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I. Wstęp

Rok 2020 był rokiem wyjątkowej próby i sprawdzianem dla nas wszystkich. Aż nazbyt
dobitnie pokazał, że są sytuacje, które wywracają do góry nogami nasze życie i pozbawiają nas
normalności, odbierając to, co uważaliśmy za standard w codziennym funkcjonowaniu.
Epidemia COVID-19 zmusiła nas do dwukrotnego zamknięcia się w domach, odizolowania i
ograniczenia wszelkich kontaktów, w tym często, również kontaktów z najbliższymi.
Ogłoszona pierwszy raz wiosną kwarantanna wiązała się z przejściem na pracę zdalną i
pozamykaniem miejsc, które sprzyjały nagromadzeniu większej liczby osób – szkół, uczelni,
kościołów, restauracji, kawiarni, hoteli, centrów handlowych oraz last but not least – instytucji
kultury. Drugi, ogłoszony w połowie października lockdown wiązał się z podobnymi
ograniczeniami, po raz kolejny uzmysławiając, jak łatwo jest zaburzyć nasz dobrostanu i
odebrać nam fundamentalne poczucie bezpieczeństwa. Nie będzie zatem przesadą
sformułowanie, że ubiegły – 2020 rok od marca, zdeterminowany był sytuacją
epidemiologiczną.
Rok sprawozdawczy 2020 był to zatem rok, który zrewolucjonizował sposób myślenia
o tym, jak mogą funkcjonować instytucje kultury i zmusił do zweryfikowania ustalonych
wcześniej sposobów działania. Bo chociaż musieliśmy zamknąć Muzeum na gości z zewnątrz,
nie chcieliśmy rezygnować z naszego działania, z misji, którą mamy do spełnienia. Musieliśmy
tylko odnaleźć odpowiedni sposób dotarcia do publiczności. Szczęśliwie jednak,
technologicznie XXI w. daje takie narzędzia, które na to pozwalają: na początek wystarczyły
chęci, kreatywność i sprzęt, którym dysponuje dzisiaj większość z nas – telefon, i mogliśmy
zacząć prowadzić nasze zajęcia, czy oprowadzania on-line. Pracownicy merytoryczni, chociaż
dla niektórych taki sposób prezentacji wiedzy, wiązał się z tremą, z chęcią przystąpili do
działania, z czasem prześcigając się z różnymi pomysłami. Taka stała się nasza rzeczywistość,
mogliśmy istnieć w sieci – w ten sposób utrzymywać kontakt z naszymi odbiorcami, albo
mogło nas nie być wcale. Nie mieliśmy złudzeń, co do drogi jaką powinniśmy i chcieliśmy
wybrać, z czasem starając się o coraz bardziej profesjonalną realizację naszych przedsięwzięć.
W tym też celu aplikowaliśmy do programu „Kultura w sieci”, ogłoszonego przez
Narodowe Centrum Kultury z projektem Muzeum dostępne – Muzeum Tradycji
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Niepodległościowych w Łodzi online. Za uzyskane dofinansowanie zrealizowaliśmy serię
filmów dziewięć popularnonaukowych filmów, prezentujących wybrane miejsca lub
wydarzenia związane z historią Łodzi - Losy Łodzi. Filmy umieszczone są na kanale Muzeum
w serwisie youtube. Opatrzone są angielskim tłumaczeniem oraz tłumaczeniem na język
migowy. Do dnia dzisiejszego obejrzało je ponad 4 tys. osób. Seria znajduje się także na
płytach, które trafiły do łódzkich szkół.
Łącznie nasze działania on-line obejmują emisję on-line 99, zróżnicowanych
tematycznie filmów, których liczba odbiorców, na początek stycznia 2021 r., wynosiła 347 827.
Szczegółowa tabelka zawierająca wykaz realizowanych działań realizowanych on-line jest
dołączona do niniejszego sprawozdania.
Konieczność przeniesienia aktywności do internetu, nie oznacza jednak zaniechania
pozostałych, tradycyjnych form aktywności muzealnej. Koniecznie należy bowiem wspomnieć,
że jeszcze przez pierwszą kwarantanną, zatem w „normalnych” warunkach, uroczycie
otworzyliśmy w Oddziale Martyrologii Radogoszcz I etap wystawy stałej Zabrał ich ogień…
Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny
światowej, która została dofinansowana ze środków MKiDN oraz Urzędu Miasta Łodzi.
Kolejną ważną ekspozycją otwartą w 2020 r. była wystawa Kochany Tato…- Zbrodnia
Katyńska z perspektywy rodzin ofiar. Ta plenerowa ekspozycja poświęcona Zbrodni
Katyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem ukazuje losy rodzin pomordowanych, zyskując
tym samym bardzo emocjonalny charakter. W sierpniu – z zachowaniem reżimu sanitarnego –
w Oddziale przy Gdańskiej otworzyliśmy natomiast ekspozycję, dofinansowaną z programu
MKiDN – Szyfry wojny. Jan Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku. Została ona
przygotowana w związku z ustanowieniem roku 2020 rokiem Jana Kowalewskiego (18921965) – podpułkownika Wojska Polskiego, matematyka, lingwisty i kryptologa, który złamał
rosyjskie szyfry w czasie wojny 1919-1920 roku. Ekspozycja przedstawia J. Kowalewskiego,
jako bohatera wojny w obronie niepodległości Polski, oficera i naukowca, na szerokim tle
dziejów polskiego wywiadu okresu II Rzeczypospolitej oraz czasów II wojny światowej.
Szczególną uwagę zwrócono na złamanie przez por. J. Kowalewskiego szyfrów Armii
Czerwonej w latach 1919-1920, a zwłaszcza w okresie bitwy warszawskiej. Chociaż
udostępniona była tylko do 15 października – wtedy zapadła decyzja o ponownym zamknięciu
muzeów – cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.
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Zakończenie w 2019 roku dużego projektu Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką
kreatywną – największego w dotychczasowej historii Muzeum, zachęcił nas do ubiegania się o
środki na remont Oddziału przy Gdańskiej. W 2020 roku Muzeum rozpoczęło zatem 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 20142020. Celem projektu byłoby podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez
realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony, zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego a
także rozwój placówki. W lutym 2020 r. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu
do Instytucji Pośredniczącej, następnie do Instytucji Zarządzającej. Po uzyskaniu pozytywnej
oceny formalnej, jak i merytorycznej w dniu 5 października 2020 roku została podpisana
umowa o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Szacowany koszt realizacji projektu to:
7 995 161,33 zł, z czego dofinansowanie z RPO to 5 040 000,00 pozostały koszt tj. wkład
własny w wysokości 2 955 161,33 pokryty zostanie z środków pozyskanych z UMŁ.
Podobnie jak w latach ubiegłych działalność Muzeum w 2020 roku, została oparta na
szerokiej współpracy z instytucjami partnerskimi, takimi jak: Instytut Historii Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (bardzo
istotne zwłaszcza pod kątem wspólnej realizacji programów edukacyjnych), Archiwum
Państwowe

w Łodzi

oraz

stowarzyszeniami

i

organizacjami

kombatanckimi

i

niepodległościowymi. Należą do nich m.in. Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” (należy
zaznaczyć nieoceniony wkład Stowarzyszenia przy realizacji wystawy o Zbrodni Katyńskiej),
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 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
staraliśmy się wychodzić również poza mury Muzeum: jeżeli tylko zezwalała na to sytuacja
epidemiologiczna, prelekcje przygotowane przez pracowników były wygłaszane w innych
placówkach w Łodzi.
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W 2020 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.
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.
Podstawowe kierunki działań Muzeum są określone w statucie, który stanowi podstawę
prawną dla podejmowanych i zrealizowanych zadań organizacyjnych oraz merytorycznych.
Zapisane w statucie strategiczne kierunki działalności wyznaczyły główne cele i obowiązki
nałożone na Muzeum przez organizatora. Dodatkowo ze względu na pandemię COVID-19 rok
2020 był w funkcjonowaniu Muzeum przede wszystkim okresem wyzwań, ale również
codziennej i rzetelnej pracy. Zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcia w Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi, wykonane zostały w oparciu o posiadane środki finansowe,
możliwości kadrowe oraz pozostającą do dyspozycji bazę lokalową.
Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2020 r. podkreślić należy wysoką
wartość merytoryczną i organizacyjną realizowanych przez Muzeum przedsięwzięć. Chociaż
był to rok odmienny od wszystkich dotychczasowych pod względem możliwości realizowania
tradycyjnych form działalności muzealnej, należy podkreślić, że udało nam się nie stracić
kontaktu z naszą publicznością, a również pozyskać nową. Pracownicy Muzeum po raz kolejny
byli współorganizatorami oraz uczestnikami wielu inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym i społecznym – tym razem organizowanych on-line. Działalność Muzeum w roku
sprawozdawczym 2020 cechowała zatem 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
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życzliwość. Również wiele organizacji społecznych, instytucji i stowarzyszeń korzystała z
dorobku Muzeum w ramach współpracy na płaszczyźnie edukacji historycznej. Należy także
mocno podkreślić w tym miejscu zaangażowanie i wkład pracy pracowników Muzeum.
Realizacja zadań w 2020 r. była możliwa tylko dzięki wspólnym działaniom i wysiłkom całego
zespołu pracowniczego. Dzięki temu wypracowaliśmy nowe formy działania, podjęliśmy i
zrealizowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw.

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 związane
z konserwacją i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego tych obiektów, w tym również
bezpieczeństwa eksponatów przechowywanych w magazynach i prezentowanych na
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wystawach. Wśród najistotniejszych, bieżących wydatków należy wymienić te, które są
związane

z zapewnieniem

bezpieczeństwa

obiektów

i

pracowników,

bhp,

ppoż.,

monitoringiem, systemami antywłamaniowymi, utrzymaniem dwóch kotłowni (jedna
ogrzewana olejem opałowym, druga – gazem) i pompy cieplnej zasilanej energią elektryczną.
Warunki materialne i organizacyjne Muzeum pozwoliły w roku 2020 na kontynuowanie
dotychczasowych przedsięwzięć, stwarzały również możliwości dla podjęcia nowych działań,
niezbędnych w czasie pandemii COVID-19, które przyczyniły się do zwiększenia zakresu i
atrakcyjności realizowanych zadań.

1. Warunki organizacyjne dla działalności Muzeum
Warunki lokalowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych mają jednocześnie wady
i atuty. Z jednej strony są to obiekty historyczne – zabytkowe, z czego wynikają organizacyjne
i techniczne ograniczenia w organizacji wystaw i imprez. Z drugiej jednak strony zabytkowość
obiektów, ich historyczność jest atutem oddziaływującym na emocje zwiedzających. Wszystkie
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 AdministracyjnoGospodarczy, Dział Promocji, dyrekcja i sekretariat oraz zaplecze socjalne, archiwum
zakładowe, trzy klatki schodowe i korytarze komunikacyjne.
- Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
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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, biblioteka – 84,5 m ² oraz część socjalna (szatnia, toalety, portiernia) – 54 m ². Drugi,
dwukondygnacyjny budynek przeznaczony jest na magazyny zbiorów Muzeum, pracownię
konserwatorską oraz część administracyjną. Umieszczone są w nim działy merytoryczne
zajmujące powierzchnię – 106 m ² (biura dla pracowników oraz katalog zbiorów), magazyny
zbiorów – 345 m ² oraz część socjalna – 13,4 m ². Pozostałą powierzchnię w tym budynku
zajmuje klatka schodowa oraz dwa ciągi korytarzowe (I i II piętro).
- Oddział Stacja Radegast przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
W jej skład wchodzi Pomnik Zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składający się
z Kolumny Pamięci i Tunelu Deportowanych o długości 140 m i szerokości – od 7 do 4,5
m. Drugi obiekt to budynek po dawnej stacji kolejowej o powierzchni – 258,30 m ². W jego
skład wchodzi sala wystawowa, 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, gdzie 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
Zatrudnienie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na dzień 31 grudnia
2020 wynosiło ogółem 46 osób we wszystkich oddziałach. Stan zatrudnienia w poszczególnych
oddziałach i działach Muzeum w 2020 roku przedstawiał się następująco:
a) Kadra kierownicza 11 osób:
- Dyrektora Muzeum
- Zastępca Dyrektora Muzeum/ Kierownik Oddziału Gdańska
- Główny Księgowy
- Główny Inwentaryzatora
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- Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz
- Kierownik Oddziału Stacja Radegast
- Kierownik Działu Zbiorów
- Koordynatorzy Sekcji Edukacyjnych
- Koordynator Sekcji Naukowej
- 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 pracuje 26 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)
- 4 osób

- Sekcja Edukacyjna

(w tym Koordynator Sekcji oraz 3 pracowników merytorycznych)
- Sekcja Naukowa

- 3 osoby

w tym:


Koordynator Sekcji,



3 pracowników merytorycznych

- Dział Administracyjno – Gospodarczy

- 3 osoby

w tym:
 p.o. Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego
 Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych

- 1 osoba

 Specjalista ds. technicznych i transportu

- 1 osoba

- Sekcja Promocji

- 2 osoby

w tym:
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Koordynator Sekcji

- 1 osoba



Specjalista ds. promocji

- 1 osoba

- Samodzielne stanowiska

- 3 osoby

w tym:


Główny specjalista ds. organizacyjno – kadrowych

- 1 osoba



Główny specjalista ds. administracyjnych i projektów

- 1 osoba



Referent ds. administracyjnych

- 1 osoba

- Pracownicy Oddziału Gdańska:

- 6 osób

w tym:


kwalifikowane opiekunki ekspozycji muzealnej

- 3 osoby



pomoc muzealna

- 1 osoba



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 oddziale Martyrologii Radogoszcz prowadzona jest działalność merytoryczna
(wystawy, lekcje muzealne, spotkania, prace naukowo-badawcze itp.) oraz zlokalizowane w
nim są zbiory całego Muzeum (magazyny), Dział Zbiorów oraz Główny Inwentaryzator. W
2020 roku pracowało w nim 15 osób, a struktura zatrudnienia wyglądał następująco:
- Kierownik Oddziału

- 1 osoba

- Kustosz – bibliotekarz, Archiwista zakładowy

- 1 osoba

- Sekcja Edukacyjna

- 2 osoba

- Sekcja Naukowa

- 1 osoba

- Główny Inwentaryzator

- 1 osoba

- Dział Zbiorów

- 5 osób

w tym:


Kierownik Działu ( urlop macierzyński)



Konserwator zbiorów



3 pracowników merytorycznych

- Pracownicy administracyjni Oddziału

- 4 osoby
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w tym:


specjalista montażysta wystaw,



pomoc muzealna - sprzątaczka



kwalifikowana opiekunka ekspozycji muzealnej

- 2 osoby

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 2020 roku zatrudnionych było ogółem 5 osób, z tego:
- Kierownik Oddziału ( urlop wychowawczy)

- 1 osoba

- pracownicy merytoryczni

- 3 osoby

- przewodnik muzealny

- 1 osoba

Muzeum pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach spełniają obowiązujące ich
wymogi kwalifikacyjne, zgodnie z zakresem powierzonych im czynności. Na 46 ogółem
zatrudnionych osób w Muzeum 25 osób to pracownicy merytoryczni łącznie z dyrektorem,
kierownikami oddziałów, kierownikami działów oraz koordynatorami sekcji, a struktura
zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji była następująca:
- starszy kustosz

- 1 osoba

- kustosz

- 6 osób

- adiunkt

- 10 osób

- konserwator zbiorów

- 1 osoba

- asystent

- 5 osób

- przewodnik muzealny

- 1 osoba

W 2020 roku tryb pracy został podyktowany panującymi warunkami epidemicznymi.
Przygotowano zasady pracy Muzeum i tymczasowe regulaminy zwiedzania Muzeum zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z lokalnym
inspektorem sanitarnym. Pracownikom zapewniono (ze szczególny uwzględnieniem
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pracowników mających kontakt z publicznością) dostęp do środków ochrony indywidualnej
(płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki). Zorganizowano stanowiska pracy z
uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami. Zgodnie z
ustawą z 8 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, Dyrektor Muzeum podjął decyzję o wprowadzeniu pracy zdalnej.
Wdrożenie miało na celu zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia pracowników. Pracownicy
wykonujący pracę zdalną pracowali w systemie czasu pracy, który obowiązuje ich podczas
pracy w miejscu pracy określonym w umowie. Zorganizowano tryb pracy z uwzględnieniem
systemu zmianowego i rotacyjnego. Pracownicy pełnili dyżury w miejscu pracy ustalone w
poszczególnych działach i sekcjach oraz stawiali się na każde żądanie przełożonego.
Pracownicy techniczno-administracyjni, w tym opiekunki ekspozycji zobowiązani byli do
stawiania się w miejscu pracy przynajmniej trzy razy w tygodniu, w dniach ustalonych ze
swoimi bezpośrednimi przełożonymi. Kierownicy oddziałów, działów i koordynatorzy sekcji
zobowiązani byli do kontroli prac podległych pracowników oraz badania ich realnych wyników
pracy. Natomiast każdy pracownik posiadający dziecko mógł skorzystać z urlopu na opiekę, a
rodzic dziecka do lat 8 mógł skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku
zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.
Ze względu na ograniczoną działalność muzeum w grudniu 2020 roku wszyscy
opiekunowie wystaw oraz pomocnicy muzealni zostali niedopuszczeni do pracy i pozostawali
w gotowości do pracy. Za czas gotowości otrzymali wynagrodzenie przestojowe.
Mimo zagrożenia epidemicznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych wzorcowo
wypełniało swoją misję i funkcje. Pracownicy wykonywali swoją pracę zgodnie z zakresem
powierzonych im zadań i obowiązków. Wykazywali się dużą inicjatywą i pomysłami, które
pozwalały zaistnieć Muzeum w przestrzeni wirtualnej.
Ponadto pracownicy Muzeum uczestniczyli w 14 różnego rodzaju szkoleniach i kursach
podnoszących kwalifikacje oraz ukończyli studia podyplomowe. W ramach działań
wewnętrznych przeprowadzono z pracownikami szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. W 2020 roku prowadzone były badania wstępne i kontrolne pracowników Muzeum. W
styczniu i lutym 2020 przeprowadzono badania okresowe, których obowiązek wykonywania
został zawieszony od marca 2020 roku.
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3. Budżet Muzeum w 2020 roku

I.

PRZYCHODY

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2020 rok ogółem:
w tym:

5.112.173,29

1. Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi
4.137.335,29
- dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą
3.881.038,00
- dotacja celowa UMŁ na realizację projektu „Mistrz szyfrówJan Kowalewski. Mobilny pokój zagadek”.
19.832,92
- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania „Słuchowisko radiowe.
Szyfry do zwycięstwa”.
38.645,53
- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania „Tak długo czekaliśmy..
Zbrodnia Katyńska w pamięci rodzin”.
31.995,00
- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania inwestycyjnego pn.
„Rewitalizacja siedziby głównej MTN wraz z nadaniem nowych
funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”
17.323,84
- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania inwestycyjnego „Zakup
oprogramowania do katalogowania zbiorów MTN w Łodzi”
25.000,00
- dotacja celowa UMŁ na realizacje projektu „Program edukacyjny
do wystawy czasowej. Mistrz szyfrów. Jan Kowalewski – nieznany
bohater 1920”.
9.000,00
- dotacja celowa UMŁ na realizację projektu „Szyfry wojny.
Jan Kowalewski – nieznany bohater 1920”.
15.500,00
- dotacja celowa UMŁ na realizację projektu „Zabrał ich ogień…
Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju
Warty w okresie II wojny światowej”.
76.000,00
- dotacja celowa UMŁ na realizacje projektu „Zabrał ich ogień….
Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju
Warty w okresie II wojny światowej” – projekcje multimedialne.
23.000,00
2. Dochody własne
w tym:
- bilety wstępu
- foldery, wydawnictwa Muzeum
- inne

46.636,92

3. Zwrot podatku VAT

479.893,00

4. Pozyskane środki zewnętrzne
- realizacja projektu ze Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny pn. „Renowacja kufra rodziny Schwarz”
- realizacja zadania w ramach Programu Narodowego Centrum
Kultury – Kultura w sieci pn. „Muzeum dostępne – MTN online”.

448.308,08

4.831,61
2.710,45
39.094,86
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5.000,00
64.886,82

- realizacja zadania w ramach Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zabytków pn. „Szyfry wojny. Jan Kowalewski – nieznany
bohater 1920 r.”.
- umowa o współpracy ( partnerstwo ) z OIRP, dot. wystawy
plenerowej „……..Strajk łódzkich studentów w 1981 r.”.
- umowa o współpracy ( partnerstwo ) z ORA, dot. wystawy
plenerowej „……strajk łódzkich studentów w 1981r.”.
- realizacja wystawy z Ministerstwa Kultury „Zabrał ich ogień. Piekło
więzienia na Radogoszczu…”

II

69.856,22
5.000,00
4.065,04
299.500,00

WYDATKI

1. Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2020 rok
Koszty według rodzajów

Plan na 2020

1
.

Wynagrodzenia ogółem
w tym:
- osobowe
- bezosobowe
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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

3.
4.
5

6.
7.
8.

Razem koszty

2. Zakup środków trwałych

Wykonanie 2020

2.536.151,00
2.456.151,00
80.000,00

2.298.295,13
2.230.088,13
68.207,00

470.000,00
380.000,00
79.838,00

505.316,78
411.337,95
78.489,53
7.640,00
7.849,30
322.048,71
24.045,58
980.700,82
472.564,04
4.320,00
19.300,90
104.748,23
70.284,37
20.900,00
33.451,90
25.611,00
121.804,24
6.640,86
101.075,28
8.283,41
180.941,43
15.033,32
4.334.665,18

367.400,00
33.000,00
796.250,00

8.000,00
135.000,00
3.127,00
4.348.928,00

71.350,06
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-

III.

zakup eksponatów
zakup książek do biblioteki
zakup komputerów, monitorów, zestawów odsłuchowych itp.
zakup drona
zakup systemu ewidencji zbiorów muzealnych
pozostałe środki trwałe
w tym:
 kontener, replika zbiornika na wodę

13.811,00
282,14
21.380,01
2.356,91
16.220,00
17.300,00
17.300,00

STAN ŚRODKÓW NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Ogółem
- Rachunek podstawowy
- Gotówka w Kasie
- Rachunek socjalny
- Rachunki projektowe

117.727,57
27.600,02
1.493,94
23.310,17
65.323,44

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.
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Szanse i zakres realizacji tego zadania uzależnione są m.in. od posiadanych środków
finansowych. Większość nabytków od lat pochodzi bowiem z zakupu, tylko nieliczne
przekazywane są placówce w darze.
Muzeum gromadzi i udostępnia dobra kultury o tematyce niepodległościowej,
martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty archiwalne, umundurowanie,
broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, pamiątki patriotyczne, wydawnictwa.
Szczególnie cenne w zbiorach są kolekcje broni palnej i białej od XVIII do XX wieku,
umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, powstańców warszawskich z 1944 r. oraz żołnierzy I i II Armii
Wojska Polskiego. Dysponujemy także ciekawymi kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart
pocztowych i telegramów o treści patriotycznej.
Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorów stanowi podstawową płaszczyznę
działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W 2020 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 2020 r.
A. Zbiory zasadnicze:
Archiwalia: pozycji inwentarzowych
Ikonografia: pozycji inwentarzowych
Muzealia: pozycji inwentarzowych
Depozyty: pozycji inwentarzowych

12 360 przybyło
13 646 przybyło
6 964 przybyło
252 przybyło
ubyło

90
301
14
0
0

pozycji
pozycji
pozycji
pozycji
pozycji

_______________________________________________________________
Ogółem: 33 222 przybyło 405 pozycji
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W roku sprawozdawczym przybyło 405 pozycji inwentarzowych obiektów, z czego:
z zakupów - 110 pozycji (w tym 107 od osób fizycznych, 3 od instytucji)
z darów - 295 pozycji (w tym 295 od osób fizycznych)
Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi 33 222 pozycje inwentarzowe, w tym
252 depozyty.
B. Zbiory zastępcze
Faksymile:
802 przybyło 0 pozycji
Fotokopie:
444 przybyło 0 pozycji
Mikrofilmy:
2 320 przybyło 0 pozycji
Negatywy:
5 945 przybyło 0 pozycji
Kopie:
380 przybyło 0 pozycji
_______________________________________________________
Ogółem:

9 891 pozycji inwentarzowych

Stan zbiorów zastępczych wynosi zgodnie z rejestrem 9 891 pozycji inwentarzowych.
C. Zbiory byłego Oddziału - Muzeum Ruchu Młodzieżowego
Zbiory własne :
7156 pozycji inwentarzowych
Depozyty:
37 pozycji inwentarzowych

Ogółem:

7193 pozycje inwentarzowe

Obecnie w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zarejestrowane
jest 50 306 pozycji. W 2020 roku zbiory powiększyły się o 405 pozycji zbiorów zasadniczych
(archiwalia, ikonografia, muzealia).
11 lutego 2020 r. zgłoszono kradzież 3 eksponatów z wystawy stałej „Drogi do
Niepodległej 1791-1923” – 3 sztuk pistoletów o sygn. M-228, M-232 oraz M-3268. 29 maja
2020 r. otrzymano decyzję o umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawców.
Sporządzone zostało sprawozdanie dla Działu Finansowego Muzeum z zakupów i
darów w 2020 roku.

