedzających w godzinach trwania
wydarzenia

(18.00-01.00). W Oddziale Martyrologii Radogoszcz zorganizowano

nocne oprowadzanie po terenie radogoskiego więzienia (wraz z wprowadzeniem gości
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do zamkniętej zwykle klatki schodowej fabryki, ocalałej z pożaru w 1945 r.)
Uczestnicy oprowadzania zwiedzali także odremontowane magazyny Muzeum
Tradycji Niepodległościowych oraz pracownię konserwatora papieru.


Rocznica powstania łódzkiego 1905 - w ramach rocznicy 21 czerwca zorganizowano
wycieczkę szlakiem rewolucji 1905 roku. Uczestniczyło w niej 20 osób. Zwiedzający
zobaczyli Oddział Muzeum przy ul. Gdańskiej 13, ul Wschodnią (miejsce pierwszych
zamieszek), skrzyżowanie ul. Wschodniej i Rewolucji 1905, Plac Wolności oraz
skrzyżowanie ul. Ogrodowej z Gdańską, gdzie w czasie powstania łódzkiego stały
barykady.



Noc w Więzieniu - w dniu 27 lipca 2019 roku, w ramach Urodzin Łodzi, w Oddziale
Gdańska Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi odbyła się impreza „Noc w
Więzieniu”, której celem jest zapoznanie Łodzian z historią więzienia przy ul.
Gdańskiej 13. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie więziennej przeprowadzili dr
Sebastian Adamkiewicz, dr Agnieszka Jędrzejewska, dr Sylwia Wielichowska oraz
kustosz Grzegorz Wróbel. W ramach zwiedzania goście mogli obejrzeć również
sceniczną interpretację jednej ze scen przygotowywanego wówczas słuchowiska
„Danzigerstrasse 13”. W imprezie wzięło udział około 300 osób.

27 lipca 2019, Muzeum przy Gdańskiej – „Noc w Więzieniu”.
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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.



Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti (2 sierpnia, liczba
uczestników: 70 osób). Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było
współorganizatorem uroczystości (wraz z Centrum Doradztwa i Informacji dla
Romów w Polsce z siedzibą w Pabianicach we współpracy z Teatrem Szwalnia w
Łodzi). W obchodach w Kuźni Romów uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, romskich stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzież
i mieszkańcy Łodzi. Uroczystością oficjalnym towarzyszyła instalacja artystyczna
„NieObcy”, autorstwa Ewy Łukasiewicz (Teatr Szwalnia w Łodzi), stypendystki
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



75. Rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto (29 sierpnia, liczba uczestników: 400
osób). Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było gospodarzem i
partnerem uroczystości. Na terenie Oddziału Stacja Radegast miały miejsce oficjalne
uroczystości. W obchodach uczestniczyli Ocalali z getta, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego, władze krajowe i samorządowe różnych szczebli, przedstawiciele
miast partnerskich Łodzi, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele stowarzyszeń i
organizacji społecznych, mieszkańcy Łodzi.



1 września o godz. 17.00 w Muzeum przy Gdańskiej odbyło się pierwsze oficjalne
odsłuchanie słuchowiska „Danzigerstrasse 13” (więcej o słuchowisku zob. s. 116).
W odsłuchaniu uczestniczyli producenci, aktorzy, historycy regionaliści, zaproszeni
goście, a także syn Barbary Cygańskiej - Piotr Wiland. Premiera miała także charakter
otwarty. W sumie wzięło w niej udział około 80 osób. Po premierze odbyła się
rozmowa z autorami zarejestrowana przez Radio Łódź i wyemitowana po radiowym
odtworzeniu słuchowiska.
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1 września 2019, Muzeum przy Gdańskiej – premiera słuchowiska Danzigerstrasse 13



XVII Ognisko integracyjne – 05 września 2019 r. – pracownicy Oddziału
Martyrologii Radogoszcz – K. Czekaj-Kotynia i K. Mateja-Maracz wzięli udział w
XVII

Ognisku

integracyjnym

dla

osób

starszych

i

niepełnosprawnych,

organizowanym przez 6 Dom pomocy społecznej z ul. Złotniczej 10 w Łodzi. Samo
ognisko odbyło się w Ośrodku edukacji ekologicznej przy ul. Wycieczkowej 107.
Oddział prowadzi stałą współpracę z DPS nr 6 w Łodzi. Ognisko było okazją do
zaprezentowania w środowisku seniorów oraz osób niepełnosprawnych oferty
Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz promowanie wśród nich wiedzy o
historii Łodzi i regionu.



Podróż Pamięci (4 października, liczba uczestników: 200; miejsce). Muzeum
Tradycji Niepodległościowych było partnerem wydarzenia organizowanego przez
Urząd Miasta Łodzi, Chorągiew Łódzką Związku Harcerstwa Polskiego oraz
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, którego celem był wyjazd upamiętniający
75. Rocznicę likwidacji getta łódzkiego młodzieży z łódzkich szkół do Muzeum101

Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Wyjazd został poprzedzony uroczystością na
terenie Oddziału Stacja Radegast, w której wzieli udział przedstawiciele władz
samorządowych m.in. Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Miasta Łodzi. W
wyjeździe wzięło udział dwóch pracowników Oddziału – Marcin Gawryszczak i Paula
Krzykowska, jako wsparcie merytoryczne w trakcie podróży i zwiedzania Muzeum
przez młodzież.


24 października – odbył się jubileusz związany z 60-leciem istnienia Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Obchody jubileuszowe składały się z dwóch
zasadniczych części. W godzinach 10.00-14.00 w Muzeum przy Gdańskiej odbyła się
zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich sesja
popularnonaukowa poświęcona edukacji muzealnej. Następnie o godz. 18.00 w Sali
Lustrzanej, Muzeum Miasta Łodzi odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, której
towarzyszyła część artystyczna (projekcja specjalnie na tę okazję przygotowanego
reportażu dotyczącego działalności placówki oraz występ solistki Teatru Wielkiego w
Łodzi – Joanny Woś), a także wręczenie medali jubileuszowych osobom szczególnie
zasłużonych dla placówki. Wyjątkowym momentem było wręczenie Muzeum, przez
przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnego Medalu
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

24 października 2019 – Muzeum otrzymuje Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
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11 listopada – Narodowy Dzień Niepodległości – w ramach tego Święta Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprezentowało stoisko na pikniku
niepodległościowym organizowanym w łódzkiej Manufakturze. Na stoisku można
było zakupić publikacje wydane przez muzeum, wykonać okolicznościowe przypinki,
wziąć udział w warsztatach tworzenia flag narodowych lub ułożyć historyczne puzzle.
W ramach pikniku prezentowana także była wystawa „Łodzianie dla Niepodległej.
Stoisko tego dnia mogło odwiedzić kilka tysięcy osób. Dzień wcześniej – 10
listopada – Muzeum przy Gdańskiej odbyła się impreza pod nazwą „Toast za
Niepodległą”. W jej ramach zorganizowany zostało m.in. oprowadzanie kuratorskie
po wystawach oraz koncert pieśni patriotycznych. 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.

10 listopada, Muzeum przy Gdańskiej – Toast za Niepodległą
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11 listopada 2019 – stanowisko Muzeum podczas Pikniku Niepodległościowego w Manufakturze



22-24 listopada 2019 odbyły się IX Targi ciekawej książki – w których
uczestniczyło Muzeum, które na swoim stoisku sprzedawało wydane przez siebie
publikacje.



Zakończenie projektu budowy Makiety Litzmannstadt Getto (10 grudnia, liczba
uczestników: 50; miejsce: Stacja Radegast). Spotkanie – oficjalna prezentacja
ukończonej makiety prezentującej wygląd getta łódzkiego, wiernie odtwarzająca jego
historyczny wygląd z maja 1942 r. Ten unikatowy na skalę kraju model
jest jednocześnie, największą makietą historyczną w Polsce (o powierzchni 40 m2,
w skali 1:400). W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych m.in.
poseł Krzysztof Piątkowski, władz samorządowych: Małgorzata Moskwa-Wodnicka,
wiceprezydent Miasta Łodzi, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,
mieszkańcy Łodzi.
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5. Konkursy
Wśród zorganizowanych w 2019 r. konkursów do najbardziej interesujących, jeśli
chodzi o zawartość merytoryczną, zasięg edukacyjny i walory wychowawcze, należy zaliczyć
następujące:


Konkurs

plastyczny

dla

dzieci

„Niepodległość”

towarzyszący

projektowi

edukacyjnemu "Odzyskana Niepodległość" – luty-marzec 2019 r.
Odbiorcami konkursu byli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (w konkursie moli
brać udział tylko i wyłącznie uczniowie z klas biorących udział w projekcie
edukacyjnym „Odzyskana Niepodległość”).
Celem konkursu było:
o budzenie tożsamości narodowej u uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej;
o przybliżanie

tematyki

historycznej

związanej

z

polskimi

tradycjami

niepodległościowymi;
o wykorzystanie wybranych motywów z dziejów Polski do samodzielnej
twórczości małego dziecka (lepsze zrozumienie polskiej historii narodowej);
o wykorzystanie

umiejętności

plastycznych

w

przekazywaniu

treści

historycznych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać indywidualną pracę plastyczną na
wybrany temat:
o przedmiot związany z polskimi drogami do niepodległej;
o polskie symbole narodowe;
o postać historyczna zasłużona dla Polski.
Praca miały być wykonana na powierzchni płaskiej: malarstwo, rysunek, grafika (z
pominięciem technik komputerowych) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie
większym

niż

A-3,

z

wykorzystaniem

techniki

farby

plakatowej/kredki

świecowej/pasteli/technika mieszana. Jedna klasa nie mogła przekazać do konkursu
więcej niż 5 prac.
Statystyka: Do konkursu zgłoszono 60 prac z 10 różnych szkół w Łodzi. Konkurs był
podzielony na 3 kategorie: I pierwsze klasy; II drugie klasy; III trzecie. Z każdej
kategorii wyłoniono po trzech laureatów, którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, a ich prace były prezentowane w muzeum w okresie marzec – maj 2019 r.
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Partnerzy: Wydawnictwo Literatura; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia Praktycznego


Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub grę dydaktyczną "Niepodległość"
towarzyszący projektowi edukacyjnemu "Odzyskana Niepodległość" – luty-marzec
2019 r.
Odbiorcami konkursu byli nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, biorący udział w
projekcie edukacyjnym „Odzyskana Niepodległość”.
Celami konkursu było:
o upowszechnianie ciekawych metod i form realizacji

treści edukacji

patriotyczno-obywatelskiej z uczniami;
o wdrażanie

do

generowania

autorskich

innowacyjnych

rozwiązań

metodycznych służących efektywnemu przyswajaniu treści historycznych
uczniów klas I-III.
Przedmiotem konkursu były do wyboru:
o wykonanie propozycji gry dydaktycznej bez, lub z wykorzystaniem narzędzi
TIK gotowej do użytku w pracy z uczniami wraz z załączonym opisem
uwzględniającym: nazwę, adresata, cele, zastosowanie, poziom oraz instrukcję
obsługi;
o opracowanie scenariusza zajęć z opisem autorskich: ćwiczeń, zabaw,
krzyżówek, rebusów
Prace konkursowe miały być opracowane według załączonych do regulaminu
schematów opisu gry i scenariusza zajęć
Statystyka: W konkursie wzięło udział 12 nauczycieli, spośród których wyłoniono 4
laureatów.
Partnerzy: Wydawnictwo Literatura; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia Praktycznego.


