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I.

Wstęp

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi już w 2020 r. niewątpliwie dowiodło,
że posiada kadrę, która potrafi reagować na bieżącą sytuację i, mając cały czas na uwadze
główną misję placówki, kreatywnie szukać dróg umożliwiających jej realizację. Pomimo, że
rok 2021 nie przyniósł oczekiwanego końca pandemii COVID-19, placówka ani przez chwilę
nie zwolniła tempa pracy, dostosowując na bieżąco realizowane przedsięwzięcia do panującego
reżimu sanitarnego. Wręcz przeciwnie – patrząc na działalność Muzeum w 2021 r., można
odnieść wrażenie, że pandemia w żaden sposób nie wpłynęła na jej normalne funkcjonowanie,
czego najlepszym dowodem są skala i kreatywność realizowanych projektów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu naszych odbiorców realizowaliśmy nasze zadania
dwutorowa – podejmując się organizacji różnych przedsięwzięć w tradycyjnej/stacjonarnej
formule, jak i nie rezygnując z aktywności internetowej. Przez cały rok 2021 na bieżąco
publikowane były produkowane przez Muzeum filmy, adresowane zarówno do starszych, jak i
młodszych odbiorców. Pozyskaliśmy też środki na kontynuację filmów popularnonaukowych
pt. Losy Łodzi. W roku 2021 dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Funduszu Patriotycznego
wyprodukowane zostały 4 odcinki z tej serii: poświęcone akcji przeciwko polskiej inteligencji
1939/1940, niemieckiemu nazistowskiemu obozowi dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi,
Marszowi Głodowemu Kobiet w Łodzi w 1981 r. oraz Powstaniu Łódzkiemu 1905.
Ze względu na życzliwe przyjęcie i popularność wyprodukowanych w latach
poprzednich słuchowiskach, także i w 2021 r. Muzeum postanowiło kontynuować tą formę
popularyzacji wiedzy historycznej, czego owocem było słuchowisko NEKOME 1905.
Opowiada ono o powstaniu łódzkim jakie wybuchło w czerwcu 1905 r. Wydarzenie to i
okoliczności w jakich wybuchło oglądane jest z perspektywy młodego, 15-letniego Żyda
Menachema. Jego postać wzorowana była na Menachemie Bornstejnie – łódzkim przestępcy z
okresu międzywojennego, znanego jako Ślepy Maks. Jego oczyma poznajemy Łódź u szczytu
rozwoju miasta wielkoprzemysłowego z jego wielokulturowością, problemami społecznymi,
politycznymi i napięciami z nich wynikającymi. Projekt ten udało się zrealizować dzięki dotacji
celowej Urzędu Miasta Łodzi.
W 2021 r. Muzeum nie rezygnowało oczywiście z tradycyjnych form działalności –
czyli z realizacji wystaw. Na uwagę zasługuje tutaj z pewnością otwarcie w Oddziale
Martyrologii Radogoszcz II części wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na
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Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej, która
została dofinansowana ze środków MKiDN oraz Urzędu Miasta Łodzi. Dzięki temu
zwiedzający

mają

udostępnioną

nowoczesną,

spełniającą

wymogi

współczesnego

muzealnictwa wystawę, której narracja w sposób pełny, opowiada zarówno o warunkach życia
w Kraju Warty, jak i o historii więzienia radogoskiego – od jego utworzenia, poprzez
funkcjonowanie, aż do jego tragicznego końca i form późniejszego upamiętniania.
Również Kuźnia Romów, nad którą Muzeum sprawuje opiekę, doczekała się nowej,
atrakcyjnej w swojej formie aranżacyjnej, wystawy stałej pt. Obóz cygański w getcie łódzkim
(1941-1942), która powstała w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych” oraz dotacji
Urzędu Miasta Łodzi.
Wychodząc zaś naprzeciw części naszych odbiorcom, którzy ze względów na
niestabilną sytuację epidemiologiczną (zwłaszcza w pierwszej połowie roku 2021), obawiali
się odwiedzać placówki kultury, nie rezygnowaliśmy także z przygotowywania wystaw o
charakterze plenerowym, czego owocem są aż trzy nowe ekspozycje przygotowane przez
Muzeum w 2021 r. Pierwsza, przygotowana już w I kwartale roku, pt. By przestała być
sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981 r., związana była z 40. rocznicą
Strajków Studentów Łódzkich. Warto też wspomnieć, że była ona jednym z wydarzeń, które
Muzeum zorganizowało w tę rocznicę.
Następna wystawa plenerowa, której wernisaż odbył się w czerwcu 2021 r., pt.
Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia poświęcona była wydarzeniom z czerwca 1905 r.
Doszło wówczas w Łodzi do masowych protestów przeciwko władzy carskiej, a 22 czerwca
1905 zaczęły powstawać na terenie miasta liczne barykady. Również trzecia wystawa
plenerowa, pt. Marsz głodowy kobiet – Łódź 1981 r., chociaż opowiadała o późniejszych
wydarzeniach, również dotyczyła historii Łodzi i akcji protestacyjnej, która miała wówczas w
miejsce.
Rok 2021 przyniósł też docenienie zaangażowania Muzeum w 2020 r. w Obchody Roku
Jana Kowalewskiego – Muzeum, wraz z Urzędem Miasta Łodzi zwyciężyło w konkursie na
Wydarzenie Historyczne Roku 2020. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od
czternastu

lat

przez

Muzeum

Historii

Polski

najciekawszym

przedsięwzięciom

popularyzującym historię. Konkurs cieszy się ogromnym prestiżem w środowisku instytucji
kultury zajmujących się historią i już sama nominacja może być traktowana jako sukces. W
I etapie z Muzeum konkurowało blisko 70 różnych przedsięwzięć z Polski i zagranicy, jury
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konkursu zakwalifikowało nasze przedsięwzięcia do pierwszej piątki konkursu. O zwycięstwie
zadecydowały głosy Internautów. Ich werdyktem Muzeum oraz Urzędowi Miasta Łodzi
przyznano główną nagrodę w kategorii „Wydarzenie”. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła
się 14 września 2021 roku w Pałacu na Wodzie znajdującym się na terenie warszawskich
Łazienek.
2021 r. okazał się dla Muzeum również czasem realizacji zupełnie nowych dla siebie, i
poniekąd „nietypowych” przedsięwzięć, bo za takie z pewnością można uznać postawienie, tuż
obok Muzeum przy ul Gdańskiej, pomnika Haliny Kłąb-Szwarc. Zadanie pn. Rzeźba Haliny
Kłąb-Szwarc zostało sfinansowane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach
programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021 oraz było współfinansowane
przez Urząd Miasta Łodzi. Odsłonięcie pomnika odbyło się 10 listopada i miało uroczysty
charakter, a jednym z przemawiających był syn Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc, który
na tą uroczystość specjalnie przyjechał z Warszawy.
Podobnie jak w latach ubiegłych działalność Muzeum w 2021 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”.
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.
W 2021 r. kontynuowaliśmy także 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.
Kolejnym istotnym działaniem Muzeum w mijającym roku sprawozdawczym były
czynności dotyczące obowiązku gromadzenia i opracowywania zbiorów. Z jego realizacją
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łączyła się nierozerwalnie polityka powiększania zasobów muzealnych, opracowywania
eksponatów i ich konserwacji, zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do
warunków przechowywania w magazynach i na wystawach, 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 utrzymującą się pandemię
COVID-19 rok 2021 był w funkcjonowaniu Muzeum testem na kreatywność Załogi, był
bowiem czasem codziennej i rzetelnej pracy. Zrealizowane w 2021 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 2021 r. podkreślić należy wysoką
wartość merytoryczną i organizacyjną realizowanych przez Muzeum przedsięwzięć.
Pracownicy Muzeum po raz kolejny byli współorganizatorami oraz uczestnikami wielu
inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i społecznym –organizowanych w
formule stacjonarnej/tradycyjnej, jak i tych przygotowywanych on-line. Działalność Muzeum
w roku sprawozdawczym 2021 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 życzliwość, czego jednym z dowodów jest przyznana nagroda w
plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2021. 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 2021 r. była możliwa tylko dzięki wspólnym
działaniom i wysiłkom całego Zespołu. Dzięki temu wypracowaliśmy nowe formy działania,
podjęliśmy i zrealizowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw, które zostaną opisane w niniejszym
sprawozdaniu.
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II. Informacje ogólne

Działalność Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, jej zakres i osiągane
rezultaty niezmiennie zależą od wielu podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest
niewątpliwie baza lokalowa i warunki organizacyjne. Drugim czynnikiem jest stan zbiorów,
ich ilość, atrakcyjność merytoryczna i wizualna, a także wartość historyczna, artystyczna i
unikalność. Kolejnym są środki finansowe będące w dyspozycji instytucji na jej utrzymanie,
wyposażenie i sfinansowanie podejmowanych przez nią zadań. Równie ważnym czynnikiem
są kadry – to właśnie kreatywność poszczególnych pracowników (tak kadry zarządzającej
z dyrektorem na czele, jak i szeregowych zatrudnionych), ich zaangażowanie w wykonywanie
obowiązków, tworzy całościowy wizerunek placówki.
Siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (Muzeum przy
Gdańskiej) znajduję się przy ul. Gdańskiej 13, Oddział Martyrologii Radogoszcz położony jest
przy ul. Zgierskiej 147, Oddział Stacja Radegast przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto
12. Fakt umiejscowienia Muzeum, w wymienionych lokalizacjach ma wpływ na strukturę
organizacyjną i funkcjonowanie Muzeum. Wszystkie obiekty będące w dyspozycji Muzeum
mają charakter historyczny – zabytkowy, co jest niewątpliwym atutem dla realizowanej przez
Muzeum misji, powoduje jednak ograniczenia lokalowe i generuje dodatkowe koszty związane
z konserwacją i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego tych obiektów, w tym również
bezpieczeństwa eksponatów przechowywanych w magazynach i prezentowanych na
wystawach. Wśród najistotniejszych, bieżących wydatków należy wymienić te, które są
związane

z zapewnieniem

bezpieczeństwa

obiektów

i

pracowników,

bhp,

ppoż.,

monitoringiem, systemami antywłamaniowymi, utrzymaniem dwóch kotłowni (jedna
ogrzewana olejem opałowym, druga – gazem) i pompy cieplnej zasilanej energią elektryczną.
Warunki materialne i organizacyjne Muzeum pozwoliły w roku 2021 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.

8

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
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).
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- Oddział Stacja Radegast przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
W jej skład wchodzi Pomnik Zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składający się
z Kolumny Pamięci i Tunelu Deportowanych o długości 140 m i szerokości – od 7 do 4,5
m. Drugi obiekt to budynek po dawnej stacji kolejowej o powierzchni – 258,30 m ². W jego
skład wchodzi sala wystawowa, WC, a także pomieszczenia dla ochrony i pracowników.

Oddział Stacja Radegast, (Tunel Deportowanych – Hall Miast) jest miejscem, które przed pandemią cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem grup, także zza granicy (fot. 2019 r.)

- 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 2021
wynosiło ogółem 46 osób we wszystkich oddziałach. Stan zatrudnienia w poszczególnych
oddziałach i działach Muzeum w 2021 roku przedstawiał się następująco:
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a) Kadra kierownicza 11 osób:
- Dyrektora Muzeum
- Zastępca Dyrektora Muzeum/ Kierownik Oddziału Gdańska
- Główny Księgowy
- Główny Inwentaryzatora
- Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz
- Kierownik Oddziału Stacja Radegast
- Kierownik Działu Zbiorów
- Kierownik ds. administracyjno - kadrowych
- Koordynator Sekcji Edukacji
- Koordynator Sekcji Naukowej
- Koordynator Sekcji Promocji
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 oraz 2 pracowników merytorycznych)
- Kierownik ds. administracyjno – kadrowych

- 1 osoba

- Dział Administracyjno – Gospodarczy

- 2 osoby
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w tym:


Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych



Specjalista ds. technicznych i transportu

- Sekcja Promocji

- 3 osoby

w tym:


Koordynator Sekcji



2 Specjalistów ds. promocji

- Samodzielne stanowiska

- 2 osoby

w tym:


Główny specjalista ds. administracyjnych i projektów



Specjalista ds. administracyjnych i RODO

- Pracownicy Oddziału Gdańska:

- 6 osób

w tym:


kwalifikowane opiekunki ekspozycji muzealnej



sprzątaczka



specjalista montażysta wystaw

- 4 osoby

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 2021 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

- 3 osoby
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w tym:


Kierownik Działu



Straszy konserwator zbiorów



2 pracowników merytorycznych

- Pracownicy administracyjni Oddziału

- 5 osób

w tym:


specjalista montażysta wystaw,



kwalifikowana opiekunka ekspozycji muzealnej



pomocnik muzealny

- 3 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 2021 roku zatrudnionych było ogółem 5 osób, z tego:
- Kierownik Oddziału

- 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 w Muzeum 24 osoby 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
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- kustosz

- 6 osób

- adiunkt

- 9 osób

- starszy konserwator zbiorów

- 1 osoba

- asystent

- 5 osób

- przewodnik muzealny

- 1 osoba

W 2021 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. Pracownikom zapewniono (ze
szczególny uwzględnieniem 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 marcu i kwietniu 2021 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
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powierzonych im zadań i obowiązków. Wykazywali się dużą inicjatywą i pomysłami, które
pozwalały zaistnieć Muzeum w przestrzeni wirtualnej.
Ponadto pracownicy Muzeum uczestniczyli w 22 różnego rodzaju szkoleniach i kursach
podnoszących ich kwalifikacje. W ramach działań wewnętrznych przeprowadzono z
pracownikami szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2021 roku prowadzone
były badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Muzeum.