2. W zakresie pozyskiwania zbiorów
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
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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 2020 roku odbyło się siedem posiedzeń Komisji Zakupu. Zdecydowano o zakupieniu
do zbiorów Muzeum następujących obiektów:









100 sztuk fotografii Łodzi autorstwa Eugeniusza Hanemana z lat 1955-1985
za sumę 8 000 PLN
Album fotograficzny „Feldzug in Polen” ze zdjęciami autorstwa niemieckiego
żołnierza 21 pułku ułanów im. cesarza Wilhelma II, wykonanymi w okresie X 1914V 1915 r. za sumę 3 300 PLN
Pistolet kapiszonowy kawalerii austriackiej systemu Lorentz M1859 za sumę
1 725 PLN
5 sztuk fotografii Łodzi z okresu II wojny światowej za sumę 260 PLN
Tablica z niemiecką nazwą ulicy 1 Maja w Łodzi – „Scharnhorststrasse” za sumę
250 PLN
Fotografia – Konsekracja kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Łodzi, 5 VI 1897 r. za sumę 176 PLN
Mapa – wydana przez Reichs-Strassenbauamt Litzmannstadt 17 IX 1943 r. za sumę
100 PLN

Ogółem zakupiono do zbiorów Muzeum obiekty o wartości 13 811 PLN.
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć 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 14 182 PLN.
Wśród obiektów przejętych do zbiorów w wyniku darowizny znalazły się m.in.


schody młynarskie z dworca Łódz-Kaliska z okresu okupacji niemieckiej



metalowe elementy kraty zamontowanej przez Niemców w kanale rzeki Bałutki, w celu
uniemożliwienia ucieczki Żydów z getta łódzkiego



lornetka brytyjska Bino Prism Mk II z 1939 r.



lornetka niemiecka firmy Emil Busch z Rathenow
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listy pisane z Lwowa w 1919 r. przez Bohdana Grodzickiego, żołnierza 8 pułku artylerii



spuścizna po Teodorze Pawłowskim, żołnierzu 4 p.p. Legionów, w tym: listy pisane w
frontu wojny polsko-bolszewickiej, dyplomy nadań odznaczeń – „Gwiazdy Przemyśla”
i „Orlęta”, miniatura swastyki II klasy



spuścizna po Władysławie Barańskim, byłym żołnierzu AK, członku ROPCiO,
współpracowniku KOR, nauczycielu, prezesie Społecznego Komitetu Pamięci Józefa
Piłsudskiego w Łodzi, w tym: wspomnienia z internowania w Darłówku, spisane w
1983 r., decyzja o internowaniu 13 XII 1981 r., protokół rewizji mieszkania
przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego, 1946 r.



afisz informujący o strajku łódzkich studentów w 1981 r.



plakat „Linda Winsh ARESZTOWANA” z okresu strajków studenckich w Łodzi w
II 1981 r.



14 sztuk kart pocztowych związanych z Legionami Polskimi



fotografie Władysława Krzemińskiego, członka Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokoł” oraz żołnierza 3 pułku Strzelców Podhalańskich



fotografie Łodzi wykonane przez Eugeniusza Hanemana w latach 1950-1979



fotografie życia społecznego Łodzi z lat 1967-1971



fotografie Łodzi wykonane przez Jacka Kosińskiego, w tym: fotografie wykonane na
trasie przejazdu papieża Jana Pawła II w Łodzi 13 VI 1987 r., fotografie z okresu
kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu z VI 1989 r., fotografie wykonane podczas
kampanii prezydenckiej w Łodzi w XI 1990 r., fotografie wykonane podczas wizyty w
Łodzi Lecha Wałęsy (10 XI 1990 r.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (17 XI 1990 r.)



dokumenty osobiste związane z życiem w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej

3. W zakresie ewidencjonowania nabytków
Wszystkie nabytki zostały zaewidencjonowane w Księdze Wpływu i w księgach
inwentarzowych. W Księdze Wpływu dokonano 405 wpisów:
Do Księgi Inwentarzowej Archiwaliów wprowadzono 90 pozycji.
Do Księgi Inwentarzowej Ikonografii wprowadzono 301 pozycji.
Do Księgi Inwentarzowej Muzealiów wprowadzono 14 pozycji.
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Wszystkim pozyskanym obiektom zostały nadane numery inwentarzowe. Dla każdego
zaewidencjonowanego obiektu została założona karta naukowa w komputerowej bazie danych
programu MUSNET NIEBIESKI.
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 : Katarzyna Czekaj-Kotynia, Karol Jadczyk,
Andrzej Janicki, Mateusz Kowalski, Dariusz Marciniec, Katarzyna Mateja-Maracz,, Paulina
Wach.
Wypożyczono eksponaty na następujące wystawy:
- Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w
okresie II wojny światowej – wystawa stała w MTN Oddział Radogoszcz (prot. 2020/3,
2020/3/1, 2020/3/2, 2020/3/3);
- Społeczeństwo ziemi wieluńskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej - do Muzeum Ziemi
Wieluńskiej (prot. 2020/5);
- Szyfry wojny. Jan Kowalewski – nieznany bohater 1920 roku zgierzan - do MTN, ul. Gdańska
13 (prot. 2020/6)
- Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie – do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w
Łodzi (prot. 2020/11)
Protokoły zdawczo-odbiorcze zostały sporządzone także w związku z:
- prezentacją eksponatów podczas spotkania autorskiego z Urszulą Sochacką w Łódzkim
Stowarzyszeniu Miłośników Militariów „Kompania Brus” (prot. 2020/1);
- prezentacją eksponatów podczas zajęć ze studentami wojskoznawstwa Uniwersytetu
Łódzkiego w MTN Oddział Radogoszcz (prot. 2020/2);
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- prezentacją eksponatu podczas „Wirtualnej Nocy Muzeów” w siedzibie MTN, ul. Gdańska
13 (prot. 2020/4);
- użyczeniem eksponatów do filmu „Byszewy – kraina młodości Iwaszkiewicza”,
realizowanego przez Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (prot.
2020/7);
- prezentacją eksponatów podczas lekcji muzealnej „Rycerskie medaliony, patriotyczne
pamiątki – czym jest ryngraf?” w siedzibie MTN, ul. Gdańska 13 (prot. 2020/9);
- użyczeniem eksponatu do digitalizacji w Fotoarchiwum Centralnego Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi (prot. 2020/10, 2020/12)
Przyjęto także zwroty eksponatów z następujących wystaw:
- z wystawy stałej Drogi do Niepodległej 1791-1923, z MTN, ul. Gdańska 13, prezentowanej
od 10 października 2008 r. (prot. 2008/5/1, 2008/5/2, 2008/5/3, 2008/5/4, 2008/5/5, 2008/5/7)
- Kufer rodziny Schwarz, z ekspozycji stałej w MTN, Oddział Stacja Radegast, prezentowany
od 1 marca 2019 r. (prot. 2019/6)
- 4 czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność – z MTN, ul. Gdańska 13, prezentowanej od 29 maja
2019 r. (prot. 2019/9, 2019/10)
- Opowieść o oblężonej Warszawie. Wrzesień 1939 – z Muzeum Warszawy, prezentowanej od
25 czerwca 2019 r. (prot. 2019/14)
- Wrzesień 1939 w polskim filmie fabularnym –z MTN, ul. Gdańska, prezentowanej od 24 lipca
2019 r. (prot. 2019/16, 2019/16/2)
- 1 obiekt wypożyczony przez Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (prot. 2017/11)
Wszystkie wypożyczenia i zwroty eksponatów odnotowywane były w Ruchu
Muzealiów w programie MUSNET NIEBIESKI. Muzeum wypożyczyło w 2020 r. łącznie 210
obiektów.
Prowadzono również dokumentację Ruchu Muzealiów dla obiektów wypożyczanych z
innych instytucji na wystawy czasowe organizowane przez Muzeum. W 2020 r. zarejestrowano
10 umów użyczeń eksponatów (względnie protokołów zdawczo-odbiorczych). Do Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zostało wypożyczonych łącznie 67 obiektów.

23

5. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych
W 2020 r. stale monitorowano warunki przechowywania eksponatów w magazynach zbiorów
– kontrolowano temperaturę i wilgotność pomieszczenia. Udostępniano magazyny do prac
porządkowych.
Odbyła się kontrola systemu wentylacji i klimatyzacji, kontrola systemu gaszenia
ciekłym azotem oraz kontroli systemu przeciwpożarowego, w której uczestniczył m.in. główny
inwentaryzator – Michał Hankiewicz.
W trosce o stan przechowywanych zbiorów zakupiono opakowania bezkwasowe na
zbiory archiwalne oraz strony poliestrowe i albumy do zbiorów ikonograficznych.

6.

W zakresie konserwacji zbiorów

Podstawowym zadaniem Pracownik konserwacji jest utrzymanie lub przywracanie
należytego stanu obiektom przechowywanym w zbiorach MTN. Jeżeli chodzi o kolejność,
pierwszeństwo mają artefakty wyznaczone do wypożyczenia na wystawę czy to przez
instytucję zewnętrzną, czy to przez Muzeum. Stan zachowania zabytków prezentowanych na
ekspozycji musi być na tyle zadowalający, aby warunki wystawiennicze nie miały na niego
negatywnego wpływu. Kolejne do konserwacji trafiają obiekty uszkodzone w taki sposób, który
uniemożliwia z ich swobodnego korzystania w czasie opracowywania, czy udostępniania.
Ostatnia grupa to zbiory, które ze względu na swój wiek i stan zachowania muszą zostać
poddane pracom konserwatorsko-restauratorskim aby wyeliminować czynniki niszczące i
zahamować postępujące procesy starzeniowe. Każdy zabytek jest inny i niesie za sobą inną
problematykę, dlatego podejście do każdego obiektu jest indywidualne. W zależności od
stopnia

zniszczenia

przygotowuje

się

odpowiedni

program

prac

konserwatorsko-

restauratorskich. Czasem są to drobne naprawy, czy zabiegi kosmetyczne, a w większości
przypadków jest to pełen zakres prac.
W 2020 r. w pełni ukończono proces konserwacji 57 obiektów ze zbiorów MTN. W trakcie
konserwacji pozostają 3 obiekty.
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IV. Wystawy

Jedną

z

najciekawszych

form

działalności

Muzeum

jest

praca

związana

z przygotowaniem i realizacją wystaw. Ekspozycje stwarzają płaszczyznę poznawczą poprzez
kontakt z eksponatem oraz usystematyzowaną wiedzą. Dobre przygotowanie i zrealizowanie
wystawy daje sposobność do prowadzenia działalności upowszechniającej, u podstaw której
leży edukacja historyczna społeczeństwa, w szczególności zaś młodzieży szkolnej. Poprzez
przygotowane ekspozycje Muzeum może zarówno prezentować swoje zbiory, jak i prowadzić
ciekawy program z zakresu edukacji historyczno-kulturowej.
W roku sprawozdawczym 2020 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
zrealizowało ekspozycje w obiektach własnych oraz poza siedzibą – wystawę plenerową.
Wystawy były realizowane zarówno w oparciu o zbiory własne, jak i zbiory innych instytucji i
muzeów, dzięki temu zyskiwały na atrakcyjności dla zwiedzających, miały pełniejszy i bardziej
interesujący charakter.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostaną wszystkie wystawy prezentowane
w salach wystawienniczych Muzeum, a także przygotowane ekspozycje plenerowe. Trzeba tu
jednak podkreślić, że – zwłaszcza te pierwsze, znajdujące się w Muzeum, a nie na mające
charakteru plenerowego – były w tym roku sprawozdawczym udostępnione zwiedzającym w
krótkim okresie, który wypadł pomiędzy jedną, a drugą kwarantanną, tj. pomiędzy: 2 stycznia
a 15 marca oraz 10 czerwca a 15 października. W pozostałym czasie Muzeum musiało
pozostać zamknięte i chociaż prezentowało wystawy on-line, to jednak zwiedzający nie mieli
możliwości bezpośredniego ich zwiedzenia.

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
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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; wystawa została w lutym
2020 roku zdemontowana.
- 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
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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
- Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty
w okresie II wojny światowej
18 lutego 2020 r. odbył się w Oddziale Martyrologii Radogoszcz wernisaż pierwszej
części wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów
ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej. Zwiedzającym udostępniono trzy
tematyczne sale wystawiennicze, których narracja odnosi się do życia codziennego w Kraju
Warty, przedwojennej historii fabryki Samuela Abbego oraz funkcjonowania Rozszerzonego
Więzienia Policyjnego Radogoszcz do stycznia 1945 r. Koncepcja wystawy pozwala
przedstawić losy więźniów Radogoszcza w szerokim kontekście polityki nazistowskiej
realizowanej w latach 1939-1945 wobec Polaków na ziemiach wcielonych do III Rzeszy.
Prezentowane eksponaty pochodzące z okresu II wojny światowej, wykorzystane multimedia,
aranżacja treści ukierunkowana na budowanie emocjonalnego doświadczenia zwiedzającego
pozwalają w sposób niemal namacalny odczuć dramat ludności Łodzi i Kraju Warty
poddawanej bezpośredniej i pośredniej eksterminacji, szykanom i terrorowi. Ułatwiają również
zrozumienie genezy i celu funkcjonowania Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz
(oraz innych tego typu placówek nazistowskich w Polsce). Ta cześć wystawy jest też
kompleksowym i przejmującym wprowadzeniem do kolejnej części poświęconej masakrze
radogoskiego wwiezienia w styczniu 1945 r. i upamiętnieniu cierpienia jej ofiar.
W prace merytoryczne nad pierwszą częścią wystawy Zabrał ich ogień… w 2020 r.
zaangażowani byli pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz: Katarzyna Czekaj-Kotynia,
Michał Hankiewicz, Karol Jadczyk, Katarzyna Mateja-Maracz, Dariusz Marciniec, Jakub
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Parol, Paulina Wach oraz pracownicy Oddziału Gdańska: Sylwia Wielichowska, Edyta
Łaszkiewicz, Przemysław Stępień.
Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147, Łódź

- Makieta Litzmannstadt Getto
Stanowi główny element ekspozycyjny Stacji Radegast, wiernie odtwarzając
historyczny wygląd getta łódzkiego z maja 1942 r. W ubiegłym roku zakończono fazę budowy
makiety statycznej (projekt realizowano w latach 2015-2019). 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

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 19401944. 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

- Kufer rodziny Schwarz
Element towarzyszący ekspozycji stałej, utworzony w 2009 r. Jedyny oryginalny obiekt
prezentowany w przestrzeni dawnego budynku magazynowego stacji. Kufer prezentowany na
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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
- I skrzypce przestały grać… Obóz cygański 1941-1942
Wystawa stała zrealizowana w 2009 r., prezentowana w kuźni przy ul. Wojska
Polskiego 84. Jej celem jest ukazanie historii obozu cygańskiego, istniejącego na terenie getta,
na tle prześladowań Romów w czasie II wojny światowej. Na wystawie znajdują się kopie
najważniejszych dokumentów oraz zdjęcia dotyczące powyższej tematyki.
W obrębie getta utworzono pierwszy i jednocześnie największy w tym okresie obóz
cygański (Zigeunerlager in Litzmannstadt) w obrębie dzisiejszych ulic: Wojska Polskiego,
Bartosza Głowackiego, Starosikawskiej i Obrońców Westerplatte. W listopadzie 1941 r.
przywieziono tu 5007 Romów i Sinti z Austrii, głównie z regionu Burgenland. Na tym ściśle
odizolowanym od getta terenie warunki mieszkalne i sanitarne były bardzo trudne. Ich
konsekwencją był, już w połowie listopada 1941 r., wybuch epidemii tyfusu plamistego, który
doprowadził do śmierci ponad 700 osób i decyzji o jego likwidacji na początku stycznia 1942 r.
Ostatni transport do Chełmna wyjechał 12 stycznia 1942 r.
Autorką scenariusza i komisarzem wystawy była Izabela Terela
Miejsce ekspozycji: Miejsce Pamięci Narodowej, „Kuźnia Romów”, ul. Wojska
Polskiego 84.
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2. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2019)
- Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym
Wystawa zorganizowana w ubiegłym roku w związku z 80. rocznicą agresji Niemiec i
Związku Radzieckiego na Polskę. Ekspozycja ukazywała sposób postrzegania kampanii
wrześniowej przez reżyserów i scenarzystów, 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.
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.
- IV czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność
Ekspozycja przygotowana w ubiegłym roku, otwarta w 30. rocznicę wyborów 1989 r.
Wystawa ta była podróżą do lat 80., kiedy narastający bunt społeczny i pogłębiający się kryzys
ekonomiczny doprowadził do zawalenia się komunizmu w Polsce. Proces 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
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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.

3. Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2020 r.

- Szyfry wojny. Jan Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku
Wystawa została otwarta 14 sierpnia 2020 r., przygotowana w związku z ustanowieniem
roku 2020 rokiem Jana Kowalewskiego (1892-1965) – podpułkownika Wojska Polskiego,
matematyka, lingwisty i kryptologa, który złamał rosyjskie szyfry w czasie wojny 1919-1920
roku.
Wystawa przedstawia J. Kowalewskiego, jako bohatera wojny w obronie niepodległości
Polski, oficera i naukowca, na szerokim tle dziejów polskiego wywiadu okresu II
Rzeczypospolitej oraz czasów II wojny światowej. Szczególną uwagę zwrócono na złamanie
przez por. J. Kowalewskiego szyfrów Armii Czerwonej w latach 1919-1920, a zwłaszcza w
okresie bitwy warszawskiej. Oprócz skanów dokumentów oraz fotografii uzyskanych dzięki
uprzejmości wnuka ppłk. J. Kowalewskiego Hugona Kowalewskiego-Ferreiry na wystawie
widz mógł zobaczyć broń, umundurowanie i ekwipunek wojskowy z lat wojny polskorosyjskiej oraz sprzęty związane z radiowywiadem i historią polskiej kryptologii.
Eksponaty, które udało się pokazać na wystawie pochodzą ze zbiorów następujących
instytucji: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Miejskiego – Arsenał we
Wrocławiu, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Marynarki Wojennej w
Gdyni, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Archiwum Państwowym w Łodzi, Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku. Na wystawie nie zabrakło również eksponatów pochodzących
ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi: głównie broń i odznaczenia.
Wystawa była prezentowana w oddziale Muzeum przy Gdańskiej 13
Kuratorami wystawy byli Piotr Spólnicki i Konrad Czernielewski.
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- Stacja Radegast. Historia. Pamięć
W 2020 r. na terenie Oddziału Stacja Radegast była eksponowana wystawa plenerowe
„Stacja Radegast. Historia. Pamięć”, będąca pierwszą wystawą, w pełni poświęconą dziejom
Stacji Radegast. Przedstawiała trzy bloki tematyczne (prezentowane na trzech oddzielnych
panelach ekspozycyjnych) dotyczące: (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.
Kuratorem wystawy jest Izabela Terela oraz Andrzej Grzegorczyk.
- Jaki znak twój? Orzeł biały
W czerwcu 2020 r. przypadała 725. rocznica koronacji Przemysła II na króla Polski
(1295 r.). Z tym wydarzeniem wiąże się nadanie Orłowi Białemu nowego wymiaru
symbolicznego. Symbol znany wszystkim od początków istnienia Państwa Piastowskiego,
używany początkowo przez regionalne rody książęce, stał się herbem odnowionego Królestwa
Polskiego. Data ta była okazją do zaprezentowania historii Orła Białego, na której poruszone
są różne kwestie, m.in. aspekty używania Orła Białego w polskiej tradycji. Na wystawie
zaprezentowano również ewolucję wyglądu orła na tarczy herbowej od czasów Przemysła II do
współczesności.
Ekspozycja jest prezentowana w Muzeum od 1 sierpnia, chociaż jako wystawa
edukacyjny miała wędrować po szkołach, ze względu na sytuację epidemiologiczną stało się to
niemożliwe. Jeśli tylko będzie to możliwe będzie ona wypożyczana szkołom w bieżącym roku
(tj. 2021).
Kuratorem wystawy jest Kamila Lutek-Urbaniak.
- Makieta przenosin Żydów do getta w 1940 r.
Makieta prezentuje wsiedlenia do getta łódzkiego i została wykonana przez jednego z
więźniów getta w okresie 1940-1944 r. Będąc przykładem wyjątkowej twórczości pochodzącej
z getta łódzkiego, stanowi unikatowy obiekt. Została włączona do zbiorów Żydowskiego
Instytutu Historycznego w 1948 r. i było później praktycznie prezentowana publicznie.
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Ekspozycja makiety w Oddziale Stacja Radegast jest pierwszą w Łodzi od czasów zakończenia
II wojny światowej.

4. Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2020 r.
- Kochany Tato…- Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin ofiar
Wystawa

poświęcona

jest

tematyce

Zbrodni

Katyńskiej

ze

szczególnym

uwzględnieniem losów rodzin pomordowanych. Narracja ekspozycji plenerowej prowadzona
jest na dwóch płaszczyznach. Część zewnętrzna poświęcona jest historii zbrodni oraz kłamstwa
katyńskiego. Część wewnętrzna to próba wejścia w prywatne przeżycia i emocje rodzin. Ofiary
pokazane są jako ojcowie, mężowie, bracia, synowie. Tym samym w kręgu poszkodowanych
znajdują się nie tylko zamordowani, ale także ich krewni i najbliżsi. Wystawa składa się z 16
tablic z unikatowymi fotografiami i dokumentami. Ma charakter dwujęzyczny. Początkowo
eksponowana była w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, następnie zaś pod kościołem Matki
Boskiej Zwycięskiej, nieopodal pomnika poświęconego łódzkim ofiarom zbrodni.
Kurator wystawy: Agnieszka Pawlak-Damska, Grzegorz Wróbel; współpraca:
Przemysław Stępień; nadzór merytoryczny: dr Sebastian Adamkiewicz; projekt plastyczny:
Edyta Łaszkiewicz.
- Łodzianie dla Niepodległej. Bohaterowie i obywatele
Wystawa plenerowa przygotowana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Jej inauguracja miała miejsce 26 września 2019 roku w Senacie RP,
gdzie przebywała do października 2019 r.
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
Ferreirę-Kowalewskiego, wnuka bohatera), a także zbiory Centralnego Archiwum
Wojskowego i Archiwum Państwowego w Łodzi.
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Kuratorką wystawy jest dr Agnieszka Jędrzejewska, za oprawę plastyczną odpowiadała
Edyta Łaszkiewicz.
W roku 2020 prezentowana była w Oddziale Martyrologii Radogoszcz (maj-wrzesień),
Łazienkach Królewskich w Warszawie (wrzesień-październik) oraz w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej (od listopada do dziś).
- Filary WOLNOŚCI
Wystawa plenerowa przygotowana w 2018 r., w związku z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Ekspozycja jest podróżą po życiorysach osób, których działalność,
tak w sferze politycznej, jak kulturalnej i oświatowej, przyczyniła się do odrodzenia
niepodległej Polski. Poprzez prezentację galerii osobistości ukazane zostały zróżnicowane
doświadczenia związane z procesem odzyskania i budowy niepodległej Polski. Istotne jest
przybliżenie sylwetek osób – bohaterów związanych z odzyskaniem niepodległości na
poziomie lokalnym i regionalnym. Takie poprowadzenie narracji pokazuje zaś, że na wielką
historię składają się losy jednostek, ich działanie i praca, co ma z kolei ważny wymiar
edukacyjny, sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności i obywatelskości oraz wiary w
możliwość kształtowania otaczającej rzeczywistości. Oprócz postaci znanych i jednoznacznie
kojarzonych ze Świętem Niepodległości – takich jak np. Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski,
Ignacy Daszyński – wystawa przypomina także sylwetki często zapomniane, a których część
związana jest z dziejami Łodzi i regionu – np. Aleksy Rżewski, Bolesław Fichna, Leopold
Skulski. Na wystawie nie zabrakło również kobiet: poprzez prezentację wybranych sylwetek
uwypuklone zostało wielopłaszczyznowe i wieloaspektowe zaangażowanie kobiet na rzecz
walk o niepodległość. Ukazano kobiety włączające się w czyn zbrojny (Aleksandra
Szczerbińska, Aleksandra Zagórska), a także te które działały na niwie oświatowej (Eliza
Orzeszkowa, Irena Kosmowska).
Komisarz wystawy: Sylwia Wielichowska, Sebastian Adamkiewicz
W 2020 r. ekspozycja była prezentowana w Oddziale Martyrologii Radogoszcz (majwrzesień) oraz w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Łodzi (od listopada do dziś).