Konkurs plastyczny „W dworku Państwa Piłsudskich” towarzyszący projektowi
edukacyjnemu „Ziuk Opowieści o Józefie Piłsudskim” – maj-czerwiec 2019 r.
Odbiorcami konkursu byli uczniowie klas III-VIII szkoły podstawowej; III klas
gimnazjum; I klas szkół średnich (w konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie
uczniowie z klas biorących udział w projekcie edukacyjnym (Ziuk – opowieści o
Józefie Piłsudskim).
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Cele konkursu:
o budzenie tożsamości narodowej;
o przybliżanie

tematyki

historycznej

związanej

z

polskimi

tradycjami

niepodległościowymi;
o wykorzystanie wybranych motywów z dziejów Polski do samodzielnej
twórczości;
o wykorzystanie

umiejętności

plastycznych

w

przekazywaniu

treści

historycznych.
Uczestnicy konkursu zainspirowani książką A. Czerwińskiej-Rydel Ziuk. Opowieść o
Józefie Piłsudskim mieli za zadanie wykonać indywidualną pracę plastyczną na temat
wybranej sceny z życia małego Ziuka (Józefa Piłsudskiego) z czasów, gdy rodzina
Piłsudskich zamieszkiwała dworek w Żułowie. Praca miały być wykonane na
powierzchni

płaskiej:

malarstwo,

rysunek,

grafika

(z

pominięciem

technik

komputerowych) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3, z
wykorzystaniem

techniki

farby

plakatowej/kredki

świecowej/pasteli/technika

mieszana/kolaż.
Statystyka: Prace zostały ocenione podczas obrad Komisji Konkursowej w dniu 12
czerwca 2019 r. Prace były oceniane wg. trzech kategorii wiekowych: klasy III-V
Szkoły Podstawowej; Klasy VI-VII Szkoły Podstawowej i gimnazjum; Szkoły Średnie.
W konkursie spośród 120 prac zastały wyłonione we wszystkich trzech kategoriach
wiekowych po trzy pierwsze miejsca. Związku z tym, iż spośród zgłoszonych prac
zdecydowanie dominowały te wykonane przez młodsze dzieci (75 ze 120 prac), to
komisja konkursowa w pierwszej kategorii wiekowej postanowiła przyznać dodatkowo
4 wyróżnienia. Prace nagrodzonych były prezentowane w muzeum przez wakacje w
2019 r.
Partnerzy i Patronaty:
o partnerzy: Wydawnictwo Literatura; Widzewskie Domy Kultury;
o patroni honorowi: Rzecznik Praw Dziecka; Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku; IPN Odział w Łodzi; Kuratorium światy w Łodzi; Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
o patroni medialni: TVP Łódź; Radio Łódź


Konkurs wiedzy o II wojnie światowej na 80-tą rocznice wybuchu wojny – wrzesieńlistopad 2019 r.
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Celem konkursu była popularyzacja wiedzy historycznej oraz wyposażenie uczniów w
wiedzę i umiejętności, które będą im potrzebne podczas różnych egzaminów. Format
konkursu to test obejmujący pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze
znajomości ikonografii historycznej i map. Arkusz konkursowy zostanie zakończony
zadaniem, w którym będzie wymagana wypowiedź pisemna.
Odbiorcami byli uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej; Szkoły Średnie
Statystyka: W konkursie wzięło udział 80 osób z 22 różnych szkół (szkoły
ponadpodstawowe: XII LO; XXVI LO; II LO; IV LO; XV LO; Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 5; LO w Koluszkach; Zespół Szkół Zawodowych w
Aleksandrowie Łódzkim; Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich; LO w
Tuszynie i 41 szkoły podstawowe: SP nr 122; SP nr 11; SP nr 189; Szkoła Muzyczna
im. Moniuszki; SP nr 162; SP nr 116; SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim; SP nr 184;
SP nr 193; SP nr 58; SP nr 111; SP nr 46). Z tych 80 osób 61 osiągnęło pułap 40/70
pkt. (ilość punktów wymagana do zdobycia tytułu laureata konkursu i zdobycia
dyplomu. Posiedzenie komisji przebiegło bez zakłóceń. W konkursie postanowiono
przyznać w I kategorii wiekowej (SP) 3 nagrody (I miejsce; II miejsce; dwa III miejsca)
oraz 5 wyróżnień, w drugiej kategorii wiekowej (szkoły ponadpodstawowe)
przyznaliśmy 3 nagrody (I miejsce; II miejsce; III miejsce) i 2 wyróżnienia.
Partnerzy i Patronaty:
o partnerzy: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego;
o patroni honorowi: Kuratorium Oświaty w Łodzi; Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku


Konkurs plastyczny „Twarze II wojny światowej” na 80-tą rocznicę wybuchu wojny
- wrzesień-listopad 2019 r.
Odbiorcami byli uczniowie klas III-VIII Szkoły Podstawowej; Szkoły Średnie.
Cele konkursu:
o Budzenie zainteresowania historią: konkurs miał na celu przybliżenie młodym
uczestnikom

tematyki

historycznej

związanej

z

II

wojną

światową.

Wykorzystanie motywów z dziejów Polski w samodzielnej twórczości młodego
artysty umożliwia lepsze zrozumienie polskiej historii narodowej. Chcieliśmy,
aby udział w konkursie był impulsem do lepszego poznania naszej tożsamości
narodowej.
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o Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, na której zostanie
przedstawiona wybrana postać związana z II wojną światową, którą twórca pracy uważa
za osobę zasłużoną dla Polski w latach 1939-1945. Praca powinna być wykonana na
powierzchni

płaskiej:

malarstwo,

rysunek,

grafika

(z

pominięciem

technik

komputerowych) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3, z
wykorzystaniem techniki: farby plakatowej/kredki świecowej/pasteli/ołówka/technika
mieszana. Prace oceniane będą pod względem: zgodności z tematem przewodnim;
komunikatywności dla odbiorcy; jakości wykonania; oryginalności i pomysłowości
ujęcia tematu.
Statystyka: Na konkurs dostarczono 278 prac z całej Polski, ale 36 zostało
zdyskwalifikowanych z powodu niezgodności z regulaminem konkursu, ostatecznie
więc do oceny komisji konkursowej przystąpiły 242 prace. W każdej z trzech kategorii
wiekowej wyłoniono po trzy pierwsze miejsca i po kilka wyróżnień. Prace są
prezentowane w muzeum od listopada 2019 r.
Partnerzy i Patronaty:
o partnerzy: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego;
o patroni honorowi: Kuratorium Oświaty w Łodzi; Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku; Poleski Ośrodek Sztuki.



Konkurs

plastyczny

„Stanisław

Moniuszko”

towarzyszący

projektowi

edukacyjnemu „Opowieści o Stanisławie Moniuszce” – listopad-grudzień 2019 r.
Odbiorcami byli uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej (w konkursie mogli wziąć
udział tylko i wyłącznie uczniowie z klas biorących udział w projekcie edukacyjnym
(Opowieści o Stanisławie Moniuszce).
Cele konkursu:
o budzenie tożsamości narodowej;
o przybliżanie tematyki historycznej;
o rozwijanie samodzielnej twórczości;
o wykorzystanie

umiejętności

plastycznych

historycznych.
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w

przekazywaniu

treści

Uczestnicy konkursu zainspirowani książką I. Klebańskiej Hej, zagrajcie siarczyście!
Opowieści o Stanisławie Moniuszce mieli za zadanie wykonać indywidualną pracę
plastyczną dotyczącą plastycznego wyobrażenia postaci Stanisława Moniuszki lub
wybranej sceny z jego życia. Praca powinna być wykonana na powierzchni płaskiej:
malarstwo, rysunek, grafika (z pominięciem technik komputerowych) o formacie nie
mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3, z wykorzystaniem techniki farby
plakatowej/ kredki świecowej/pasteli/technika mieszana/kolaż.
Statystyka: do konkursu zgłoszono 113 prac i był on podzielony na cztery kategorie
wiekowe: I pierwsze klasy; II drugie klasy; III trzecie klasy; IV czwarte klasy. W każdej
kategorii wiekowej wyłoniono po trzy najlepsze prace, dodatkowo w sumie przyznano 6
wyróżnień i jedną nagrodę. Prace będą prezentowane w Muzeum od 29 stycznia 2020.
Partnerzy i Patronaty:
o partnerzy: Wydawnictwo Literatura; Widzewskie Domy Kultury;
o patroni honorowi: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego; Stowarzyszenie Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.



Konkurs plastyczny „Zbuntowane Słowa w Komiksie” towarzyszący projektowi
edukacyjnemu „Zbuntowane Słowa” – listopad-grudzień 2019 r.
Odbiorcami byli uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej i I-II szkoły średniej (w
konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie uczniowie z klas biorących udział w
projekcie edukacyjnym (Zbuntowane Słowa).
Cele konkursu:
o budzenie tożsamości narodowej;
o przybliżanie tematyki historycznej;
o rozwijanie samodzielnej twórczości;
o wykorzystanie

umiejętności

plastycznych

w

przekazywaniu

treści

historycznych.
Uczestnicy konkursu zainspirowani książką J. Papuzińskiej Zbuntowane Słowa mieli za
zadanie wykonać indywidualną pracę plastyczną – komiks. Młody artysta miał za
zadanie wyobrazić sobie, że żyje w czasach PRL-u i działa w podziemnej drukarni, w
której ma wykonać komiks o charakterze propagandowym wymierzony przeciwko
władzy komunistycznej rządzącej w Polsce. Komiks miał się składać minimum z 4
rysunków i w całości zajmować powierzchnię nie mniejszą niż A-4 i nie większą niż
110

A-2. Prace mogły być stworzona z wykorzystaniem różnych technik plastycznych z
wyłączeniem technik komputerowych.
Statystyka: do konkursu zgłoszono 25 prac w jednej kategorii wiekowej. Zostały
wyłonione trzy najlepsze prace, które od 29 stycznia 2020 będą prezentowane w
Muzeum.
Partnerzy i Patronaty:
o partnerzy: Wydawnictwo Literatura; Widzewskie Domy Kultury
o patroni honorowi: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego; IPN Oddział w Łodzi.

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 2019 okazał się natomiast
wyjątkowym czasem zakończenia ważnych dla funkcjonowania Muzeum projektów.


W ramach projektów unijnych Muzeum Tradycji Niepodległościowych zakończyło w
2019 roku pod kątem rzeczowym (zostało rozliczenie projektu) projekt pn.
„Budowanie nowoczesnego muzeum, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.