3. Budżet Muzeum w 2021r.

I.

PRZYCHODY

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2021 rok ogółem:

4.968.575,26

w tym:
1. Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi

4.120.652,27

- dotacja podmiotowa UMŁ na działalność bieżącą

3.899.326,00

- dotacja celowa UMŁ na realizację zadania „By przestała być
sloganem demokracja…Strajk Łódzkich studentów w 1981r.”

25.000,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania „Słuchowisko radiowe.
Nekome 1905…”

50.300,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania „Organizacja wystawy
wirtualnej Radogoszcz 1945 – świadectwo zbrodni”

9.000,00

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

78.481,27

- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania inwestycyjnego „Stacja
Radegast – rewaloryzacja historycznych wagonów towarowych”

10.964,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania „Dzieje obozu
cygańskiego w getcie łódzkim. Wystawa stała w Kuźni Romów”

14.895,00

- dotacja celowa UMŁ na realizację zadania „Marsz głodowy
kobiet – Łódź 1981”

5.000,00
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- dotacja celowa UMŁ na realizację zadania inwestycyjnego
„Doposażenie Stacji Radegast – Oddziału MTN w Łodzi”

12.186,00

- dotacja celowa UMŁ na realizacje zadania inwestycyjnego
„Rzeźba Haliny Kłąb – Szwarc”

15.500,00

2. Dochody własne

83.353,40

w tym:
- bilety wstępu

15.628,37

- foldery, wydawnictwa Muzeum

9.923,47

- inne

57.801,56

3. Zwrot podatku VAT

344.550,00

4. Pozyskane środki zewnętrzne

420.019,59

- realizacja projektu z MKDNiS „Stacja Radegast – rewaloryzacja
historycznych wagonów towarowych”

65.000,00

- realizacja projektu z Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba Haliny
Kłąb – Szwarc”

138.500,00

- realizacja projektu NIMOZ – MKDNiS „Dzieje obozu cygańskiego
w getcie łódzkim. Wystaw stała w Kuźni Romów”

44.500,00

- realizacja projektu z MKDNiS „Losy Łodzi –seria filmów
popularnonaukowych”

35.296,00

- realizacja projektu z MHP „Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów
wojennych”

22.000,00

- realizacja projektu z NIMOZ – MKDNiS „Radogoszcz 1945 –
świadectwo zbrodni”

35.000,00

- realizacja projektu z UE (EFRR) na realizacje zadania inwestycyjnego
„Rewitalizacja siedziby głównej MTN wraz z nadaniem nowych
funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”
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79.723,59

II

WYDATKI

1. Koszty Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2021 rok
Koszty według rodzajów

Plan na 2021

Wykonanie
2021

1. Wynagrodzenia ogółem

2.349.425,00

2.349.424,84

.

2.296.074,00

2.296.073,84

53.351,00

53.351,00

522.400,00

523.587,43

w tym:

- osobowe
- bezosobowe

2. Świadczenia na rzecz pracowników w tym:
-

ZUS

424.940,00

424.939,34

-

ZFŚS

75.177,00

75.177,16

-

Inne

-

Szkolenia

17.883,30
5.587,63

3. Zużycie materiałów i energii
4. Podatki i opłaty
5. Usługi obce

314.719,00

286.285,30

15.581,00

15.581,40

885.119,00

921.267,95

-

ochrona mienia

423.960,94

-

monitorowanie p.poż.

-

telefony

-

wydruki, ksero itp., w tym do wystaw

-

konserwacje, naprawy, remonty

54.567,84

-

doradztwo prawne

20.400,00

-

informatyczne

25.944,00

-

wywóz nieczystości

21.174,84

-

koszty wystaw itp.

168.109,80

-

promocja

4.785,68

-

pozostałe

54.750,44

3.960,00
17.438,91

6. Inne – pozostałe koszty
7. Amortyzacja
8. Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty
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126.175,50

17.273,00

17.273,03

495.715,00

451.875,55

100,00

35,67

4.600.332,00

4.565.331,17

2. Zakup środków trwałych

204.680,29

- zakup eksponatów

3.740,00

- zakup książek do biblioteki

338,86

- zakup komputerów, monitorów, tabletów, niszczarki

11.121,77

- zakup kas fiskalnych i sprzętu nagłaśniającego

10.807,66

- zakup namiotu, mebli

15.042,00

- zakup licencji (WNT)

9.630,00

- postawienie pomnika Haliny Kłąb-Szwarc

III.

154.000,00

STAN ŚRODKÓW NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU
Ogółem

113.498,00

- Rachunek podstawowy

70.646,23

- Gotówka w Kasie

5.366,72

- Rachunek socjalny

14.425,33

- Rachunki projektowe

23.059,72

III. Zbiory Muzeum

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ze względu na swój statutowy profil
i misję, stawia przed sobą i z powodzeniem realizuje zadanie uchronienia przed zniszczeniem
oraz zachowania dla potomnych różnorodnych pamiątek patriotycznych – materialnych
świadectw poświęcenia i heroizmu przodków w walce o niepodległość. Jednym z ważniejszych
kierunków pracy Muzeum jest zatem gromadzenie pamiątek, dokumentów i realiów
historycznych dotyczących przeszłości narodu i państwa polskiego. Funkcja ta, wpisana w
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misję instytucji ma ogromne znaczenie w budowaniu tożsamości narodu i państwa. Stanowi
podstawę w wychowaniu patriotycznym kolejnych pokoleń, pozwala zachować pamięć o
dokonaniach i bohaterstwie przodków.
Szanse i zakres realizacji tego zadania uzależnione są m.in. od posiadanych środków
finansowych. Większość nabytków od lat pochodzi bowiem z zakupu, tylko nieliczne
przekazywane są placówce w darze.
Muzeum gromadzi i udostępnia dobra kultury o tematyce niepodległościowej,
martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty archiwalne, umundurowanie,
broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, pamiątki patriotyczne, wydawnictwa.
Szczególnie cenne w zbiorach są kolekcje broni palnej i białej od XVIII do XX wieku,
umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, powstańców warszawskich z 1944 r. oraz żołnierzy I i II Armii
Wojska Polskiego. Dysponujemy także ciekawymi kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart
pocztowych i telegramów o treści patriotycznej.
Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorów stanowi podstawową płaszczyznę
działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W 2021 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 2021 r.

A. Zbiory zasadnicze:
Archiwalia: pozycji inwentarzowych

12 659

przybyło

251

pozycji

Ikonografia: pozycji inwentarzowych

14 132

przybyło

466

pozycji

Muzealia: pozycji inwentarzowych

6 914

przybyło

17

pozycji
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Depozyty: pozycji inwentarzowych

252

przybyło

0

pozycji

ubyło

34

pozycji

_______________________________________________________________
Ogółem 33 957 przybyło 734 pozycji

W roku sprawozdawczym przybyło 734 pozycji inwentarzowych obiektów, z czego:
z zakupów - 10 pozycji (w tym 10 od osób fizycznych, 0 od instytucji)
z darów

- 724 pozycji (w tym 722 od osób fizycznych, 2 od instytucji)

Stan zbiorów zasadniczych zgodnie z rejestrem wynosi 33 957 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
380 przybyło 0 pozycji

Kopie:

_____________________________________________________________
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 :
Depozyty:

7156 pozycji inwentarzowych
37 pozycji inwentarzowych

_______________________________________________________________
Ogółem

7193 pozycje inwentarzowe
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Obecnie w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zarejestrowane jest
50 758 pozycji. W 2021 roku zbiory powiększyły się o 734 pozycji zbiorów zasadniczych
(archiwalia, ikonografia, muzealia).
2. W zakresie pozyskiwania zbiorów muzealnych
Gromadzenie zbiorów należy do jednych z podstawowych zadań statutowych Muzeum.
Działalność w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów prowadzona jest poprzez śledzenie
na bieżąco rynku kolekcjonerskiego. Główną uwagę zwraca się na współpracę bezpośrednią z
osobami prywatnymi i kolekcjonerami oraz instytucjami i organizacjami kombatanckimi. Dział
Zbiorów utrzymuje również ścisły kontakt z antykwariatami i giełdami kolekcjonerskimi.
Eksponaty pozyskiwane są, w miarę posiadanych środków finansowych, poprzez zakupy oraz
poprzez przejmowanie w formie darowizn dla Muzeum. Praca na tej płaszczyźnie ma na celu
powiększanie zbiorów poprzez uzupełnianie już istniejących kolekcji oraz tworzenie nowych,
ważnych dla realizacji zadań statutowych Muzeum w tym zakresie.

Muzeum m.in. przy różnych rocznicach, czy organizowaniu wystaw, po przez plakaty oraz posty na stronie
internetowej i portalach społecznościowych, zachęca do przekazywania pamiątek do Działu Zbioru. Tutaj - prośba
o podarowanie Muzeum pamiątek związanych z 40. rocznicą strajków studenckich w Łodzi.

Komisja Zakupu
W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Zakupu. Ogółem zakupiono do
zbiorów Muzeum obiekty o wartości 3 700 PLN.
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Komisja Wyceny i Kwalifikacji
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia 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 23 990 PLN.
Osoby odpowiedzialne za pracy Komisji: Piotr Czapliński, Michał Hankiewicz, Andrzej
Janicki, Mateusz Kowalski, Katarzyna Mateja-Maracz, Magdalena Młynarska.
3. W zakresie ewidencjonowania nabytków
Wszystkie nabytki zostały zaewidencjonowane w Księdze Wpływu i w księgach
inwentarzowych. W Księdze Wpływu dokonano wpisów:
Do Księgi Inwentarzowej Archiwaliów wprowadzono 251 pozycji.
Do Księgi Inwentarzowej Ikonografii wprowadzono 466 pozycji.
Do Księgi Inwentarzowej Muzealiów wprowadzono 17 pozycji.
Wszystkim pozyskanym obiektom zostały nadane numery inwentarzowe. Dla każdego
zaewidencjonowanego obiektu została założona karta naukowa w komputerowej bazie danych
programu Muzeo.
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. Pracownicy Działu Zbiorów biorą
czynny udział w nadzorowanym przez Głównego Inwentaryzatora procesie ruchu eksponatów
pozostających w zbiorach MTN. W procesie wypożyczeń ich zadaniem jest przygotowanie
eksponatów, przeniesienie ich z magazynów oraz, wraz z Głównym Inwentaryzatorem,
tworzenie dokumentacji wypożyczenia (m.in. ocena stanu zachowania i wycena na dzień
wypożyczenia). W 2021 r. wypożyczono eksponaty na następujące wystawy:
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Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju
Warty w okresie II wojny światowej – wystawa stała w MTN Oddział Radogoszcz (40
obiketów, prot. 2021/1);
Dzieci bez dzieciństwa, Gminne Centrum Kultury w Dzierżąznej- ( 5 obiektów, prot.
2021/3)
Tadeusz Kościuszko- 230 rocznica pobytu w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu (9
obiektów, prot. 2021/4)
Ewolucja żołnierza polskiego, MTN ul. Gdańska 13 (185 eksponatów, prot. 2021/7)
Radogoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni, wystawa wirtualna ( 12 obiektów, prot 2021/8)
Historia-Propaganda-Sztuka, MTN ul. Gdańska 13 (11 eksponatów, prot 2021/9)