- Na drodze dyplomatycznej. Sprawa polska na konferencji paryskiej
Wystawa plenerowa przygotowana w 2018 r., 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
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polskiej i wyboru składu polskiej delegacji. Druga opisuje przebieg obrad w części dotyczącej
uregulowań granicy polsko-niemieckiej, trzecia uwzględnia okoliczności podpisania traktatu
wersalskiego i jego postanowienia oraz odnosi się do kwestii podpisania przez Polskę tzw.
traktatu mniejszościowego. Czwarta część opowiada o społecznym odbiorze traktatu w
mocarstwach zwycięskich oraz w Niemczech i w Polsce.
Prezentowana na wystawie dokumentacja aktowa, ikonografia, materiały kartograficzne i
prasowe pochodzą z: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, zbiorów cyfrowych Bibliothèque Nationale de France, zbiorów cyfrowych
Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w
Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, z Tygodnika Ilustrowanego oraz
z Ilustrowanego Kuriera Codziennego.
Komisarz wystawy: Agnieszka Pawlak-Damska.
W 2020 r. ekspozycja prezentowana była w Muzeum Miejskim w Łasku (marzecsierpień)

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
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i kolekcjach prywatnych. Ta płaszczyzna aktywności decyduje następnie o poziomie i wartości
zrealizowanych projektów. Dotyczy ona między innymi: opracowań naukowych zbiorów,
realizowanych wystaw, publikowanych artykułów, różnego rodzaju innych wydawnictw,
konsultacji naukowych, udział w sesjach, konferencjach i sympozjach. W roku 2019
zrealizowano zdania naukowo-badawcze ujęte w planie pracy Muzeum, jak i przedsięwzięcia
w nim nieuwzględnione, a wynikające z bieżących potrzeb.

1. Prace naukowo-badawcza
a) Muzeum przy Gdańskiej
 Opracowanie listy urn obozu w Dachau.
Kustosz Grzegorz Wróbel na podstawie pozyskanej listy z numerami urn więźniów
pochowanych w pobliżu dawnego nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego w
Dachau, sporządził listę łodzian, którzy zginęli w obozie wraz z numerami urn w jakich
spoczywają. Dzięki temu 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.
Realizacja: Grzegorz Wróbel
 Kwerendy naukowe związane z przygotowywaniem i opracowywaniem
tematów:


Kwerenda pod kątem nowej wystawy stałej w Muzeum na Gdańskiej –

Rozpoczęto przeprowadzanie kwerendy dotyczącej losów więzienia przy ul. Gdańskiej 13.
Kwerenda obejmuje zbory biblioteczne łódzkich bibliotek oraz prasę łódzką od XIX do 1939
r.
Realizacja: Agnieszka Pawlak-Damska, Sebastian Adamkiewicz


Kwerendy w zbiorach cyfrowych w ramach realizacji wystawy plenerowej
i wydawnictwa Jaki Znak Twój? Orzeł Biały. Kwerendy dotyczyły
następujących witryn i zbiorów:

- POLONA – biblioteka cyfrowa (https://polona.pl/).
- Narodowe Archiwum Cyfrowe (https://www.nac.gov.pl/).
- Wirtualne Muzeum Orła Białego (http://orzelbialy.edu.pl/).
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- Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie (http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion).
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (https://www.dbc.wroc.pl/dlibra?language=pl).
- Portal historyczny HistMag (https://histmag.org/).
- Projekt Orli Dom (http://www.orlidom.pl/).
- Pogotowie Flagowe (https://www.pogotowieflagowe.pl/)
- Archiwum Akt Nowych w Warszawie
- Muzeum Narodowe w Warszawie
- Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie
Realizacja: Kamila Lutek-Urbaniak:


Kwerendy w ramach realizacji wystawy Szyfry wojny. Jan Kowalewski –
nieznany bohater 1920 roku. Kwerendy odbywały się w następujących
instytucjach:

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
- Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
- Muzeum Narodowego w Krakowie,
- Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
- Muzeum Miejskie – Arsenał we Wrocławiu,
- Archiwum Państwowym w Łodzi,
- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Realizacja: Piotr Spólnicki


Kwerenda do wystawy Szyfry wojny. Jan Kowalewski – nieznany bohater
1920 roku oraz do zarysu biografii ppłk. Jana Kowalewskiegow:

- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawa
– Rembertów
Realizacja: Konrad Czernielewski


Kwerendy w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pod
kątem wyboru broni białej i palnej na potrzeby przeprowadzonych w dniu
21 stycznia zajęć ze studentami I roku Wojskoznawstwa UŁ.

Realizacja: Konrad Czernielewski


Kwerendy biblioteczne [w tym w bibliotekach cyfrowych] do opracowania
prelekcji: Skrzydlata jazda. Prawdy i legendy o polskiej husarii;
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Generałowie z Bitwy Warszawskiej 1920 roku po latach na imieninach u
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Realizacja: Konrad Czernielewski


Kwerendy internetowe oraz konsultacje z kolegami z Muzeum Wojska
Polskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie dotyczące wyglądu
mundurów Jana Kowalewskiego z lat trzydziestych oraz okresu jego służby
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (dot. zwłaszcza układu i wyglądu
baretek odznaczeń na mundurach).

Realizacja: Konrad Czernielewski
b) Oddział Martyrologii Radogoszcz
Prace naukowo-badawcze prowadzone przez pracowników Oddziału Martyrologii
Radogoszcz mają związek z przygotowywanymi wystawami, publikacjami, materiałami, jak
również realizowanym systematycznie przez pracowników rozwojem zawodowym w
obszarach najbliższych ich zainteresowaniom. Jest to przede wszystkim tematyka historii II
wojny światowej w Łodzi i Kraju Warty, konspiracji i oporu ludności polskiej przeciw okupacji
niemieckiej, martyrologii i prześladowań Polaków – w tym funkcjonowania niemieckich
placówek więziennych, takich jak Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz. W 2020 r.
dominującym zagadnieniem w badaniach prowadzonych przez pracowników merytorycznych
Oddziału Martyrologii Radogoszcz było uzupełnianie i rozszerzanie listy więźniów oraz
wachmanów Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz w latach 1939-1945.
 Kwerendy naukowe związane z przygotowaniem i opracowywaniem tematów. W 2020
r. pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz zrealizowali następujące kwerendy
archiwalne:


Zasoby Archiwum Państwowego w Łodzi

Kwerenda miała na celu wyszukanie informacji dotyczących powojennej historii miejsca
pamięci na Radogoszczu, na potrzeby opracowania treści drugiej części wystawy stałej pt.
Zabrał ich ogień… oraz tekstu do katalogu wystawy.
Realizacja: Jakub Parol, Mateusz Jaśkiewicz.


Zasoby Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Przeprowadzona kwerenda miała na celu wyszukanie niezbędnych informacji dotyczących
masakry w radogoskim więzieniu w nocy z 17/18 stycznia 1945 r. oraz historii Radogoszcza w
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okresie powojennym na potrzeby opracowania treści drugiej części wystawy pt. Zabrał ich
ogień... Kwerenda w zasobach IPN umożliwiła również pozyskanie danych niezbędnych w
rozwijaniu listy więźniów oraz wachmanów radogoskiego więzienia.
Efektem przeprowadzonej kwerendy było także powstanie artykułu naukowego pt.
Egzekucja dziewięciu więźniów w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz 1 IV 1942
r. Przyczyny, przebieg, skutki, mity, autorstwa dra Jakuba Parola.
Realizacja: Jakub Parol


Wywiady ze świadkami historii

W 2020 r. pracownicy Sekcji Naukowej i Sekcji Edukacyjnej Oddziału przeprowadzili dwa
wywiady ze świadkami historii. Oba wywiady zostały utrwalone w formie transkrypcji oraz
materiału audiowizualnego.
- Lechosław Siejka - były więzień obozu przejściowego na Radogoszczu, 2020-07-10,
odpowiedzialni: Jakub Parol, Mateusz Jaśkiewicz;
- Zbigniew Karpowicz - dzieciństwo na terenie „Kraju Warty”, 2020-08-25, odpowiedzialni:
Jakub Parol, Mateusz Jaśkiewicz.
c) Oddział Stacja Radegast
 Kwerendy naukowe związane z przygotowywaniem i opracowywaniem tematów


Środowisko artystyczne w getcie łódzkim

Kwerenda w zbiorach archiwalnych i muzealnych realizowana w związku z planowaną
wystawą o sztuce w getcie (2021), poświęconą artystom-malarzom tworzących w getcie, w tym
ich twórczości. Kwerenda miała miejsce w następujących placówkach:
- Archiwum Państwowym w Łodzi
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
- Muzeum Sztuki w Łodzi
- Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie
- Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (kwerenda elektroniczna)
- United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (kwerenda elektroniczna).
Kwerenda pozwoliła na stworzenie bazy danych obejmującej w tym momencie 86 dzieł
sztuki powstałych w getcie łódzkim wraz z najważniejszym informacjami na ich temat (autor,
tytuł, technika, data powstania, kolekcja, w której obecnie znajduje się obraz, ilustracja).
Powstała lista i biogramy artystów przebywających w getcie oraz koncepcja wystawy.
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Realizacja: Maria Szulc


Historia Stacji Radegast

Kwerenda w zbiorach archiwalnych i muzealnych realizowana w związku z pracami
merytorycznymi nad wydawnictwem „Stacja Radegast. Przewodnik po miejscu pamięci”, które
jest pierwszym opracowaniem w pełni poświęconym historii Stacji Radegast, wpisującym się
w działania upamiętniające dzieje getta łódzkiego. Kwerenda miała miejsce w następujących
placówkach:
- Archiwum Państwowym w Łodzi
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
- Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie
- Centralnym Archiwum Wojskowe w Warszawie
- Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (kwerenda elektroniczna)
- Art Gallery of Ontario w Toronto (kwerenda elektroniczna)
- United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (kwerenda elektroniczna)
Realizacja: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk


Leksykon getta łódzkiego

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.
Realizacja: Andrzej Grzegorczyk, Izabela Terela

2. Wydawnictwa
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 2020 roku
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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.


Szyfry wojny. Jan Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku – publikacja
towarzysząca

wystawie

o

takim

samym

tytule

autorstwa

Konrada

Czernielewskiego i Agnieszki Jędrzejewskiej.


Stacja Radegast. Przewodnik po miejscu pamięci – wydany również w języku
angielskim: Radegast Station. A guide to a place of remembrance – pod redakcją
Marcina Gawryszczaka i Andrzeja Grzegorczyka. Publikacja w formie
popularno-naukowej łączy teksty o charakterze historycznym z przystępnym w
formie przewodnikiem po miejscu pamięci.



Katyńskie pokolenia – rozmowy z rodzinami ofiar Zbrodni Katyńskiej –
publikacja to cykl rozmów z osobami, których krewni zamordowani zostali w
Zbrodni Katyńskiej. Jest to zapis czterech wzruszających wywiadów o
tęsknocie, śmierci, nadziei, heroizmie i odwadze. Odsłaniają one słabo poznane
oblicze Zbrodni, w której ofiarami byli nie tylko zamordowani, ale także ich
rodziny, dla których wybuch wojny i mord był końcem spokojnego życia
rodzinnego oraz pozostawił po sobie niezabliźnioną ranę. Rozmowy
przeprowadziła Agnieszka Pawlak-Damska. Publikacja wzbogacona została
przez wstęp historyczny, wskazówki bibliograficzne odnoszące się do tematyki
katyńskiej, a także fotografie ze zbiorów rodzinnych osób z którymi
przeprowadzony został wywiad.



Jaki znak twój? Orzeł Biały – folder towarzyszący wystawie o tej samej nazwie,
autorstwa Kamili Lutek-Urbaniak.



ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY... RZECZ O POWSTANIU I UPADKU
DWÓCH RZECZYPOSPOLITYCH – autorstwa Andrzeja Kacperskiego.



Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności
Kraju Warty w okresie II wojny światowej. Katalog wystawy – pod red. K.
Czekaj-Kotyni, A. Janickiego.

Pracownicy Muzeum w roku sprawozdawczym 2020 pisali napisali również wiele
artykułów naukowych i popularnonaukowych:
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Konrad Czenielewski - Adam Brzechwa-Ajdukiewicz – ostatni dowódca 26
Dywizji Piechoty, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, nr 105
(Oblicza wojny. Ludzie wojny – dowódcy i podkomendni), s. 103-123;



Konrad Czenielewski - Park amunicyjny Legionów Polskich w Łodzi w latach
1916-1917, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2019, T. 20, z. 2, s. 67-80;



Konrad Czenielewski - Bolesław Fichna, ikona bojkotu szkoły rosyjskiej w
Łodzi w latach 1905-1914, „Przegląd Edukacyjny” 2020, nr 3-4;



Konrad Czenielewski - Polegli w walce o granice Polski w latach 1918-1920
spoczywający na łódzkich cmentarzach, [w:] Łódź i łodzianie wobec wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. W. Jarno i P. Waingertner, Łódź 2020, s.
227-236;



Konrad Czenielewski - Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 w zbiorach Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, [w:] Łódź i łodzianie wobec wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. W. Jarno i P. Waingertner, Łódź 2020, s.
251-262;



Konrad Czenielewski - Służba meteorologiczna i hydrograficzna armii II
Rzeczypospolitej, [w:] Oblicza Wojny, t. 2 (Armia kontra natura), Łódź 2020,
s. 269-290;



J. Parol, Egzekucja dziewięciu więźniów w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym
Radogoszcz 1 IV 1942 r. - Przyczyny, przebieg, skutki, mity, „Rocznik Łódzki”
[w trakcie recenzji];



K. Czekaj-Kotynia, Wyzwanie – otworzyć umysł na kulturę! Włączanie
elementów neuronauk do programów edukacji muzealnej jako odpowiedź na
potrzeby osób z grup zagrożonych wykluczeniem [w:] Włączamy w kulturę.
Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem, Szreniawa 2020,
s. 11-26;



Marcin Gawryszczak – #getto44. Kalendarium likwidacji getta łódzkiego,
publikacja elektroniczna (ebook);



Andrzej 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, 2020, wyd. Manchester University
Press, s. 4-14;
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Andrzej Grzegorczyk – Nowa wystawa stała w Muzeum byłego niemieckiego
Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, “Zagłada Żydów. Studia i
Materiały”, r. 2020, nr 16, s. 743-746.

3. Sesje, sympozja, konferencje naukowe
Ze względu na sytuację pandemiczną udział w życiu naukowych w roku sprawozdawczym
2020 był mocno ograniczony, część konferencji, jeśli orgnanizatorzy zdecydowali się na ich
organizację, odbyła się on-line, część została odwołana, bądź przełożona na przyszły rok.
Niemniej, pomimo niesprzyjających okoliczności, część pracowników zdecydowała się na
udział w różnych sesjach z następującymi referatmia:


Konrad Czernielewski 29 września wykład w Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi na konferencji „Walka o szkołę polską w
regionie łódzkim w 1905 roku” pt.: Bolesław Fichna, ikona bojkotu szkoły
rosyjskiej w Łodzi w latach 1905-1914;



Konrad Czernielewski udział w konferencji „Miasto i Wojna” (planowna na 45 czerwca 2020 r., w Instytucie Histroycznym UŁ – z uwagi na pandemię odbyła
się on-line w dniach 26-27 listopada) z referatem Walki w mieście w myśli
wojskowej Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 1918-1946;



Marcin Gawryszczak, pt. Ekonomiczna eksploatacja mieszkańców getta
łódzkiego. Studium porównawcze na wybranych przykładach z Kroniki getta
łódzkiego, na ogólnopolskiej konferencji pt. „Formy zniewolenia w okresie II
wojny światowej na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich (1939–
1945): obozy, getta i więzienia”. Odbywającej się on-line, organizowanej przez
Instytut Pileckiego w Warszawie (4-5 listopada);



Andrzej Grzegorczyk, pt. Wysiedlenia z getta łódzkiego do obozów pracy
przymusowej, na ogólnopolskiej konferencji pt. „Formy zniewolenia w okresie
II wojny światowej na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich (1939–
1945): obozy, getta i więzienia”. Odbywającej się on-line, organizowanej przez
Instytut Pileckiego w Warszawie (4-5 listopada).
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VI. Działalność edukacyjna

W szeroko rozumianej działalności oświatowo-kulturalnej Muzeum, wszystkie
inicjatywy i formy realizacyjne służą jednemu celowi – edukacji historycznej społeczeństwa, a
w tym szczególnie młodzieży. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi poprzez
działalność edukacyjną i informacyjną popularyzuje wiedzę dotyczącą historii narodu
polskiego. Przypomina ważne wydarzenia i postacie z historii polskiej oraz kultywuje tradycje
niepodległościowe, które stanowią jedną z głównych podstaw kształtowania się tożsamości
narodowej.
Działalność ta obejmuje m.in. lekcje muzealne, warsztaty historyczne, odczyty,
prelekcje, spotkania historyczne. Odbiorcami tych form działalności są głównie, chociaż nie
tylko, nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci kierunków
humanistycznych szkół wyższych, dziennikarze prasy, radia, telewizji, a także osoby
zainteresowane historią i dziejami Polski, Łodzi i regionu.
Każdy z Oddziałów Muzeum ma swoją specyfikę, która implikuje zagadnienia, wokół
których układana jest oferta edukacyjna. Także odbiorcy tych propozycji bywają odmienni w
każdym z Oddziałów. Niemniej ten rok – jak już to było sygnalizowane wiele razy –
uniemożliwił normalną realizację zajęć edukacyjnych i zmusił do poszukiwania nowych form
i sposobów dotarcia do jak najszerszej publiczności. I tu należy zdecydowanie podkreślić, że
pracownicy wszystkich Oddziałów bardzo dobrze odnaleźli się w tej, jakże nietypowej sytuacji,
szybko przygotowując ofertę zajęć, które można było poprowadzić on-line. Zostaną one
omówione w osobnym punkcie, na początku zaś opisane będą konwencjonalne działania sekcji
edukacyjnych w poszczególnych Oddziałach.

Działalność edukacyjna:
a. Muzeum przy Gdańskiej
 Zajęcia cykliczne


Cykl wykładów dla seniorów – realizowane w wybrany wtorek miesiąca o godz.
17.30; osoby realizujące cykl: P. Spólnicki; K. Czernielewski. Planowano 12
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takich wykładów, ze względu na sytuacje epidemiologiczną odbyły się tylko 3
pierwsze (pozostałe częściowo zrealizował Konrad Czernielewski w postaci
wykładów online):
- 14 stycznia: Zapomniane polskie bitwy. Albuera, 16 maja 1811 r.
- 18 luty: Jak Polacy, demokracji szlacheckiej broniąc, króla obierali. Pierwsza wolna elekcja.
- 17 marca: Skrzydlata jazda. Prawdy i legendy o polskiej husarii.


Cykl warsztatów rodzinnych –w wybraną niedziele miesiąca godz. 12.00 –
osoby realizujące cykl K. Lutek-Urbaniak, W. Bernat (preferowany wiek dzieci
7-12 lat). Planowano 12 takich warsztatów, zrealizowano jednak tylko 6
(pozostałe częściowo zrealizowano w ramach cyklów Zabawa z Historią online):

- 19 stycznia: Zakład, że fajnie? – tworzymy patriotyczne zakładki do książek.
- 23 luty – Ziuk. Opowieści o Józefie Piłsudskim.
- 15 marca – O tym jak dawniej wysyłano sms-y stop Telegramy Patriotyczne stop.
- 19 lipca – Dawne zabawy i zabawki. Wakacje naszych rodziców i dziadków.
- 23 sierpnia – „Muzealne biuro detektywistyczne tropimy zaginione dzieła sztuki.”
- 27 września – Rycerskie medaliony, patriotyczne pamiątki – czym jest ryngraf?


Prelekcje z cyklu Rocznice Historyczne dla grup zorganizowanych – kierowane
do klas VII-VIII SP i uczniów szkół ponadpodstawowych – osoby realizujące
cykl K. Lutek-Urbaniak, P. Spólnicki, K. Czernielewski. Planowano 10
prelekcji, zrealizowano tylko 3 pierwsze (pozostałe częściowo zrealizowano w
ramach cyklów Zabawa z Historią online):

- 14 lutego – w rocznicę przemianowania ZWZ w AK, prelekcja o Polskim Państwie
Podziemnym.
- 21 lutego – w rocznicę koronacji Henryka Walezego – prelekcja Jak Polacy demokracji
szlacheckiej broniąc, króla obierali.
- 2 marca – Dzień po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wygłoszono prelekcję,
na której wyjaśniono znaczenie sformułowania „żołnierz wyklęty”, dyskutowano na temat
zasadności używania tego określenia i opowiedziano o wybranych postaciach, które w pełni
zasługują na określanie ich słowem „niezłomni”
 Realizacja specjalnej oferty edukacyjnej do wystaw:
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Kontynuacja oferty edukacyjnej do wystawy czasowej Wrzesień 1939 roku w
polskim filmie fabularnym (realizowana do 15 marca, chociaż planowano do
końca maja) – osoby realizujące ofertę K. Lutek-Urbaniak; P. Spólnicki; W.
Bernat. W ofercie były następujące zajęcia:

- Bo w partyzantce nie jest źle – z życia żołnierza w okresie II wojny światowej – warsztaty dla
klas I-IV szkół podstawowych.
- Lekcja muzealna z elementami warsztatu dla klas V-VII szkół podstawowych – I poziom i
klas VIII oraz szkół średnich – II poziom: Światła, kamera…. lekcja ! – wrzesień 1939 r. w
filmie polskim. W oparciu o odtworzone sceny z wybranych ekranizacji filmowych, uczestnicy
zajęć poznawali okoliczności wybuchu II wojny światowej i zarys kampanii wrześniowej.
- Lekcja muzealna z elementami warsztatu dla klas V-VII szkół podstawowych – I poziom i
klas VIII oraz szkół średnich – II poziom. Muzealne biuro detektywistyczne – tropimy zaginione
dzieła sztuki – w przestrzeni sal wystawowych ukryto elementy nawiązujące do zaginionych
dzieł sztuki np. wydruk z „Portretem młodzieńca” Rafaela Santiego. Za pomocą wskazówek,
które można było uzyskać za wykonanie zadań lub poprawne odpowiedzi, grupa miała odnaleźć
zaginione dzieło. Wygrywała drużyna, która jako pierwsza rozpracowała sejf.
 Realizacja specjalnego programu edukacyjnego do wystawy czasowej Szyfry wojny. Jan
Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku (realizacja od września 2020 r.) – osoba
odpowiedzialna K. Lutek-Urbaniak, realizacja: K. Lutek-Urbaniak, W. Bernat, P.
Spólnicki, K. Czernielewski.
W ramach oferty edukacyjnej do wystawy zostały zaprojektowane lekcje muzealne dla uczniów
klas V-VIII SP i uczniów Szkół Ponadpodstawowych, warsztaty dla uczniów klas I-IV SP. W
działaniach wokół wystawy nie zabrakło również miejsca na zorganizowanie warsztatów
rodzinnych i wykładów dla dorosłych. W ramach programu zostały zaprojektowane
następujące zajęcia:
- Warsztaty odbywały w dwóch wersjach dla klas I-IV SP (I ty możesz zostać szpiegiem) i klas
V-VIII SP (Szyfry wojny. I ty możesz zostać kryptologiem).
- Warsztaty historyczno-modelarskie kierowane przede wszystkim do uczniów klas III-VI SP,
Hej kto Polak na bagnety… Zadaniem tych zajęć było zapoznanie ich uczestników z
podstawowymi technikami modelarskimi oraz wykonaniem prostych modeli sprzętu
wojskowego z lat I wojny światowej i okresu międzywojennego używanego przez Wojsko
Polskie.
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- Lekcja muzealna Wojna, która zmieniła losy Europy – była kierowana do uczniów klas VIIVIII SP i Szkól Ponadpodstawowych. W ramach zajęć zaplanowano krótkie zwiedzanie
wystawy z wykorzystaniem karty pracy, pokaz umundurowania i uzbrojenia żołnierza
polskiego w czasów wojny polsko-bolszewickiej z wykorzystaniem rekwizytów.
- Konkurs plastyczny Z dziejów wojny polsko-bolszewickiej – konkurs kierowany był do trzech
kategorii wiekowych: klasy III-V Szkoły Podstawowej, klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej,
Szkoły Średnie. Nadesłane prace ocenili eksperci z dziedziny plastyki, którzy zostali powołani
w skład Komisji Konkursowej. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, na
której została przedstawiona wybrana postać lub wydarzenie z czasów wojny polskobolszewickiej. Praca miała być wykonana na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek
i in.) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3. W konkursie przyznano
dziewięć nagród.
- Warsztaty rodzinne Szyfry Wojny – odbyły się w dniu 23 wrzesień
- Spotkanie autorskie wokół książki związanej z tematyką poruszaną na wystawie. Ostatecznie
odbyło się to spotkanie w formie on-line.
- Projekcja filmu związanego z tematyką poruszaną na wystawie (działania online).
- Zrealizowano konkurs plastyczny Z dziejów wojny polsko-bolszewickiej, w którym wzięło
udział 67 uczestników z 21 rożnych szkół z regionu. Był on kierowany do trzech kategorii
wiekowych: klasy III-V SP, klasy VI-VIII SP i gimnazjum, szkoły średnie.
- Zajęcia edukacyjne pt. Polski James Bond w wojnie 1920 r.
 Kontynuacja projektu edukacyjnego Śladami II Wojny Światowej, realizowanego we
współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
– osoba odpowiedzialna K. Lutek-Urbaniak oraz doradcy edukacji wczesnoszkolnej
przy ŁCDNIKP: Aleksandra Proc, Anna Rostrygin. Realizacja warsztatów w ramach
projektu: Wioletta Bernat. Celem projektu było zaprezentowanie rozwiązań
dydaktycznych z tematyki II wojny światowej, które można wykorzystać w edukacji
wczesnoszkolnej oraz w klasach IV szkoły podstawowej z udziałem 10 nauczycieli i
ich klas. Projekt w połowie został zrealizowany w 2019 r. i w I połowie 2020 r. W 2020
r. w ramach projektu miały miejsce:
- Bezpłatne warsztaty dla klas nauczycieli biorących udział w projekcie pt. Bo w partyzantce
nie jest źle – z życia żołnierza w okresie II wojny światowej, które odbywały się w okresie od 2
grudnia 2019 r. do 14 luty 2020 r.
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- Konkurs dla nauczycieli na film edukacyjny dotyczącą tematyki II wojny światowej lub
scenariusz zajęć.
- Konkurs plastyczny dla dzieci Z życia polskiego partyzanta.
- Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie treści historycznych – prezentowanie lekcji
modelowych w oparciu o skonstruowane scenariusze – lekcje zaprezentowały nauczycielki z
SP nr 206 w Łodzi, w trybie zdalnym poprzez platformę Teams.
- Podsumowanie projektu odbyło się w trybie zdalnym poprzez Teams, 10 czerwca.
 Prace nad zakończeniem realizacji projektów edukacyjnych Zbuntowane Słowa i
Opowieści o Stanisławie Moniuszce, zapoczątkowanych we wrześniu 2019 r., we
współpracy z wydawnictwem Literatura – osoba odpowiedzialna K. Lutek-Urbaniak;
realizacja: K. lutek-Urbaniak, P. Spólnicki, W. Bernat. Zasadnicze elementy projektów
miały miejsce już w 2019 r., do 6 grudnia zostały zrealizowane dwa etapy projektów i
wszystkie klasy biorące w nich udział odbyły warsztaty w Muzeum. W styczniu 2020
r. zostały rozstrzygnięte jednak konkursy plastyczne towarzyszące obu projektom, a pod
koniec miesiąca odbyły się oficjalne podsumowanie projektów w Domu Kultury 502.
 13-26 stycznia realizacja specjalnego programu edukacyjnego na ferie zimowe – Ferie
za pół ceny – osoby odpowiedzialne K. Lutek-Urbaniak; W. Bernat; P. Spólnicki. W
ramach ferii za pół ceny (30 zł od grupy do 30 osób) zaoferowano 6 warsztatów do
wyboru, które odbywały się przez całe ferie od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 13.30.
W warsztatach udział wzięło 50 grup zorganizowanych, w sumie 1189 uczestników. W
ofercie tej znalazły się następujące zajęcia:


Warsztaty dla grup (z przewagą dzieci z klas I-III):

- Dzień z Janem Matejką;
- Bo w partyzantce nie jest źle – z życia żołnierza w okresie II wojny światowej – te zajęcia
znajdują się w specjalnej ofercie edukacyjnej do wystawy czasowej Wrzesień 1939 r. w polskim
filmie fabularnym;
- Zakład, że fajne? – tworzymy patriotyczne zakładki do książek


Warsztaty dla grup (z przewagą dzieci z klas IV-VI):

- Odszukaj artefakt – te zajęcia znajdują się również w stałej ofercie edukacyjnej Muzeum;
- Opowieści o Stanisławie Moniuszce – warsztaty historyczno-muzyczne, podczas których
można było zapoznać się z życiem Stanisława Moniuszki oraz ze światem muzyki. Podczas

48

zajęć wyklejano puzzle z różnymi wizerunkami Stanisława Moniuszki, oglądano krótki film o
jego twórczości, śpiewano Prząśniczkę, poznano utwór Kum i Kuma, a na koniec realizowano
zadanie w szyfrowanie, w którym odkrywano i poznawano znaczenie trudnych słów
związanych z operą.
- O tym jak dawniej wysyłano sms-y stop telegramy patriotyczne stop
 Lipiec-sierpień – realizacja specjalnego programu edukacyjnego na wakacje – osoby
odpowiedzialne K. Lutek-Urbaniak, W. Bernat, P. Spólnicki. Z uwagi na zasistniałą
sytuacje epidemiologiczną program ten wyglądał inaczej niż pierwotnie planowano.
Oddział przy ul. Gdańskiej był otwarty całe wakacje dla zwiedzających, ale z pewnymi
ograniczeniami. Sala warsztatowa, w której zawsze odbywały się warsztaty wakacyjne
była nieczynna, ponieważ w warunkach pandemii nie spełnia warunków sanitarnych.
Dlatego też oferta edukacyjna na wakacje ograniczyła się do 3 propozycji spotkań, które
mogły odbywać się w otwartych przestrzeniach Muzeum, z oferty tej przez wakacje
skorzystało 8 grup zorganizowanych:


Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy więziennej ok. 45-60 minut (od 12 roku
życia).



Warsztaty Wakacje naszych rodziców i dziadków. Dawne zabawy i zabawki,
zajęcia odbywały się w przestrzeni otwartej, na dziedzincu wewnętrznym. Na
zajęciach prezentowano najpopularniejsze kiedyś gry i zabawy. Uczestnicy
mieli szansę reaktywować „podwórkowe hity” sprzed paru dekad: kapsle, guma,
klasy, jo-jo czy piłka zośka to tylko kilka proponowanych zabaw, które
przetrwały próbę czasu i wciąż budzą entuzjazm młodszego pokolenia.



Gra muzealna Muzealne Biuro Detektywistyczne – odbywająca się w przestrzeni
wystawy więziennej i dziedzińca wewnętrznego. Ukryte wskazówki, zagadki
oraz zadania, nawiązujące do zaginionych dzieł sztuki np. „Portretu
młodzieńca” Rafaela Santi, pomagały uczestnikom w odnalezieniu artefaktu
utraconego przez Polskę w czasie II wojny światowej i otwarcia sejfu.

 Prelekcje i wykłady poza Muzeum – K. Czernielewski, K. Lutek-Urbaniak, realizowane
tylko w okresie styczeń-marzec, i we wrześniu:


Indywidualna broń żołnierza w XIX wieku – 14 stycznia w Instytucie Historii
UŁ wykład dla studentów I roku Wojskoznawstwa – Konrad Czernielewski;
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Indywidualna broń żołnierza w XIX wieku – 4 lutego w Instytucie Archeologii
UŁ dla studentów I roku Bronioznawstwa – Konrad Czernielewski;



Kampania 1939 roku. Przebieg, kulisy, mity – 7 lutego w Miejskiej Bibliotece
w Łodzi, Filia nr 28 – Konrad Czernielewski;



Żołnierze Wyklęci. Między prawdą a mitem… - 5 marcego dla młodzieży XXXII
LO – Konrad Czernielewski;



Bolesław Fichna, ikona bojkotu szkoły rosyjskiej w Łodzi w latach 1905-1914 –
wykład wygłoszony 29 września w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi na konferencji Walka o szkołę polską w regionie łódzkim
w 1905 roku – Konrad Czernielewski.



28 styczenia w SP nr 58, wykład dla uczniów 8 klas na temat więzień i obozów
na terenie województwa łódzkiego w latach 1939-1945 – Kamila LutekUrbaniak;



10 luty w 32 LO wykład dla klasy 2a pt. Syberia- historia zesłań Polaków –
Kamila Lutek-Urbaniak;



5 marca w SP nr 145 wykład dla uczniów klas 8 na temat żołnierzy wyklętych
– Kamila Lutek-Urbaniak.

 Bieżąca realizacja stałej oferty edukacyjnej Muzeum – w stałej ofercie edukacyjnej
Oddziału przy Gdańskiej nadal pozostawały następujące lekcja muzealne oparte o
wystawy stałe:


Przeznaczone dla klas I-II szkoły podstawowej: Moja I wizyta w muzeum, Wokół
święta 11 listopada;



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 składa
się z dwóch części, pierwsza odbywa się na wystawie, a druga w sali
warsztatowej);



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
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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);


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 K. Lutek-Urbaniak; P. Spólnicki; K.

Czernielewski; G. Wróbel
W stałej ofercie Oddziału przy Gdańskiej pozostawały następujące prelekcje:


Przeznaczone dla klas V-VIII SP i gimnazjów: Polskie święta narodowe do
wyboru: Narodowe 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 była o takie elementy jak:
rozwiązywanie karty pracy, quiz wiedzy, krzyżówka, puzzle historyczne czy
projekcja filmu.



Przeznaczone dla szkół średnich, dorosłych i seniorów: Stanisław August
Poniatowski i jego czasy, Ku naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o
Konstytucji 3 maja, Tadeusz Kościuszko – obywatel świata, Zryw
niepodległościowy – powstanie listopadowe, Zryw niepodległościowy –
powstanie styczniowe, A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim,
Rzecz o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza, Tradycja obchodów
Święta Niepodległości, Józef Piłsudski – droga do niepodległości, Syberia –
historia zesłań Polaków, Żołnierze Wyklęci – mity i kontrowersje, Polscy
prezydenci – ilu ich było w naszej historii, Electio viritim. Pierwsza wolna
elekcja.

W stałej ofercie edukacyjnej Oddziału przy Gdańskiej pozostawały następujące
warsztaty:
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Przeznaczone dla przedszkoli i klas I-II szkoły podstawowej: Malowanki
historyczne; Zabawy z Symbolami Narodowymi; Zabawy Plastyczne z
Godłem; Wokół życia rycerza – realizacja K. Lutek-Urbaniak, P. Spólnicki.



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.



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).



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

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną oraz wyłączenie jednej z wystaw stałych, której
demontaż, w ramach przygotowań do remontu rozpoczął się w połowie roku, przez większość
roku stała oferta edukacyjna była w zawieszeniu.

b. Oddział Martyrologii Radogoszcz
W 2020 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz opracowana została spójna i kompleksowa
oferta edukacyjna dostosowana do otwartej 18 lutego 2020 r. pierwszej części wystawy stałej
pt. Zabrał ich ogień… Uzupełniła ona propozycje tradycyjnych zajęć edukacyjnych obecnych
w ofercie 2019 r. o elementy rywalizacji, zajęcia oparte na formule odkrywania tajemnic,
questing. Do zajęć opracowano innowacyjne materiały dydaktyczne jak gra planszowa i gra
karciana. Charakterystyczną cechą oferty edukacyjnej realizowanej w Oddziale Martyrologii
jest optymalne rozszerzenie grupy docelowej odbiorców. W Oddziale realizowane są zarówno
zajęcia i cykle zajęć dla najmłodszych muzealnych gości (od 3. roku życia), dla grup szkolnych,
jak i dla dorosłych oraz seniorów. Pełne wdrożenie oferty uniemożliwiły jednak warunki
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pandemii COVID-19 i związane z nią obostrzenia dotyczące wizyt grup zorganizowanych w
instytucjach kultury.
 Opracowana w związku z pierwszą częścią wystawy pt. Zabrał ich ogień… oferta
edukacyjna na rok 2020 obejmowała następujące propozycje:


Warsztaty: Radogoszcz bez tajemnic!

Wiek uczestników: 7-10 lat
W czasie zajęć uczniowie zwiedzają część radogoskiej wystawy stałej dotyczącą życia
codziennego w Kraju Warty, poznają wyzwania i problemy dzieci żyjących w czasie wojny i
okupacji (w przeszłości, ale również współcześnie). Dowiadują się również na czym na co
dzień polega praca muzealnika i opiekuna zbiorów. W części warsztatowej mają okazję wczuć
się w rolę kustosza, opracowując samodzielnie prawdziwe eksponaty muzealne.


Gra terenowa: Radogoskie miejsca pamięci

Wiek uczestników: powyżej 10 lat
Gra po miejscach pamięci znajdujących się na terenie Julianowa. Uczestnicy otrzymują ulotkę
z opisem trasy – questingiem, dzięki której poruszają się między punktami węzłowymi trasy.
Na punktach węzłowych czekają edukatorzy z dodatkowymi zadaniami do rozwiązaniami.


Gra muzealna: Tajemnice Litzmannstadt

Wiek uczestników: 10-14 lat
Odkrywanie historii jest jak poszukiwanie skarbów. Tym skarbem będzie dla uczestników gry
wiedza i pamięć o przeszłości Łodzi. Uczniowie rozwiązują zadania i łamigłówki, wspierani
przez sympatycznego pomocnika z przeszłości – bałuciarza Dyzia. Zajęcia toczą się zarówno
w przestrzeni muzealnej, jak i sali dydaktycznej, a zadania trudnością są dostosowane
każdorazowo do danej grupy wiekowej.


Warsztaty: Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej
Łodzi i w Kraju Warty

Wiek uczestników: 12-16 lat
Zajęcia mają charakter pogadanki wzbogaconej interaktywnymi grami i quizami, w czasie
której uczestnicy 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. Poznają zarówno metody prześladowania społeczeństwa polskiego na ziemiach
wcielonych do III Rzeszy, jak i formy oporu stawianego przez Polaków w Kraju Warty
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niemieckiemu okupantowi. Ich zadaniem jest przygotowanie infografiki podsumowującej
zgromadzone przez nich wiadomości.


Okupacyjna rozgrywka – zajęcia edukacyjne oparte o grę planszową

Wiek uczestników: 13-19 lat
Uczniowie poruszając się po planszy gry, odpowiadając na pytania ukryte na jej polach,
sprawdzają swoją wiedzę na temat życia Polaków w Kraju Warty. Poznają najważniejsze
postaci, które tworzyły rzeczywistość wojennej Łodzi oraz najważniejsze wydarzenia
rozgrywające się na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. Gra rozwija, podsumowuje i
ułatwia zapamiętanie informacji pozyskanych podczas zwiedzania muzealnej ekspozycji.


Warsztaty: Kampania Wrześniowa – palcem po mapie

Wiek uczestników: 13-19 lat
To warsztat edukacyjny dla młodzieży szkolnej, 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.


Lekcja muzealna Przez Kraj Warty do Radogoszcza

Wiek uczestników: powyżej 14 lat
Lekcja muzealna rozgrywa się w przestrzeni wystawy „Zabrał ich ogień…” Uczniowie
otrzymują karty pracy, które w trakcie zwiedzania systematycznie uzupełniają na podstawie
usłyszanych czy odszukanych na ekspozycji muzealnej informacji. Dzięki temu w aktywny
sposób poznają warunki życia w Łodzi w okresie II wojny światowej i niemieckiej okupacji.
Mogą lepiej zrozumieć system represji stosowanych wobec społeczeństwa polskiego oraz
formy oporu Polaków przeciwko Niemcom. Rozwijają wrażliwość wobec cywilnych ofiar
konfliktów zbrojnych w kontekście historycznym, jak również współczesnym.


Warsztaty dyskusyjne: Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar i katów Litzmannstadt w
kontekście polityki niemieckiej wobec Polaków w Kraju Warty

Wiek uczestników: powyżej 14 lat
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.
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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.


Prelekcja historyczna: W obliczu niemożliwych decyzji – polityka polski i państw
europejskich w przeddzień wybuchu II wojny światowej

Wiek uczestników: powyżej 14 lat
Wykład skierowany 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-stych XX wieku, które
ostatecznie doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Treść wykładu może także skłaniać
do dyskusji o alternatywnych ścieżkach polskiej polityki zagranicznej w obliczu zagrożenia ze
strony III Rzeszy i ZSRR.


Prelekcja historyczna: Arthur Greiser – Gauleiter i Namiestnik Kraju Warty

Wiek uczestników: powyżej 14 lat
Wykład skierowany 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 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.


Prelekcja historyczna: Jesień 1939 r. w Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta

Wiek uczestników: powyżej 14 lat
Wykład skierowany 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.


Zajęcia okolicznościowe: Święta w Litzmannstad

Wiek uczestników –powyżej 7 lat
W okresie okołoświątecznym 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
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prelekcji, realizowanym w niektórych grupach odbiorców, był mini-warsztat dotyczący
własnoręcznego przygotowania ozdób choinkowych metodami „okupacyjnymi”.
Za realizację tej oferty odpowiedzialni byli: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska,
Mateusz Jaśkiewicz.
 Prelekcje, wykłady, odczyty
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). Ze względu na stan pandemii,
w 2020 r. działania polegające na prowadzeniu wykładów i prelekcji w części zostały
przeniesione do środowiska wirtualnego i realizowane w formule on-line.
W 2020 r. pracownicy Oddziału zrealizowali następujące wykłady i prelekcje stacjonarne:


Historia Więzienia Policyjnego na Radogoszczu (2020-01-15), wykład w
Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, liczba uczestników: 20, odpowiedzialny: Jakub
Parol.



Życie codzienne w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej (2020-02-12), wykład
w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, liczba uczestników: 20, odpowiedzialny:
Jakub Parol.



Żołnierze wyklęci (2020-03-04), prelekcja w Poleskim Ośrodku Sztuki, liczba
uczestników: 19, odpowiedzialni: Beata Kowska, Jakub Parol.



Od bojówkarzy do zbrodniczej formacji. Geneza SS (2020-03-11), wykład w
Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, liczba uczestników: 20, odpowiedzialny: Jakub
Parol.



Sanitariuszki, pielęgniarki i lekarki w Powstaniu Warszawskim (2020-09-24),
wykład w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, liczba uczestników:
2, odpowiedzialny: Jakub Parol.

W prelekcjach i wykładach przeprowadzonych w 2020 r. przez pracowników Oddziału
Martyrologii Radogoszcz wzięło udział 81 osób.
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 Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne
W 2020 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz realizowane były dwa cykle spotkań
tematycznych („Czwartki seniora”, „Rodzinny Radogoszcz”), organizowane były cykliczne
oprowadzania kuratorskie oraz wirtualne spacery po muzeum, jak również spacery edukacyjne.
Nauczycielom i pracownikom oświaty dedykowane były spotkania o charakterze
metodycznym. Wykaz tego rodzaju aktywności znajduje się poniżej.


„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 kanałami Muzeum, ale także w ramach miejskiego projektu „Tytka
seniora”. W 2020 r., ze względu na wybuch pandemii COVID-19 „Czwartki seniora” zostały
zawieszone w marcu. Do tego czasu w Oddziale Martyrologii Radogoszcz zorganizowano
następujące spotkania z tej oferty:
- Likwidacja więzienia na Radogoszczu

17/18 stycznia 1945 r. (2020-01-09), liczba

uczestników: 68, odpowiedzialny: Jakub Parol.
- Warsztaty dyskusyjne: Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar i katów Litzmannstadt w kontekście
polityki niemieckiej wobec Polaków w Kraju Warty (2020-01-30), liczba uczestników: 8,
odpowiedzialni: Katarzyna Czekaj-Kotynia.
- Oprowadzanie po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień… (2020-02-27), liczba uczestników:
29, odpowiedzialni: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska.
Ogółem z oferty „Czwartków seniora” skorzystało 105 osób.


„Rodzinny Radogoszcz”

Zajęcia skierowane do rodzin z dziećmi, odbywające się raz w miesiącu, w niedzielę o godz.
11.00. W każdym miesiącu przybierają one inną formę – tematycznego zwiedzania wystawy
stałej, zajęć terenowych, warsztatów rodzinnych. Zajęcia nastawione na poznawanie historii
przez zabawę. W 2020 r. spotkania z tego cyklu realizowane były wyłącznie w okresach
dostępności instytucji kultury dla zwiedzających i skorzystało z nich łącznie 37 osób, w ramach
następujących spotkań:
- Tajemnice Litzmannstadt - rodzinne zajęcia w przestrzeni wystawy (2020-06-20, 2020-0913), liczba uczestników: 26, odpowiedzialni: Beata Kowska.

57

- Rodzinna gra terenowa – Radogoskie miejsca pamięci (2020-07-05, 2020-08-02), liczba
uczestników: 11, odpowiedzialni: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska, Mateusz
Jaśkiewicz, Jakub Parol.
 Spacery edukacyjne
Pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz organizują również spacery edukacyjne,
które wiodą trasami miejsc związanych z historią II wojny światowej na Bałutach. W roku
sprawozdawczym 2020 przeprowadzono następujące spacery edukacyjne:


Śladami I i II wojny na cmentarzu na Dołach (2020-09-17), liczba uczestników: 3,
odpowiedzialni: Beata Kowska, Jakub Parol, Mateusz Jaśkiewicz



Spacer śladami II wojny światowej na Radogoszczu (2020-09-26), liczba uczestników:
23, odpowiedzialni: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Mateusz Jaśkiewicz, Jakub Parol

Łącznie, w spacerach edukacyjnych w 2020 r. wzięło udział 26 osób.
 Oprowadzania


W 2020 r., w związku z otwarciem pierwszej części wystawy stałej pt. Zabrał ich
ogień… realizowane były oprowadzania kuratorskie, w których łącznie wzięło udział
66 osób (2020-02-29, 2020-09-06), odpowiedzialni: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub
Parol.



Wystawę stałą w Oddziale Martyrologii Radogoszcz można również zwiedzać z
przewodnikiem w ramach oferty komercyjnej. Z takiej możliwości w 2020 r.
skorzystało 21 osób (2020-03-10, 2020-07-19), odpowiedzialni: Beata Kowska,
Mateusz Jaśkiewicz.

 Spotkanie metodyczne dla nauczycieli i edukatorów
W Oddziale Martyrologii Radogoszcz w 2020 r. zorganizowane zostało spotkanie
metodyczne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców i edukatorów
pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jego uczestnicy wzięli udział w oprowadzaniu
metodycznym po nowej wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na
Radogoszczu w świetle losów Polaków w Kraju Warty. W trakcie oprowadzania uczestnicy
zwiedzili z przewodnikiem nowo otwartą ekspozycję, jak również poznali metodyczne i
dydaktyczne aspekty oferty edukacyjnej Muzeum dedykowanej szkołom podstawowym i
ponadpodstawowym.
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Terminy wydarzenia: 2020-09-18, 2020-09-22
Liczba uczestników: 27
Odpowiedzialni: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska, Mateusz Jaśkiewicz.

c. Oddział Stacja Radegast
 Lekcje muzealne i warsztaty
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 2020 r. przeprowadzono 15 standardowych oprowadzań, w których udział wzięło
313 osób. Odbyły się 2 lekcje muzealne, w których udział wzięły 39 osób. Dodatkowo
zorganizowano 4 różnego rodzaju prelekcje, wykłady edukacyjne. w których udział wzięło 158
osób.
Poza przeprowadzanymi lekcjami muzealnymi, należy wymienić szereg inicjatyw
wpisujących się w działania edukacyjne wychodzących poza ustalone ramy, a realizowane
przez pracowników Oddziału.
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 Prelekcje, wykłada, odczyty
- Andrzej Grzegorczyk, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, w ramach obchodów
78. rocznicy likwidacji obozu cygańskiego, pt. Obóz cygański w getcie w Litzmannstadt (19411942), (14 stycznia, liczba uczestników: 20 osób).
 Spotkania o charakterze cyklicznym
Organizacja cyklu związanego z upamiętnieniem 80. rocznicy utworzenia getta łódzkiego.
Ze względu na pandemię odbyła się jedynie część z przewidzianych wydarzeń.
- dr Adam Sitarek, pt. Powstanie getta łódzkiego (XII 1939 – V 1940), (8 lutego; liczba
uczestników: 75 osób);
- Marcin Gawryszczak, pt. Oprowadzanie po stacji Radegast (spacer), (22 lutego; liczba
uczestników: 54 osoby);
- Andrzej Grzegorczyk, pt. Granice getta łódzkiego, (10 marca; liczba uczestników: 15 osób).