Umowę o dofinasowanie Muzeum podpisało 30 sierpnia 2017 roku, natomiast prace
budowlane rozpoczęto w marcu 2018 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Łódzkiego 2014-2020 – „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.
Celem projektu jest: zwiększenie dostępności oraz rozwoju zasobów kulturowych
miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych –
Oddział Martyrologii Radogoszcz i Oddział Stacja Radegast. Grupą docelową projektu są
mieszkańcy Łodzi oraz całego województwa łódzkiego – wszyscy odwiedzający miejsca
martyrologii.
W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace budowlano-remontowe:
Oddział Stacji Radegast:
o remont ścian, rampy kolejowej z otoczeniem, remont i termomodernizacja
dachu, przebudowa instalacji c.o., wod-kan., w ramach zagospodarowania
terenu: naprawa dylatacji, nowe pokrycia stropu przy budynku Tunelu-Pomnik
Zagłady Żydów; naprawa nawierzchni brukowej, zakup wyposażenia (montaż
nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej
elastyczne

aranżowanie

wystaw).

W

ramach

prac

związanych

z

zagospodarowaniem terenu został wykonany nowy podjazd dla osób z
niepełnosprawnościami przy Holu Miast wraz z położeniem nawierzchni
betonowej wokół budynku. Ponadto zostały zmodernizowane istniejące
systemy antywłamaniowe i telenadzoru (identyfikacja wizualna, monitoring).
Oddział Martyrologii Radogoszcz:
o roboty budowlane polegające m.in. na poprawie stanu technicznego
budynków, dostosowaniu budynku wystawienniczego do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami,

dostosowaniu

budynku

administracyjno-

magazynowego do prawidłowego przechowywania zabiorów historycznych,
oraz pracowni konserwatorskiej wraz z możliwością monitoringu warunków
mikroklimatycznych, pracach remontowych związanych z zagospodarowaniem
terenu, zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i
multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw). Adaptacja
przestrzeni na potrzeby powierzchni biurowej w budynku administracyjnomagazynowym dla pracowników administracyjnych i merytorycznych;
stworzenie nowej przestrzeni do przeprowadzania kwerend (miejsce obsługi
interesantów); montaż instalacji monitoringu i alarmu antywłamaniowego,
prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu i istniejącej
architektury.
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W oparciu o zakup nowego wyposażenia, obu oddziałom Muzeum zostały nadane nowe
funkcje w postaci utworzenia nowego programu merytorycznego (wraz ze ścieżkami
edukacyjnymi), bazującego na nowoczesnych technikach wystawienniczych, co przyczynia
się do poszerzenia oferty kulturalnej. W ramach zarządzania projektem przewidziano
realizację usługi promocji projektu, nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu.
Wartość całkowita projektu to 7 865 314,07zł,
kwalifikowalnych

Projektu

wynosi

4 727 116,63

zł,

w tym wartość wydatków
łączna

wartość

wydatków

niekwalifikowalnych to 3 138 197,44 zł. Wartość dofinansowania z UE 4 018 049,11 zł. z
Budżetu Państwa 94 542,33 zł. Wkład własny pozyskany z Urzędu Miasta Łodzi w wysokości
3 752 722,63 zł.
Obecnie muzeum oczekuje na rozliczenie projektu.


W 2019 roku Muzeum rozpoczęło starania o dofinansowanie projektu pn.
„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt wpisany jest do Gminnego Programu Operacyjnego Miasta Łodzi –
Przedsięwzięcie nr 105, szacowana wartość projektu to 8 000 000,00 zł.

Konieczność remontu wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku Muzeum przy
Gdańskiej. W ramach remontu przewiduje się m.in. wykonanie prac konserwatorskich i
budowlanych niezbędnych do zachowania pełnionych funkcji kulturalnych oraz poprawę
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, Muzeum będzie
mogło poszerzyć swoją ofertę edukacyjną i kulturalną. W ramach prac budowlanych
planowany jest m.in. remont i konserwacja klatek schodowych oraz montaż i instalacja
windy, a także podjazdy dla niepełnosprawnych ruchowo. W zakresie części wystawienniczej
jaki administracyjnej planowany jest kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek.
Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych
poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony, zachowania zasobów dziedzictwa
kulturowego a także rozwój Muzeum. Przyczyni się do zwiększonej partycypacji w kulturze
na terenie województwa łódzkiego i podniesienie atrakcyjności regionu, ale przede wszystkim
Miasta Łodzi, ponieważ teren naszej instytucji położony jest w obszarze rewitalizacji Miasta.
W ramach Projektu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi bezpośrednio
zrealizuje cel społeczno-edukacyjno-kulturowy jakim jest poszerzenie oferty Muzeum w
zakresie lekcji, warsztatów i zajęć hobbystycznych dotyczących historii oraz tradycji
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niepodległościowych. Do tej pory zajęcia te odbywały się w sali konferencyjnej metodami
tradycyjnymi, typu: rysunki, wykłady, gry itp. W wyniku realizacji projektu oferta rozszerzy
się o zajęcia z sprzętem multimedialnym, co przełoży się na zdecydowanie wygodniejszą i
skuteczniejszą metodę nauki, dostosowaną dla dzieci i młodzieży oraz osób z
niepełnosprawnościami. Dodatkowo zmiana metody pozwoli na wygodniejsze przedstawienie
problematyki zajęć, a także lepiej będzie oddziaływać na wyobraźnię uczestników. Większość
zajęć będzie można zwizualizować, co pozwoli na zobrazowanie problematyki lekcji.
Dodatkowo pozwoli to na urozmaicenie oferty skierowanej dla wszelkiego rodzaju szkół.
W ramach Projektu Muzeum planuje wybudowanie sali sensorycznej, która umożliwi (w
formie zabawy, wizualizacji i prostych czynności) poznania historii i wyedukowanie
zwiedzających w zakresie tematyki muzealnej. Sala będzie dostosowana przede wszystkim
dla osób o różnego rodzaju niepełnosprawności m.in.: osoby niedowidzące, osoby
niedosłyszące, osoby z autyzmem. Liczne nowe programy i szkolenia będą możliwe do
realizacji w nowej sali. Dlatego Projekt poszerza ofertę kulturalną województwa łódzkiego i
sprawia, że wzrośnie zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką kultury oraz tradycji
niepodległościowych.
Muzeum dysponuje pełną dokumentacją do złożenia wniosku o dofinansowanie, na którą
otrzymało w 2019 roku środki z dotacji inwestycyjnej Urzędu Miasta Łodzi w wysokości
48 216,00 zł.


Dofinansowanie projektu Makieta Litzmannstadt Getto – etap IV

W 2019 r. kontynuowano rozpoczęty w 2015 r. projekt Makieta Litzmannstadt Getto. Etap IV
projektu został sfinansowany w ramach dotacji celowej ze środków Urzędu Miasta Łodzi w
kwocie: 80 000,00 zł oraz środków własnych Muzeum w kwocie: 20 000,00 zł. W ramach
projektu został zbudowany ostatni (obejmujący wschodnią część getta – Marysin) model
makiety historycznej obszaru Litzmannstadt Getto, odwzorowany w skali 1:400. Następnym
etapem prac nad Makietą będzie zapewnienie jej należytego wkładu multimedialnego.
Niemniej – póki co – główny cel projektu, jakim było odwzorowanie terenu całego getta,
zastał zakończony, a jego efekty można podziwiać w Oddziale Stacja Radegast.
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Zakończenie IV etapu projektu - Makieta Litzmannstadt Getto , Oddział Stacja Radegast, 10 grudnia 2019r.

 Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nową
wystawę stałą w Oddziale Martyrologii Radogoszcz
Ukończony remont sali wystawienniczej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz umożliwił
rozpoczęcie prac nad techniczną instalacją i aranżacją wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień... Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny
światowej. W 2019 r. zakończono prace merytoryczne nad przygotowaniem treści do
wszystkich zaplanowanych części wystawy. Przez cały rok sprawozdawczy trwały prace wraz
z ASC Studio nad przygotowaniem ostatecznej wersji projektu aranżacji wystawy w trzech
pierwszych częściach ekspozycji dotyczących: Kraju Warty, historii fabryki Samuela Abbego,
życia codziennego w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz.
Udało się opracować ostateczną formę dla wszystkich zaplanowanych w tych
częściach grafik i wydruków. Zaprojektowano gabloty, prezentery i meble ekspozycyjne.
Przeprowadzono również większość prac instalacyjnych związanych z montażem oświetlenia
i elementów multimedialnych wystawy. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem w tej
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części prac było wykonanie przez firmę PPU Stangel repliki tramwaju Lilpop II, który
wprowadzono do sali wystawienniczej, gdzie będzie on elementem pierwszej części wystawy
stałej.
W roku sprawozdawczym wydano również numery 5,6,7 gazetki informacyjnopromocyjnej pt. „Nieregularnik Radogoski", w którym przedstawiano na bieżąco przebieg i
postępy prac przy realizacji omawianego zadania. Przygotowana została także plenerowa
wystawa promocyjna, która stanęła na dziedzińcu wewnętrznym Oddziału Martyrologii
Radogoszcz w grudniu 2019 r. Na czterech panelach prezentuje ona „zwiastuny”, które będą
kanwą historii prezentowanej na uruchamianej w 2020 r. wystawie stałej.


Uwięzione na Danzigerstrasse 13 – radiowa adaptacja wspomnień Barbary
Cygańskiej-Wiland – projekt zrealizowany z funduszy Muzeum Historii Polski w
ramach programu Patriotyzm Jutra.