Protokoły zdawczo-odbiorcze zostały sporządzone także w związku z:




Filmy- Losy Łodzi (33 eksponaty, prot. 2021/5)
Nagranie filmu dokumentalnego o rodzinie Bidermannów ( 3 obiekty, prot 2021/6)
Broń na prelekcję ze studentami wojskoznawstwa (14 obiektów, prot. 2021/10)

W roku sprawozdawczym 2021 r. odbyły się także zwroty wypożyczonych z Muzeum
eksponatów. Dział Zbiorów był odpowiedzialny za przyjęcie, ocenę stanu i przeniesienie
obiektów do magazynów oraz współudział – wraz z Głównym Inwentaryzatorem – w
uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji. W omawianym roku sprawozdawczym odbyły się
następujące zwroty:


Muzeum w Łowiczu (9 eksponatów)



Wystawa Szyfry Wojny. Jan Kowalewski nieznany bohater 1920 r."- 60- eksponatów



Gminnego Centrum Kultury w Dzierżąznej- 4 eksponaty



Filmy - Losy Łodzi (33 eksponaty)



Broń na prelekcję ze studentami wojskoznawstwa (14 eksponatów)

Wszystkie wypożyczenia i zwroty eksponatów odnotowywane były w Ruchu Muzealiów
w programie Muzeo. Muzeum wypożyczyło w 2021 r. łącznie 313 obiektów.
Prowadzono również dokumentację Ruchu Muzealiów dla obiektów wypożyczanych z
innych instytucji na wystawy czasowe organizowane przez Muzeum. W 2021 r. zarejestrowano
2 umów użyczeń eksponatów (względnie protokołów zdawczo-odbiorczych). Do Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zostało wypożyczonych łącznie 2 obiekty.
Osoby odpowiedzialne za pracę przy wypożyczeniach i zwrotach: Dział Zbiorów: Andrzej
Janicki, Mateusz Kowalski; Główny Inwentaryzator: Michał Hankiewicz/Magdalena
Młynarska oraz starszy konserwator zbiorów: Paulina Wach.
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5. W zakresie kwerend
W związku z ciekawymi zbiorami, jakie znajdują się w magazynach Muzeum, w ciągu roku
kierowane są prośby do Działu Zbiorów o przeprowadzenie kwerend – czasami są one
wykonywane przez pracowników Działów, a czasami przez samych zainteresowanych. W roku
2021 przeprowadzono następujące kwerendy w zbiorach:

Lp.

Data

Zakres

1

25.01.2021

Życie kobiet w przedwojennej Łodzi

2

09.02.2021

Konstytucja 3 Maja

3

16.02.2021

Konstytucja Marcowa

4

02.03.2021

Lotnisko Lublinek

5

08.03.2021

Spuścizna po Wł. Baranowskim

6

26.03.2021

Eugenia Pol

7

15.04.2021

Konstytucja 3 Maja – obchody w 1916 r.

8

16.04.2021

AK w rejonie Łasku

9

11.05.2021

Ewolucja żołnierza polskiego

14.05.2021
21.05.2021
10

8/9.06.2021

Publikacja naukowa – upamiętnianie

11

26.07.2021

Socrealizm w sztuce

12

28.07.2021

Księga pochówków – Kurczaki

13

29.07.2021

Socrealizm w sztuce

14

28.08.2021

Germanizacja Łodzi

30.08.2021
15

07.09.2021

Osadzeni na Radogoszczu

16

13.09.2021

Ignacy Loga-Sowiński

17

22.09.2021

Komitet Ocalenia Więźniów Radogoszcza

18

23.09.2021

Walter Genewain

19

05.10.2021

Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Poltex”

20

04.11.2021

Ul. Kopernika – historia

21

03.12.2021

Miejsca pamięci - Łódź
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Osoby odpowiedzialne za pomoc przy prowadzeniu kwerend: Michał Hankiewicz,
Andrzej Janicki, Mateusz Kowalski, Katarzyna Mateja-Maracz.
6. W zakresie naukowego opracowywania eksponatów
Naukowe opracowywanie eksponatów jest jednym z podstawowych zadań pracowników
Działu Zbiorów Muzeum. W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, opracowane zostały
karty naukowe dla bieżących nabytków i dla obiektów z lat poprzednich wymagających
uzupełnienia informacji, bądź opracowania od nowa.
Łącznie w 2021 r. pracownicy Działu Zbiorów osiągnęli następujące wyniki pracy w
zakresie naukowego opracowywania eksponatów (eksponat opracowany to eksponat
oznaczony pojedynczą sygnaturą, dla którego wykonano przynajmniej jedną z aktywności, tj.:
utworzono kartę, dodano opis eksponatu, dodano odwzorowanie cyfrowe lub wycenę, dodano
opis stanu zachowania):
Liczba opracowanych eksponatów: 1 586
Liczba odwzorowań cyfrowych obiektów: 1 548
Osoby odpowiedzialne za naukowe opracowywanie eksponatów: Piotr Czapliński, Andrzej
Janicki, Anna Karbowiak, Mateusz Kowalski, Katarzyna Mateja-Maracz, Paulina Wach.

7. W zakresie digitalizacji
Ze względu na konieczność spełnienia wymaganych przez NIMOZ warunków digitalizacji,
nie każde odwzorowanie cyfrowe tworzone na potrzeby opracowywania i ewidencji zbiorów
kategoryzowane jest jako przedmiot digitalizacji. W 2021 r. w Muzeum digitalizacja
obejmowała przede wszystkim materiały w formie klisz fotograficznych i mikrofilmów. Na
potrzeby tworzonej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz wystawy wirtualnej „Radogoszcz
1945 –świadectwa zbrodni”, zostały zdigitalizowane w formacie 3D muzealia, które zostały
wykorzystane na tej wystawie. Szczegółowe dane dotyczące digitalizacji w roku
sprawozdawczym 2021 przedstawia tabela poniżej.
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Liczba skanów

Sygnatura

Opis

M-1429; M-1431;

Zdjęcia w formacie 3 D na 11

M-1432; M-1433;

potrzeby wystawy wirtualnej

M-1434; M-1339;

„Radogoszcz 1945 – świadectwa

M-1441; M-1443;

zbrodnie”

M-6802; M-1574;
M-446/1-3
Wirtualia

Strajki studenckie 1981 r.

129

Wirtualia

Marsz głodowy kobiet 1981 r.

394

Wirtualia

Drużyna piłkarska – Widzew 38
Łódź

Razem

572

8. W zakresie -udostępniania zbiorów (skanów)
Zbiory będące pod opieką MTN podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym na
podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego Dz.U. z 2016 r. poz. 352. Obowiązki pracowników Działu Zbiorów MTN polegają
w tym zakresie na kontakcie z petentami zewnętrznymi, koordynacji zawierania umów
udostępnienia zgodnie z zasadami przyjętymi w MTN, uzupełnianiu dokumentacji w programie
inwentaryzacyjnym oraz współpracy z księgowością przy wystawianiu faktur.
W 2021 r. przeprowadzono następujące procedury udostępnienia zbiorów:
Lp.

Podmiot

Liczba skanów

1

Rzecznik Praw Dziecka

93

2

MTN

17

3

IPN Odział Szczecin

22

4

TVP 3 Łódź

32

5

MTN

1

6

MTN

6

7

Społeczny Komitet Pamięci J. Piłsudskiego

4

8

MTN

4

9

MTN

24

10

Centralne Muzeum Włókiennictwa

1
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11

MTN

23

12

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

6

13

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie

1

14

MTN

60

15

MTN

44

16

MT

3

17

Muzeum Dzieci Polskich

93

18

IH UŁ

7

19

MTN

4

20

Fundacja St. Pomian-Srzednickiego

10

21

Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy

231

22

Instytut Polski w Dusseldorfie

1

23

Ingo Grossman

1

24

IPN Warszawa

8

25

Free Mind Fundation

6

Razem

702

Odpowiedzialni za udostępnianie zbiorów byli: Piotr Czapliński, Andrzej Janicki, Anna
Karbowiak, Mateusz Kowalski, Katarzyna Mateja-Maracz.
9. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych
W Muzeum odbywa się stałe monitorowanie warunków przechowywania eksponatów w
magazynach zbiorów – kontrola temperatury i wilgotności pomieszczenia. W celu zachowania
bezpieczeństwa magazyny są też udostępniane do prac porządkowych.
Odbywają się też regularne kontrole systemu wentylacji i klimatyzacji, kontroli systemu
gaszenia ciekłym azotem oraz kontroli systemu przeciwpożarowego oraz utrzymuje się stały
kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wszystkie systemy zainstalowane w magazynach.
Regularnie są kupowane opakowania bezkwasowe na zbiory archiwalne i strony
poliestrowa albumów do zbiorów fotograficznych, odbywa się też prewencyjna konserwacja
zbiorów.
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Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zbiorów to: Główny Inwentaryzator: Michał
Hankiewicz/Magdalena Młynarska; Dział Zbiorów: Piotr Czapliński, Andrzej Janicki, Anna
Karbowiak, Mateusz Kowalski, Katarzyna Mateja-Maracz.
10. Pracownia konserwacji Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Podstawowym zadaniem pracowni konserwacji jest utrzymanie lub przywracanie
należytego stanu obiektom przechowywanym w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległości w
Łodzi. Pierwszeństwo mają artefakty wyznaczone do wypożyczenia na wystawę, czy to przez
instytucję zewnętrzną, czy to przez pracowników 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 konserwatorskorestauratorskich. Czasem są to drobne naprawy, czy zabiegi kosmetyczne, a w większości
przypadków jest to pełen zakres prac. W 2021 r. w pełni ukończono proces konserwacji 155
obiektów ze zbiorów Muzeum. W trakcie konserwacji pozostają 43 obiekty.
 W zakresie oceny stanu zachowania
Mając na uwadze wielkość zbiorów Muzeum, sposób ich przechowywania i
ograniczoną dostępność, bardzo ważne jest aby wszystkie informacje dotyczące
poszczególnych

jednostek

muzealnych

znajdowały

się

w

jednym

programie

inwentaryzacyjnym, w tym stan zachowania obiektów, z którego można szybko skorzystać przy
pomocy komputera. Ułatwia to znacznie dalszą pracę z zabytkami w przypadku chęci np. ich
wypożyczenia, czy udostępnienia. Bez ingerencji w powierzchnie magazynowe i oględzin
każdego artefaktu można zapoznać się ze stanem w jakim się znajduje, wystawić ocenę i podjąć
decyzję o ewentualnym udostępnieniu.
W 2021 r. w Pracowni Konserwacji dokonano oceny i opisu stanu zachowania 295
obiektów ze zbiorów Muzeum. Dane te gromadzone są na bieżąco w programie Muzeo.
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 W zakresie wypożyczeń i zwrotów obiektów ze zbiorów MTN
Konserwator zbiorów pełni również istotną rolę w procesach wypożyczeń i zwrotów
obiektów pozostających w pieczy Muzeum. Przed wypożyczeniem wszystkie obiekty trafiają
do Pracowni Konserwacji, gdzie poddawane są dokładnym oględzinom, na podstawie, których
wystawiana jest ocena ich aktualnego stanu zachowania. Do każdego wypożyczenia
sporządzany jest opis ewentualnych zniszczeń. Dokument ten jest bardzo ważny, zarówno
strona wydająca, jak i przyjmująca zabytek, czy daną grupę zabytków musi być zapoznana z
ich kondycją. W razie jakichkolwiek niefortunnych zdarzeń opis stanu zachowania jest
podstawą do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.
W 2021 r. wszystkie wypożyczenia i zwroty w MTN realizowane były przy współudziale
konserwatora zbiorów.
 W zakresie bezpieczeństwa przechowywania zbiorów
Konserwator zabytków w MTN, we współpracy z Głównym Inwentaryzatorem,
współuczestniczy w działaniach mających na celu zapewnienie zbiorom Muzeum właściwych
warunków przechowywania. W tym zakresie obowiązki realizowane w 2021 r. obejmowały:
- nadzór nad systemem monitorowania warunków klimatycznych w magazynach, sporządzanie
raportów, tabel i wykresów;
- konsultacje z Głównym Inwentaryzatorem w sprawie zbiorów, ich przechowywania,
konserwacji;
- prace pomocnicze w magazynach Muzeum;
- pomiary środowiska pracy (BHP) w pracowni konserwacji oraz magazynach Muzeum;
- kontrola, ocena obiektów po konserwacji w formach zewnętrznych.
Osobą odpowiedzialną za Pracownię Konserwatorską jest Starszy Konserwator
Zbiorów – Paulina Wach.