2. Działania edukacyjne on-line
Ze względu na decyzje o zamknięciu muzeów część planowanych przedsięwzięć nie mogło się
odbyć. Niemniej pracownicy bardzo szybko odnaleźli się w tej trudnej sytuacji i zaproponowali
szereg działań, które można było przeprowadzić w formie zdalnej, zaś kreatywność
koordynatora Sekcji Promocji – Artura Kamińskiego, pozwoliły na ich realizację.
a) Muzeum przy Gdańskiej
 W ramach działań on-line zrealizowano 3 edycje zabaw z historią on-line, każda seria
składała się z 6 tematów. Wszystkim lekcjom i warsztatom online, których w sumie
odbyło się 18, towarzyszył specjalny, niecierpliwy, zadający dociekliwe pytania,
asystent – Pan Skarpeta, w tej roli występował nieoceniony Piotr Spólnicki.
Każdej lekcji i warsztatom z I oraz II edycji, które były realizowane w okresie marzecczerwiec 2020, towarzyszyło zadanie do wykonania w domu, najczęściej w formie plastycznej,
a materiały potrzebne do jego wykonania były udostępniane do pobrania i wydrukowania. Na
koniec każdego z cyklów, odbywał się konkurs – zainteresowani wysyłali prace na maila:
edukacja@muzeumtradycji.pl, spośród których najciekawsze prace były nagradzane.
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Warsztatom i lekcjom z III edycji, które były realizowane w okresie październik-grudzień
2020, nie towarzyszyły już konkursy, ale zamiast tego do każdej lekcji była utworzona tablica
edukacyjna na padlecie z zadaniami interaktywnymi do rozwiązania. Zgodnie ze stanem z dnia
31 grudnia, wiemy, że z udostępnionych tablic z zadaniami korzystało 500 osób. Spotkania z
Panem Skarpetą w III edycja Zabaw z Historią on-line, były przede wszystkim poświęcone
realizacji specjalnej oferty edukacyjnej towarzyszącej wystawie czasowej Szyfry wojny. Jan
Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku.
W poszczególnych edycjach Zabaw z Historią Online – zostały zrealizowane następujące
tematy:


I edycja:

- Wakacje naszych rodziców – dawne zabawy i zabawki, czyli inspiracja do tego, co można
robić z dzieckiem w domu i przy okazji dobrze się przy tym bawić – data emisji 30 marca;
- Historia nie musi być nudna – słów kilka o znanych Polakach, w oparciu o wystawę stałą
„Drogi do Niepodległej 1791-1921”- 3 kwietnia;
- Poznajemy polskie symbole narodowe: Godło – 6 kwietnia;
- Poznajemy polskie symbole narodowe: Flaga Państwowa – 17 kwietnia;
- Poznajemy polskie symbole narodowe: Hymn – 20 kwietnia;
- Historia herbu Łodzi, czyli coś z historii regionalnej – 24 kwietnia.


II edycja:

- Polska od A do Z poradnik małego patrioty – 11 maja;
- Śladami II wojny światowej – polscy żołnierze – 15 maja;
- Wojtek – opowieść o niedźwiedziu, który poszedł na wojnę – 18 maja;
- Siostra Jolanta - opowieść o Irenie Sendler – 22 maja;
- Legenda „Prząśniczki” - opowieść o Stanisławie Moniuszce – 25 maja;
- Ziuk – opowieść o Józefie Piłsudskim – 29 maja;


III edycja:

- Legionowe Twarze Niepodległości – 18 października;
- Szyfry wojny. I ty możesz zostać kryptologiem – 28 października;
- Polski James Bond w wojnie 1920 r. – 11 listopada;
- Tropimy zaginione dzieła sztuki. I ty możesz zostać muzealnikiem – 13 listopada;
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- Hej, kto Polak na bagnety – o pojazdach wojskowych, uzbrojeniu i umundurowaniu w okresie
wojny polsko-bolszewickiej – 16 grudnia;
- Opowieść o staropolskich tradycjach świątecznych i sposobach na tworzenie tradycyjnych
ozdób choinkowych – 18 grudnia.
Za koordynację lekcji muzealnych i warsztatów on-line odpowiedzialna była: K. LutekUrbaniak, za realizację: K. Lutek-Urbaniak, W. Bernat, P. Spólnicki.

 Wykłady dla młodzieży i dorosłych – koordynacja: K. Lutek-Urbaniak; realizacja: K.
Lutek-Urbaniak, K. Czernielewski
- Opowieść o Konstytucji 3 maja z wykorzystanie wystawy stałej „Drogi do Niepodległej…” –
01 maja;
- Opowieść o pewnym obrazie (obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 r.) – 8 maja;
- Rzecz o broni białej ze zbiorów MTN – 01 kwietnia;
- Broń żołnierza polskiego we wrześniu 1939 r. – 27 kwietnia;
- Opowieść o generale Władysławie Andersie w 50 rocznicę śmierci – 20 maja;
- Opowieść o ORP Orzeł - 27 maja;
- Opowieść o generale Tadeuszu Rozwadowskim – 17 czerwca;
- Rzecz o Bitwie Warszawskiej - 17 sierpnia.
 Spotkania autorskie:


Spotkanie wokół wydawnictwa: Jan kowalewski 1920 r. Szyfry wojny. (27 listopada),
odbyło się ono bez udziału publiczności z transmisją on-line na żywo na facebooku,
spotkanie też zostało umieszczone na muzealnym kanale youtube.
Realizacja: P. Spólnicki.



Spotkanie z Renatą Piątkowską autorką książki Dzieci, których nie ma. opowiadającą o
obozie dla dzieci przy ul Przemysłowej w Łodzi (1942-1945) – 28 września. Realizacja:
K. Lutek-Urbaniak.



Spotkanie z autorami publikacji wydawnictwa UŁ: W setną rocznicę bitwy
warszawskiej – 23 października.
Realizacja: K. Czernielewski.
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 Projekcja filmu i rozmowa z reżyserem Andrzejem Czuldą połączona z projekcją jego
filmu Stefan Pogonowski – wydarzenie odbyło się z transmisją on-line na żywo na
facebook, spotkanie też zostało umieszczone na muzealnym kanale youtube – 4 grudnia.
Realizacja: P. Spólnicki.
 Kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej Wrzesień 1939 roku w polskim filmie
fabularnym – osoby odpowiedzialne: P. Spólnicki, K. Czernielewski – 20 marca.
 Projekt edukacyjny Szyfry wojny – koordynacja: K. Lutek-Urbaniak, realizacja: K.
Lutek-Urbaniak, W. Bernat. Współpraca: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego – Aleksandra Proc. Projekt został zapoczątkowany w
październiku 2020 r. i jego realizacja będzie kontynuowana do kwietnia 2021 r. W
ramach projektu w 2020 r. zostały zrealizowane następujące działania:


Wirtualna inauguracja projektu – 21 października – przeprowadzone na platformie
Teams online.



Zwiedzanie wystawy czasowej w Muzeum pt. Szyfry wojny. Jan Kowalewski - nieznany
bohater 1920 r. – 27 października – przeprowadzone na Teams online.



Warsztaty dla nauczyciele z prezentacją gry muzealnej do wystawy czasowej Szyfry
wojny. Jan Kowalewski nieznany bohater 1920 r. – 18 listopada, przeprowadzone na
Teams online.



Bezpłatna lekcja dla klas nauczycieli biorących udział w projekcie pt. Szyfry wojny. I ty
możesz zostać kryptologiem – lekcja była udostępiona w postaci nagranego filmu z
załączonymi zadaniami w wersji elektronicznej do rozwiązania, z którym należało
zapoznać klasę – udostępnienie filmu w dniu 25 listopada.



Omówienie wrażeń z przeprowadzonych lekcji z klasami w oparciu o udostępnione
materiały – 14 grudnia, przeprowadzone na Teams online.



Udostępnienie interaktywnej gry memo Szyfry wojny – 23 listopada.



Udostepnienie interaktywnych puzzli z Janem Kowalewskim - 23 listopada.



Udostepnienie interaktywnych edukacyjnych mat do kodowania z formułami
kodującymi (zakodowane obrazki pojazdów wojskowych z czasów wojny polskobolszewickiej – 23 listopada.
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 Projekt edukacyjny Czytam, bo lubię… – koordynacja: K. Lutek-Urbaniak; realizacja:
K. Lutek-Urbaniak, W. Bernat, P. Spólnicki. Współpraca: Wydawnictwo Literatura Robert Kubiak; patronaty honorowe: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; patronat medialny: Radio Łódź.
Projekt został zapoczątkowany w październiku 2020 r. i jego realizacja będzie
kontynuowana do kwietnia 2021 r. Ilość uczestników: we wszystkich 3 kategoriach
wiekowych 30 nauczycieli i ich klasy.
Projekt mający na celu popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Inspiracją do wspólnego działania stały się najnowsze książki wydane przez
Wydawnictwo Literatura, które poruszają tematykę historyczną – w projekcie zostały
wykorzystane trzy tytuły i każdy z nich jest skierowany do innej kategorii wiekowej:


Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku Beaty Ostrowickiej dla klas III-IV SP.



Niedokończona opowieść Pepe Doroty Combrzyńskiej-Nogal (bohaterką książki jest
Lala, mieszkająca w wielokulturowej społeczności na Wołyniu w czasie II wojny
światowej oraz jej przyjaciółka Pepe – uciekinierka z getta, która jest ukrywana przed
nazistami przez mamę Lali) dla klas V-VI SP.



Dzieci, których nie ma Renaty Piątkowskiej (książka opowiada o obozie dla dzieci przy
ul. Przemysłowej w Łodzi, który funkcjonował w czasie II wojny światowej) dla klas
VII-VIII SP i Szkół Średnich.



W ramach projektu w 2020 r. zostały zrealizowane następujące działania:
Etap I projektu – Każdy nauczyciel miał za zadanie zapoznać swoją klasę z książką

przypisaną do danej kategorii wiekowej
Etap II projektu – grudzień:
- warsztaty dla nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w zakresie edukacji
historycznej – 2 grudnia
- lekcja online zaprojektowane specjalnie do książki przez pracownika Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi.
Na tym etapie, każdemu nauczycielowi biorącemu udział w projekcie w dniu 2 grudnia 2020 r.
została udostępniona lekcja w postaci filmu edukacyjnego wraz z materiałami w wersji
elektronicznej, która była zaprojektowana do książki z danej kategorii wiekowej. Uczniowie
danej klasy mieli za zadanie zapoznać się z tą lekcją przez grudzień.
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b) Oddział Martyrologii Radogoszcz
 Pracownicy Oddziału zrealizowali również następujące lekcje i warsztaty muzealne w
formule on-line:


Kronika, pamiętnik, dziennik wspomnień – trudne czasy oczami dzieci (22 kwietnia),
realizacja: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska, Artur Kamiński.



Od A do Z. Niezbędnik małego konspiratora (01 czerwca, 08 czerwca), realizacja: Beata
Kowska, Artur Kamiński.



Zapomniani bohaterowie II wojny światowej w Łodzi – Maria Eugenia Jasińska (20
listopada), realizacja: Beata Kowska, Mateusz Jaśkiewicz.



Zapomniani bohaterowie II wojny światowej w Łodzi – Janusz Włodarski (02 grudnia),
realizacja: Beata Kowska, Mateusz Jaśkiewicz.



Zapomniani bohaterowie II wojny światowej w Łodzi – Halina Kłąb-Szwarc (11
grudnia), odpowiedzialni: Beata Kowska, Mateusz Jaśkiewicz.

 Prelekcje i wykłady on-line zrealizowane w 2020 r. przez pracowników Oddziału:


Historia Armii Łódź 1939 r. (13 maja), realizacja: Grzegorz Wróbel, Jakub Parol,
Artur Kamiński.



SS-Czarna Gwardia Hitlera (24 czerwca), realizacja: Jakub Parol, Artur
Kamiński.



Zbrodnia katyńska we współczesnych mediach rosyjskich (29 czerwca),
realizacja: Andrzej Janicki.



Na pograniczu - wojenne dzieciństwo, szmugiel i nauka, czyli okupacyjne losy
prof. Zbigniewa Karpowicza (21 października), odpowiedzialni: Mateusz
Jaśkiewicz.



Dziewczyny Powstania Warszawskiego – Sanitariuszki (06 listopada), realizacja:
Jakub Parol, Mateusz Jaśkiewicz.



Święta inne niż wszystkie. Pierwsze gwiazdki Polaków w dwudziestoleciu
międzywojennym i pod niemiecką okupacją, realizacja: Katarzyna CzekajKotynia, Mateusz Jaśkiewicz

 Ze względu na stan pandemii COVID-19 Muzeum Tradycji Niepodległościowych
organizowało również oprowadzania po Oddziale Martyrologii Radogoszcz (nie tylko
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po wystawie stałej, ale również magazynach zbiorów MTN) w formule zdalnej, za
pośrednictwem strony Facebook MTN oraz kanału You Tube MTN. W cyklu
Zwiedzanie na ekranie w Oddziale zrealizowano następujące oprowadzania on-line:


Wirtualne oprowadzanie po wstawie stałej pt. Zabrał ich ogień… (16 marca, 23
marca), realizacja: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol.



Wirtualne oprowadzanie po magazynach zbiorów MTN (08 kwietnia, 15
kwietnia), realizacja: Katarzyna Mateja-Maracz, Michał Hankiewicz.



Wirtualne oprowadzanie – kulisy Masakry Radogoskiej 1945 r. (04 kwietnia),
realizacja: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol.

c). Oddział Stacja Radegast
 Prelekcje i oprowadzania prowadzone przez pracowników Oddziału:


Stacja Radegast – realizacja: Andrzej Grzegorczyk, 18 marca.



Oprowadzanie po wystawie I skrzypce przestały grać… w Kuźni Romów – realizacja:
Marcin Gawryszczak, 25 marca.



Wsiedlenia do getta łódzkiego – ocalała makieta – realizacja: Andrzej Grzegorczyk,
Adam Sitarek (Centrum Badań Żydowskich UŁ), 30 kwietnia.



Oprowadzania po terenie Stacji Radegast – realizacja: Marcin Gawryszczak, 6 maja.



Oprowadzania po terenie Stacji Radegast – Noc Muzeów – realizacja: Andrzej
Grzegorczyk, 16 maja.



Oprowadzanie po Kuźni Romów – Noc Muzeów – realizacja: Marcin Gawryszczak, 16
maja.



Sztuka w getcie łódzkim – realizacja: Maria Szulc, 15 czerwca.



Dyskusja o roli stacji Radegast w pamięci o Zagładzie łódzkich Żydów – realizacja:
Andrzej Grzegorczyk, Marcin Gawryszczak, Milena Wicepolska, Adam Sitarek, 23
czerwca.



Likwidacja getta łódzkiego, prelekcja w ramach obchodów 76. rocznicy likwidacji
Litzmannstadt Getto – realizacja Andrzej Grzegorczyk, 24 sierpnia.



Sara Majerowicz – artystka getta łódzkiego, prelekcja w ramach obchodów rocznicy
likwidacji Litzmannstadt Getto – realizacja: Maria Szulc, 27 sierpnia.
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Getto w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w ramach obchodów
76. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto – realizacja: Andrzej Grzegorczyk, Michał
Hankiewicz, 31 sierpnia.



Transporty Romów i utworzenie obozu cygańskiego w Łodzi w czasie II wojny światowej
– realizacja: Marcin Gawryszczak, 4 listopada.



Artyści w służbie propagandy. Działalność Referatu Graficznego łódzkiego getta –
realizacja: Maria Szulc, 13 listopada.



„…Dziś dajemy wam tylko pamięć”. Obóz przy ul. Przemysłowej – realizacja: Bogdan
Galas, 9 grudnia.

3. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze
W roku 2020 Muzeum starało się realizować swoje zadania zgodnie z przyjętym planem
pracy, a także inicjowało, bądź włączało się w działania rocznicowe, okazjonalne lub
uroczystości organizowane wspólnie z władzami samorządowymi lub organizacjami
kombatanckimi. Jednak panująca od marca sytuacja epidemiologiczna także w tym aspekcie
działania Muzeum zmieniła obowiązujące do tej pory standardy organizowania imprez
masowych – okazało się bowiem, że przedsięwzięcia, w których Muzeum partycypowało „od
zawsze” nie mogą się odbyć. Tak było m.in. z Piknikiem Niepodległościowych organizowanym
11 listopada na Rynku Manufaktury, w którym Muzeum uczestniczyło od dawna, a który w
2020 r. został odwołany. Także w „Noc Muzeów”, ten wyjątkowy wieczór w życiu każdego
muzeum, nie mogliśmy otworzyć swoich wystaw dla zwiedzających. Otwarcia nowych
ekspozycji nie mogły przebiegać standardowo – bez zaproszonej publiczności, odbywały się w
wąskim gronie, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Część tych wydarzeń było
udostępniania on-line, albo też specjalnie, pewne inicjatywy były podejmowane w zastępstwie
tych odwołanych, jak np. w zwiedzanie on-line Oddziałów Muzeum emitowane w „Noc
Muzeów”.
Z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2020 warto wymienić następujące:


78. Rocznica likwidacji obozu cygańskiego w getcie łódzkim – 14 stycznia, w Kuźni
Romów. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było organizatorem
uroczystości, w obchodach uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
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władz samorządowych, romskich stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzież
i mieszkańcy Łodzi.


Obchody upamiętniające 75. rocznicę tragedii radogoskiej i koniec okupacji
niemieckiej w Łodzi – 19 stycznia, Oddział Martyrologii Radogoszcz. 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, która to datę – 19 stycznia – upamiętniają
coroczne obchody.



X Dni Pamięci - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu – 27 stycznia w Oddziale 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 75. rocznicę pochówku ofiar masakry w
Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz: wernisaż wystawy stałej pt.
Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów Polaków w
Kraju Warty w okresie II wojny światowej – 18 lutego, Oddział Martyrologii
Radogoszcz. Radogoska Noc Pamięci 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. W 2020 r.
wydarzenie to połączono z wernisażem wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień…, co miało
być dodatkowym hołdem pamięci ofiar tego miejsca. Uroczyste otwarcie wystawy
zgromadziło przedstawicieli władz miasta, przedstawicieli kultury oraz ok. 200
uczestników. Po części oficjalnej goście wernisażu mogli zwiedzić wystawę.
Elementem spotkania był performens artystyczny, po którym uczestnicy wydarzenia
zapalili znicze pod sarkofagiem radogoskim.



Dzień Żołnierzy Wyklętych – w ramach Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
zorganizowany został wykład dr Krzysztofa Latochy z Instytutu Pamięci Narodowej w
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Łodzi. Prelegent przedstawił historię powojennej konspiracji ze szczególnym
uwzględnieniem losów żołnierzy podziemia niepodległościowego z okręgu łódzkiego,
a także problemów związanych ze współczesnym odnajdywaniem ich grobów i
identyfikacją ciał. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem (osoba
odpowiedzialna: Sebastian Adamkiewicz).


Noc Kobiet - 8 marca z okazji Dnia Kobiet Muzeum Tradycji Niepodległościowych
zorganizowano Noc Kobiet poświęconą kobietom uwięzionym przy ul. Gdańskiej 13.
Główną atrakcją była możliwość zwiedzania z kuratorem części wystawy więziennej
poświęconej więzieniu w okresie II wojny światowej i okresu powojennego. W jednej
z cel możliwe było wysłuchanie fragmentów słuchowiska „Danzigerstrasse 13”
stworzonego na podstawie wspomnień więźniarki Gdańskiej 13 Barbary Cygańskiej
(realizacja: Sylwia Wielichowska).



Wirtualna Noc Muzeów – 16 maja, wszystkie Oddziały Muzeum. Oddział przy ul.
Gdańskiej 13 przygotował wystąpienie poświęcone tablicom z pomnika Tadeusza
Kościuszki oraz samemu pomnikowi (realizacja: Sebastian Adamkiewicz), w Oddziale
Martyrologii Radogoszcz zorganizowano oprowadzania on-line po terenie Muzeum
oraz magazynach zbiorów. W ramach tej imprezy przeprowadzono następujące
transmisje: Masakra Radogoska 1945 r. i oprowadzanie po klatce schodowej ocalałej z
pożaru, (realizacja: Jakub Parol) oraz Masakra Radogoska 1945 r. i oprowadzanie po
wieżyczce

strażniczej

(realizacja:

Katarzyna

Czekaj-Kotynia),

Najdziwniejsze

eksponaty w zbiorach MTN, (realizacja: Michał Hankiewicz), oprowadzaniem po Stacji
Radegast (realizacjia: Andrzej Grzegorczyk) oraz po Kuźni Romów (Marcin
Gawryszczak).


Wernisaż wystawy pt. „Kochany tato…” Zbrodnia Katyńska z perspektywy
rodzin – 19 maja w Oddziale Martyrologii Radogoszcz zorganizowano wernisaż
wystawy plenerowej pt. „Kochany tato…” Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz 43 gości Muzeum.
Wystawa plenerowa była dostępna dla zwiedzających na dziedzińcu Oddziału do
września 2020 r.



Rocznica powstania łódzkiego 1905 - w ramach rocznicy powstania łódzkiego 21
czerwca Sebastian Adamkiewicz wygłosił okolicznościowy wykład na Wzgórzu
Niepodległości w łódzkim parku na Zdrowiu na temat przebiegu walk z czerwca 1905
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roku. Następnie w formie online opowiedział na genezie powstania czerwcowego i jego
miejscu w historii Łodzi (realizacja: Sebastian Adamkiewicz).


Noc w Więzieniu - 31 lipca w ramach Urodzin Łodzi, w Oddziale Gdańska Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi odbyła się, z zachowaniem wymogów
sanitarnych, impreza „Noc w Więzieniu”, której celem jest zapoznanie Łodzian z
historią więzienia przy ul. Gdańskiej 13. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
więziennej przeprowadzili Sebastian Adamkiewicz i Sylwia Wielichowska. Z powodów
epidemicznych w zwiedzaniu mogło wziąć udział zaledwie około 50 osób podzielonych
na 4 tur zwiedzania (osoba odpowiedzialna: Sylwia Wielichowska, Sebastian
Adamkiewicz).



Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti – 3 sierpnia, Kuźnia
Romów. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było organizatorem
uroczystości, w obchodach uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
władz samorządowych, romskich stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzież
i mieszkańcy Łodzi.



Piknik Patriotyczny na ul. Piotrkowskiej z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej,
15 sierpnia 2020 r. pracownicy Muzeum przy Gdańskiej i Oddziału Martyrologii
Radogoszcz współuczestniczyli w pikniku zorganizowanym z okazji Dnia Wojska
Polskiego oraz 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ich zadania polegały na obsłudze
stanowisk MTN w Pasażu Rubinsteina i Pasażu Schillera.



76. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto – 29 sierpnia, Stacja Radegast. Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było gospodarzem i partnerem uroczystości, na
terenie Oddziału 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.



Sadzenie Dębu Pamięci – w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września, na
dziedzińcu Oddziału Martyrologii Radogoszcz posadzono Dąb Pamięci. Drzewko to,
zasadzone z żołędzia Dębu Chrobry, symbolizować ma pamięć o Polakach, którzy w
walce o wolność oddali swoje życie.