Projekt "Uwięzione na Danzigerstraße 13 - wspomnienia Barbary Cygańskiej. Adaptacja
radiowa" składał się z czterech podstawowych części:
o Produkcji słuchowiska radiowego "Danzigerstrasse 13" na podstawie
wspomnień Barbary Cygańskiej-Wiland, więźniarki kobiecego więzienia przy
ul. Gdańskiej 13 w okresie II wojny światowej;
o Produkcji reportażu radiowego na temat Barbary Cygańskiej-Wiland;
o Publikacji wspomnień Barbary Cygańskiej-Wiland z okresu pobytu w
więzieniu przy ul Gdańskiej 13;
o Zajęć edukacyjnych poświęconych losom kobiet więzionych przy ul.
Gdańskiej 13
1 września 2019 roku o godzinie 20:00 na antenie Radia Łódź miała miejsce premiera
radiowa słuchowiska "Danzigerstrasse 13". Wcześniej tego samego dnia - o godzinie 17:00 odbyło się pierwsze oficjalne odsłuchanie produkcji w siedzibie głównej Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13. W odsłuchaniu uczestniczyli
producenci, aktorzy, historycy regionaliści, zaproszeni goście, a także syn Barbary
Cygańskiej - Piotr Wiland. Premiera miała także charakter otwarty. W sumie wzięło w niej
udział około 80 osób. Po premierze odbyła się rozmowa z autorami zarejestrowana przez
Radio Łódź i wyemitowana po radiowym odtworzeniu słuchowiska.
Nagrania do słuchowiska rozpoczęły się w sierpniu 2019 roku. Sceny nagrywano w
przestrzeni dawnego więzienia przy ul. Gdańskiej 13, w tym oryginalnie zachowanych celach
oraz w studio Radia Łódź. W słuchowisku wystąpili:
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o Barbara Cygańska – Anna Grzeszczak
o Baśka – Dominika Probachta
o Dziennikarz – Jakub Zając
o Rysiek – Grzegorz Kwiecień
o Czarny – Cezary Nowak
o Wachmanka – Anka Graczyk
o Irena – Karolina Kowalska
o Mirka – Ela Zajko
o Jasia –Sylwia Gajdemska
o Halina – Emilia Lewandowska
o Jadzia – Anka Graczyk
o Gestapowiec – Grzegorz Kwiecień
o Utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Kolęda Polska” w opracowaniu
muzycznym Krzysztofa Malickiego wykonała Sylwia Gajdemska
Scenariusz 50 minutowego słuchowiska napisali Rafał Zięba oraz Maria Oberman.
Historycznie skonsultowała go dr Sylwia Wielichowska. Reżyserem jest Mikołaj Szczęsny,
któremu asystował Dawid Wojtysiak. Za sprawy produkcyjne odpowiadał Jacek
Wawrzynkiewicz i dr Sebastian Adamkiewicz. Nad opracowaniem dźwiękowym czuwał
Andrzej Papajak.
11 listopada miała miejsce premiera słuchowiska na youtubowym kanale Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (https://www.youtube.com/watch?v=umI6-yzHNx0).
Od czasu premiery radiowej słuchowisko wyemitowane zostało w Radio Opole
Radio

(http://radio.opole.pl/18,27204,sluchowisko-danzigerstrasse-13),
(https://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/173259),

Radio

Białystok
Zachód

(https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37135,Cykl-audycji-historycznych-w-RadioZachod-Historie-pisane-na-nowo-niedziele-godz.html) oraz Radio

Kielce. Potencjalnie

słuchowisko dotrzeć mogło nawet do 300 tys. słuchaczy
27

lipca

2019

r.

fragment

scenariusza

słuchowiska

w

formie

czytania

performatywnego zaprezentowany został w ramach „Nocy w więzieniu” odbywającej się w
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W scenie „Spotkanie z Ryśkiem” udział
wzięła Dominika Probachta (jako Baśka) oraz Cezary Nowak (jako Rysiek i Gestapowiec). W
prezentacji udział wzięło około 200 osób.
Reportaż radiowy pt. „Gdańska 13 - post scriptum” swoją premierę miał 7 listopada o
godzinie 20:00 w paśmie reportażowym Radia Łódź. Zrealizowała go Kamila Litman,
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dziennikarka Radia Łódź. Jest to reportaż opowiadający zarówno o postaci Barbary
Cygańskiej, jak i sposobach radzenia sobie z wojenną traumą. W reportażu użyta została
oryginalna dźwiękowa wersja wspomnień odczytywana przez samą autorkę. W produkcji
wystąpiły także dzieci Barbary Cygańskiej opowiadające o domu pełnym pamiątek po II
wojnie światowej. Ekspertką historyczną została dr Sylwia Wielichowska i Małgorzata
Lechowicz. 20 minutowy reportaż opublikowany został w wolnym dostępie na stronach Radia
Łódź

(https://www.radiolodz.pl/posts/56918-gdanska-13-post-scriptum). Reportaż

został

zgłoszony do konkursu „Człowiek w zagrożeniu”.
„Wspomnienia z czasów wojny 1939-1945” Barbary Cygańskiej-Wiland wydane
zostały wraz z słuchowiskiem radiowym w nakładzie 500 egzemplarzy. Drukarnia zajmująca
się drukiem i tłoczeniem płyt za kwotę którą wstępnie deklarowano jako kwotę na 300 sztuk
zgodziła się - ze względu na charakter przedsięwzięcia - wydrukować 141 sztuk więcej.
Opracowaniem wspomnień zajęła się dr Sylwia Wielichowska. Wspomnienia poprzedzone
zostały historycznym wstępem, wzbogacone o przypisy rzeczowe, fotografie Cygańskiej i
innych więźniarek z okresu wojny, a także fotografiami i transkrypcją zachowanych grypsów
Barbary Cygańskiej.
Słuchowisko oraz reportaż wykorzystane zostały w ramach zajęć dla dzieci ze
starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży licealnej dot. losów więzienia przy ul.
Gdańskiej 13. Odbyło się 12 zajęć na ten temat. Zajęcia odbywały się w ramach programu
funkcjonowania Muzeum oraz zrealizowane w ramach etatowych zajęć pracowników
instytucji. W zajęciach wzięli udział:
o uczniowie 1 LO w Tuszynie
o uczniowie XV LO w Łodzi
o uczniowie SP nr 173 w Łodzi
o grupa nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego m.in z SP nr 30 Łodzi; SP
nr 24 w Łodzi: SP r 149 w Łodzi; SP nr 206 w Łodzi
o Grupa Seniorów z Klubu Osiedlowego Górna
o Grupa Seniorów z Uniwersytetu III Wieku przy Politechnice Łódzkiej
o Grupa Seniorów za pośrednictwem Warszawskiego Biura Podróży BP PI TUR
o uczniowie SP Salezjańskiego w Łodzi
o uczniowie LO w Poddębicach
o uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadkowicach
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Toast za Niepodległą – przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”

Projekt zakładał realizację cyklu przedsięwzięć edukacyjnych i imprez kulturalnych w dniach
poprzedzających Święto Niepodległości w gmachu Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi. Ich finałem był koncert piosenek patriotycznych zakończony symbolicznym toastem
za Niepodległą (10 listopada). Celem projektu było radosne świętowanie Święta
Niepodległości, upowszechnianie wiedzy o polskiej drodze do wolności, a także tradycjach z
nią związanych. Projekt miał być łącznikiem pomiędzy pokoleniami oraz pokazywać, że
historia może być pretekstem do twórczego, ciekawego i inspirującego spędzania rocznicy
odzyskania niepodległości. W roku 2019 na projekt składały się zajęcia edukacyjne o polskiej
piosence patriotycznej, spotkanie z dr Agnieszką Jędrzejewską na temat Jana Kowalewskiego
- łodzianina, bohatera bitwy warszawskiej, oficera wywiadu, performatywne czytanie
"Kwiatów Polskich" Juliana Tuwima, kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Drogi do
Niepodległej” oraz koncert pieśni patriotycznych.


Dofinansowania projektu Stacja Radegast. Szlak pamięci

W 2019 r. zrealizowano projekt pt. Stacja Radegast. Szlak Pamięci, który został
sfinansowany dzięki grantowi w wysokości 4 000,00 zł przyznanemu przez Stowarzyszenie
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie oraz środków własnych Muzeum w kwocie: 1
932,50 zł. W ramach projektu przygotowano trzy tablice edukacyjne wokół przestrzeni
muzealnej, zlokalizowane w miejscach związanych w sposób szczególny z dziejami dawnej
stacji kolejowej getta, a nie objętych współczesnym upamiętnieniem: (1) przy budynku
dawnej nastawni kolejowej, gdzie znajdował się posterunek niemieckiego dozoru policyjnego,
(2) w okolicach nieistniejących już zabudowań Zakładów Budowlanych oraz (3) na terenie
placu bocznicy kolejowej, gdzie obecnie znajduje się przystanek kolejowy Łódź-Marysin.
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VIII. Współdziałanie 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 2019 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 2019 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 roku 2019 Muzeum kontynuowało także współpracę z partnerami
zagranicznymi, skupiała się ona przed wszystkim na projekcie makiety Litzmannstadt Getto.
W

ramach

realizacji

wystaw,

spotkań

współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:


Archiwum Akt Nowych
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oraz

działań

naukowo-badawczych



Archiwum Państwowym w Łodzi



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



Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia



Domem Literatury w Łodzi



Filmoteką Narodową



Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie



Gedenken-Gestelten



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 Polski



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 Kinematografii w Łodzi



Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce



Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku



Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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Muzeum Narodowe w Kielcach



Muzeum Narodowe w Krakowie



Muzeum w Łowiczu



Muzeum Niepodległości w Warszawie



Muzeum Niepodległości w Warszawie



Muzeum Okręgowe w Sieradzu



Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu



Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie



Muzeum w Gliwicach



Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim



Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie



Muzeum Historii Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej



Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu



Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie



NS-Dokumentationscezentrum



Organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi społeczność romską



Polskim Towarzystwem Historycznym



Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie



South African Holocaust&Genocide Foundation



SP nr 56 w Łodzi



Stiftung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands



Stiftung Topographie des Terrors



Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi



Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Ethnos”



Teatrem Arlekin



Teatrem Nowym w Łodzi



Teatrem Wielkim w Łodzi



Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Chemnitz



Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce



Urzędem Miasta Łodzi



XVIII LO w Łodzi



Zakład Historii i Teorii Filmu
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Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego



Związek Byłych Łodzian w Izraelu



Związkiem Sybiraków



Żydowskim Instytutem Historycznym

oraz prywatnymi kolekcjonerami:


Janem Mikołajczykiem



Ryszardem Ostanówko



Edwardem Grobelnym

W zakresie realizacji oferty edukacyjnej Muzeum i całej działalności dydaktycznooświatowej współpracowano z następującymi instytucjami i placówkami kultury i oświaty,
organizacjami i stowarzyszeniami:


Akademią Bronioznawczą Uniwersytetu Łódzkiego



Areszt Śledczy w Łodzi przy ul. Smutnej



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 ŁódźPolesie Filia nr 5)



Bractwem Zaciężnym księżnej Anny



Dom Pomocy Społecznej nr 6 w Łodzi



Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi



Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu



Fundacją Wyciągamy Dzieci z Bramy



Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł”



Grupą Rekonstrukcji Historycznej Odwet - „Jędrusie”



Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego



Łódzką Szkołą Miecza



Łódzkim Centrum Doskonalenie Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego



Łódzkim Domem Kultury



Narodowym Bankiem Polskim – oddział w Łodzi



Oratorium św. Dominika Savio



Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi
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PTTK – oddziałem Łódź



PZU



Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ



Stowarzyszeniem Edukacji Praktycznej



Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Broni i Barwy



Szkołą Fechtunku – Warszawa



Świetlicami Środowiskowymi Caritas (ul. Gdańska i ul. Piotrkowska)



Świetlicą Podwórkową



Towarzystwem Przyjaciół Dzieci



Uniwersytetem III Wieku z Politechniki Łódzkiej (sekcja stacjonarna i turystyczna)