IV. Wystawy

Jedną z ciekawszych 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
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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 2021 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
zrealizowało ekspozycje w obiektach własnych oraz poza siedzibą – wystawy plenerowe.
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. Te drugie
już od jakiego czasu zostają, w większym niż wcześniej zakresie, wykorzystywane aby dotrzeć
do jak największej liczby odbiorców. Opracowane w ciekawy sposób, na stabilnych i
nowoczesnych prezenterach, są eksponowane w różnych miejscach w Łodzi, a także poza
miastem. Mają ogromne znaczenie zwłaszcza teraz, w czasach panującej pandemii, kiedy, czy
to ze względu na czasowe zamykanie Muzeum, czy też na obawę niektórych osób przed
odwiedzaniem miejsc sprzyjających potencjalnej kumulacji większej liczby osób, umożliwiają
zapoznanie się z różnymi treściami historycznymi. Osobną kategorię wystaw plenerowych
stanowią te przeznaczone do

prezentacji w szkołach, bibliotekach i innych placówkach

oświatowych lub wychowawczych, które są realizowane w systemie roll-up i cieszą się
nieustającym zainteresowaniem tych właśnie placówek. W tym roku też, po raz pierwszy,
Muzeum przygotowało wystawę wirtualną – Radogoszcz 1945 – świadectwa zbrodni, która
zostanie opisana na samym końcu tej części sprawozdania.

1. Wystawy stałe
- Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953
Wystawa stała zrealizowana w 2009 r., prezentowana w salach wystawowych Oddziału
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.
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W dawnych celach, z zachowanymi oryginalnymi drzwiami i piecami, zgromadzono
materiał historyczny obrazujący dzieje więzienia w okresie carskim i latach I wojny światowej.
Natomiast w pomieszczeniach dawnej łaźni ukazano historię więzienia po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości oraz w latach okupacji hitlerowskiej i w okresie represji stalinowskich.
Odwiedzający wystawę mogą obejrzeć archiwalne dokumenty i fotografie.
Prezentowane są np.: zdjęcia obsługi więziennej z okresu carskiego, pismo o planowanych
pracach więźniów na rzecz miasta w latach 1914-1917, listy transportowe więźniarek
przesyłanych do KL Auschwitz, KL Ravensbrück, sprawozdanie Wydziału Więziennictwa
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z informacją o likwidacji więzienia przy
ul. Gdańskiej w lutym 1953 r.
Większość

prezentowanego

materiału

wystawienniczego

poświęcona

jest

przetrzymywanym więźniom. Składają się nań: zdjęcia osobowe, uzupełnione krótkimi
biogramami, strony z ksiąg ewidencyjnych i skorowidzów z lat okupacji hitlerowskiej oraz
okresu stalinowskiego, wstrząsające fragmenty wspomnień i relacji.
Integralną część ekspozycji stanowią rekonstrukcje cel, w których ukazane zostały
warunki, w jakich w różnych okresach przebywali osadzeni. Znajdują się one w końcowej
części więziennego korytarza. Atmosferę represji okresu stalinowskiego stara się przybliżyć
zainscenizowany pokój przesłuchań. Uwagę zwiedzających przyciągnie także: dziedziniec
wewnętrzny (miejsce spacerów więźniów) oraz brama wjazdowa, w której znajduje się wejście
do dawnej celi karnej zwanej karcerem.
Autorkami scenariusza były Maria Głowacka oraz Małgorzata Lechowicz, komisarzem
wystawy: M. Głowacka.
Miejsce ekspozycji: Oddział Muzeum przy Gdańskiej, ul. Gdańska 13
- Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty
w okresie II wojny światowej
1 lutego 2021 r. udostępniono zwiedzającym drugą część wystawy stałej pt. „Zabrał ich
ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II
wojny światowej”. Treściowo i kompozycyjnie kontynuuje i domyka ona narrację
zapoczątkowaną w pierwszej części ekspozycji. Uruchomiona część wystawy zaaranżowana
jest w przestrzeni dwóch sal ekspozycyjnych. Pierwsza z nich odtwarza atmosferę feralnej nocy
z 17 na 18 stycznia 1945 r., podczas której niemieccy wachmani dokonali likwidacji więzienia
i mordu na ok. 1000 zgromadzonych tu więźniach. Zastosowane rozwiązanie multimedialne
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wizualizuje pożar więzienia, nasilając efekt grozy mający panować w tym pomieszczeniu.
Druga z przygotowanych sal wystawienniczych prezentuje pamiątki, jakie udało się
zgromadzić po zamordowanych więźniach, przybliża wydarzenia, które miały miejsce na
Radogoszczu tuż po wkroczeniu do Łodzi Armii Czerwonej 19 stycznia 1945 r., prezentuje
proces przekształcania dawanego hitlerowskiego więzienia w muzeum i miejsce pamięci.
Odsłuchy zainstalowane we wszystkich częściach ekspozycji pozwalają poznać odczytywane
przez lektora relacje ocalonych z radogoskiej masakry. W dedykowanych gablotach
wyeksponowano przedmioty odnalezione na terenie pogorzeliska. W przestrzeni wystawy
wydzielono salkę projekcyjną, gdzie wyświetlany jest materiał filmowy prezentujący
wydarzenia pierwszych dni po tragedii oraz drastyczne zdjęcia wykonane na terenie spalonego
więzienia (salka dostępna jest dla zwiedzających od 16. roku życia). W kulminacyjnym punkcie
ekspozycji umieszczono lightbox przywołujący wizerunki mężczyzn, którzy w okresie
okupacji przeszli przez Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz.

Oddział Martyrologii Radogoszcz - otwarcie II części wystawy stałej pt. „Zabrał ich ogień… Piekło
więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej”
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Ekspozycja ta, wraz z częścią, której inauguracja miała miejsce 18 lutego 2020 r., składa
się z pięciu sal wystawienniczych i pozwala się zapoznać zwiedzającemu z panującymi
warunkami życia codziennego w Kraju Warty (sala 1), przedwojenną historią fabryki Samuela
Abbego (sala 2), funkcjonowaniem Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz (sala 4)
oraz jego tragicznym końcem (sala 4, 5) i późniejszym upamiętnieniem (sala 5).
W prace merytoryczne nad wystawą zaangażowani byli pracownicy Oddziału
Martyrologii Radogoszcz: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Michał Hankiewicz, Karol Jadczyk,
Andrzej Janicki, Mateusz Kowalski, Beata Kowska, Katarzyna Mateja-Maracz, Dariusz
Marciniec, Jakub 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 roku 2019 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
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
W Oddziale prezentowane były również elementy towarzyszące ekspozycji stałej, które nie
pełnią jednak roli samodzielnych wystawy:
 Listy transportowe
Element towarzyszący ekspozycji stałej, zrealizowany w 2005 r., prezentowany na
stołach budynku stacji 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
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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
 Makieta przenosin Żydów do getta w 1940 r.
Ekspozycja makiety prezentującej wsiedlenia do getta łódzkiego wykonanej przez
jednego z więźniów getta w okresie 1940-1944 r. przedmiotu stanowi unikatowy obiekt,
wyjątkowy przykład twórczości, pochodzący z getta łódzkiego. Dotychczas, po 1948 r.
(momencie włączenia do zbiorów Żydowskiego Instytut Historycznego w Warszawie, z
którego został wypożyczony) nie był on praktycznie prezentowany publicznie. Jego ekspozycja
w przestrzeni Stacji Radegast jest pierwszą w Łodzi od zakończenia Drugiej Wojny Światowej.
Model jest wypożyczony z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie do
lutego 2023 r.
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 budynku tzw. Kuźni Romów,
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.
Wystawa została zamknięta dla zwiedzających 2 sierpnia 2021 r., w związku z pracami
nad budową nowej wystawy stałej w tym budynku.
Autorką scenariusza i komisarzem wystawy była Izabela Terela
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Miejsce ekspozycji: Miejsce Pamięci Narodowej, „Kuźnia Romów”, ul. Wojska
Polskiego 84.
- Obóz cygański w getcie łódzkim (1941-1942)
Nowa wystawa stała w budynku Kuźni Romów opowiada o dziejach obozu cygańskiego
i była elementem upamiętnienia 80-rocznicy utworzenia obozu. Powstała w ramach projektu:
„Dzieje obozu cygańskiego w getcie łódzkim. Wystawa stała w Kuźni Romów.”,
realizowanego w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych” oraz dotacji Urzędu Miasta
Łodzi.
Wystawa została udostępniona zwiedzającym 5 listopada 2021 r., w dniu przybycia
pierwszej grupy Romów do Łodzi.
Autor scenariusza i komisarz wystawy: Andrzej Grzegorczyk.
Miejsce ekspozycji: budynek tzw. Kuźni Romów, ul. Wojska Polskiego 84.

Otwarcie nowej wystawy stałej w Kuźni Romów – 5 listopada 2021 r.

35

2. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2020)
- Szyfry wojny. Jan Kowalewski - nieznany bohater 1920 roku
Wystawa otwarta od 14 sierpnia 2020 r., została 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. Prezentowana była do końca maja 2021 r.
Wystawa przedstawiała 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.

O wartości ekspozycji oprócz treści merytorycznych decyduje także unikatowość prezentowanych
eksponatów. Na potrzeby wystawy „Szyfry wojny” z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu została wypożyczona
Enigma.
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Eksponaty, które udało się pokazać na wystawie pochodziły 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.
- Stacja Radegast. Historia. Pamięć
Od 2020 r. na terenie Oddziału Stacja Radegast jest eksponowana wystawa plenerowe „Stacja
Radegast. Historia. Pamięć”, będąca pierwszą wystawą, w pełni poświęconą dziejom Stacji
Radegast. Przedstawia 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.
Miejsce ekspozycji: Oddział Stacja Radegast, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

3. Wystawy czasowe zorganizowane w Muzeum w 2021 r.

-

Ewolucja

Polskiego

Żołnierza

XVIII-XX

w.

Ze

zbiorów

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi – wystawa czasowa
Ekspozycja czynna od 15 sierpnia 2021 r., powstała głównie w oparciu o zbiory Muzeum.
Ukazuje jak zmieniało się uzbrojenie i umundurowanie polskiego żołnierza od przełomu XVIII
i XIX wieku po okres II wojny światowej. Taki przedział czasowy został podyktowany
eksponatami, które są prezentowane na wystawie. Wystawa ta po raz pierwszy prezentuje wiele
eksponatów, które do tej pory nigdy nie były prezentowane. Na ekspozycji możemy odnaleźć
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pamiątki po konkretnych żołnierzach m.in. płaszcz i kurtka mundurowa Antoniego Bara –
legionisty polskiego; kurtka PWK Jadwigi Reder – uczestniczki powstania warszawskiego;
kurtka mundurowa i inne przedmioty po Aleksandrze Gertnerze – pilocie RAF-u, uczestnika
nalotów na Niemcy w 1945 r.
W prace nad wystawą zaangażowani byli: Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat,
Konrad Czernielewski, Piotr Spólnicki (zespół kuratorski); Edyta Łaszkiewicz (oprawa
graficzna); Mateusz Jaśkiewicz (operator i montażysta filmów towarzyszących).
Miejsce ekspozycji: Oddział Muzeum przy Gdańskiej (ul. Gdańska 13)

15 sierpnia 2021 r. – otwarcie wystawy Ewolucja Polskiego Żołnierza XVIII-XX w. Ze zbiorów Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi

- Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu
Wernisaż wystawy miał miejsce 28 października 2021 roku o godzinie 18:00. W 2022 roku
będzie możliwość jej dalszego zwiedzania. Wystawa zrealizowana została z funduszy własnych
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Ekspozycja prezentuje wybrane obrazy powstałe w okresie PRL, które tworzone były
dla dawnego Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego i znajdują się w zbiorach Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Przedstawiają one różne wydarzenia historyczne i
postaci ważne dla komunistycznej propagandy.
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Przez ich pryzmat autorzy ekspozycji chcieli spojrzeć na to w jaki sposób w tamtych
czasach patrzono na historię, jak chciano o niej mówić, jaki przekaz kierowano do
społeczeństwa. Celem wystawy nie było zatem apologetyczne podejście do tych dzieł, nie
skupienie się na ich wartości artystycznej, ale pokazanie sztuki jako elementu wielkiej machiny
narracyjnej w Polsce Ludowej. Zaprezentowane zostały prace przedstawicieli łódzkiej szkoły
realizmu: Wiesława Garbolińskiego (Więźniowie polityczni, 1960), Jerzego Krawczyka (m.in.
Kryzys, 1960), Benona Liberskiego (m.in. Łódź, 1975), Józefa Skrobińskiego (Rok 1905 –
Włókniarki) oraz Barbary Szajdzińskiej-Krawczyk (Manifestacja 1905 roku).
Wystawa – obok narracji dla dojrzałego widza – posiada także kącik edukacyjnodziecięcy, gdzie w prostu sposób przekazane są trudne treści ekspozycji.
Ekspozycja

prezentowana

jest

w

Oddziale

Gdańska

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi.
Kuratorami wystawy są: Maria Szulc, Agnieszka Pawlak-Damska oraz dr Sebastian
Adamkiewicz. Oprawę plastyczną przygotowała Edyta Łaszkiewicz.