Święto Niepodległości – ze względów epidemicznych w ramach Święta Niepodległości
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi nie mogła zaktywizować swoich
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działań na terenie miasta. Działalność przeniesiona została do Internetu. W ramach
tradycyjnego „Toastu za Niepodległą” odbyła się dyskusja na temat pojęcia
niepodległości, w której udział wzięli dr Marta Sikorska-Kowalska oraz ks. dr
Przemysław Marek Szewczyk, oraz performatywne czytanie fragmentów prasy z
listopada 1918 roku. Na koniec pracownicy i dyrekcja Muzeum złożyła widzom
życzenia z okazji kolejnego dnia niepodległości (osoba odpowiedzialna: Sebastian
Adamkiewicz).

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 2020 okazał się natomiast
wyjątkowym czasem, m.in. rozpoczęcia ważnych dla funkcjonowania Muzeum projektów.
Wśród ważniejszych projektów należy w tutaj wymienić następujące:
 W roku 2020 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi skupiło się na realizacji
projektu

pn.

„Rewitalizacja

siedziby

głównej

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy
ul. Gdańskiej 13”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał
endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT.
W lutym 2020 r. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji
Pośredniczącej, następnie do Instytucji Zarządzającej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny
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formalnej, jak i merytorycznej, w dniu 5 października 2020 roku została podpisana umowa o
dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.
W ramach rozpoczętego Projektu planuje się działania m.in.: prace konserwatorskie i
roboty budowlane, które pozwolą przywrócić dawne walory budynku, a pozostałe roboty
budowlane, wraz z nowym wyposażeniem, dostosują Muzeum do współczesnych standardów,
charakterystycznych dla tego typu obiektów. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia
Muzeum stanie się zdecydowanie bardziej otwartym, przyjaznym i atrakcyjnym miejscem o
wysokim znaczeniu w wymiarze społecznym. Ponadto planowane przedsięwzięcie wskazuje
pozytywne oddziaływanie w zakresie zachowania i ochrony środowiska oraz promowania
efektywnego gospodarowania zasobami, m.in. ze względu na poprawę efektywności
energetycznej i zakresu funkcjonalności obiektu objętego Projektem.
Celem projektu jest m.in. dostosowanie budynku Muzeum do potrzeb osób
niepełnosprawnych, aby to osiągnąć należy zaadaptować pomieszczenia na nowe funkcje.
Dzięki realizacji projektu Muzeum będzie mogło wdrożyć nowe rozwiązania np. w postaci
utworzenia sali do integracji sensorycznej.
Szacowany koszt realizacji projektu to: 7 995 161,33 zł, z czego dofinansowanie z RPO
to 5 040 000,00, pozostały koszt tj. wkład własny w wysokości 2 955 161,33 pokryty zostanie
z środków pozyskanych z UMŁ.
W grudniu 2020 r. został wyłoniony w ramach postępowania przetargu
nieograniczonego Inżynier Kontraktu, umowa podpisana została w dniu 11 grudnia 2020 r. We
współpracy z Inżynierem Kontraktu Muzeum rozpoczęło prace nad przygotowaniem
dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
 Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju
Warty w okresie II wojny światowej – etap IV (program: Miejsca Pamięci i trwałe
upamiętnienia w kraju 2020).
W 2020 r. zrealizowano IV etap wystawy stałej w Oddziale, dofinansowany ze środków
MKiDN. W ramach projektu w Oddziale wykonano prace budowlane i techniczne polegające
na dostosowaniu pomieszczeń ekspozycyjnych ostatniej części wystawy stałej do założeń
aranżacyjnych projektu (I część wystawy została otwarta 18 lutego 2020 r.) Prace te
obejmowały wyrównanie posadzek, zainstalowanie podwieszanego sufitu i ścianek
działowych, aranżację kolorystyki ścian, montaż oświetlenia ekspozycyjnego i technicznego,
obróbkę wnęk oraz wykonanie zabudowy ekspozycyjnej. Kolejnym etapem prac był wydruk
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treści wystawy, przygotowanie stanowisk odsłuchowych, opracowanie techniczne elementów
multimedialnych. W ramach przygotowania tej części wystawy wykonano też replikę zbiornika
na wodę, w którym uratowała się część więźniów Radogoszcza w czasie masakry z 1945 r.
Zamontowana ponownie na ekspozycji została również rzeźba A. Biłasa pt. Opłakiwanie, która
stanowić będzie immamentny element nowej wystawy stałej.
 Muzeum dostępne – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi online
Projekt sfinansowany z funduszy Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura w sieci”. Jego głównym elementem była seria filmów pt. „Losy Łodzi”. Składała się
z dziewięciu popularnonaukowych filmów prezentujących wybrane miejsca lub wydarzenia
związane z historią Łodzi – Stację Radegast, Makietę Getta, więzienie przy Gdańskiej, tragedię
radogoską, więzienie na Radogoszczu, pomnik Tadeusza Kościuszki przy Placu Wolności.
Wśród filmów znajdują się też filmy edukacyjne poświęcone życiu codziennemu w okresie II
wojny światowej oraz historii polskich symboli narodowych. Filmy umieszczone są na kanale
Muzeum w serwisie youtube. Opatrzone są angielskim tłumaczeniem oraz tłumaczeniem na
język migowy. Do dnia dzisiejszego obejrzało je ponad 4 tys. osób. Seria znajduje się także na
płytach, które trafiły do łódzkich szkół. Scenariusze do filmów stworzyli pracownicy
merytoryczni Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi: Katarzyna Czekaj-Kotynia,
Sebastian Adamkiewicz, Sylwia Wielichowska, Jakub Parol, Kamila Lutek-Urbaniak, Piotr
Spólnicki, Andrzej Grzegorczyk i Marcin Gawryszczak. Wymienione osoby w większości
wystąpiły także w filmach w roli ekspertów. Produkcję od strony technicznej i artystycznej
realizowała firma VEV Productions Michał Koroza. Reżyserem odcinków był Mikołaj
Szczęsny, zaś zdjęcia wykonał Jan Grobliński.
Kolejnym elementem projektu było nagranie audiooprowadzań po Stacji Radegast i
Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Autorami tekstów oprowadzań są: Katarzyna CzekajKotynia, Jakub Parol, Andrzej Grzegorczyk i Marcin Gawryszczak. Głosu lektorskiego użyczył
aktor Cezary Nowak. Audiooprowadzania można ściągnąć na komputer lub smartfon ze
specjalnej podstrony jaka powstała na stronie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Oprowadzanie odczytywane jest w języku polskim.
Ostatnim elementem projektu było stworzenie edukacyjnej książeczki online dla dzieci
wyjaśniającej pojęcia związane z muzeum. Treść napisał Sebastian Adamkiewicz natomiast
ilustrację wykonała Edyta Łaszkiewicz. Książka dostępna jest na specjalnej podstronie na
stronie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
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Za koordynację projektu odpowiedzialny był: Sebastian Adamkiewicz.
 Zagadka Jana K. – realizacja słuchowiska radiowego.
Słuchowisko radiowe poświęcone postaci Jana Kowalewskiego to kolejna produkcja radiowa
stworzona przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych we współpracy z Radiem Łódź,
przybliżająca mniej znane wątki polskiej historii. Tym razem postanowiliśmy opowiedzieć o
polskim kryptologu, bohaterze bitwy warszawskiej. Jan Kowalewski urodził się i wychował w
Łodzi. W czasie bitwy polsko-bolszewickiej zasłynął odczytywaniem radzieckich szyfrów, co
pozwoliło polskiej stronie poznanie rosyjskich planów oraz zorganizowanie kontruderzenia
znad Wieprza, które doprowadziło do ostatecznego zwycięstwa strony polskiej. Scenariusz
słuchowiska stworzył jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy Łukasz Orbitowski.
Reżyserią zajął się Mikołaj Szczęsny. Dźwięk zrealizował Andrzej Papajak. W produkcji
wykorzystano także utwory „Ostatnie to chwile” Stanisława Witkiewicza oraz „Wieczór
zimowy” Aleksandra Puszkina w aranżacji muzycznej Wojciecha Głucha i Kaliny
Adamkiewicz. W słuchowisku wystąpili m.in. Adam Woronowicz, Mirosław Haniszewski i
Anna Smołowik. Premiera miała miejsce 14 sierpnia 2020 roku w siedzibie głównej Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Następnego dnia odbyła się premiera radiowa na
antenie Radia Łódź. Produkcję wyemitowano łącznie w ośmiu rozgłośniach polskiego radia.
Potencjalnie dotrzeć mogło nawet do blisko miliona słuchaczy. Opowieść o Janie
Kowalewskim wpisywała się w obchody stulecia bitwy warszawskiej i rok Jana
Kowalewskiego szczególnie hucznie obchodzony w Łodzi. Słuchowisko spotkało się z bardzo
pozytywnym odbiorem. Recenzenci podkreślali jego jakość artystyczną połączoną z
interesującą lekcją historii. Produkcja została wydana na płytach. Do nich dołączona została
publikacja poświęcona polskiej kryptologii i działalności wywiadu autorstwa Konrada
Czernielewskiego.
Za koordynację projektu odpowiedzialny był Sebastian Adamkiewicz.
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VIII Działalność promocyjna, współpraca z mediami

Rok 2020 był pod względem medialnym, dla Muzeum bardzo owocny, pojawiło się w
mediach 185 razy, zatem średnio raz na dwa dni na różnorakich portalach, gazetach czy w
telewizjach pojawiała się wzmianka o placówce. Muzeum odnotowało też wzrost polubieni na
Facebooku, rok zaczynało z liczbą 4073, a kończy z 4946 obserwującymi. Oznacza to, że
dziennie średnio 5 osób decydowało się na polubienie strony Muzeum by pozostać z nami w
kontakcie.
Mijający rok to wielkie wyzwanie dla wszelkich instytucji jeśli chodzi o działalność w
Internecie. Muzeum nakręciło i opublikowało 99 filmów uzyskując w sumie 130 000
wyświetleń.
Lista atrakcji Łodzi portalu Trip Advisor zawiera wszystkie oddziały Muzeum. 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. Oddział Martyrologii Radogoszcz zajmuje 11 miejsce w kategorii „Muzea”.
Użycie systemu mailingowego Meiler lite pozwala 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.
Muzeum w ubiegłym roku zorganizowało w sumie 138 (o 40 więcej niż w roku
ubiegłym) wydarzeń, które były promowane poprzez utworzenie wydarzeń na Facebooku,
newslettera, zaproszeń i relacji na Muzealnej stronie internetowej. Każde z nich wymagało
przygotowania oddzielnych grafik i tekstów.
8 zeszłorocznych wydarzeń wymagało rozesłania i rozniesienia zaproszeń, czyli
kopertowania, utworzenia i wydrukowania etykiet adresowych. Przy kolportażu pomagali
pracownicy innych działów.
Rok 2020 był pod względem medialnym, dla Muzeum bardzo owocny, pojawiliśmy się
w mediach 185 razy. Średnio raz na dwa dni pojawialiśmy się na różnorakich portalach,
gazetach czy w telewizjach. Muzeum odnotowało też wzrost polubieni na Facebooku. Rok
zaczynało z liczbą 4073 a kończy z 4946 obserwującymi. Oznacza to, że dziennie średnio 5
osób decydowało się na polubienie strony Muzeum by pozostać z nami w kontakcie.
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Mijający rok to wielkie wyzwanie dla wszelkich instytucji jeśli chodzi o działalność w
Internecie. Muzeum nakręciło i opublikowało 99 filmów uzyskując w sumie 130 000
wyświetleń.
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.
Muzeum w ubiegłym roku zorganizowało w sumie 138 (o 40 więcej niż w roku
ubiegłym) wydarzeń, które były promowane poprzez utworzenie wydarzeń na Facebooku,
newslettera, zaproszeń i relacji na Muzealnej stronie internetowej. Każde z nich wymagało
przygotowania oddzielnych grafik i tekstów.
8 zeszłorocznych wydarzeń wymagało rozesłania i rozniesienia zaproszeń, czyli
kopertowania, utworzenia i wydrukowania etykiet adresowych. Przy kolportażu pomagali
pracownicy innych działów.
Podczas zeszłego roku Muzeum organizowało i uczestniczyło w szeregu wydarzeń, z
których najważniejsze a zarazem najczęściej pojawiające się mediach:


Zabrał ich ogień - praca zbiorowa Oddziału Matyrologii Radogoszcz (dział promocji:
współpraca przy aranżacji plastycznej, przy tworzeniu pierwszej części wystawy);



Szyfry Wojny. Jan Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku - autor Piotr Spólnicki
i Konrad Czerniewski (dział promocji, Edyta Łaszkiewicz: projekt graficzny i aranżacja
wystawy)



Jaki znak Twój? Orzeł Biały – autor Kamila Lutek-Urbaniak (projekt graficzny: Edyta
Łaszkiewicz)



Kochany Tato... Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin - autor praca zbiorowa
Sekcja Historyczna MTN Oddział przy ulicy Gdańskiej (projekt graficzny Edyta
Łaszkiewicz.)



Jaki znak Twój? Orzeł Biały - autor Kamila Lutek-Urbaniak (okładka i skład tekstu –
Edyta Łaszkiewicz).
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Stacja Radegast. Przewodnik po miejscu pamięci - autor praca zbiorowa Stacja
Radegst (wersja polska i anglojęzyczna), (okładka, projekt i skład tekstu – Edyta
Łaszkiewicz).



Rozdziobią nas kruki, wrony…? - autor: A. Kacperski, (okładka, skład tekstu oraz
ilustracje – Edyta Łaszkiewicz).



Szyfry wojny. Jan Kowalewski 1920 r. – autor Konrad Czernielewski i Agnieszka
Jędrzejewska, (okładka, projekt i skład tekstu – Edyta Łaszkiewicz.)



Jagoda w Krainie Historii. Wizyta w Muzeum wyd. online – autor Sebastian
Adamkiewicz, (okładka, skład tekstu oraz ilustracje – Edyta Łaszkiewicz).



Pokolenia Katyńskie – autor Agnieszka Pawlak-Damska, (okładka, projekt i skład
tekstu – Edyta Łaszkiewicz).



Zagadka Jana K. – autor tekstu Konrad Czernielewski, słuchowiska Łukasz
Orbitowski, (okładka, skład tekstu i projekt okładki i płyty – Edyta Łaszkiewicz.)
W 2020 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 zestawienie, 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 znalazły się
niezbędne prace i aktualności wydawnicze, które ułatwią i usprawnią pracę na stanowiskach
merytorycznych.
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Od

zeszłego

roku

biblioteka

Muzeum

znajduje

się

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. W roku sprawozdawczym
2020 kontynuowane są prace nad stworzeniem cyfrowej bazy księgozbioru, w oparciu o
dedykowane temu oprogramowanie – LibraNet.
W 2020 roku do zbiorów biblioteki MTN pozyskano w formie darowizn 151 pozycji
książkowych i czasopism na łączną kwotę 2602,79 PLN. Od września do grudnia 2020 roku
opiekun biblioteki – Sławomir Gawlik wprowadził 1127 rewersów książek i czasopism do
elektronicznej ewidencji zbiorów bibliotecznych MTN w Łodzi w programie LibraNet.

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.
 W

roku

2020

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 środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji pomieszczeń w
związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią COVID-19;
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zakupiono i rozdzielono materiały biurowe do pracy dla pracowników, oraz
zabezpieczono ciągłość pracy drukarek poprzez płynny zakup tonerów;



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;



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 2020 r.;



prowadzono Księgi Druków Ścisłego Zarachowania, obejmującej dystrybucję
biletów wstępu Kart drogowych i Arkuszy inwentaryzacyjnych;



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;
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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 2020 r. przeprowadzono
okresowe przeglądy:


Przeglądy roczny budowlany obiektów: siedziby przy ul. Gdańskiej, Oddziału
Martyrologii Radogoszcz budynek administracyjny i wystawienniczy;



Przegląd 5-cio letni budowlany w Oddziale Stacja Radegast budynek stacyjny
i Tunel;



Przeglądy kominiarskie;



Przeglądy hydrantów;



Przeglądy węży hydrantowych;



Przeglądy gaśnic;

Kontrole:


Kontrola szczelność kurków gazowych;



Kontrola szczelności instalacji gazowej;



Kontrola stanu technicznego i efektywności energetycznej kotłów cieczowych
w Oddziale Martyrologii;



Kontrola stanu technicznego i efektywności energetycznej kotła cieczowego w
siedzibie Gdańska;



Kontrola stanu technicznego stałych zbiorników ciśnieniowych

Serwisy:


Serwis kotłowni gazowej;



Serwis kotłowni olejowej;
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Serwis Systemów Sygnalizacji Alarmu Pożarowego;



Serwis Systemu Detekcji Dymu i Sterowania Gaszeniem;



Serwis Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu;



Serwis CCTV Telewizji Przemysłowej – Monitoring;



Serwis Systemu Kontroli Dostępu;



Serwis

urządzeń

grzewczo-klimatyzacyjnych

i

centrali

wentylacyjnej

KLIMOR;


Serwis urządzeń klimatyzacyjnych serwerowni;



Serwis urządzeń klimatyzacyjnych budynek biurowy;



Serwis Central wentylacyjnych EKO ZEFIR;



Serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej

 Przeprowadzono postępowania przetargowe w ramach Zamówień publicznych do
30 000,00 euro wyłaniające wykonawców następujących zadań:


Zakup materiałów eksploatacyjnych na rok 2020, do drukarek użytkowanych
w Muzeum;



Usługa świadczenia opieki nad systemem informatycznym w Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi w 2020 roku;



Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej w MTN w 2020 r.;



Zakup środków czystości w okresie rocznym od marca 2020 r. do lutego 2021
r. dla trzech Oddziałów Muzeum;



Usługa sprzątania terenu zewnętrznego w Oddziale Stacja Radegast;



Monitorowanie zagrożeń pożarowych w obiektach Muzeum w 2020 r.;



Serwisowanie samoczynnego urządzenia gaśniczego (SUG) zainstalowanego w
Magazynach Zbiorów;



Pozyskanie wykonawcy okresowych kwartalnych przeglądów technicznych
oraz bieżących naprawy urządzeń sygnalizacji alarmu SSWiN , SKD i CCTV
w budynkach Muzeum;



Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach
Muzeum;



Najem urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników Muzeum;



Zakup

podestów

scenicznych

organizowanych przez Muzeum;
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na

potrzeby

wydarzeń

plenerowych



Wykonanie nowej instalacji oświetlenia zewnętrznego Tunelu Deportowanych
na Stacji Radegast przy wykorzystaniu dotychczasowych źródeł światła;



Zakup oleju opałowego do kotłowni w siedzibie Muzeum przy ul. Gdańskiej
13;



Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Muzeum pracujących na
przestarzałych urządzeniach utrudniających efektywność pracy;



.Naprawa układu zasilania paliwem w samochodzie służbowym Renault;



Zakup i posadowienie kontenera magazynowego w Oddziale Martyrologii
Radogoszcz.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w roku 2020 prace Działu AdministracyjnoGospodarczego były wielozadaniowe, zabezpieczające sprawne funkcjonowanie Muzeum.
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Załącznik nr 1

1. 09 stycznia 2020: TVP 3 Łódź przygotowało relację z edukacyjnego spaceru po
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://lodz.tvp.pl/46124476/edukacyjny-spacer-po-mauzoleum-i-muzeum-naradogoszczu-wlodzi?fbclid=IwAR2iTvqaSGtb2QM67L8MYyJu_nvL5_n4uDFXWDD4Tck42DqkkqVFDZm5vM
2. 15 stycznia 2020: TV TOYA przygotowała relację z uroczystości upamiętniających 78.
rocznicę likwidacji obozu cygańskiego.

http://tvtoya.pl/news/show/23887?fbclid=IwAR2iTvqaSGtb2QM67L8MYyJu_nvL5_
n4uDFXWDD4Tck42Dq-kkqVFDZm5vM
3. 15 stycznia 2020: Ekspress Ilustrowany

przygotował relację z uroczystości

upamiętniających 78. rocznicę likwidacji obozu cygańskiego.

https://expressilustrowany.pl/78-rocznica-likwidacji-obozu-dla-romow-i-sinti-wlodzi/ar/c1-14715788?fbclid=IwAR0pJs8ADUQo-SbubUnVbtxpvDCa4RF8I5D7XXbkMhiH3wmLz3UvF1OsWw

4. 15

stycznia

2020:

Dziennik

Łódzki

przygotował

relację

z

uroczystości

upamiętniających 78. rocznicę likwidacji obozu cygańskiego.

https://dzienniklodzki.pl/pamietali-o-romskich-ofiarach-litzmannstadt-gettouroczystosci-przy-kuzni-romow/ar/c114715570?fbclid=IwAR3EeKJ4AVaa0MIID3yE4wOAPcsgYoAic8XU5gIjLd7ISRJM9bHpb
3t7gQw
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5. 15 stycznia 2020: TVP 3 Łódź przygotowało relację z uroczystości upamiętniających
78. rocznicę likwidacji obozu cygańskiego.

https://lodz.tvp.pl/46190501/trwaja-obchody-78-rocznicy-likwidacji-tzw-obozucyganskiego-w-lodzkimgetcie?fbclid=IwAR1cRmAzgXOejipweKqmo_5SG4TgnRvqeT6NSfTkCzwzgv9A7ZGYvuEOyY
6. 15 stycznia 2020: Portal Informacje Łódzkie przygotował relację z uroczystości
upamiętniających 78. rocznicę likwidacji obozu cygańskiego.

https://informacjelodzkie.pl/20200114268088/um-lodz-rocznica-likwidacji-obozucyganskiego-w-litzmannstadt-getto1579044548
7. 17 stycznia 2020: Dyrektor Muzeum Jacek Wawrzynkiewicz brał udział w konferencji
prasowej dotyczącej obchodów roku Jana kowalewskiego.
8. 18 stycznia 2020: Portal Samorządowy przygotował artykuł o planowanych obchodach
roku Jana Kowalewskiego.