Widzewskimi Domami Kultury



Wydawnictwo Literatura



Wydział Kultury UMŁ



Wydziałem do Spraw Seniora UMŁ



„Wyspa Kultury” – Bałucki Ośrodek Kultury



Związek Harcerstwa Polskiego

2. Działalność promocyjna, współpraca z mediami, wywiady, udział w audycjach
i programach historycznych
Muzeum w 2019 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.
Rok 2019 był pod względem medialnym, dla Muzeum bardzo owocny, informacja o
placówce pojawiała się w mediach 172 razy, a więc średnio raz na dwa dni wzmianka o
Muzeum pojawiała się na różnych portalach, gazetach czy w telewizjach. Muzeum
odnotowało też wzrost polubień na Facebooku. Rok zaczynało z liczbą 2240, a kończy z 4073
obserwującymi. Oznacza to, że dziennie średnio pięć osoby decydowały się na polubienie
strony Muzeum by pozostać z nami w kontakcie.
Ubiegły rok to wdrożenie nowej strony Muzeum, poprzednia była przestarzała i
pojawiały się problemy z jej wyświetlaniem. Należało przeprowadzić procedurę wyboru
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wykonawcy nowej strony i koordynować proces jej powstawania. Opłaciło się bo w zeszłym
roku strona zanotowała 100 000 wyświetleń.
Portal YouTube podczas całego zeszłego roku odnotował 7625 wyświetlenia
zawartych na nim filmów. To wzrost o 1100 w stosunku do zeszłego roku.
Lista atrakcji Łodzi portalu Trip Advisor zawiera wszystkie nasze oddziały. Odział
Stacja Radegast plasuje się na 6 miejscu z wszystkich 88 atrakcji Łodzi, (1 jeśli chodzi o
muzea). Jest wiec nad EC1, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi czy
Atlas Areną. Odział Martyrologii Radogoszcz zajmuje 11 miejsce w kategorii „Muzea”.
Przy użyciu systemu meilgowego Meiler lite, pozwalającego na dokładniejszy wgląd
w statystyki mailingu i tworzenie wiadomości atrakcyjniejszych graficznie. Podczas roku
używania oprogramowania zostało wysłanych 8579 maili informujących o wydarzeniach
odbywających się w Muzeum.
W 2019 r. zarówno Dyrekcja, jak i pracownicy Muzeum mieli częsty 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.

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
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znalazły się niezbędne prace i aktualności wydawnicze, które ułatwią i usprawnią pracę na
stanowiskach merytorycznych.
Biblioteka

Muzeum

w

2019

r.

została

ulokowana

w

odremontowanych

pomieszczeniach Oddziału Martyrologii Radogoszcz. Dzięki przygotowaniu nowego planu
aranżacji biblioteki, zakupowi specjalistycznych regałów i przeniesieniu księgozbioru,
warunki przechowywania książek w Muzeum uległy znacznej poprawie, a pracownicy
Muzeum zyskali dostęp do profesjonalnie zorganizowanej czytelni pracowniczej. Trwają
prace nad stworzeniem cyfrowej bazy księgozbioru w oparciu o dedykowane temu
oprogramowanie – LibraNet. W celu przygotowania personelu do obsługi programu,
bibliotekarz muzeum – Sławomir Gawlik wziął udział w szkoleniu mającym na celu
zapoznanie go z pełną funkcjonalnością programu.
W 2019 r. do zbiorów muzealnej biblioteki pozyskano 87 pozycji książkowych i
czasopism. W związku z koniecznością reorganizacji księgozbioru, W dniach 12.099.10.2019 r. w Muzeum przeprowadzono ubytkowanie zbiorów bibliotecznych na podstawie
zarządzenia nr 23/2019 Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi z dnia 10
września 2019 roku.

X. Działalność administracyjno-gospodarcza

W funkcjonowaniu Muzeum i realizacji jego zadań statutowych ważną rolę spełnia
działalność

administracyjno-gospodarcza

polegająca

na

utrzymaniu

w

gotowości

eksploatacyjnej infrastruktury budynków, zabezpieczenia obiektów muzealnych, realizacji
wystaw, zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji zadań pracowników, utrzymaniu
porządku i prowadzenia wymaganej dokumentacji. To najważniejsze płaszczyzny pracy, które
zostały opisane poniżej.
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W

roku

2019

Dział

administracyjno-gospodarczy

w

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi wykonał szereg zadań dotyczących wszystkich Oddziałów:


zakupiono i rozdzielono środki czystości niezbędne do utrzymywania i podnoszenia
na wyższy poziom estetyki Muzeum w części do pracy i części do zwiedzania;



zakupiono i rozdzielono materiały biurowe do pracy dla pracowników;



realizowano bieżące zadania przy realizacji wystaw w obiektach Muzeum, wystawach
zewnętrznych oraz plenerowych;



prowadzono obsługę spotkań historycznych, prelekcji, odczytów i innych wydarzeń,

polegających na zabezpieczeniu nagłośnienia, uporządkowaniu terenu, wywieszeniu flag,
przygotowaniu poczęstunku;


uczestniczono w

uroczystościach poza MTN, upamiętniających wydarzenia

historyczne;


zabezpieczono transport w realizacji zadań muzealnych;



wykonano prace związane z przeniesieniem biblioteki z siedziby Muzeum do
Oddziału Martyrologii Radogoszcz i przystosowanie zwolnionego pomieszczenia na
potrzeby biurowe;



pełniono stały nadzór nad całościową ochroną osób, obiektów muzealnych i majątku
Muzeum w pomieszczeniach do pracy dla pracowników Muzeum oraz osób
zewnętrznych korzystających z naszego dorobku.
Wykonano przedsięwzięcia dotyczące prowadzonej dokumentacji:



nadzorowano Umowy oraz terminy opłat za RTV, telefony, internet, gaz, energię
elektryczną, zużycie wody, wywóz śmieci, dzierżawę obiektu Kuźnia Romów oraz
Umowy i opłaty za obowiązkowe przeglądy techniczne;



przygotowywano zlecenia, umowy z kontrahentami, różnego rodzaju sprawozdania,
harmonogramy, plany, prowadzono korespondencję z kontrahentami, wypełniano
ankiety ubezpieczeniowe, ankiety z ŁGZ dot. energii elektrycznej oraz z Urzędu
Miasta;



przeprowadzono roczną inwentaryzacji aktywów i pasywów obowiązujących w
Muzeum w 2019 r.;



prowadzono Księgi Druków Ścisłego Zarachowania, obejmującej dystrybucję biletów
wstępu Kart drogowych i Arkuszy inwentaryzacyjnych;
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prowadzano Rejestr udzielanych zamówień publicznych w MTN, których wartość
szacunkowa przekracza kwotę 3 000 PLN netto, a nie przekracza kwoty 30 000 euro,
do których ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się;



prowadzono postępowania dotyczących ubezpieczenia mienia i osób Muzeum,
wygenerowano

Certyfikaty ubezpieczeniowe

na

okoliczność

wypożyczonych

eksponatów;


przygotowano i złożono do Urzędu Miasta Łodzi w Wydziale Finansowym deklaracje
na podatek od nieruchomości;



przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zbiorcze zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za
rok ubiegły.

Zadania gospodarcze
Zakres spraw przewidzianych do realizacji w tej części zadań obejmował codzienne
czynności typu nadzorowanie stanu technicznego obiektów i urządzeń, prowadzenie
bieżących napraw, usuwanie powstałych usterek oraz uzupełnianie potrzeb niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania Muzeum.
Wykonano zadania w zakresie obowiązkowych przeglądów. Zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa technicznego w 2019 r. przeprowadzono następujące przeglądy okresowe:


roczny przegląd stanu technicznego obiektu Muzeum przy ul. Gdańskiej 13;



przegląd szczelności instalacji gazowej w siedzibie Muzeum przy ul. Gdańskiej 13;



przegląd kotła olejowego centralnego ogrzewania przy ul. Gdańskiej 13;



przegląd hydrantów i gaśnic przeciwpożarowych w budynkach MTN;



przegląd stanu technicznego służbowego auta.
Przeprowadzono postępowania przetargowe w ramach Zamówień publicznych do

30 000,00 euro wyłaniające wykonawców następujących zadań:


świadczenia

opieki

nad

systemem

informatycznym

w

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi w 2019 roku;


zakupu materiałów eksploatacyjnych na rok 2019, do drukarek użytkowanych w
Muzeum;



zakupu środków czystości na rok 2019, dla trzech Oddziałów Muzeum;



prowadzenia bieżącej obsługi prawnej w MTN w 2019 r.;
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monitorowania Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, Systemu Sygnalizacji
Włamania i Napadu, Systemu Kart Dostępu, Systemu Monitoringu;



monitorowania zagrożeń pożarowych w trzech Oddziałach Muzeum;



dostawy oleju opałowego do kotłowni Muzeum przy ul. Gdańskiej 13;



wyboru Firmy sprzątającej teren zewnętrzny w Oddziale Stacja Radegast.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że w roku 2019 prace Działu Administracyjno-

Gospodarczego były wielozadaniowe, zabezpieczające sprawne funkcjonowanie Muzeum.
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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-uratujecalego-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_FhZUnzU0mwfpQL9pOrFH0p3KO
g7XyRQVqp7updxDJkSWrY3bgyPbcuo

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-obozucyganskiego?fbclid=IwAR1iqgO6AnasfQiH6RvGFYNjQNIXGdIOUAgRJH6Hubp9YkSXyufHDA4C7k

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-BFBrtKTsTh8L-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

https://www.polskieradio.pl/130/6498/Artykul/1989322,Slowem-Niepodlegla130

24:

sladami-Jozefa-Pilsudskiego-wLodzi?fbclid=IwAR3TUJoYuWnMAk1jIkRUHokya8RrA9j7zLfaPUbXh3tryxdbAXDlothrD8

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=IwAR1gyeFpmUjVZb2s2aKMsg4rSC6kYYEa0FprCo2Kq1knAcgIyoucDYsZrc

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=IwAR3Jq09yEUbwTdXOQUTBuxRLkXMRNrkBGtdPcptmkcEQeK-gj4cZLjLyLw

11.

19 Stycznia 2018: TVP 3 Łódź opublikowało materiał dotyczący 73 rocznicy

spalenia Radogoszcza: https://lodz.tvp.pl/35670466/obchody-73-rocznicy-spaleniawiezniowradogoszcza?fbclid=IwAR1ngbdCB_bDRtaT1Es9UNW54BsHBJb5d1fD3hVnt98bIC
HYQEHmQY9_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-pamiecirocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-
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lodzi1516409043?fbclid=IwAR0U28fifYsbGLVgmnTXqSPBmegF0CtXgEXD1GBJwzwcJjL3lVM9eWxpE0

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-poraz-osmy/ar/12872019?fbclid=IwAR0Kh0k_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_cam
paign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=42cdb3a1-8a57-4f56-ae0a992a40252019&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
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-zmarldonat-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-

naszegoregionu/ar/12877758?fbclid=IwAR14vUS5iPIR5oMtggIq8EmEmKpYOWUg8bd728r
VMEOg0kwRljDr_BAGwEk

19.