4. Wystawy czasowe prezentowane poza Muzeum w 2021 r.
 Wystawy plenerowe przygotowane w 2021 r.:
- By przestała być sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981 r.
Inauguracja ekspozycji miała miejsce 18 lutego 2021 r. o godzinie 12.00, przed Urzędem
Miasta w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104,

w 40. rocznicę podpisania Porozumienia

Łódzkiego. Wystawa przygotowana przez Muzeum poświęcona łódzkiemu strajkowi
studenckiemu pokazywała w większości niepublikowane dotychczas zdjęcia. Zostały one
wykonane przede wszystkim przez dwóch fotografów ze Studenckiej Agencji Fotograficznej –
Zbigniewa Jóźwiaka i Mirosława Narolskiego. Wystawa składa się z 32 plansz pokazujących
przekrojowo strajk łódzkich studentów ze stycznia i lutego 1981 r. Przedstawiono na nich
przyczyny wybuchu protestu, postulaty studenckie, przebieg negocjacji z ministrem nauki i
szkolnictwa wyższego Januszem Górskim, a także codzienność tego największego
studenckiego strajku okupacyjnego w Europie. Warunki życia, spędzanie czasu wolnego, życie
kulturalne i religijne to tylko niektóre z tematów przewodnich poszczególnych plansz. Wystawa
tłumaczona jest na j. angielski.
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Wystawa prezentowana była m.in. na dzisiejszym Wydziale Filologicznym UŁ, na
Wydziale Prawa UŁ, w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi oraz, w okresie
wakacyjnym, we Wiosce Artystycznej Janowo.
Kuratorem wystawy był Marcin Gawryszczak, oprawę plastyczną przygotowała Edyta
Łaszkiewicz.

Otwarcie wystawy „By przestała być sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981 r.”

- Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia
11 czerwca o godzinie 12:00 przy ul. Piotrkowskiej 104 otwarto wystawę plenerową
opowiadającą o tzw. powstaniu łódzkim, zwanym także powstaniem czerwcowym. Ekspozycja
przygotowana przez Sebastiana Adamkiewicza jest pierwszą wystawą plenerową poświęconą
wydarzeniom z czerwca 1905 roku. Doszło wówczas w Łodzi do masowych protestów
przeciwko władzy carskiej. Brutalność policji i wojska spotkała się z oporem mieszkańców. 22
czerwca 1905 zaczęły powstawać na terenie miasta barykady. Postawiono ich około stu. Bunt
został bezwzględnie spacyfikowany. Liczbę ofiar szacuje się na 160 osób. Wystawa jest próbą
przedstawienia genezy powstania oraz jego społecznego i politycznego tła. Przeprowadza nas
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tym samym przez historię Łodzi przemysłowej opowiadając o blaskach i cieniach miast
wielkoprzemysłowego.
Ekspozycja składa się z czterech kubików, na których zaprezentowanych jest 16
obszarów tematycznych opowiadających m.in. o strukturze demograficznej Łodzi, problemach
społecznych i ekonomicznych miasta, kontekście religijnym życia w Łodzi, przyczynach i
zdarzeniach rewolucji 1905 roku w Rosji i Królestwie Polskim, genezie, przebiegu i upadku
powstania łódzkiego. Wykorzystane zostały na niej materiały własne Muzeum, ikonografia ze
zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa, dokumenty z Archiwum Państwowego w
Łodzi, oraz źródła prasowe. Ekspozycje wzbogacają liczne infografiki ułatwiające zrozumienie
najbardziej skomplikowanych treści. Oprawę graficzną przygotowała Edyta Łaszkiewicz.
Wystawa tłumaczona jest na j. angielski.
Prezentowana była na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, w Oddziale Martyrologii Radogoszcz,
w Instytucie Historii UŁ oraz w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi.
Kuratorem wystawy jest Sebastian Adamkiewicz.
- Marsz głodowy kobiet – Łódź 1981 r.
Wystawa plenerowa powstała w celu upamiętnienia 40. rocznicy marszu głodowego
kobiet w Łodzi. W PRL kwestia zaopatrzenia sklepów w produkty żywnościowe często rodziła
niezadowolenie społeczne, a w roku 1981 sytuacja stała się tragiczna. Posiadanie kartek
żywnościowych nie dawało gwarancji zakupu podstawowych produktów, wielogodzinne stanie
w kolejkach także nie dawało pewności dostania potrzebnych towarów. Godzenie pracy ze
staniem w kolejach oraz prowadzeniem domu stawało się dla kobiet akrobatyką ponad ich siły.
IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR, który odbył się 14 lipca 1981 r., nie dawał nadziei na
poprawę sytuacji. Za istniejący w kraju kryzys obciążono poprzednią ekipę rządzącą w partii,
usunięto z niej m.in. Edwarda Gierka. Powołanie komisji do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu
kryzysu w Polsce Ludowej było działaniem pozorowanym, o znaczeniu propagandowym,
pokazującym, że władza dostrzega kryzys i podejmuje kroki w kierunku jego niwelowania.
Niemniej stało się jasne, że nie zostaną podjęte żadne realne kroki w celu poprawienia sytuacji.
Decyzja rządu z 23 lipca 1981 r. o podwyżce cen żywności oraz zmniejszeniu kartkowych
przydziałów mięsa pokazała, w jaki sposób władza próbuje walczyć z kryzysem.
Odpowiedzią na sytuację stał się „Marsz głodowy”, który odbył się w Łodzi 30 lipca
1981 r. Był on kulminacyjnym punktem protestu rozpoczętego w mieście 27 lipca i zgromadził
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około sto tysięcy ludzi. Był to też największy w Polsce masowy protest od Sierpnia ’80,
relacjonowany przez wielu dziennikarzy, także z telewizji europejskich i amerykańskich.
Podobne demonstracje były organizowane w całym województwie łódzkim, a także w innych
miastach w całej Polsce. Realnym skutkiem marszu było uszczelnieni systemu reglamentacji i
chwilowa poprawa zaopatrzenia sklepów.

Otwarcie ekspozycji plenerowej o marszu głodowym w Łodzi z 1981 r. – 30 lipca 2021 r.

Wystawa plenerowa pt. „Marsz głodowy kobiet – Łódź 1981 r.” ma na celu
przypomnienie tego zapomnianego, a znaczącego w historii miasta wydarzenia. Przygotowana
na 4 ekspozytorach przedstawia zwiedzającym okoliczności, które doprowadziły do marszu
głodowego, pokaże jego przebieg oraz wskazuje konsekwencje. Na wystawie są pokazywane
m.in. liczne fotografie obrazujące wydarzenia z dni 27-30 lipca, część z nich była udostępniana
szerszej publiczności po raz pierwszy.
Kuratorką wystawy jest Sylwia Wielichowska; za projekt graficzny odpowiadała Edyta
Łaszkiewicz.

42

- Z ziemi Włoskiej do Polski. Historia Pieśni Legionów Polskich we Włoszech
Wystawa edukacyjna- plenerowa, przeznaczonych do prezentacji w szkołach, bibliotekach i
innych placówkach oświatowych lub wychowawczych.
Wystawa powstała w czerwcu 2021 r. w ramach realizacji konkursu plastycznego, we
współpracy z Portem Lotniczym w Łodzi, w związku z inauguracją bezpośrednich lotów z
Łodzi do Włoch. Jest to ostatnia z serii wystaw edukacyjnych poświęconych polskim
symbolom narodowym. W poprzednich latach powstały: w 2019 r. - W 100-lecie polskiej flagi
oraz w 2020 r. - Jaki znak twój? Orzeł Biały”.
Wystawa przygotowana na 6 planszach w system roll-up była prezentowana: w SP nr
109 w Łodzi (od 20 września do18 października), w II LO w Łodzi (od 18 października do 15
listopada), w SP nr 36 w Łodzi (od 15 listopada do 13 grudnia) oraz w SP nr 19 w Łodzi (od
13 grudnia)
Kuratorką wystawy jest Kamila Lutek-Urbaniak; za projekt graficzny odpowiadała
Edyta Łaszkiewicz.
 Wystawy plenerowe przygotowane w latach wcześniejszych:
- Kochany Tato…- Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin ofiar
Wystawa plenerowa, powstała w 2020 r., 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.
W roku 2021 r. prezentowana była w następujących lokalizacjach: Archikatedra w
Łodzi (od 14 kwietnia do 12 maja 2021), Łódzki oddział Narodowego Banku Polskiego (od 19
sierpnia do 7 listopada), Oddział Gdańska Muzeum Tradycji Niepodległościowych (od 12 maja
do 18 sierpnia).
Kuratorzy wystawy: Agnieszka Pawlak-Damska, Grzegorz Wróbel; współpraca:
Przemysław Stępień; nadzór merytoryczny: dr Sebastian Adamkiewicz; projekt plastyczny:
Edyta Łaszkiewicz.
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- 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.
Ekspozycja w 2021 r. prezentowana była w następujących lokalizacjach: Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna (od listopada 2020 do kwietnia 2021) Odział Martyrologii
Radogoszcz (od maja do czerwca i od września do października), podczas pikniku
kryptologicznego w Sulejówku 8 czerwca, pikniku kryptologicznego w Kowalu 15 sierpnia
oraz pikniku kryptologicznego w Lublinie 28 sierpnia.
Kuratorką wystawy jest dr Agnieszka Jędrzejewska, za oprawę plastyczną odpowiadała
Edyta Łaszkiewicz.
- Jaki znak twój? Orzeł biały oraz W 100-lecie polskiej flagi
Są to wystawy plenerowe, edukacyjne, przygotowane na systemach roll-up – pierwsza z nich
jest prezentowana od 2020 r., druga – od 2019 r. Autorką obu jest Kamila Lutek-Urbaniak, za
opracowanie graficzne odpowiada zaś Edyta Łaszkiewicz.
W 2021 r. były one prezentowane w następujących miejscach:
 W 100-lecie polskiej flagi
- w SP nr 55 w Łodzi (od 1 września do 4 października);
- w SP nr 46 w Łodzi (od 4 października do 25 października);
- w SP nr 153 w Łodzi (od 25 października do 22 listopada);
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach (od 22 listopada do 20 grudnia).
 Jaki znak twój? Orzeł biały
- w SP nr 19 w Łodzi (od 20 września do 18 października);
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- w Narodowym Banku Polskim. Oddział w Łodzi (od 18 października do 30 listopada);
- w Jezuickiej SP w Łodzi (od 30 listopada do 20 grudnia).
 Wystawy plenerowe pożyczone od innych instytucji
- Wartheland. Dzieje zbrodni”
Wystawa plenerowa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Prezentuje wybrane zagadnienia związane ze zbrodniami popełnianymi przez Niemców na
ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy, które znalazły się w administracyjnych granicach
okręgu Kraj Warty. Wystawa składa się z kilku rozdziałów, opisujących historię terroru i życie
codzienne mieszkańców Wartheland - Polaków, Żydów i Niemców, pokazuje też administrację
terroru, przemoc. Wystawa powiązana jest z wydawnictwem przygotowanym przez IPN, pod
tym samym tytułem.
Autor wystawy: dr Adam Pleskaczyński, IPN
Miejsce ekspozycji: Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147, Łódź
Czas ekspozycji: od 7 grudnia 2021 do 12 stycznia 2022 r.