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/lodz-rozpoczal-sie-cyklwydarzen-zwiazanych-z-rokiem-jana-kowalewskiego,146689.html
9. 17 stycznia 2020: Radio Łódź zaprosiło na obchody upamiętnienia ofiar Masakry
Radogoskiej.

https://www.radiolodz.pl/posts/58354-75-rocznica-zamordowania-wiezniow-przezniemcow-na-lodzkimradogoszczu?fbclid=IwAR2QD3f3UA9563b9XQURw4STqAbgSU4QzGKsUvopQrY3BxTrf
n-BEOs70fw
10. 17 stycznia 2020: Portal Informacje Łódzkie zaprosił na obchody upamiętnienia ofiar
Masakry Radogoskiej.
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https://informacjelodzkie.pl/20200117269515/um-lodz-zbrodnia-ktorej-niezapomnimy-zapraszamy-na-obchody-75-rocznicy-spalenia-wiezniow-radogoszcza-izakonczenia-okupacji-niemieckiej-w-lodzi-1579303759
11. 17 stycznia 2020: Portal TuŁódź przygotował relacje z obchodów upamiętnienia ofiar
Masakry Radogoskiej.

https://tulodz.pl/spoleczenstwo,mieszkancy,rozkaz-spalic-wszystkich-dzis-75rocznica-masakry-w-wiezieniu-naradogoszczu,new,mg,4,70.html,4189?fbclid=IwAR2D9EuTsFSA7Sgf2jIX_lseoxjx5Rjcz8rLa
CsrS8NmUPhdmkpFLEJNbcg
12. 18 stycznia 2020: Portal Transport Publiczny opisał nowopowstająca wystawę w
oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/lodz-muzeum-z-makieta-tramwaju63553.html?fbclid=IwAR0_HVIc3Mtt5eSau3KcX4qs46LPkCqGnMCuNV-7kICQAllaGaf5oDPnC0
13. 19 stycznia 2020: TVP ŁODŹ przygotowało relacje z obchodów upamiętnienie ofiar
Masakry Radogoskiej.

https://lodz.tvp.pl/46264115/lodzianie-oddali-hold-ofiarom-wiezienia-naradogoszczu?fbclid=IwAR1cRmAzgXOejipweKqmo_5SG4TgnRvqeT6NSfTkCzwzgv9A7Z
GYv-uEOyY
14. 19 stycznia 2020: Dziennik Łódzki przygotował relacje z obchodów upamiętnienia
ofiar Masakry Radogoskiej.

https://dzienniklodzki.pl/75-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczeniaokupacji-niemieckiej-w-lodzi-zdjecia/ar/c1-
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14724580?fbclid=IwAR3w_NovvMgdhZUiehyvlWAyStuewjSDxfdAWJA-qxpJJQbLyJAL6TKVKc
15. 19 stycznia 2020: Portal Informacje Łódzkie przygotował relacje z

obchodów

upamiętnienia ofiar Masakry Radogoskiej.

https://informacjelodzkie.pl/20200119269856/um-lodz-zimna-straszna-styczniowanoc-75-rocznica-spalenia-wiezniow-radogoszcza-i-zakonczenia-okupacji-niemieckiej-wlodzi1579476549?fbclid=IwAR3tCfQPeZKGraz6NA3ePve3ApWfPQ3yiIgOg7e4zpO1ItNnLbEk
OjZtfRk
16. 19 stycznia 2020: Portal TuŁódź przygotował relacje z obchodów upamiętnienia ofiar
Masakry Radogoskiej.

https://tulodz.pl/spoleczenstwo,mieszkancy,lodzianie-pamietaja-uczczono-pamiecofiar-spalenia-wiezienia-na-radogoszczuwideo,new,mg,4,70.html,4224?fbclid=IwAR1exMpCb84BaXG4Z6u7dPuUyM9OQNWaL3k
H4CVlbuhpLyDkpK6WbPBQGBc
17. 19 stycznia 2020: Portal Onet.pl przygotował relacje z obchodów upamiętnienia ofiar
Masakry Radogoskiej.

https://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodz-obchody-75-rocznicy-eksterminacji-wiezniowradogoszcza/hkd5bqw

18. 21 stycznia 2020: TVP Łódź przygotowało artykuł o odnalezieniu i przekazaniu do
Muzeum szczątków kraty z Litzmannstadt Getto.

https://lodz.tvp.pl/46293291/odnaleziono-fragment-kraty-odcinajacej-droge-ucieczkiz-litzmannstadt-getto?fbclid=IwAR0cf3m40HAuEy1Xz0GADKAw_UsLr5d2amqLb3OG8b6BmPvHXYFaAfNC_4
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19. 21 stycznia 2020: TOYA przygotowała artykuł o odnalezieniu i przekazaniu do
Muzeum szczątków kraty z Litzmannstadt Getto.

http://tvtoya.pl/news/show/23944?fbclid=IwAR2jrtZOMSG7swXL5sBfJ3_NtI4O15mbyxtvqgA26kvo1pGp0x34RSrB60
20. 21 stycznia 2020: Dziennik Łódzki przygotował artykuł o odnalezieniu i przekazaniu
do Muzeum szczątków kraty z Litzmannstadt Getto.

https://dzienniklodzki.pl/szczatki-kraty-z-balutki-trafily-do-stacji-radegast/ar/c114728902?fbclid=IwAR2yet_Ecxgl_ALEZSEvCTUrYyOElLE1fnHXuS2vPie1Uant5aWZPWMSd4
21. 21 stycznia 2020: ONET przygotował artykuł o odnalezieniu i przekazaniu do Muzeum
szczątków kraty z Litzmannstadt Getto.

https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medi
um=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=18456f0f-24de-4ce8-a0c0279cddb062a2&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
22. 21 stycznia 2020: Ekspress Ilustrowany przygotował artykuł o odnalezieniu i
przekazaniu do Muzeum szczątków kraty z Litzmannstadt Getto.

https://lodz.se.pl/lodz-poslugujac-sie-historycznym-planem-pracownicy-zwikodnalezli-przy-kanale-balutki-zabytkowe-elementy-aa-dMV5-onWR-K8V4.html
23. 25 stycznia 2020: Gazeta Wyborcza napisała artykuł o historycznej makiecie getta
prezentowanej w Oddziale Stacja Radegast.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25623052,sensacyjny-obiekt-z-czasowlitzmannstadt-ghetto-po-80-latach.html
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24. 26 stycznia 2020: TVP Łódź przygotowało materiał o słuchowisku wydanym przez
Muzeum.

https://lodz.tvp.pl/46342812/wspomnienia-wiezniarki-z-ul-gdanskiej-13-spojrzeniena-groze-wojny-z-perspektywy-kobiecej?fbclid=IwAR1VUdzKZ9DZW_rwpQ0pMd7o4k8HI5ZQoC_ajtCAKmPtf_E8sQctOMAPq8
25. 26 stycznia 2020: Portal Samorządowy zaprosił na obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/lodz-od-poniedzialku-x-dnipamieci-przypominajace-o-ofiarach-holokaustu,148568.html
26. 3 lutego 2020: Dziennik łódzki opisał finał Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Holokaustu.

https://dzienniklodzki.pl/zywiolowy-koncert-na-final-jubileuszowych-x-dni-pamieciw-lodzi/ar/c13-14760540
27. 6 lutego 2020: Dyrektor Jacek Wawrzynkiewicz i Katarzyna Czekaj-Kotynia wystąpili
w programie Toya Lajf. Opowiadali o zbliżającym się otwarciu nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/toya_lajf,20362?fbclid=IwAR0DINyYKcO96JyqYtJ0j
2EChDudKEVM23eeEB7v1qaYm3dkVtL9vw_IpKc
28. 8 lutego 2020: Portal Onet.pl opublikował artykuł o rocznicy otwarcia Getta w Łodzi.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/80-lat-temu-niemcy-utworzyli-litzmannstadt-getto-wlodzi/67yxj4m
29. 8 lutego 2020: Portal Samorządowy opublikował artykuł o rocznicy otwarcia Getta w
Łodzi.
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https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/lodz-80-lat-temuniemcy-utworzyli-litzmannstadtgetto,151888.html?fbclid=IwAR17ouNX9wKpJFgm6QvyCQtvu4cBqTRHta72k6JBmoF2y4
xRFjwLTE4kkMU
30. 8 lutego 2020: TVP Łódź opublikowało materiał o rocznicy otwarcia Getta w Łodzi.

https://lodz.tvp.pl/46562223/08022020-2130?fbclid=IwAR21fSqz3VBXWODbliAqTPji8MyTGElwbQMvXTRniJX_vxisIQE0Cs80Qo
31. 8 lutego 2020: TVP Łódź przygotowało materiał o otwarciu nowej wystawy w Oddziale
Martyrologii Radogoszcz.

https://lodz.tvp.pl/46583688/zabral-ich-ogien-lodz-100-lattemu?fbclid=IwAR23vqqFxz_9iU2M3NClO5XznxDaSXtfVjAkdQivgsi8lBSuyK1cmDBmb
UI
32. 10 lutego 2020: TOYA TV opublikowało materiał o rocznicy otwarcia Getta w Łodzi.

http://tvtoya.pl/news/show/24120?fbclid=IwAR2YLLPLzPeTGjdEkEOVDgRdBSZA
3oF72SZ6WBZrxg7r628LlveRDhDSau0
33. 10 lutego 2020: Portal Urzędu Miasta przygotował artykuł o otwarciu nowej wystawy
w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-sprzed-lat-id32811/2020/2/10/
34. 11 lutego 2020: Dziennik Łódzki przygotował artykuł o otwarciu nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://dzienniklodzki.pl/poruszajaca-nowa-wystawa-w-radogoskim-muzeum-wlodzi/ar/c13-14778526
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35. 11 lutego 2020: Dziennik Łódzki przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://dzienniklodzki.pl/zuchwala-kradziez-w-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych-zlodzieje-skradli-w-bialy-dzien-trzy-zabytkowe-pistolety/ar/c114783368
36. 11 lutego 2020: Gazeta Wyborcza przygotowała artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25690534,skradziono-bron-z-lodzkiegomuzeum-zlodziej-zabral-trzy-pistolety.html
37. 11 lutego 2020: Portal z Dziennika Odkrywcy przygotował o artykuł kradzieży broni z
Oddziału Muzeum przy Gdańskiej.

https://zdziennikaodkrywcy.pl/zuchwala-kradziez-w-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych-w-lodzi/
38. 11 lutego 2020: Portal TuŁódź przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://tulodz.pl/wiadomosci,kryminalne,kradziez-eksponatow-z-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych,new,mg,1,17.html,4621
39. 11 lutego 2020: Radio Łódź przygotowało artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://www.radiolodz.pl/posts/58920-trzy-zabytkowe-pistolety-skradziono-zmuzeum-tradycji-niepodleglosciowych
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40. 11 lutego 2020: Plaster Łódzki przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://plasterlodzki.pl/miasto/aktualnoci/kradziez-eksponatow-z-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych/
41. 11 lutego 2020: Portal Trybun Broni Palnej przygotował o artykuł kradzieży broni z
Oddziału Muzeum przy Gdańskiej.

https://trybun.org.pl/2020/02/13/zlodzieju-oddaj-bron-do-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych-w-lodzi/
42. 11 lutego 2020: TVP Łódź przygotowało artykuł kradzieży o broni z Oddziału Muzeum
przy Gdańskiej.

https://lodz.tvp.pl/46619767/muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-okradzionezginely-pistolety
43. 11 lutego 2020: Super Express przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://lodz.se.pl/napad-na-muzeum-w-lodzi-ukradziono-zabytkowe-eksponatyzdjecia-aa-NKSQ-cLFW-a57e.html
44. 11 lutego 2020: Express Ilustrowany przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://expressilustrowany.pl/skradziono-bron-z-muzeum-przy-ul-gdanskiej-13-wlodzi-zdjecia/ar/c1-14783270
45. 11 lutego 2020: Fakt przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału Muzeum przy
Gdańskiej.
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https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/zlodzieje-ukradli-pistolety-z-muzeum-wlodzi/553v8g7
46. 11 lutego 2020: Onet.pl przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału Muzeum
przy Gdańskiej.

https://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodz-skradziono-zabytkowe-pistolety-zmuzeum/fnmtnkc
47. 11 lutego 2020: Radio Eska przygotowało artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://www.eska.pl/lodz/z-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi-zginelyeksponaty-audio-aa-rXiz-jN5y-fgPS.html
48. 11 lutego 2020: Pabianice Nasze Miasto przygotowało artykuł o kradzieży broni z
Oddziału Muzeum przy Gdańskiej.

https://pabianice.naszemiasto.pl/tag/kradziez-broni-w-lodzi
49. 11 lutego 2020:Portal Wojsko News przygotował artykuł o kradzieży broni z Oddziału
Muzeum przy Gdańskiej.

https://www.wojskonews.pl/article,kradziez_broni_z_muzeum_w_lodzi_zlodziej_zabr
al_trzy_pistolety_z_gabloty.html
50. 11 lutego 2020: Toya TV przygotowała artykuł o kradzieży broni z Oddziału Muzeum
przy Gdańskiej.

http://tvtoya.pl/news/show/24150,1
51. 11 lutego 2020: Portal Straty zabytków przygotował artykuł o kradzieży broni z
Oddziału Muzeum przy Gdańskiej.
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https://stratyzabytkow.nimoz.pl/?p=4447
52. 15 lutego 2020: Gazeta Wyborcza przygotowała artykuł o dekomunizacji w Łodzi.
Muzeum jest wymienione jako miejsce przechowywania tablicy upamiętniającej Józefa
Strzelczyka.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25691201,dekomunizacja-w-lodzi-z-dawnychzakladow-strzelczyka-zniknela.html
53. 16 lutego 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o historii Łodzi, Andrzej
Kacperski wypowiada się w nim jako ekspert.

https://dzienniklodzki.pl/gdy-cie-lodz-czerwona-trzyma-to-nie-pusci-juz-czerwonalodz-to-tylko-propaganda-prl/ar/c1-14788724
54. 16 lutego 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o nowych ekspozycjach
muzealnych, w tym o nowej wystawie w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://dzienniklodzki.pl/widze-lodz-by-muzea-nie-trafily-do-muzeum-felieton/ar/c1314793166
55. 18 Lutego 2020: TVP ŁÓDŹ przygotowało relacje otwarcia nowej wystawy w Oddziale
Martyrologii Radogoszcz.

https://lodz.tvp.pl/46709287/180220202130?fbclid=IwAR2SeT1dp0_u9T91kVK5qXmP440Oxf_ic927WrC17siuzpHbwtpH8zacGU
56. 18 Lutego 2020: Portal Niezalezna.pl przygotował relacje otwarcia nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.
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https://niezalezna.pl/311459-wystawa-o-piekle-w-wiezieniu-na-radogoszczu-tatragedia-zyje-ciagle-w-mieszkancach-lodzi
57. 18 Lutego 2020: Portal Informacje Łódzkie przygotował relacje otwarcia nowej
wystawy w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://informacjelodzkie.pl/20200219281115/um-lodz-zabral-ich-ogien-quototwarcie-nowej-wystawy-w-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-w-lodzi1582154955
58. 18 Lutego 2020: TVP ŁÓDŹ przygotowało foto relacje otwarcia nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://lodz.tvp.pl/46722816/zabral-ich-ogien-takiej-wystawy-historycznej-w-lodzinie-bylo-od-lat-galeriazdjec?fbclid=IwAR2YLLPLzPeTGjdEkEOVDgRdBSZA3oF72SZ6WBZrxg7r628LlveRDhD
Sau0
59. 18 Lutego 2020: Plaster Łódzki przygotował foto relacje otwarcia nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://plasterlodzki.pl/miasto/aktualnoci/zabral-ich-ogien-w-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych-foto/
60. 18 Lutego 2020: Radio Łódź przygotowało foto relacje otwarcia nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://www.radiolodz.pl/posts/59054-pieklo-wiezienia-na-radogoszczu-ukazujenajnowsza-wystawa-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych
61. 18 Lutego 2020: TU Łódź przygotowało foto relacje otwarcia nowej wystawy w
Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

https://tulodz.pl/kultura,muzea-i-wystawy,zabral-ich-ogien,new,mg,3,69.html,4671
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62. 24 lutego 2020: Tok.fm opublikowało rozmowę z dr Sebastianem Adamkiewiczem.

https://audycje.tokfm.pl/podcast/86832,Jak-zachecic-dzieci-do-zainteresowania-sieprzeszloscia-Wyjasnia-autor-ksiazki-Polska-Na-tropie-historii
63. 12 marca 2020: Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł o Łódzkich Włókniarkach. W
materiale wykorzystano zdjęcia ze zbiorów Muzeum.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,25768158,30-lat-samorzadu-w-polsce-lodz-wlatach-90-byla-na-mieliznie.html
64. 14 marca 2020: Portal Histmag przygotował artykuł o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

https://histmag.org/Koronawirus-wymusil-zamkniecie-instytucji-kultury-a-kulturalnezycie-przenioslo-sie-do-Sieci-20341/
65. 14 marca 2020: Portal Życie Pabianic przygotował artykuł o „Zwiedzanie na ekranie”
– wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

https://www.zyciepabianic.pl/rozrywka/wystawy/zwiedzaj-bez-wychodzenia-zdomu.html
66. 15 marca 2020: Gazeta Wyborcza przygotowała artykuł o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25791285,kultura-w-czasie-zarazy-lodzkieteatry-przenosza-sie-dointernetu.html?fbclid=IwAR2uD25gB7ASxmZdTlui0d0Y5t9fYhdvlW4mTkUxVXVBcfKPY
2TgryJVaO8
67. 15 marca 2020: Portal Histmag przygotował artykuł o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

95

https://histmag.org/Muzeum-Tradycji-Niepodleglosciowych-w-Lodzi-zwiedziszonline-20326/
68. 15 marca 2020: Portal WNP przygotował artykuł o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-muzea-teatry-i-domy-kulturyprzygotowaly-oferte-online,60838.html
69. 15 marca 2020: Portal Samorządowy przygotował artykuł o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/lodzkie-kolejneinstytucje-kulturalne-w-regionie-zawieszaja-swoja-dzialalnosc,160420.html
70. 15 marca 2020: Niezależna.pl przygotowała artykuł o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

https://m.niezalezna.pl/316387-kultura-online-nieczynne-muzea-i-teatryprzygotowaly-specjalna-oferte
71. 16 marca 2020: TVP Łódź przygotowało materiał o „Zwiedzanie na ekranie” –
wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.

https://lodz.tvp.pl/47149425/wycieczka-inna-niz-wszystkie-wystarczyl-telefon-checii-pasja-do-historii?fbclid=IwAR0Ya0La2izfsKmYOVcsQTkZ2bGaYc5isvhIp6IzArlOqtzKUeCGBu2rsk
72. 16 marca 2020: Informacje Łódzkie przygotowało materiał o „Zwiedzanie na ekranie”
– wydarzeniu przygotowanym przez Muzeum.
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https://informacjelodzkie.pl/20200315290987/um-lodz-lodzka-kultura-on-linejestesmy-z-wami-coolturalnie-i-bezpiecznie1584314950
73. 25 marca 2020: Portal Interia Kobieta opublikował artykuł o książce „Polska Na tropie
Historii” której autorem jest dr Sebastian Adamkiewicz.

https://dzienniklodzki.pl/kultura-w-czasach-koronawirusa-wiele-wydarzen-winternecie/ar/c13-14861803
74. 28 marca 2020: Portal Histmag opublikował artykuł o kolejnej części „Zwiedzanie na
Ekranie”.

https://histmag.org/zostanwdomu-zwiedzanie-online-dawnego-wiezienia-przy-ul.Dlugiej-w-Lodzi-Video-20424/
75. 28 marca 2020: TOYA TV zaprosiła Dyrektora Jacka Wawrzynkiewicza który
opowiadał o tym jak Muzeum radzi sobie w czasie pandemii.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/co_jest_grane_w_lodzi,20739?fbclid=IwAR3OIxy6gJI
n1lyJMpfHM23P2N51XLtursN4FzlfccPgYqL0pxAuPpaW_Gs
76. 03 kwietnia 2020: Portal WNP przygotował artykuł o planach Muzeum na obchody
Roku Kowalewskiego.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-premiera-spotuposwieconego-wybitnemu-kryptologowi-janowi-kowalewskiemu,65565.html
77. 7 kwietnia 2020: Portal Służby Więziennej przygotował relacje z oglądania
„Zwiedzanie na Ekranie” przez osadzonych.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lodzi-zwiedzanie-naekranie?fbclid=IwAR3hZsFCunmVsa9hiz9MHyVyb3UJeqUjIPxZTKR1d9nfhqwI_sJ6q3N8t
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78. 19 kwietnia 2020: portal Panorama Kutna opublikował artykuł o Dniu Pamięci o
Holokauście.

http://panoramakutna.pl/dzis-dzien-pamieci-o-holokauscie-tpzk-wspomina-tragicznewydarzenia/
79. 20 Kwietnia 2020: Portal Samorządowy zachęcił do wysyłania pocztówek w związku z
3 maja. dr Sebastian Adamkiewicz przybliżył historie pocztówek patriotycznych.

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/lodz-magistrat-zachecado-wysylania-e-pocztowek-z-okazji-swieta-3-maja,173778.html
80. 4 maja 2020: Dr Sebastian Adamkiewicz w programie Flesz Historii opowiadał o
kapitulacji III Rzeszy.

https://vod.tvp.pl/video/fleszhistorii,04052020,47589792?fbclid=IwAR19axuqzIUXQKK0aF_WbAZW1Xb_40mapurnb
WdPpiRjZv6oS4YlFuO4GbA
81. 8 maja 2020: TVP Łódź opublikowało materiał o zakończeniu II Wojny Światowej. W
materiale wypowiada się dr Sebastian Adamkiewicz.

https://lodz.tvp.pl/47947484/siedemdziesiat-piec-lat-temu-zakonczyl-sienajkrwawszy-konflikt-zbrojny-w-historii-ludzkosci
82. 11 maja 2020: TVP Łódź opublikowało artykuł o otwieraniu się instytucji Kultury.
Muzeum wymienione jest na pierwszym miejscu.

https://lodz.tvp.pl/47990741/lodzkie-instytucje-kultury-otwieraja-sie-dlazwiedzajacych
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83. 12 maja 2020: Portal Samorządowy opublikował artykuł o otwieraniu się instytucji
Kultury. Muzeum wymienione jest na pierwszym miejscu.

https://informacjelodzkie.pl/20200511309228/um-lodz-lodz-otwiera-instytucjekultury1589236143
84. 12 maja 2020: Ekspress Ilustrowany opublikował artykuł o otwieraniu się instytucji
Kultury. Muzeum wymienione jest na pierwszym miejscu.

https://expressilustrowany.pl/lodzkie-instytucje-kultury-wracaja-do-pracy-tydzienpozniej-zwiedzimy-radegast-i-radogoszcz/ar/c13-14964200
85. 12 maja 2020: Portal WNP opublikował artykuł o stratach finansowych instytucji
kultury. W artykule jest wzmianka o ponownym Otwarciu Muzeum.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-ponad-4-4-mln-zl-strat-wmiejskich-instytucjach-kultury,73780.html
86. 13 maja 2020: Radio Eska zaprosiło na Noc Muzeów 2020.

https://www.eska.pl/lodz/to-bedzie-pierwsza-taka-noc-muzeow-w-historii-aa-XuqBNeav-N4oN.html
87. 13 maja 2020: Fakt zaprosił na Noc Muzeów 2020.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/mozesz-spedzic-czas-w-muzeach-niewychodzac-z-domu-w-sobote-16-maja/5hhjw3p
88. 16 maja 2020: Gazeta Wyborcza zaprosiła na Noc Muzeów 2020.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,25950594,spotkanie-z-historia-w-muzeumtradycji-

99

niepodleglosciwych,,3.html?fbclid=IwAR3I_wzZduBBQnDbtr2yInvHymVxB3viE71rzmwyl
wQvbHgvi1uMm_utMbc
89. 16 maja 2020: Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł o wynikach naboru do programu
„Kultura w sieci”.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25950858,ministerstwo-rozdalo-60-mln-nakulture-online-projekt-muzeum.html
90. 19 maja 2020: Konrad Czernielewski wystąpił w programie Flesz Historii.

https://vod.tvp.pl/video/fleszhistorii,18052020,47772589?fbclid=IwAR2WUbOcYNL1dHe6M_TIYBqyFMyUJIlUimhD0gdxD1aF4mlsLmc9Rf2tZE
91. 19 maja 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł o wynikach naboru do programu
„Kultura w sieci”.

https://dzienniklodzki.pl/lodzcy-i-regionalni-beneficjenci-konkursu-ministerstwakultury-kultura-w-sieci/ar/c13-14977430
92. 19 maja 2020: TVP Łódź opublikowało materiał o Dniu Muzealnika, Przytoczona jest
w nim wypowiedź dr Sylwii Wielichowskiej.

https://lodz.tvp.pl/48107577/sa-straznikami-przeszlosci-i-chronia-ja-dla-przyszlosciw-terazniejszosci-muzealnicy-obchodza-swoje-swieto?fbclid=IwAR2oK6_aftxA0nyTGmVxN3lVSXr6uFim_nXWyzQ4P-Vyne5fjlEB0i8nw0
93. 19 maja 2020: TVP Łódź opublikowało materiał wystawie „Kochany Tato”.

https://lodz.tvp.pl/48122658/wystawa-kochany-tato-w-muzeum-naradogoszczu?fbclid=IwAR1ddBltb53wFSKLHn8sENywn2QzkjQJqHMufOUyxs3hqbLr1t0p
L4QJLzA
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94. 19 maja 2020: TOYA TV opublikowała materiał wystawie „Kochany Tato”.

http://tvtoya.pl/news/show/24956,1?fbclid=IwAR27mCsS1zCaVx1cNOwBFfVMEU3
k8YEoeCM-fZJaaLpu2Bq-XB_3s-W_VYw
95. 26 maja 2020: Dziennik Łódzki zaprosił na Dzień Dziecka Online.

https://dzienniklodzki.pl/kulturalny-dzien-dziecka-w-lodzi-z-wydarzeniamionline/ar/c13-14992115
96. 29 maja 2020: Ekspress Ilustrowany zaprosił na Dzień Dziecka Online.

https://lodz.se.pl/dzien-dziecka-2020-w-lodzi-w-programie-warsztaty-spektakle-filmybedzie-inaczej-niz-zwykle-aa-9QqA-7zDc-4nfY.html
97. 30 maja 2020: TVP Łódź opublikowało materiał o powstającym przewodniku po
Oddziale Stacja Radegast.

https://lodz.tvp.pl/48305953/powstaje-przewodnik-po-stacji-radegast-z-ktorejwywozono-lodzkich-zydow
98. 2 czerwca 2020: Radio Łódź zaprosiło na wystawę „Kochany Tato”.

https://www.radiolodz.pl/broadcast_posts/61617-kochany-tato-wystawa-rozmowy-ohistorii?fbclid=IwAR0BeSWr6wxZ_8zJN9doJpENH-RUa0cDV6u-ODBAQiSR7nfNfVWOH2a4kQ
99. 13 czerwca 2020: Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł o Halinie Kłąb-Szwarc.
Muzeum jest wymienione jako jej historyczne miejsce osadzenia.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,26001264,halina-klab-szwarc-slynna-oficerwywiadu-ak-ktora-nie-chciala.html
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100.