25 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha

Źródlaka: https://plus.dzienniklodzki.pl/19-Stycznia-1945-roku-kiedy-w-styczniu-naulicach-lodzi-pojawily-sie-radzieckie-czolgi/ar/12877810
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20.

26 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki opublikował relacje z VIII Dni Pamięci O

Ofiarach Holocaustu: https://dzienniklodzki.pl/vii-dni-pamieci-o-ofiarach-holocaustudzisiaj-oficjalneotwarcie/ar/12881740?fbclid=IwAR2wNWyeZwx2O19KpMd6JFz4ugLG4sociEhnjMsiUO4rfagGqgbTvxZMig

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_2vxfrUITFxHRJVUMU4P0H1emBBBYnwbHHwiD
FE2jN-F9hY

22.

26 Stycznia 2018: Telewizja Toya opublikowała relacje z VIII Dni Pamięci O

Ofiarach

Holocaustu:

http://tvtoya.pl/news/show/18225?fbclid=IwAR1WjwSe8LlgM5rFXzqSCNRb853pJB
RWekKHQLi1c61z_70W65K59E0ORZ0

23.

29 Stycznia 2018: Red-Sat przeprowadziło wywiad z uczestnikami spotkania

„Plus czy minus”
24.

30 Stycznia 2018: Potral TuŁódź zapraszał na ferie zimowe w Muzeum

https://www.tulodz.com/wiadomosci,historyczna-przygoda-w-ferie-zimowe2018,wia5-3267-6365.html?fbclid=IwAR10dMxjYNNv7YOKCb9zA8UqKN72TA6qzRZk2Rjq_PV5ELJja93mltBf54

25.

30 Stycznia 2018:

Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha

Źródlaka: https://dzienniklodzki.pl/zawieszenie-kursowania-tramwajow-linii-45-i-46wladze-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
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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_w
iezieniu_w_lodzi_przejdzie_modernizacje,16727.html?fbclid=IwAR3Ne_7DQccKGL4cpUNsD2zW1ZtOzXkYJJvfENxlHzbZWbMy0rxBoo0T2g

31.

31 Stycznia 2018: Radio Łódź napisało o remoncie Oddziału Martyrologii

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: https://www.radiolodz.pl/posts/41864-stacjaradegast-i-oddzial-martyrologii-radogoszcz-zostanawyremontowane?fbclid=IwAR0XDTmsNKNGwrYVX2A_OUlRiTkjCNQNhxtnmIN
pBB7_iXBp_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-niepodleglosciowejna-radogoszczu-bedzie-nowoczesne.html?fbclid=IwAR3tFwO4eb2AcxBnCh2DcJSX5mYYyi__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_1oMIgK5UMJvdW5Mx5xl4WmsPLjj07Qvcx5Q-TSAo

34.

31 Stycznia 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o remoncie Oddziału

Martyrologii

Radogoszcz

i

Oddziału

Stacja

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1826114227421248/?t=0
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Radegast:

35.

31 Stycznia 2018: Ekspress Ilustrowany napisał o remoncie Oddziału

Martyrologii

Radogoszcz

i

Oddziału

Stacja

Radegast:

https://expressilustrowany.pl/duze-inwestycje-w-muzeum-martyrologii-naradogoszczu/ar/12898681?fbclid=IwAR3Tsi6Zb_2eSfQiH1WJQ9039vhenJAzCwQP
C0JE_BmxXX7jjaUp1wlIJrE

36.

31 Stycznia 2018: Dziennik Łódzki napisał o remoncie Oddziału Martyrologii

Radogoszcz i Oddziału Stacja Radegast: https://dzienniklodzki.pl/remont-stacjiradegast-i-oddzialu-na-radogoszczu-juz-pod-koniec-marca-wylonieni-zostali-juzwykonawcy-pracmodernizacyjnych/ar/12897169?fbclid=IwAR1Ln9tHUWcNuI2qRO9dASq9Z8YS6J7
FKeQUeu2ZDFoSQLUNgnVkB_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-gruntownamodernizacje/3qet66q?fbclid=IwAR0phm4VZaiB_je5_IH0CDiWlaS0j5oNz0rAlq6sY
6F2L9X6v32PmqOelyE

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-remontoddzialu-martyrologii-radogoszcz-i-stacjiradegast1517445843?fbclid=IwAR2AAUz6M4pE7PShNt98zD_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-martyrologiiradogoszcz-i-stacji-radegast-
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id18026/2018/1/31/?fbclid=IwAR2c3ui71MXcVQEXaE6GW8HlJCtBn6Xz6JhLENV
HWwz0uHq_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-ofertateatry-domy-kultury-muzea-galerie-sprawdz-co-sie-dzieje-wmiescie/651656?fbclid=IwAR2vu3hfmgkjpVHbvIC7cd7nclDfDFjXnJNbutCVqwxYou0CNFC4rZU3R0

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,2018-0125?fbclid=IwAR3C4qQC340a1HoNIsXApxvc21gdz5jM5C9r2R2GtdTW5YyZVkt4yYotjU

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-wlodzi,4397158,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2_liVazHaS0hKaoCrq8FtdHgSQcdm
HiXZirk3ZQiYDYXIWGQ51lq8VW3M

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.
48.

5 Luty 2018: Radio Łódź zaprosiło na specjalne pokazy w Muzeum:

https://www.radiolodz.pl/posts/41989-pokazy-edukacyjne-w-muzeum-tradycji136

niepodleglosciowych-jak-zostac-panemwolodyjowskim?fbclid=IwAR002z2fS3jX60rTRAB8FZYfF9c0EcgAlBn7Pd5zu_l0x_
sulbhF6T5IHo4

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=IwAR3kwnXUNuiug8vxC091Ma570EsjT6yJTKztk7U7TBojdSRyJ2S45Cd1Mg

55.

9 Lutego 2018: Telewizja Toya zrealizowała materiał o bohaterce miesiąca –

Marii

Piotrowiczowej:

http://tvtoya.pl/news/show/18335?fbclid=IwAR1RUS9w4aEu__rdjH6SYgcR8ijzVSJQtxFpk3KkhbiJ-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-miastafabryk-bohaterkalutego1518223444?fbclid=IwAR3ca2A40zS2O5FIpunQSl2yWwsj_plHLjK12f90DP3
GNHFuqYRMiUMuRGo
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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,lodzkiedrogi-do-niepodleglosci-lodzka-kosynierkabohaterka.html?fbclid=IwAR0UItYkQQQNgQwdE6bkaCTdqm1J7ku5H_fnKzunReo
SDVtPsBNUZfy-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=IwAR2rDMKDonTeeoiWXTaSA8EJGFyYmWHz1idxtjroXGnZQEllkkSBTHexJQ

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-budowynowoweglowej-znalezli-zabytkowy.html?fbclid=IwAR0QWjKPMXaemdHoaPi3SgThFc8ELG5hHISHXPB-hmjFGxmoMomZlvbqOI

63.

26 Lutego 2018: Konrad Czernielewski wypowiada się na temat schronu

odkrytego w Łodzi, TVP 3 Łódź: https://lodz.tvp.pl/36174554/odnaleziono-schronprzeciwlotniczy-podczas-budowy-ulnowoweglowej?fbclid=IwAR0xy4FspLk3Fo_BkjXtjaO1ERWjv9LiC2JGOOqv6mw3
mPVqeY86dCGR3Jo
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64.

27 Lutego 2018: Konrad Czernielewski wypowiada się na temat schronu

odkrytego

w

Łodzi,

portal

Tułódź:

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1uiLCwLGRLiHV2x95qBeQDKK43bTO8LPEDkja
6GiFDj_T4Sk6LF_XKI1g
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-wlodzi-upamietniono-kobiety-dzialajace-w-powojennym-podziemiuniepodleglosciowymzdjecia?fbclid=IwAR3F3r915lQDst0tuIGD33NAhNjR_ocrgaez3anVfyzaP6vT5S97g
QPRln8

67.

1 Marca 2018: Telewizja Toya przygotowała relację z konferencji prasowej:

http://tvtoya.pl/news/show/18494?fbclid=IwAR0EPViJpC3gJ626LHUaQjON8kjYZh
FepgVT0pBdTvm8ObVosaWdgFfqPCQ

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-ewuniequot-i-inne-quot-zolnierki-wyklete-quot1519910944?fbclid=IwAR3TJMKdOcWROSdC2sk1qS7aVRQfPsXtXp5I3DsPaI9iUj
BHaLN1fUMSnSs

69.

1 Marca 2018: Serwis TuŁódź przygotował relację z konferencji prasowej

zapowiadającej

Miesiąc

Kobiet

w

Muzeum:

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR04csLy0k6w5pI2b7dcbxiBFq06Alk81ojHuoEFKaRTLpYQ42pz06AwLE

70.

1 Marca 2018: Onet.pl przygotował relację z konferencji prasowej

zapowiadającej Miesiąc Kobiet w Muzeum: https://lodz.onet.pl/wladze-lodzi-
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upamietnily-zolnierki-wyklete/1jq4jcv?fbclid=IwAR0I3a4ZoWbuVntzAYCRRcWEt_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-antykomunistycznejkonspiracji?fbclid=IwAR3CiLZvT9JqbTLn5DsogSI3VScXY3J7MonnyVtRIHKK7ek
80n3mxTJ-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

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-kobietachwalczacych-o-niepodleglapolske/ar/12982718?fbclid=IwAR1eHee3fmqRVj1fa11V1JOmD6GrXVH8X0VGEFz
oq9u6JlPEG-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=IwAR1gnskN4MPCeHbmxD1zYmp27u2pSjSkf-_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-pilsudski19032018?fbclid=IwAR0BisAunzWzPbf80zL68rfCWfHHTZpA4cSf21Tzb2PgDmaq
5PYEiensYUA
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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_KogW14RLYLIOGGwDJAya_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

81.

31 Marca 2018: Portal Gazeta.pl opublikował artykuł dr Sebastiana

Adamkiewicza:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23216883,mistyczna-historianiedzieli-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/Pogrzebzuru-czyli-jak-dawnej-obchodzonoWielkanoc/60750?fbclid=IwAR2uMQLdMrmsGUvtMBovfK4737wLXTRn2ARe7ss1qPyGwN7-1rZu_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-panstwowychcyganskie-wozy-stanely-na-zawsze
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85.

8 Kwietnia 2018: Onet opublikował artykuł o wystawie „Pożegnanie Taboru”

otwartej tymczasowo w Oddziale Stacja Radegast: https://lodz.onet.pl/lodz-otwarciewystawy-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_h
t=scontent-frt3-2.xx&oh=a8004ecfcee096c6c8fe3b2af52d63e0&oe=5CA3F1E7

87.

19 Kwietnia 2018: Portal TuŁódź opublikował artykuł o projekcie „Opowieści

o

Sendlerowej”:

Irenie

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR32z9jbPleWkf8lRJtnFFcTCriQSModEwI1JjdA8OxjAjRSKBQNVXk4Fs

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-jasinska20042018?fbclid=IwAR2GvKsGsJbHlKQyuzVAtM02ovJbebY6XVGq59_XyoFmjW
a0SQGryz9ghRw
89.