5. Wystawa wirtualna
- Radogoszcz 1945 – świadectwa zbrodni
Wystawa jest pierwszą w pełni cyfrową ekspozycja przygotowaną przez zespół Muzeum,
dostępną pod adresem: www.radogoszcz1945.pl. Koncentruje się wokół zagadnień
dochodzenia prawdy o funkcjonowaniu Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz w
okresie niemieckiej okupacji, procesów wytaczanych zbrodniarzom radogoskim w powojennej
Polsce oraz kształtowania się pamięci o Radogoszczu w świadomości zbiorowej łodzian w
pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Prezentuje elementy materiału
dowodowego zgromadzonego w toku śledztwa (w tym obiekty pochodzące z pogorzeliska po
spalonym więzieniu, które nigdy wcześniej nie były udostępniane). Pozwala na zapoznanie się
z wybranymi aktami sadowymi procesów wytoczonych byłemu komendantowi i wachmanom
radogoskiego więzienia. Gromadzi relacje i nagrania naocznych świadków tamtych
dramatycznych wydarzeń.
Wirtualna formuła wystawy pozwala widzom na zapoznanie się z obiektami
muzealnymi, których stan zachowania uniemożliwiałby ekspozycję w warunkach
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tradycyjnych. Obiekty trójwymiarowe prezentowane są na wystawie w postaci fotografii 360
stopni, dając zwiedzającemu możliwość przyjrzenia się im z dowolnej perspektywy.
Przygotowane nagrania audio, materiały video, interaktywne infografiki każdemu
zwiedzającemu dają możliwość poznawania historii w sposób, który jest dla niego najbardziej
przyjazny, z dowolnego miejsca, w dowolnie wybranym czasie.
Osoby odpowiedzialne za powstanie wystawy: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Michał
Hankiewicz, Mateusz Kowalski, Beata Kowska, Dominik Ławski, Katarzyna Mateja-Maracz,
Jakub Parol, Paulina Wach.
Miejsce ekspozycji: www.radogoszcz1945.pl
Czas ekspozycji: od 26.11.2021 r. do chwili obecnej.

V.

Prace naukowo-badawcze

Działalność

naukowo-badawcza

stanowi

podstawę

do

realizacji

wszystkich

przedsięwzięć merytorycznych Muzeum – do ich realizacji potrzebna jest bowiem wiedza
umieszczona w opracowaniach, monografiach, zasobach archiwalnych oraz magazynach
muzealnych. W ramach tej działalności prowadzono prace wynikające ze Statutu Muzeum,
planu pracy na 2021 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 i popularyzatorskiej.
Realizacja tych zadań wymagała określonej wiedzy historycznej. Dlatego też pracownicy
merytoryczni systematycznie analizowali materiały źródłowe, śledzili bieżące wydawnictwa,
literaturę naukową i prasę oraz prowadzili rozpoznanie w zasobach archiwalnych, zbiorach
muzealnych i kolekcjach prywatnych. Ta płaszczyzna aktywności niewątpliwie decyduje o
poziomie i wartości zrealizowanych projektów. Dotyczy ona między innymi: realizowanych
wystaw, przygotowywanych filmów/wystąpień/słuchowisk, opracowań naukowych zbiorów,
publikowanych artykułów, różnego rodzaju innych wydawnictw, konsultacji naukowych,
udział w sesjach, konferencjach i sympozjach. W roku 2021 zrealizowano zdania naukowo-

46

badawcze ujęte w planie pracy Muzeum, jak i przedsięwzięcia w nim nieuwzględnione, a
wynikające z bieżących potrzeb.
W lipcu 2021 r. Dyrektor Muzeum Jacek Wawrzynkiewicz uczestniczył w podpisaniu
deklaracji współpracy z Miastem Łódź oraz Uniwersytetem Łódzkim, nad przygotowaniem
pierwszej w historii, pięciotomowej monografii dziejów Łodzi. Zaproszenie Muzeum do
współpracy w tym ważnym projekcie, niewątpliwie świadczyć może o docenieniu jego działań
na płaszczyźnie popularyzacji wiedzy historycznej o Łodzi.

Dyrektor Muzeum, Jacek Wawrzynkiewicz, podpisuje deklarację o współpracy przy powstawaniu monografii
Łodzi – 29 lipca 2021. Deklarację podpisała m.in. Prezydent Miasta Hanna Zdanowska, Rektor UŁ Elżbieta
Żądzińska, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego prof. Maciej Kokoszko, Dyrektor Archiwum
Państwowego w Łodzi Piotr Zawilski.

1. Prace naukowo-badawcze
a) Muzeum przy Gdańskiej


Kwerendy biblioteczne oraz archiwalne (on-line) do publikacji Muzeum, dotyczącej
pobytu Legionów Polskich na Ziemi Łódzkiej (1914-1917) – osoba odpowiedzialna:
Konrad Czernielewski
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Kwerendy w zbiorach Muzeum oraz cyfrowych i literaturze przedmiotu do opracowania
teki edukacyjnej o Konstytucji 3 Maja – osoba odpowiedzialna: cała sekcja edukacyjna.



Kwerendy biblioteczne oraz archiwalne (on-line) do przygotowania referatu na VI
Międzynarodową Konferencję Naukową „Oblicza Wojny – Przed Bitwą” poświęconego
przygotowaniu mentalnemu i psychicznemu żołnierza do prowadzenia działań bojowych
(okres od I wojny światowej do wojny w Wietnamie czyli lata 1914-1975) – osoba
odpowiedzialna: Konrad Czernielewski.



Prace nad artykułem: Jak przygotowywano psychicznie i mentalnie żołnierzy do walki z
XX stuleciu? (pod koniec września został złożony do druku w publikacji zawierającej
materiały po VI konferencji UŁ „Oblicza Wojny – Przed Bitwą”) – osoba
odpowiedzialna: Konrad Czernielewski.



Kwerendy biblioteczne i archiwalne (on-line) do kwestii powstania 10 pułku piechoty w
1918 roku oraz jego historii w latach 1918-1921 – osoba odpowiedzialna: Konrad
Czernielewski.



Wybór fotografii dotyczących historii polskiego lotnictwa w okresie 1918-1945
(zwłaszcza postaci Stanisława Skarżyńskiego) na potrzeby wystawy organizowanej przez
Niepubliczną Szkołę Podstawową w Teodorach – osoba odpowiedzialna: Konrad
Czernielewski.



Wybór broni palnej w zbiorach Muzeum do zajęć ze studentami kierunku
Wojskoznawstwo UŁ – osoba odpowiedzialna: Konrad Czernielewski.



Kwerendy w zbiorach Muzeum oraz zbiorach cyfrowych i literaturze przedmiotu oraz
dobór ilustracji pod kątem opracowania wystawy edukacyjnej „Z ziemi Włoskiej do
Polski…” – osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak.



Kwerendy w zbiorach Muzeum oraz literaturze przedmiotu w celu opracowania wystawy
czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza…” – osoba odpowiedzialna: cała sekcja
edukacyjna.



Kwerendy w zbiorach cyfrowych w celu doboru ilustracji na fototapety uzupełniające
wystawę czasową „Ewolucja polskiego żołnierza…” – osoba odpowiedzialna: Kamila
Lutek-Urbaniak i Wioletta Bernat.



Kwerendy w zbiorach Muzeum oraz literaturze przedmiotu na potrzeby przygotowania
wystawy „Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu” – osoba odpowiedzialna:
Sebastian Adamkiewicz.
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Kwerendy w zbiorach Muzeum, archiwum oraz literaturze przedmiotu na potrzeby
powstania wystawy „Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia”, odcinak o rewolucji 1905
r. do serii „Losy Łodzi” oraz słuchowiska „Nekome 1905” – osoba odpowiedzialna:
Sebastian Adamkiewicz.



Kwerendy dotyczące kultury okresu międzywojennego w Polsce, na potrzeby
poprowadzenia koncertu przygotowanego 10 listopada pt. „Piosenki Niepodległej” –
osoba odpowiedzialna: Sebastian Adamkiewicz.



Kwerendy w zbiorach Muzeum i literaturze przedmiotu na potrzeby przygotowania
wydawnictwa poświęconego początkom łódzkiej Solidarności i jej funkcjonowania –
osoba odpowiedzialna: Przemysław Stępień.



Kwerendy na potrzeby udziału w filmie „Konstytucja 3 maja, czyli dziś” – osoba
odpowiedzialna: Sebastian Adamkiewicz.



Kwerendy

na

potrzeby

udziału

w

serii

krótkich

filmów

dokumentalnych

przygotowywanych przez TVP, poswięconych treściom prasowym w Polsce, w okresie
1918-1939”, pt. „Prasa donosi” – osoba odpowiedzialna: Sebastian Adamkiewicz.


Kwerendy w literaturze przedmiotu na potrzeby poprowadzenia wykładu inaugurujucego
rok akademiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, poświęconego początków
diecezji łódzkiej i okoliczności jej powołania – osoba odpowiedzialna: Sebastian
Adamkiewicz.



Kwerendy w literaturze przedmiotu na potrzeby udziału w konferencji organizowanej
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie pt. „Militaria w popkulturze” –
osoba odpowiedzialna: Sebastian Adamkiewicz.



Kwerendy w literaturze przedmiotu na potrzeby przygotowania artykułu do portalu
edukacyjnego tytus.edu.pl. pt.: „Stawka większa niż życie, ale naprawdę – akcje
szpiegowskie Haliny Kłąb-Szwarc” – osoba odpowiedzialna: Agnieszka PawlakDamska.



Kwerendy w literaturze przedmiotu na potrzeby przygotowania artykułu do portalu
edukacyjnego tytus.edu.pl. pt.: „Jak indyjski maharadża ratował polskie dzieci. Jam Sahib
i ośrodek uchodźczy w Balachadi” – osoba odpowiedzialna: Agnieszka Pawlak-Damska.



Kwerendy w literaturze przedmiotu na potrzeby przygotowania artykułu do portalu
edukacyjnego tytus.edu.pl. pt.: „Nie będziemy głodne pracować. Marsz głodowy kobiet
w Łodzi w lipcu 1981 r.” – osoba odpowiedzialna: Agnieszka Pawlak-Damska.
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Kwerendy w literaturze przedmiotu na potrzeby przygotowania artykułu do portalu
edukacyjnego tytus.edu.pl. pt.: „Jak oszukać zaborcę? Działalność edukacyjna
Towarzystawa Warta” – osoba odpowiedzialna: Agnieszka Pawlak-Damska.



Kwerendy w Muzeum, archiwum oraz literaturze przedmiotu na potrzeby wystawy i
filmu do serii „Losy Łodzi” o marszu głodowym kobiet w Łodzi – w lipcu 1981 r.
Kwerendy dotyczyły wyboru fotografii, przygotowania tekstów oraz scenariusza – osboa
odpowiedzialna: Sylwia Wielichowska.