14 czerwca 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał o rocznicy Deportacji do

Auschwitz.

https://lodz.tvp.pl/48523204/pierwsi-polacy-byli-przez-niemcow-deportowani-doauschwitz-dokladnie-80-lattemu?fbclid=IwAR19axuqzIUXQKK0aF_WbAZW1Xb_40mapurnbWdPpiRjZv6oS4YlFuO4
GbA

101.

18 Czerwca 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał o Virtuti Militari. Konrad

Czernielewski wypowiada się jako ekspert.

https://lodz.tvp.pl/48587360/odznaczenie-virtuti-militari-ma-228-lat-wsrodkawalerow-orderu-bohaterowie-z-woj-lodzkiego

102.

18 Czerwca 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał o powstaniu Łódzkim. Dr

Sebastian Adamkiewicz wypowiada się jako ekspert.

https://lodz.tvp.pl/48587360/odznaczenie-virtuti-militari-ma-228-lat-wsrodkawalerow-orderu-bohaterowie-z-woj-lodzkiego

103.

18 czerwca 2020: Gazeta Wyborcza opublikowała materiał o burzach nad

miastem. W artykule wykorzystano zdjęcie wykonane przez Artura Kamińskiego i
oznaczono Muzeum jako źródło.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26044882,nad-lodzia-przeszla-burza-zalanetorowiska-i-ulice-miasto.html

104.

18 czerwca 2020: Dziennik Łódzki opublikował materiał o burzach nad

miastem. W artykule wykorzystano zdjęcie wykonane przez Artura Kamińskiego i
oznaczono Muzeum jako źródło
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https://dzienniklodzki.pl/burza-w-lodzi-ofiara-smiertelna-ulewy-w-zgierzu-zalaneulice-i-podtopienia-po-burzy-18-czerwca-zdjecia-zalanych-ulic-w-lodzi-i/ar/c1-15033684

105.

18 czerwca 2020: TOYA TV opublikowała materiał o powstaniu Łódzkim.

http://tvtoya.pl/news/show/25247,1?fbclid=IwAR1D5gGQHIZUXtsT4T5eOMH7FPa9xdr_tU_CcIi492DU1w30t4GB1JkUlQ

106.

22 czerwca 2020: Dr Sebastian Adamkiewicz wystąpił w programie TOYA TV

Co jest grane w Łodzi.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/co_jest_grane_w_lodzi,21466?fbclid=IwAR1nwM7I5
dvOBZSTZzGORqZw8P39ek7u5VM6Ul1HyJboWUXEvdzAOZAXMYI

107.

2 lipca 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał o rocznicy otwarcia

Rozszerzonego Więzienia policyjnego na Radogoszczu.

https://lodz.tvp.pl/48777330/osiemdziesiat-lat-temu-niemcy-utworzyli-rozszerzonewiezienie-policyjne-naradogoszczu?fbclid=IwAR0Awh7tTDkhJZHhhSJgMEUd5Otv9RomdCmr5O_SCgkaxQAJd6AU4-Ej4A

108.

2 lipca 2020: Portal Kolumna 24 informował o planach Muzeum na obchody

roku Jana Kowalewskiego.

https://kolumna24.pl/blog/newslodz.znaczek.pocztowy.dlaporucznika.jana.kowalewskiego.genial-4471.html

109.

6 lipca 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł rocznicy Powstania

Łódzkiego, w materiale wykorzystane zostały materiały pochodzące ze zbiorów
Muzeum.
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https://dzienniklodzki.pl/115-lat-temu-na-lodzkich-ulicach-wybudowano-barykadywybuchla-rewolucja/ar/c15-15054350

110.

10 lipca 2020: Polskie Radio zaprosiło na swój cykl „Dawno, Dawno temu…”

który tworzony był we współpracy z Muzeum.

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2548013,Studio-S13-i-Upior-w-eterzePolskie-Radio-naweekend?utm_source=polskieradio.pl&utm_medium=mozaika&utm_campaign=mozaika

111.

12 lipca 2020: Dziennik Łódzki opisał odnalezienie obrazu Dobrowolskiego,

muzeum jest wymienione jako potencjalne miejsce wystawy jego prac.

https://dzienniklodzki.pl/portret-pilsudskiego-pedzla-mistrza-dobrowolskiego-z-lodziznalazl-sie-w-czestochowie/ar/c1-15073322

112.

14 lipca 2020: Portal Kolumna 24 polecił Muzeum na wakacje.

https://kolumna24.pl/blog/news-lodz.kulturalna.oferta.wakacyjna.dla.lodzian5206.html

113.

17 lipca 2020: Polskie Radio zaprosiło na swój cykl „Dawno, Dawno temu…”

który tworzony był we współpracy z Muzeum.

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2551350,Podroze-sport-i-disco-PolskieRadio-naweekend?utm_source=polskieradio.pl&utm_medium=mozaika&utm_campaign=mozaika

114.

22 lipca 2020: TVP ŁÓDŹ informowało o dofinansowaniu jakie otrzymało

Muzeum.

https://lodz.tvp.pl/49078328/lodzkie-wiadomosci-dnia-22072020-2130
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115.

22 lipca 2020: TVP ŁÓDŹ przygotowało materiał o dofinansowaniu jakie

otrzymało Muzeum.

https://lodz.tvp.pl/49079848/muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-zdofinansowaniem-na-dziewiec-filmow-historycznych

116.

24 lipca 2020: Polskie Radio zaprosiło na swój cykl „Dawno, Dawno temu…”

który tworzony był we współpracy z Muzeum.

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2554622,Zwiedzanie-relaks-i-festiwalePolskie-Radio-naweekend?utm_source=polskieradio.pl&utm_medium=mozaika&utm_campaign=mozaika

117.

1

sierpnia

2020:

Portal

WNP

zaprosił

na

premierę

słuchowiska

wyprodukowanego przez Muzeum.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/sluchowisko-o-bohaterze-bitwywarszawskiej-w-polskim-radiu-lodz,89529.html

118.

1 sierpnia 2020: Portal W Polityce zaprosił na premierę słuchowiska

wyprodukowanego przez Muzeum.

https://wpolityce.pl/historia/511684-relacja-76-lat-temu-wybuchlo-powstaniewarszawskie

119.

12

sierpnia

2020:

Portal

WNP

opublikował

relację

z

obchodów

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-uczczono-pamiec-romow-isinti-zamordowanych-w-litzmannstadt-getto,89767.html
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120.

4 sierpnia 2020: Telewizja TVP Łódź zaprosiła na premierę słuchowiska

wyprodukowanego przez Muzeum.

https://lodz.tvp.pl/49265963/zagadka-jana-k-to-tytul-kolejnego-sluchowiska-muzeumtradycji-niepodleglosciowych-i-radio-lodz

121.

4 sierpnia 2020: Dziennik.pl Łódź zaprosił na premierę słuchowiska

wyprodukowanego przez Muzeum.

https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/7790215,adam-woronowicz-bitwawarszawska-sluchowisko-jan-kowalewski.html

122.

5 sierpnia 2020: Tygodnik Niedziela zaprosił na wystawę w Muzeum Ziemi

Wieluńskiej. Muzeum jest wymienione jako jedno ze źródeł eksponatów.

https://www.niedziela.pl/artykul/56542/Wielun-Wystawa-z-okazji-100-rocznicy

123.

13 sierpnia 2020: dr Sebastian Adamkiewicz i Piotr Spólnicki wystąpili w

programie „Co jest Grane”.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/co_jest_grane_w_lodzi,21806?fbclid=IwAR112xb8JD
3hHMzuuuYvJ1lm82wuw9GuogeRlk1EtKoxSrUwQQ_v4UiYuB0

124.

14 sierpnia 2020: Fakt zaprosił na obchody Święta Wojska Polskiego w

Muzeum.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/l
odz/obchody-setnej-rocznicy-bitwy-warszawskiej-wlodzi/8fcrepk&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE0OTQyOTYzNjg5MDM1Mzg3MzIyGjQ1NmE
wM2NlOTMzMDM1OTg6Y29tOnBsOlVT&usg=AFQjCNGD_pkcfDOAPYVDGRXcdtA4
Y5CUfw

125.

14 sierpnia 2020: Portal WNP zrelacjonował premierę słuchowiska.
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https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-odbyla-sie-prapremierasluchowiska-o-janie-kowalewskim-bohaterze-bitwy-warszawskiej,91478.html

126.

14 sierpnia 2020: TVP ŁÓDŹ zaprosiło na obchody Święta Wojska Polskiego w

Muzeum.

https://lodz.tvp.pl/49411349/mija-setna-rocznica-bitwy-warszawskiej-obchodyrocznicowe-w-woj-lodzkim

127.

14 sierpnia 2020: Fakt zaprosił na obchody Święta Wojska Polskiego w

Muzeum.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/l
odz/obchody-setnej-rocznicy-bitwy-warszawskiej-wlodzi/8fcrepk&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE0OTQyOTYzNjg5MDM1Mzg3MzIyGjQ1NmE
wM2NlOTMzMDM1OTg6Y29tOnBsOlVT&usg=AFQjCNGD_pkcfDOAPYVDGRXcdtA4
Y5CUfw

128.

14 sierpnia 2020: Portal Samorządowy zaprosił na obchody Święta Wojska

Polskiego w Muzeum.

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kilkanascieprzedsiewziec-pfn-dla-uczczenia-100-lecia-bitwy-warszawskiej,206406.html

129.

16 sierpnia 2020: Radio zachód wyemitowało Muzealne słuchowisko.

https://www.zachod.pl/audycja/stulecie-bitwy-warszawskiej/

130.

15 sierpnia 2020: Radio Wrocław wemitowało Muzealne słuchowisko.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/98903/Bitwa-WarszawskaSLUCHOWISKO
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131.

15 sierpnia 2020: Dziennik łódzki relacjonował obchody Święta Wojska

Polskiego.

https://dzienniklodzki.pl/obchody-swieta-wojska-polskiego-w-2020-roku-w-100rocznice-bitwy-warszawskiej-zdjecia/ar/c1-15129341

132.

16 sierpnia 2020: Portal Gośc.pl opisał obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej

w Głownie, Grzegorz Wróbel wygłosił wykład.

https://lowicz.gosc.pl/doc/6464959.Szacunek-i-hold-wobec-Wniebowzietej-ipoleglych

133.

16 sierpnia 2020: Portal Kolumna24 opisał obchody 100- lecia Bitwy

Warszawskiej.

https://kolumna24.pl/blog/newslodz.spacerem.po.lodzi.1920.wiele.wydarzen.z.okazji.100.lecia.b-22819.html

134.

16 sierpnia 2020: Portal WNP zaprosił na obchody 76. rocznicy likwidacji

Litzmannstadt Getto.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-obchody-76-rocznicylikwidacji-liztmannstadt-getto,91802.html

135.

28 sierpnia 2020: Dziennik Łódzki zaprosił na obchody 76. rocznicy likwidacji

Litzmannstadt Getto.

https://dzienniklodzki.pl/ptaki-smutku-na-76-rocznice-likwidacji-litzmannstadtgetto/ar/c13-15132528

136.

18 sierpnia 2020: Gazeta Wyborcza zaprosiła na obchody 76. rocznicy likwidacji

Litzmannstadt Getto.
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https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26217921,lodz-wspomina-spolecznosczydowska-mija-76-lat-od-likwidacji.html

137.

19 sierpnia 2020: Portal Nasze Miasto Wieluń zaprosił na wystawę w Muzeum

Ziemi Wieluńskiej. Muzeum jest wymienione jako jedno ze źródeł eksponatów.
https://wielun.naszemiasto.pl/wystawa-o-bohaterach-walk-o-polskie-granice-wmuzeum-ziemi/ar/c1-7857297

138.

19 sierpnia 2020: Tygodnik Niedziela zaprosił na wystawę w Muzeum Ziemi

Wieluńskiej. Muzeum jest wymienione jako jedno ze źródeł eksponatów.

https://m.niedziela.pl/artykul/57141/%E2%80%9EDo-broni-RatujmyOjczyzne%E2%80%9D-%E2%80%9

139.

21 sierpnia 2020: Polskie Radio zaprosiło na swoją audycje „Polskie Radio

Dzieciom”, gościnnie dr Sebastian Adamkiewicz.

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2568703,Weekend-z-Polskim-Radiem-wBieszczadach-Chalupach-iOlsztynie?utm_source=polskieradio.pl&utm_medium=mozaika&utm_campaign=mozaika

140.

21 sierpnia 2020: Fakt zaprosił na obchody 76. rocznicy likwidacji

Litzmannstadt Getto.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/rocznica-likwidacji-litzmannstadt-gettopoznaj-te-historie/8r5xe9w

141.

21 sierpnia 2020: Portal WNP opisał odsłonięcie tablicy Juliusza Heuinzla.

Muzeum wymienione jest jako źródło fotografii.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/lodz-w-magistracie-odslonietotablice-poswiecona-juliuszowi-heinzlowi-i-kazimierzowi-monitzowi,93139.html
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142.

27 sierpnia 2020: Telewizja TVP Łódź przygotowała materiał o nowym

Muzealnym wydawnictwie.

https://lodz.tvp.pl/49595053/lodzkie-wiadomosci-dnia-27082020-2130

143.

19 sierpnia 2020: Tygodnik Niedziela opublikował materiał o nowym

Muzealnym wydawnictwie.

https://www.niedziela.pl/artykul/57434/Przewodnik-po-unikalnym-miejscu-pamieci

144.

2 sierpnia 2020: Telewizja TVP Łódź przygotowała relację z obchodów 75.

Rocznicy likwidacji getta.

https://lodz.tvp.pl/49633031/obchody-76-rocznicy-likwidacji-litzmannstadt-ghettospacer-po-parku-ocalalych

145.

29 sierpnia 2020: Dziennik Łódzki przygotowała relację z obchodów 76.

Rocznicy likwidacji getta

https://dzienniklodzki.pl/cmentarz-ktory-jest-swiadkiem-historii-zydowskiej-lodzi76rocznica-likwidacji-litzmannstadt-getto/ar/c15-15149804

146.

29 sierpnia 2020: Gazeta Wyborcza przygotowała relację z obchodów 75.

Rocznicy likwidacji getta

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26248750,obchodzy-76-rocznicy-likwidacjilitzmannstadt-getto.html

147.

1 września 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł w oparciu o zdjęcia ze

zbiorów Muzeum
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https://dzienniklodzki.pl/rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-hitlerowcy-w-lodzigaleria-archiwalnych-zdjec/ar/c15-448001

148.

1 września 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał o zasadzeniu Dębu Pamieci

https://fb.watch/25ZPxlAq4o/

149.

3 września 2020: Portal Kolumna24 zaprosił na piknik Jana Kowalewskiego w

Warszawie

https://kolumna24.pl/blog/news-lodz.o.poruczniku.kowalewskim.w.warszawie29733.html

150.

03 września 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowała materiał o enigmie w Muzeum

https://lodz.tvp.pl/49688130/szyfry-wojny-niemiecka-enigma-w-muzeum-tradycjiniepodleglosciowych

151.

6 września 2020: Portal Kolumna24 ponownie zaprosił na piknik Jana

Kowalewskiego w Warszwie

https://kolumna24.pl/blog/newslodz.o.genialnym.lodzkim.kryptologu.wwarszawie.piknik.rodzinny-30003.html

152.

16 września 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał o wystawie „Kochany

Tato”

https://lodz.tvp.pl/49893217/tatusiu-kochany-zbrodnia-katynska-z-perspektywyrodzin-wystawa-w-80-rocznice-katynia

153.

18 września 2020: Polskie Radio zaprosiło na swój program z udziałem dr

Sebastiana Adamkiewicza
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https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2584956,Upior-w-eterze-i-Nie-nazartyPolskie-Radio-na-sobote

154.

28 września 2020: Ekspress Ilustrowany zaprosił na „Weekend Seniora”

https://expressilustrowany.pl/cztery-dni-dla-seniorow-czyli-lodz-swietujemiedzynarodowy-dzien-osob-starszych-juz-w-najblizszy-czwartek-1-pazdziernika/ar/c1115203050

155.

4 października 2020: Tok Fm opublikowało rozmowę z dr Sebastianem

Adamkiewiczem

https://audycje.tokfm.pl/podcast/96283,Polska-a-Europa-Wiecej-tu-milosci-czynienawisci

156.

5 października 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał do dofinansowaniu dla

Muzeum

https://lodz.tvp.pl/50193298/prawie-5-mln-zl-dofinansowania-na-rewitalizacjemuzeum-tradycji-niepodleglosciowych
157.

5 października 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał do dofinansowaniu dla

Muzeum

https://lodz.tvp.pl/50193298/prawie-5-mln-zl-dofinansowania-na-rewitalizacjemuzeum-tradycji-niepodleglosciowych
158.

5 października 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał do dofinansowaniu dla

Muzeum

https://lodz.tvp.pl/50193298/prawie-5-mln-zl-dofinansowania-na-rewitalizacjemuzeum-tradycji-niepodleglosciowych
159.

5 października 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał do dofinansowaniu dla

Muzeum
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https://lodz.tvp.pl/50193298/prawie-5-mln-zl-dofinansowania-na-rewitalizacjemuzeum-tradycji-niepodleglosciowych
160.

5 października 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał do dofinansowaniu dla

Muzeum

https://lodz.tvp.pl/50193298/prawie-5-mln-zl-dofinansowania-na-rewitalizacjemuzeum-tradycji-niepodleglosciowych

161.

6 października 2020: Portal Niezalezna.pl opublikowała materiał do

dofinansowaniu dla Muzeum

https://niezalezna.pl/356010-miliony-dla-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-wlodzi

162.

8 października 2020: Histmag.org opublikował recenzje książki „Łódź i

łodzianie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku”. Pracownicy muzeum są jej
współautorami.

https://histmag.org/Lodz-i-lodzianie-wobec-wojny-polsko-bolszewickiej-1920-rokurecenzja-i-ocena-21406/

163.

8 października 2020: Radio Kielce opublikowało materiał do dofinansowaniu

dla Muzeum

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/radio-lodz-bedzie-przetarg-na-remontmuzeum-tradycji,115089

164.

8 października 2020: TVP ŁÓDŹ opublikowało materiał do dofinansowaniu dla

Muzeum

https://lodz.tvp.pl/50260245/pieniadze-dla-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-wlodzi\
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165.

12

października

2020:

Dziennik

Łódzki

opublikował

materiał

do

dofinansowaniu dla Muzeum

https://dzienniklodzki.pl/rewitalizacja-muzeum-tradycji-niepodleglosciowych-wlodzi/ar/c13-15228868

166.

8 października 2020: Radio Kielce opublikowało materiał do dofinansowaniu

dla Muzeum

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/radio-lodz-bedzie-przetarg-na-remontmuzeum-tradycji,115089

167.

4 listopada 2020: Portal Swidnica24 zaprosił na wystawę której współautorem

jest dr Sebastian Adamkiewicz.

https://swidnica24.pl/2020/11/swiebodzice-rezygnuja-z-organizowania-uroczystosci-zokazji-swieta-niepodleglosci/

168.

7 listopada 2020: TVP ŁÓDŹ zaprosiło na Muzealny kanał You Tube

https://lodz.tvp.pl/50702412/losy-lodzi-wirtualna-opowiesc-o-historii-miasta

169.

8 listopada 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł z wykorzystaniem zdjęć

ze zbiorów Muzeum

https://dzienniklodzki.pl/lodzia-rzadzili-pierwsi-sekretarze-pzpr-oni-kiedys-rzadzililodzia-o-wielu-nazwiskach-dzis-nie-pamietamy/ar/c1-15277934]

170.

9 listopada. TVP ŁÓDŹ zaprosiło na Tost za Niepodległą

https://lodz.tvp.pl/50723883/toast-dla-niepodleglej-wspolnie-swietujmy-102-rocznicewolnej-polski

114

171.

10 listopada 2020: TVP ŁÓDŹ zaprosiło ponownie na Tost za Niepodległą

https://lodz.tvp.pl/50744018/jak-wygladaly-spoleczne-nastroje-w-listopadzie-1918roku-warto-zajrzec-do-dawnych-gazet

172.

11 Listopada 2020: Portal naOstro zaprosił na wystawę której współautorem jest

dr Sebastian Adamkiewicz.

https://naostro.info/cmielow-upamietnil-102-rocznice-odzyskania-przez-polskeniepodleglosci-foto/

173.

11 listopada 2020: Portal Lokalna Telewizja.pl zaprosił na wystawę której

współautorem jest dr Sebastian Adamkiewicz.

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/22293,cmielow-tak-powstawalaniepodlegla

174.

15 listopada 2020: Dziennik Łódzki opublikował artykuł w którym wypowiada

się Konrad Czernielewski.

https://dzienniklodzki.pl/lodz-w-czasach-i-wojny-swiatowej-jak-wygladalo-wtedyzycie-w-naszym-miescie/ar/c15-15289446

175.

8 grudnia 2020: Gazeta wyborcza napisała o Makiecie Litzmannstadt Getto.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25483714,mauzoleum-poznanskiego-wielkosciolowka-z-ikei.html?fbclid=IwAR3iJs1fy-Q0Yw--7PeAQj2eKvqK3IYSi8UcdtWvpMRZYYgUUmpkcgTYYk#s=BoxLoLoMT

176.

9 grudnia 2020: TVP Łódź przygotowała materiał o Makiecie Litzmannstadt

Getto.
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https://lodz.tvp.pl/45689720/litzmannstadt-ghetto-w-3d-makieta-lodzkiej-zamknietejdzielnicy-juzgotowa?fbclid=IwAR1OHjXREDuZABPAQsxuDyZPyM4neeCbMXEm6wJi0yRHjO9maG7
ONvxJA2c

177.

10 grudnia 2020: Ekspress Ilustrowany przygotował artykuł o Makiecie

Litzmannstadt Getto.

https://expressilustrowany.pl/makieta-litzmannstadt-ghetto-gotowa-prace-nad-niatrwaly-cztery-lata/ar/c114646137?fbclid=IwAR0CRHTrW_XexMIj3TqVePk38fUyxEqL_d_FKX_a3XmEKko9e8P
N6nvoLAI

178.

10 grudnia 2020: Fakt 24 przygotował artykuł o Makiecie Litzmannstadt Getto.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/koncza-sie-prace-przy-makiecielitzmannstadtghetto/d3c68rd?fbclid=IwAR2jQO2rkfcqwgYmfPG8K_Sqepa7Wx424T4MN2CxAlbID792q0-Hfdcwe8

179.

10 grudnia 2020: Telewizja Toya przygotowała materiał o Makiecie

Litzmannstadt Getto.

http://tvtoya.pl/news/show/23681?fbclid=IwAR0rquI7yivCS9GOVXljhGM3fgeCJlwj
cA-CVSGCGs4kjhaaYwzA-_H7Fx8

180.

11 grudnia 2020: Portal Property Design opublikował artykuł o końcu prac nad

Makietą Litzmannstadt Getto.

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/powstala_makieta_litzmannstadt_ghett
o,26866.html
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181.

11 grudnia 2020: Rmf24 przygotowało artykuł o Makiecie Litzmannstadt Getto.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-lodz-ta-makieta-powstawala-cztery-lataliczy-8-tysobiektow,nId,3382240?fbclid=IwAR3CzcoNQXz_rQxpaqXlzIuJnRX4VzqnVHEoQCIap5ov
BLNYsvzOWyFxOT8

182.

21 grudnia 2020: Portal informacje Łódzkie opublikował artykuł o remoncie

Oddziału Martyrologii Radogoszcz.

https://informacjelodzkie.pl/20201220261913/um-lodz-nie-tylko-lilpop-trwaja-pracenad-nowa-wystawa-w-muzeum-na-radogoszczu-otwarcie-juz-wlutym1576884547?fbclid=IwAR3gQ_rLWI4YQg94nZqM5CDIQSM7JhS1qtDqu0Cd3INNtow5497o7IeNZw

183.

22 grudnia 2020: Express Ilustrowany przygotował artykuł o remoncie Oddziału

Martyrologii Radogoszcz.

https://expressilustrowany.pl/powstaje-model-11-przedwojennego-tramwaju-lilpopii/ar/c1-14671183?fbclid=IwAR2qkXJGcbAI5x7zPB0OW1l6W1zrl6fuzENtiaruriF_WEM5lk_0ISeXNA
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