26 Kwietnia 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o inwestycjach które

czekają łódzkie instytucje kultury, w tym Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/prawie-3miliony-zlotych-trafi-z-ministerstwa-do-lodzkich-instytucjikultury/ar/13129288?fbclid=IwAR1F_cHHDJ99MBdBuPy0PIHzvc7345o_SZkJawoO
dRhpdVtWRk10nmAZ-hE

90.

30 Kwietnia 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na Majówkę w Muzeum:

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23336810,majowka-w-lodzi-polecamy-11atrakcjiprzeglad.html?fbclid=IwAR20f8ZpUU7iIG9nu5jkz_zAdGfq0hvCVgDRCyP1BPtLot
qQ9QSPjbalHuI

91.

30 Kwietnia 2018: W Muzeum realizowany był program „Łódzkie Drogi Ku

Wolności”:

https://lodz.tvp.pl/36563867/tadeusz142

kosciuszko?fbclid=IwAR1bgsT87LYs0G7C1ggYioAtYc1UHDwZjWVGhdYTVfvc
MDVtd-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-powinienwiedziec-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/37044051/020520181830?fbclid=IwAR2kmaWTWH5EYUla3Q_KRSoVbQjpEaR3yvRFiW_uO0u3EL6a
ZlPt-OsXko4

94.

4 Maja 2018: Serwis TuŁódź zaprosił na organizowany przez muzeum konkurs

plastyczny:https://tulodz.com/?fbclid=IwAR0UqzR5jRxdA3YK8AzuZHqNdf2CjMTc
3nuKuQu57QLtlSvKY6dWfWsvod8

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/37111011/08052018730?fbclid=IwAR0M10vfNZ_WAnbdVpZ3p4dK177YmNcA0gzP0tSHR1xaHlPQe7
2EYd09sNg

96.

8 Maja 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz i Izabela Terela wzięli udział w

konferencji prasowej dotyczącej premiery trzeciej części Makiety Litzmanstadt Getto
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-wskali-1-400-muzeum-tradycji.html?fbclid=IwAR04NKt3q63r5PHDqshkp6oOtRB6eMlgGUGFdJ4BnT9do1XUArzR23jMFQ
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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_h
t=scontent-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_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirrzEyQobDeI_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-wskali-1-400-muzeumtradycji.html?fbclid=IwAR145ZiUOR06ESx5mwN_JBCLqf9I8kJr_MOlA-M11xRX8GRrFWH8KnmpEo

102.

8 Maja 2018: Ekspress Ilustrowany opublikował materiał o premierze trzeciej

części Makiety Litzmanstadt Getto: https://expressilustrowany.pl/kolejna-czescmakiety-litzmannstadt-getto-gotowa-unikatowe-przedsiewziecie-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych/ar/13157738?fbclid=IwAR0Dis_x83jQSfbnEeMpHYoKmmyJa
ufsDJnzhhOlNVJf7gwjl9YwjupgWe4

103.

9 Maja 2018: Portal TuŁódź zaprosił na plenerowy pokaz serialu o Józefie

Piłsudskim:

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR1tj0XPLsJa_xRJto2vIoJBt6rIqlCxCirr-

zEyQobDeI_1G9h7u2pOXYo

104.
części

9 Maja 2018: Portal Naszemiasto.pl opublikował materiał o premierze trzeciej
Makiety

Litzmanstadt

Getto:

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/makieta-

litzmannstadt-getto-w-muzeumtradycji,4641032,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR35m5Z81YdBY9agKBsd56w7Y8L
FC17sFosekp8V6XN59-gvz1sMBc7_4cM

144

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_makiet
y_litzmannastadt_getto,18309.html?fbclid=IwAR3Oqhwe3YDQdkt2ytIpwS3wvmngojdMLNx5W0KyCZ8uAn4ne-d7Jteoc8

107.

11 Maja 2018: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o premierze trzeciej

części Makiety Litzmanstadt Getto: https://dzienniklodzki.pl/makieta-litzmannstadtgetto-mozna-juz-ogladac-trzecia-czesc-w-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych/ar/13165159?fbclid=IwAR1DViYqxtr8sttwRwMPpy0psY5PeO
onFpGdzML-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-zdjeciaktore-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=IwAR2jOCG_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-lodziprogram-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=IwAR1mbD94cCChWQTwusbBS7xvwm2k
H3U8AhU4_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=IwAR2Zlo3ACF9iYPE8ucXdy5QtnlrBEpnXXuanr7A6dQ
ObLJS-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__uwQNho7zMKarjxyE1
Sw88ntTjpVCOxTWocM85k

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-modernizacjioddzialu-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzizdjecia/ar/13195054?fbclid=IwAR13sipVuYsBE2mXVuBlBCuElGbstiNJL1kwEbUG
u1zrk2W2yu9sXO6I274

119.

24 Maja 2018: dr Sebastian Adamkiewicz wziął udział w programie

realizowanym

przez

TVP

3

Łódź
146

„Łódzkie

Drogi

Ku

Wolności”:

https://lodz.tvp.pl/37347404/konstytucja-3-maja23052018?fbclid=IwAR2rqO1zKfRIWllUjSSEnWcqOtXD5Bcam-JqhqKCDZdWajEIiQZrTt8FaU
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-RadiuSto-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-19058062018?fbclid=IwAR2DDNXsKDlCn50fMMXubNXyKpA64EXhlVfL1svPZYc_xEmhtDmqHF0eMk

122.

14 Czerwca 2018: Portal TuŁódź poinformował o zakończeniu projektu

Opowiesci o Irenie Sendlerowej: https://www.tulodz.com/wiadomosci,zakonczyl-sieprojekt-opowiesci-o-irenie-sandlerowej-podsumowanie,wia5-32678786.html?fbclid=IwAR1MTdZC_lO1nqurZCKdfgI9typ6J4htZfhjNuV_PKDXC6ZD
nTGSklOaeew

123.

15 Czerwca 2018: Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł w którym

wykorzystano

zdjęcia

ze

zbiorów

Muzeum:

http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23538510,czerwona-wlokniarka-chocbyla-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=IwAR31T8Yp6JXOzl8sqRKiKL2BoMKdi
qsvtAJfbbYUr-cyrryS2-sZLrjXKOw
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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-rocznicepowstania-lodzkiegoid21109/2018/6/18/?fbclid=IwAR3pX4kzlsWVx2dK0TsBkG6o5DywEWD0gELkaag
A9fNu6vUnFflwTWPF2g4

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-dlugiej26062018?fbclid=IwAR3eBdscSyDhPzSbx5BUQ17viXbdsS_dxxECMVFGHaUqyp
wQ0qowG7yd9Ko

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-wielkiegorok-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-zI1B4WSOOBry5kLY7C9NwP7SBTgaA89NERgCCENYxtG25k

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
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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”
w

opowiadał

Polskim

Radiu

Dzieciom

o

Hugonie

Kołłątaju:

https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168916,Hugo-Kollataj
136.

16 Lipca 2018: TVP 3 Łódź zrealizowało materiał o zajęciach o Bitwie pod

Grunwaldem odbywających się w Muzeum: https://lodz.tvp.pl/38091826/160720182100?fbclid=IwAR08DkZgAmd5J0deMdywpbSAbDLQOtKAoENQ68QRxj7g8vMrZAS74ZqY3U

137.

17

Lipca

ekshumacyjnych

2018:

Dziennik

na

terenie

Łódzki

opublikował

Oddziału

artykuł

Martyrologii

o

pracach

Radogoszcz:

https://dzienniklodzki.pl/prace-ekshumacyjne-na-dziedzincu-w-radogoszczu-czy-satam-szczatki-slynnego-warszycazdjecia/ar/13342947?fbclid=IwAR2kcDMtW0IqzNHW5LlpvUnNU0mDmKvCAoRe
m-BqCIrLvKtgzQtCf0Fi4Ns

138.

19 Lipca 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na „Noc w Więzieniu”:

https://dzienniklodzki.pl/urodziny-lodzi-jedna-z-atrakcji-to-noc-wwiezieniu/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=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN
79WL9PEbeK3KY
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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-radogoszczy20072018?fbclid=IwAR0INE8abNQ8JfUOSAGX82RJl1LwphPtUBVuecwVuSAhtN
79WL9PEbeK3KY

144.

28 Lipca 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na wydarzenia w ramach „Urodzin

Łodzi” odbywających się w Muzeum: https://dzienniklodzki.pl/wycieczki-naurodziny-lodzi-2017-okazja-by-zwiedzic-zakamarki-miasta/ar/12315229
145.

28 Lipca 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na wydarzenie „Spędź noc w

Muzeum przy Gdańskiej”: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,23725350,spedznoc-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-wwiezieniu/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
150

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-naradogoszczu?fbclid=IwAR3Kq2aGp84uWNE49D6ZTJPNPoh3Dnl28rc8GwVxozmwZJdIKrhPQQYwiI

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-odslonieid22124/2018/7/31/?fbclid=IwAR1_SqjE1btNK2iFn2OX5lMJ_xEfhtcS92OJJUyR4zW54MnQUbgYExyA8I

152.

31 Lipca 2018: Portal Property Design opublikował materiał o remoncie

Oddziału

Martyrologii

Radogoszcz:

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-

oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzizdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUu
uu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I

153.

1 Sierpnia 2018: Portal Naszemiasto.pl przygotował materiał o remoncie

Oddziału

Martyrologii

Radogoszcz:

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/remont-

oddzialu-martyrologii-radogoszcz-w-lodzizdjecia,4747999,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR0_BlHGxX9k7IFHLUFHi01TXxUu
uu4pU0wMQOn70J5Uu5OJv6tGffxPg1I

154.

2

Sierpnia

2018:

Międzynarodowego

TVP

Dnia

Łódź
Pamięci

zrealizowało
o

materiał
Romach

z

obchodów
i

Sinti:

https://lodz.tvp.pl/38345223/uczczono-pamiec-romow-i-sinti-zamordowanych-wlitzmannstadt-getto?fbclid=IwAR2rbliNcmy0068DV3vIYtdQ4vPqrOUQBtIlFzOZqw897z1lcCYxR8Ibl4

151

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_njHmx
gi8X5iz0eqOCiJAj4WbAWscgcjagZP4

156.

2 Sierpnia 2018: Radio Maryja Opublikowało Artykuł o Międzynarodowym

dniu Pamięci o Romach i Sinti: http://www.radiomaryja.pl/informacje/lodz-uczczonopamiec-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/kwiatyi-znicze-jako-znaki-pamieci-w-kuzni-romow-wlodzi/ar/13386690?fbclid=IwAR3wmOh6MX0o97Qtc1_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-arterianaszego-miasta-zdjecia/ar/13394177

160.

10 Sierpnia 2018: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz wziął udział w konferencji

prasowej dotyczącej „Dnia z Stefanem Pogonowskim”

161.