Kwerenda w zbiorach Muzeum oraz literaturze przedmiotu na potrzeby udziału w filmie
produkcji TVP, poświęconego Maryli Biedermann – osoba odpowiedzialna: Sylwia
Wielichowska.

b) Oddział Martyrologii Radogoszcz
 W Oddziale Martyrologii Radogoszcz prowadzone są systematyczne prace badawcze
zmierzające do stałego uzupełniania listy więźniów i wachmanów Rozszerzonego Więzienia
Policyjnego Radogoszcz. Badania te realizowane są w oparciu o zachowane listy
transportowe i dokumenty administracyjne niemieckich więzień i obozów z Łodzi i regionu.
Równolegle pracownicy Sekcji Naukowej Oddziału prowadzą poszukiwania naukowe w
indywidualnych, jednostkowych sprawach więźniów radogoskich, co do których kierowane
są do nich pytania ze strony krewnych, historyków, instytucji sadowych, urzędów
administracji publicznej. W 2021 r. Sekcja Naukowa udzieliła informacji w spraw 38 osób,
co do których takie pytania zostały sformułowane. Osoba odpowiedzialna: Jakub Parol.
 Pracownicy Oddziału podejmują badania ukierunkowane na realizację aktualnych projektów
Oddziału. W 2021 r. dominującym zagadnieniem w badaniach prowadzonych przez
pracowników merytorycznych Oddziału Martyrologii Radogoszcz było zagadnienie
rozliczeń i procesów wytaczanych zbrodniarzom radogoskim w powojennej Polsce. Na
potrzeby wystawy wirtualnej pt. „Radgoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni” (dostępnej pod
adresem www.radogoszcz1945.pl) przeprowadzono kwerendy archiwalne, literaturowe i
prasowe oraz zgromadzono materiały, które następnie zostały udostępnione na wystawie lub
służyły za podstawę do opracowania jej treści. Podobne działania towarzyszyły realizacji
projektu gry miejskiej pt. „Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych”. Również w
tym przypadku pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz przeprowadzili prace
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badawcze służce następnie opracowaniu treści wykorzystywanych w materiałach
merytorycznych do gry. Tym razem przedmiotem badań były wojenne losy łódzkich
konspiratorów i społeczników, takich jak: Maryla Biedermann, Halina Kłąb, bp Kazimierz
Tomczak, Stanisława Leszczyńska i in. Osoba odpowiedzialna: Jakub Parol.
 W 2021 r. pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz zrealizowali następujące
kwerendy archiwalne:
- Zasoby Archiwum Państwowego w Łodzi
Kwerenda miała na celu pozyskanie informacji na potrzeby przygotowywanej wystawy
wirtualnej pt. „Radogoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni”, w szczególności dotyczących
gromadzenia w latach powojennych dowodów w sprawie zbrodni popełnianych w więzieniu na
Radogoszczu i pierwszych inicjatyw mających na celu upamiętnienie ofiar tej placówki.
Badane materiały pochodziły głównie z materiałów Komitetu Powiatowego Polskiej Partii
Robotniczej w Łodzi. Osoba odpowiedzialna: Jakub Parol, Beata Kowska
- Zasoby Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Przeprowadzona kwerenda miała na celu wyszukanie niezbędnych informacji dotyczących
dochodzeń i procesów przeciwko osobom oskarżonym o popełnianie przestępstw w
Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz w okresie jego funkcjonowania. Dotyczyło
to byłych wachmanów (strażników) placówki, ale także niektórych więźniów funkcyjnych
przetrzymywanych w tym miejscu w okresie okupacji. Kwerenda w zasobach IPN umożliwiła
również pozyskanie skanów udostępnionych następnie na wirtualnej wystawie pt. „Radogoszcz
1945 – Świadectwa zbrodni”. Osoba odpowiedzialna: Jakub Parol, Beata Kowska
- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Przeprowadzona kwerenda prasowa dotyczyła tytułów prasowych z lat 1945-1948 tj.: Wolna
Łódź, Express Ilustrowany, Głos Robotniczy, Rzeczpospolita, Kurier Ilustrowany Polski, Kurier
Popularny, Polska Zbrojna, Dziennik Łódzki, Robotnik. Jej celem było pozyskanie informacji i
skanów na potrzeby wystawy wirtualnej pt. „Radogoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni”. Badano
w pierwszym rzędzie odzwierciedlone w tekstach reporterskich i publicystycznych nastroje
społeczeństwa Łodzi wobec wydarzeń demaskowanych w byłym więzieniu hitlerowskim, ale
też

sposoby

wykorzystywania

tragedii

Radogoszcza

przez

komunistyczny

aparat

propagandowy. Osoby odpowiedzialne: Jakub Parol, Beata Kowska.
- Zasoby Archiwum Akt Nowych
Kwerenda w Archiwum Akt Nowych ukierunkowana była na pozyskanie informacji i
dokumentów dotyczących Zenona Golczyńskiego – byłego więźnia Radogoszcza. Pozyskane
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w trakcie kwerendy skany zostały następnie udostępnione na wystawie wirtualnej pt.
„Radogoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni”, której Golczyński jest jednym z bohaterów. Osoba
odpowiedzialna: Jakub Parol.
c) Oddział Stacja Radegast
 Kwerenda zbiorach archiwalnych i muzealnych realizowana w związku z wystawą
poświęconą strajkowi studentów łódzkich w 1981 r. – osoba odpowiedzialna: Marcin
Gawryszczak.
 Kwerenda w zbiorach archiwalnych i muzealnych realizowana na potrzeby nowej wystawy
stałej pt. „Obóz cygański w getcie łódzkim (1941-1942)”. Kwerenda umożliwiła prace nad
wystawą, a materiały pozyskane w jej wyniku wykorzystano w scenariuszu wystawy.
Została zrealizowana w: Archiwum Państwowym w Łodzi, Muzeum Martyrologicznym w
Żabikowie, Muzeum byłego niemickiego obozu zagłady Kulmhof nad Nerem,
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Stowarzyszeniu Romów w
Polsce. Osoby odpowiedzialne: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk.
 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. Osoby odpowiedzialne: 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 2021 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 świadectwem
merytorycznego poziomu Muzeum.
 Teka edukacyjna poświęcona Konstytucji 3 maja – Teka została wydana z okazji roku
konstytucji (Rok 2021. Rokiem Konstytucji 3 maja). Teka jest gotowym materiałem dla
Nauczycieli, składa się z 3 scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych, scenariuszom
towarzyszą zaś dodatkowe materiały w postaci zadań i tekstów źródłowych. W publikacji
znajdziemy również tekst z rysem historycznym i kalendarium oraz artykuł na temat obrazu
Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 r.” Teka uzupełniona jest o pliki pdf z
materiałami, które można pobrać ze strony internetowej Muzeum. Osoby odpowiedzialne:
Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat, Piotr Spólnicki, Konrad Cernielewski oraz Edyta
Łaszkiewicz (oprawa graficzna i przygotowanie do druku).
 „Tradycje i perspektywy Muzealnictwa Łódzkiego” – wydawnictwo powstało w oparciu o
materiały IV kolokwium Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, które
odbyło się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi z okazji 60-lecia Muzeum,
24 października 2019 r. Osoby odpowiedzialne (z ramienia Muzeum): Jacek
Wawrzynkiewicz,

Wioletta

Bernat,

Edyta

Łaszkiewicz

(opracowanie

wydawnicze/graficzne).
 Artykuł pt. „Historia nie musi być nudna. Sposoby na aktywizację uczestników zajęć
muzealnych

na

przykładzie

działalności

edukacyjnej

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi”, który znalazł się w tomie „Tradycje i perspektywy
Muzealnictwa Łódzkiego”. Autorka: Kamila Lutek-Urbaniak.
 Katalog do wystawy czasowej pt. „Historia-Propaganda-Sztuka”. Na skrzyżowaniu”.
Autorzy: Sebastian Adamkiewicz, Agnieszka Pawlak-Damska, Maria Szulc.
 Album „By przestała być sloganem demokracja - Strajk łódzkich studentów 1981r.” z
unikatowymi zdjęciami z okresu strajku oraz tekstami poświęconymi wydarzeniom ze
stycznia i lutego 1981 roku. Premiera wydawnictwa miała – ze względów pandemicznych charakter rozmowy online. Autor: Marcin Gawryszczak.
 W ramach serii wydawniczej „Drogi do Wolności” ukazała się publikacja pt. „Początki
łódzkiej NSZZ SOLIDARNOŚĆ”, która jest poświęcona początkom łódzkiej Solidarności i
jej funkcjonowaniu. Premiera książki miała miejsce 13 grudnia 2021 roku w 40. rocznicę
wybuchu Stanu Wojennego. Część pracy poświęcona była także przebiegowi Stanu
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Wojennego na terenie Łodzi i regionu. Autor: Przemysław Stępień; oprawa plastyczna:
Edyta Łaszkiewicz.
 Artykuł pt. „Stawka większa niż życie, ale naprawdę – akcje szpiegowskie Haliny KłąbSzwarc” na portalu tytus.edu.pl. Autorka: Agnieszka Pawlak-Damska.
 Artykuł pt. „Jak indyjski maharadża ratował polskie dzieci. Jam Sahib i ośrodek uchodźczy
w Balachadi” na portalu tytus.edu.pl. Autorka: Agnieszka Pawlak-Damska.
 Artykuł pt. „Nie będziemy głodne pracować”. Marsz Głodowy kobiet w Łodzi w lipcu
1981 r.” na portalu tytus.edu.pl. Autorka: Agnieszka Pawlak-Damska.
 Artykuł pt. „Jak oszukać zaborcę? Działalność edukacyjna Towarzystwa „Warta” na portalu
tytus.edu.pl. Autorka: Agnieszka Pawlak-Damska.
 Artykuł pt. „Jan Kowalewski – zapomniany łódzki bohater” [w:] „Przegląd Edukacyjny”
2021, nr 1(120), s. 2-6. Autor: Konrad Czernielewski.
 Artykuł pt. „Benedykt Pęczkowski – zapomniany bohater 1920 roku” [w:] „Przegląd
Edukacyjny” 2021, nr 2 (121), s. 5-7. Autor: Konrad Czernielewski.
 Artykuł pt. „Dowódcy Piechoty Dywizyjnej 26. Dywizji Piechoty [w:] „Rocznik
Skierniewicki. Studia z dziejów miasta i regionu” 2021, T. 1, s. 27-28. Autor: Konrad
Czernielewski.
 Artykuł pt. „Walki w mieście w myśli wojskowej Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej
(1918-1946)” [w:] Oblicza wojny, T. 3 (Miasto i wojna), red. W. Jarno i J. Kita, Łódź 2021,
s. 171-193. Autor: Konrad Czernielewski.
 „Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty
w okresie II wojny światowej. Katalog wystawy” – publikacja nawiązująca do ukończonej
wystawy stałej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Składają się na nią trzy teksty o
charakterze popularnonaukowym, nawiązujące tematycznie do węzłowych zagadnień
prezentowanych na wystawie. Dotyczą one realiów życia w okupowanej Łodzi i Kraju
Warty, funkcjonowania i zagłady Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz, a
także historii budowania pamięci o ofiarach niemieckiej okupacji Łodzi. Po każdej części
wprowadzającej w dane zagadnienie historyczne, czytelnik dociera do przewodnika
prowadzącego go główną ścieżką zwiedzania ekspozycji, prezentującego najważniejsze
eksponaty, rozwijającego treści przedstawione w poszczególnych salach. Autorzy:
Katarzyna Czekaj-Kotynia, Andrzej Janicki, Beata Kowska, Jakub Parol; oprawa graficzna:
Edyta Łaszkiewicz.
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 „Radogoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni. E-katalog wystawy wirtualnej” – to elektroniczna
publikacja dostępna bezpłatnie na stronie www.radogoszcz1945.pl w zakładce „e-katalog”.
Składają się na nią cztery teksty o charakterze popularnonaukowym nawiązujące
tematycznie do czterech części wystawy wirtualnej. Pierwszy z rozdziałów tego
wydawnictwa odnosi się do dochodzeń i procesów toczących się w sprawie zbrodni
popełnionych w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz w okresie niemieckiej
okupacji. Kolejny prezentuje walkę rodzin ofiar Radogoszcza o poznanie prawdy o losie
najbliższych im osób. Trzeci rozdział przedstawia odzwierciedlone w prasie z tamtego
okresu reakcje społeczeństwa Łodzi wobec wychodzących na jaw faktów dotyczących
działania niemieckiej placówki. Ostatni rozdział domyka historię prezentowaną na wystawie
wirtualnej i w e-katalogu opisem najważniejszych wyroków, jakie zapadły wobec
zbrodniarzy Radogoszcza. Autorzy: Dominik Ławski, Katarzyna Mateja-Maracz, Jakub
Parol; Edyta Łaszkiewicz (oprawa graficzna).
 Publikacja zwarta „Obóz cygański w getcie łódzkim (1941-1942)” to folder wystawy stałej.
Publikacja w formie popularno-naukowej łączy teksty o charakterze historycznym z
przystępnym w formie przewodnikiem po wystawie stałej w Kuźni Romów. Praca została
wydana w dwóch wersjach polsko/angielskiej. Wydawnictwo stanowi folder towarzyszący
wystawie i powstało w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi pochodzących z
dotacji celowe. Wydawnictwo jest dostępne bezpłatnie w budynku Kuźni Romów oraz w
wersji PDF do pobrania ze strony internetowej Muzeum. Autorzy: Marcin Gawryszczak,
Andrzej Grzegorczyk.
 Artykuł pt. „Historyczna diorama z getta Litzmannstadt [w:] „Memoria”, nr 42 (03/2021),
s. 4-7. Autor: Andrzej Grzegorczyk [i Adam Sitarek z Centrum Badań Żydowskich UŁ].
 Artykuł pt. „Kufer rodziny Schwarz” [w:] „Memoria”, nr 46 (07/2021), s. 8-11. Autor:
Andrzej Grzegorczyk.
 Artykuł pt. „Nowa wystawa stała „Obóz cygański w getcie łódzkim (1941-1942)” [w:]
„Memoria”, nr 50 (11/2021), s. 18-19. Autor: Andrzej Grzegorczyk.
 Artykuł pt. „Obóz cygański w getcie łódzkim (1941-1942)” [w:] „Zagłada Żydów. Studia I
Materiały”, r. 2021, nr 17, s. 463-485. Autor: Andrzej Grzegorczyk.
 Cykl sześciu artykułów do łódzkiego wydania Niedzieli, poświęconych tematyce
historycznej, w tym gettu łódzkiemu: „75 lat temu… Rocznica Tragedii Radogoskiej”;
„Żydzi w Łodzi. Część pierwsza”; „Żydzi w Łodzi. Część druga”; „Nowa wystawa w
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dawnym więzieniu na Radogoszczu”; „Nie byliśmy w stanie wszystkich wyspowiadać… w 40. rocznicę łódzkiego strajku studenckiego”; „Los łódzkiego Kościoła w czasie II wojny
światowej”. Autor: Marcin Gawryszczak.