10 Sierpnia 2018: TVP 3 Łódź opublikowało materiał dotyczący „Dnia z

Stefanem

Pogonowskim”:

https://lodz.tvp.pl/38450456/przypominie-jednego-z-

najwiekszych-bohaterow-bitwywarszawskiej?fbclid=IwAR3Ws_9znyYAyrILfQmuVHsm_dUoAoPcYix4wiAFRiNgj
dpAjud8ocSfWXs

162.

10 Sierpnia 2018: Telewizja Toya opublikowała materiał dotyczący „Dnia ze

Stefanem

Pogonowskim”:
152

http://tvtoya.pl/news/show/19845,1?fbclid=IwAR0mOGgMU1D0iaqQxMwIGJPiZw-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-tradycjiniepodleglosciowych/ar/13403969?fbclid=IwAR2l5YgC74SdR2NHYyFtOq5BKXE
WQRPUzv6b-FxLmhCTz89zHMXKIwhnL4M

165.
w

11 Sierpnia 2018: Grzegorz Wróbel, w ramach cyklu „Niepodlegli” opowiadał
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-stefaniepogonowskim-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.
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=IwAR3lZxyysJpwfUAX8Z0xhTUA5tNi7ELdQop2tKgfyFT
MNiIqy4EFeg7X-9s
153

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-22-23wrzesnia/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-biedermann21082018?fbclid=IwAR16OdaPFTLPx-xJuby1dD9dk_GkKxi7KMd0cyFEgcxD4sLdGUHSnauAko

175.

21 Sierpnia: Portal Legnica.pl opisał program w którego jednym z etapów jest

zwiedzanie przez młodzież Muzeum: https://portal.legnica.eu/aktualnosci/100-lecieodzyskania-niepodleglosci,13692,1,6.html

176.

22 Sierpnia 2018: Ekspress Ilustrowany zaprosił na obchody 74. rocznicy

likwidacji Litzmannstadt Getto: https://expressilustrowany.pl/74-rocznica-likwidacjilitzmannstadt-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-likwidacji154

litzmannstadt-ghetto-jak-wygladalo-zycie-codziennie-jego-wiezniowzdjecia/ar/13437820
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-wlodzi/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/uroczystoscizwiazane-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-litzmannstadtgetto-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-ocalalymzdjecia/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

155

186.

29 Sierpnia 2018: Radio Łódź opublikowało relację z obchodów 74. rocznicy

likwidacji Litzmannstadt Getto: https://www.radiolodz.pl/posts/46743-74-rocznicalikwidacji-litzmannstadtghetto?fbclid=IwAR3dUh6HljwmHDIIf7E_XEBBwn5YUZHHmnpWnhupEnrYcgN5
hyVTvVOHvGc

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-cyganska30082018?fbclid=IwAR3MwK7BHIoSmPZdGtzoZbVgr7ldJN4qP9Iw5TeVzqRetIjzb
p4o7SNFwak

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-rysostrzega-zaglade-stworzyli-wychowankowie-chrzescijanskich-kosciolow-to-sie-mozepowtorzyc.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-likwidacjilodzkiego-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-ktorychwychowywaly-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-Niepodleglychsylwetki-patriotow

156

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-mniejznani-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-naruszyldobre-imie-katolikow.html

194.

4 Września 2018: Dziennik Łódzki zaprosił na Narodowe Czytanie:

https://dzienniklodzki.pl/narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-lodzkich-instytucjachkultury/ar/13463617?fbclid=IwAR0fnZb_yEvfzJXtWPWfDzGDyE8GFdmP0Uijs9Dn
0k_hgv8yAr1mZ4GTeMI

195.

8 Września 2018: Radio Łódx opublikowało relacje z Narodowego Czytania:

https://www.radiolodz.pl/posts/46985-narodowe-czytanie-przedwiosnia-w-100-lecieodzyskania-niepodleglosci
196.

11 Września 2018: Radio EM przytoczyło wypowiedź abp Rysia z wykładu

zorganizowanego w Muzeum: https://www.radioem.pl/doc/5019313.Abp-Rys-Niepowiedzialem-ze-chrzescijanstwo-jest-odpowiedzialne

197.

16 Września 2018: Gazeta Wrocławska przytoczyła wypowiedź abp Rysia z

wykładu zorganizowanego w Muzeum: https://gazetawroclawska.pl/arcybiskupgrzegorz-rys-twierdzi-ze-autorzy-holocaustu-byli-wychowankamichrzescijanstwa/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=IwAR3iuy84gSbe9NfSfDe4a
6irhi3oIUlZ4baR0kS3bTT3CO9MsH9bxSjSoMA

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-stulecie157

niepodleglosci-wtvn24,875922.html?fbclid=IwAR3sSWrVcJn08LoXhx6CCxlWuy65MQ2Tv5JEYYY
TPabxEMnfAtSDNGTrvQs

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/t1.09/44782617_1409757585727376_8897293197709934592_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_h
t=scontent-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_7tjV1AWcxP
6iihagUZocD0Bew

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-wLodzi-o-Jozefie-Pilsudskim-jakiego-nieznamy?fbclid=IwAR3pUk04TUFfCG6wKmnmJRcWsOskVZFm37rYMCOMUVfRq
4AF0aRlZfLPQ3A
203.

30 Października 2018:

Tygodnikowi

dr Sylwia

Solidarność:

Wielichowska udzieliła wywiadu

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/45108673_1417474914955643_6839287067243970560_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_h
t=scontent-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
158

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/t1.09/45421438_2183700688329648_3334153175962746880_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_h
t=scontent-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=
IwAR2Dx20rh2pqojTz0REY3NwHuX1r1xGnhdz1u34R9WVEEWJoj1cMTGCsfo8

209.

6 Listopada 2018: Radio Łódź zaprosiło na Toast za Niepodległą:

https://www.radiolodz.pl/posts/48320-toast-za-niepodlegla-w-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych?fbclid=IwAR3BBxE6TT4rE7sPnd6f1bILi4K_cufDcmGwht7K
CaHNcRrHy2E92oO6Fws

210.

6 Listopada 2018: TVP3 Łódź opublikowało materiał dotyczący nagrywania

słuchowiska „Katastrofa Łódzka”: https://lodz.tvp.pl/39826038/muzeum-tradycjiniepodleglosciowych-przygotowuje-wyjatkowesluchowisko?fbclid=IwAR2NT_Js1jt36914eM5d_bLJWTfyIowirFkJNlyjhaWFKB47G05vY2HMR0

211.

6 Listopada 2018: Portal e-teatr.pl opublikował artykuł o „Katastrofie

Łódzkiej”:

http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/266589.html?fbclid=IwAR1Xq1FW0DJr_zCtk32LNfSmABgwCQ
o2T4P4AkZhGU6zHWknHohfjbkfSwQ

212.

6 Listopada 2018: Portal TuŁódź zapraszał na Toast za Niepodległą:

https://tulodz.com/?fbclid=IwAR06xFqEWqat8ouqJSnKPmqF9dIzGq4i3aHEZpemM
UqFtW19Xks1S4LCFUo

213.

8 Listopada 2018: Dziennik Łódzki przytoczył wypowiedz Wojciecha

Źródlaka: https://plus.dzienniklodzki.pl/cmentarze-w-lodzi-ktorych-juz-nie-ma-jedenz-nich-byl-na-placu-wolnosci/ar/13647477
159

214.

8 Listopada 2018: Portal Niedziela opublikował artykuł o otwarciu wystawy
na

zorganizowanej

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-odzyskaniaprzez-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-czolowipolitycy-opozycji

217.

9 Listopada 2018: Ekspress Ilustrowany zaprosił na spacer do Muzeum:

https://expressilustrowany.pl/co-robic-w-weekend-w-lodzi-piesze-i-rowerowewycieczki-po-lodzi-i-najblizszej-okolicy-na-weekend-10-11-i-12listopada/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=IwAR2SdI9XKdFjcm6NqR_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-nawschodniej.html?fbclid=IwAR2eEKvxCM9XXDkNMIFA068VTLaRtkY2Q0uQcc48
D8-1PW6PWutbBO4gMlg
220.

10 Listopada 2018: Gazeta Wyborcza zaprosiła na Toast za Niepodległą:

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24147599,toast-za-niepodlegla-lodz-zapraszado-wspolnego-swietowania.html
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221.

10 Listopada 2018: Portal Kronika24 zaprosił na Toast za Niepodległą:

https://kronika24.pl/swieto-niepodleglosci-w-lodzi-parada-piknik-pokaz-swietlny-itoast-za-niepodlegla/

222.

10 Listopada 2018: Portal Niezależna zaprosił na „Toast za Niepodległą”:

https://niezalezna.pl/244870-kulturalne-obchody-100-lecia-niepodleglosci-dokadpojsc-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/kobiecetwarze-niepodleglosciid24323/2018/11/14/?fbclid=IwAR37VIybOON4gKbvf0dZqrSe0v63fg5phGhVk12jP1TKfCe4pAE6JsviaM

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-salonachlodzkie-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-poswieconyjozefowipilsudskiemu/ar/13669572?fbclid=IwAR3MaQDsBJLnTAyNNPHrZ87RINuquISHr1f
FcvMA04IQ-e8jCxD1X1tg1fQ
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228.

17 Listopada 2018: Wypowiedź Ryszarda Iwanickiego została przytoczona w

Dzienniku Łódzkim: https://dzienniklodzki.pl/bohaterscy-lodzianie-ktorzy-na-zawszezapisali-sie-w-historii-naszego-miasta/ar/13669416
229.

19 Listopada 2018: Ekspress Ilustrowany opublikował informacje o Remoncie

Sarkofagu w Oddziale Martyrologii Radogoszcz: https://expressilustrowany.pl/szescpomnikow-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-40osob-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/t1.09/46981234_1451715881531546_1130535520879771648_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_h
t=scontent-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-oprawa-wyborcze-poznaj-kobiece-twarze-niepodleglosci,wia5-3267-115972.html?fbclid=IwAR3Y1UMjxyg0BlLWhrl5tsGnNIhbg0rUO0fYDoEwnDldIdaorpNYEoWiSM

234.

28 Listopada 2018: Telewizja Toya zaprosiła na wernisaż wystawy „Kobiece

Twarze

Niepodległości”:

http://tvtoya.pl/news/show/20745?fbclid=IwAR1aUSBmmci6DcoQagDeGbK6jmxOl
wYTVTqe2b7IAlvhTZ49lJbLfIl1KR8

235.

28 Listopada 2018: TVP 3 Łódź zaprosiło na Wernisaż wystawy „Kobiece

Twarze Niepodległości”: https://lodz.tvp.pl/40178359/wystawa-w-stulecie-nadania-
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polkom-praw-wyborczych?fbclid=IwAR3fGsMhym8_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-kiedylodz-pojedzie-na-ferie-zimowe/
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-muzeumtradycjiniepodleglosciowych?fbclid=IwAR3iiZ5r3UNdHS_doqNshKYjTqX_GydrN2w0RBE
Hps_K_U4MVcpiHStQfUs
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