VI. Działalność edukacyjna

W szeroko rozumianej działalności kulturalnej Muzeum, wszystkie inicjatywy i formy
realizacyjne służą jednemu celowi – edukacji historycznej społeczeństwa, a w tym szczególnie
młodzieży. Muzeum poprzez działalność edukacyjną popularyzuje wiedzę dotyczącą historii
narodu polskiego, przypomina ważne wydarzenia i postacie z historii Polski 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, spacery, gry. Odbiorcami tych form działalności są głównie,
chociaż nie tylko, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci
kierunków humanistycznych, dziennikarze prasy, radia, telewizji, a także osoby zainteresowane
historią i dziejami Polski oraz 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. Ten rok, podobnie jak 2020, w pewnym stopniu uniemożliwił realizację
zajęć edukacyjnych w ich standardowej formule. Pandemiczne warunki zmusiły zarówno
kontynuacje i ulepszanie rozwiązań wypracowanych w roku ubiegłym, jak i poszukiwanie
nowych form i sposobów dotarcia do jak najszerszej publiczności. I tu znowu należy podkreślić,
że pracownicy wszystkich Oddziałów Muzeum bardzo dobrze zaaklimatyzowali się w tej
sytuacji, szybko reagowali na zmiany, przygotowując ofertę zajęć adekwatną do panujących
zaostrzeń epidemiologicznych. W tym roku sprawozdawczym odbyły się zatem zajęcia
„stacjonarne”, w konwencjonalnej formule, jak i były przygotowane materiały edukacyjne online, które zostaną omówione w osobnym punkcie.
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A) Muzeum przy Gdańskiej
Każdy z Oddziałów Muzeum ma swoją stałą ofertę edukacyjną, uaktualnianą i dopasowywaną
do ważnych bieżących wydarzeń i rocznic. W Muzeum przy Gdańskiej oprócz takich
propozycji zajęć edukacyjnych, jest również przygotowywana oferta opracowana specjalnie do
powstających wystaw czasowych.
 Projekty edukacyjne
- Do maja 2021 r. w trybie zdalnym realizowany był projekt, zapoczątkowany w październiku
2020 r. pt. „Szyfry Wojny”. Zadanie zostało przygotowane we współpracy z Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP). Celem projektu było
doskonalenie zawodowe nauczycieli nauczania początkowego (kl. I-III szkół podstawowych)
oraz edukowanie w zakresie edukacji patriotycznej.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu z ramienia Muzeum były: Kamila LutekUrbaniak oraz Wioletta Bernat; z ramienia ŁCDNiKP – Aleksandra Proc.
W projekcie udział wzięło 10 nauczycieli wraz ze swoimi klasami. W ramach projektu w
2021 r. zrealizowano następujące działania:
 Konkurs dla nauczycieli na grę, która miała zostać wykonana w postaci karty pracy. W
grze, poprzez łamigłówki, szyfry i zadania, uczestnicy mieli dojść do rozwiązania
głównej zagadki. Nauczyciele w pracy nad grą mogli zaangażować swoją klasę. Prace
nadsyłane były do końca marca 2021 r. i w sumie udział w konkursie wzięło 10 osób.
 Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Szyfry wojny” – okres nadsyłania prac został
wyznaczony na koniec marca, ostatecznie udział w nim wzięło 46 uczestników.
 Dzielono się dobrymi praktykami w zakresie treści historycznych poprzez prezentację
lekcji modelowych w tematyce historycznej, która była tematem projektu:
* 28 kwietnia 2021 r. pod patronatem Muzeum, w SP nr 206 w Łodzi odbyła się lekcja
modelowa online, pt. „Polskie Symbole Narodowe”. W lekcji uczestniczyło 24 uczniów oraz
10 obserwujących nauczycieli.
* 12 maja 2021 r. pod patronatem Muzeum, w SP nr 24 w Łodzi odbyła się lekcja modelowa
online, pt. „Wiwat maj, piękny maj”. W lekcji uczestniczyło 26 uczniów oraz 10 obserwujących
nauczycieli.
 Podsumowanie projektu oraz ogłoszenie wyników konkursów odbyło się online, 10
czerwca 2021 r.
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- Do końca czerwca dokończono projekt realizowany od października 2020 r. w trybie zdalnym,
pt. „Czytam, bo lubię…” Za realizację projektu byli odpowiedzialni, z ramienia Muzeum:
Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat, Piotr Spólnicki, a z ramienia „Wydawnictwa
Literatura” – Robert Kubiak. We wszystkich 3 kategoriach wiekowych wzięło udział 30
nauczycieli i ich klasy. Celem projektu, organizowanego przez Muzeum wspólnie z
Wydawnictwem Literatura, była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Inspiracją do wspólnego działania stały się najnowsze książki wydane przez Wydawnictwo
Literatura, które poruszały tematykę historyczną. W projekcie zostały wykorzystane trzy tytuły
i każdy z nich jest skierowany był do innej kategorii wiekowej: Jest taka historia. Opowieść o
Januszu Korczaku (autorstwa Beaty Ostrowickiej; klasy III-IV SP); Niedokończona opowieść
Pepe (autorstwa Doroty Combrzyńskiej-Nogal; klasy V-VI SP) – 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;
Dzieci, których nie ma (autorstwa Renaty Piątkowskiej; dla klas VII-VIII SP i Szkół Średnich)
– książka opowiada o obozie dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi, który funkcjonował w
czasie II wojny światowej. W ramach projektu w 2021 r. zrealizowano następując działania:
 Etap II projektu – warsztaty online dla klas biorących udział w projekcie z użyciem
interaktywnych tablic edukacyjnych.
 Etap III projektu – konkursy plastyczne dla uczniów klas biorących udział w projekcie
(styczeń-marzec 2021 r.)
 Zdalne podsumowanie projektu z warsztatami dla nauczycieli – 12 maja 2021 r., z
udziałem 30 nauczycieli biorących udział w projekcie.
- W listopadzie 2021 r. rozpoczęto projekt pt. „Czy wojna jest dla dziewczyn”, który jest
inspirowany książką o takim samym tytule. Prowadzony jest wspólnie z Niepublicznym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Edukacji dla Przyszłości. Finał projektu planowany jest
na czerwiec 2022 r. Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację są: Kamila Lutek-Urbaniak
i Wioletta Bernat oraz (ze strony współorganizatora) Aleksandra Proc. Celem projektu są
działania w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli nauczania początkowego (klasy IIII SP) oraz edukowanie klas w zakresie edukacji patriotycznej, a także upowszechnianie
wiedzy o historii polski. W projekcie uczestniczy 10 nauczycieli ze swoimi klasami. W ramach
projektu w roku 2021 przeprowadzono następujące działania:
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 Spotkanie organizacyjne i zwiedzanie wystawy czasowej „Ewolucja polskiego
żołnierza XVIII-XIX w. Ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”.
 Udostępniono nauczycielom plik pdf z książką „Czy wojna jest dla dziewczyn”,
autorstwa Pawła Beręsewicza, w celu zapoznania z nią swojej klasy. Książka ta
ukazuje, jak wojna jest postrzegana przez małą dziewczynkę. Nauczyciel ma za zadanie
zapoznać klasę z książką do ferii zimowych (od 14 lutego 2022 r.)
 Planowany koniec projektu – czerwiec 2022 r.
- W październiku 2021 r. rozpoczęto, w przeważającej części zdalny, projekt edukacyjny pt.
„Czytam, bo lubię… II edycja”. Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację są Kamila
Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat, Piotr Spólnicki oraz, z ramienia Wydawnictwa Literatura
Rober Kubiak. W projekcie bierze udział 24 nauczycieli i ich klasy, w dwóch różnych
kategoriach wiekowych. Celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W
projekcie są wykorzystane dwa tytuły wydawnictw, a każdy z nich jest skierowany do innej
kategorii wiekowej: „Droga do gwiazd opowieść o Mikołaju Koperniku” (autorstwa Katarzyny
Ziemnickiej i Pawła Ziemnickiego) dla klas III-V SP oraz „Gen i już. Opowieść o Stefanie
Banachu” (autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel) dla klas VI-VIII SP. Podsumowanie projektu
planowane jest na czerwiec 2022 r. W roku 2021 zostały zrealizowane następujące działania:
 Etap I projektu (listopad-grudzień). Każdy nauczyciel miał za zadanie zapoznać swoją
klasę z książką, przypisaną do danej kategorii wiekowej.
 Zajęcia cykliczne
- Cykl wydarzeń w ramach „Tytki Seniora” – realizacja wznowiona od czerwca 2021 r. Zajęcia
odbywały się w jedną środę w miesiącu. Celem zajęć było zapewnienie seniorom dostępu do
kultury i upowszechnianie wiedzy o historii polski. W ramach zajęć odbyły się następujące
wydarzenia:
 30 czerwca 2021 r. – Finisaż wystawy „Szyfry Wojny” – kuratorskie oprowadzanie po
wystawie, poprowadzone przez jednego z autorów ekspozycji – Konrada
Czernielewskiego.
 30 lipca 2021 r. – zwiedzanie wystawy poświęconej historii więzienia przy ul.
Gdańskiej, z oprowadzaniem Kamili Lutek-Urbaniak.
 25 sierpnia 2021 r. – wykład poprowadzony przez Piotra Spólnickiego, pt. „Polska nie
tylko Piastów i Jagiellonów”.
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 24 września 2021 r. – wykład poprowadzony przez Konrada Czernielewskiego, pt.
„Historia Wojska Polskiego”
 20 października 2021 r. – wykład poprowadzony przez Konrada Czernielewskiego, pt.
„Łodzianie w drodze do niepodległej”.
 17 listopada 2021 r. – wykład poprowadzony przez Piotra Spólnickiego, pt. „Dał nam
przykład Bonaparte”.
 15 grudnia 2021 r. – wykłada poprowadzony przez Kamilę Lutek-Urbaniak, pt.
„Współcześni wobec śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza”.
- Cykl warsztatów rodzinnych – zajęcia wznowione od czerwca 2021 r., odbywały się raz w
miesiącu, najczęściej w niedzielę. Celem zajęć było zapewnienie dostępu do kultury rodzinom
i upowszechnianie wiedzy w zakresie historii polski, historii regionalnej oraz edukacji
patriotycznej. Osobami prowadzącymi zajęcia były: Kamila Lutek-Urbaniak i Wioletta Bernat.
Odbyły się następujące warsztaty:
 1 czerwca 2021 r. – Warsztaty Rodzinne na dzień dziecka – „Mistrz Szyfrów”.
 11 lipca 2021 r. – Warsztaty Rodzinne – „Muzealne Biuro detektywistyczne”.
 12 sierpnia 20021 r. – Warsztaty Rodzinne – „Muzealne biuro detektywistyczne”.
 19 września 2021 r. – Warsztaty Rodzinne – „Mistrz Szyfrów”.
 17 października 2021 r. – Warsztaty Rodzinne – „Ewolucja Polskiego Żołnierza”.
 28 listopada 2021 r. – Warsztaty Rodzinne – „Ziuk”.
 12 grudnia 2021 r. – Warsztaty Rodzinne – „Święta. Święta”.
 Oferta wakacyjna
- W okresie wakacyjnym realizowano specjalną ofertę, adresowaną do grup z półkolonii i
świetlic środowiskowych. Preferowany wiek uczestników wynosił 7-12 lat. Za realizację oferty
odpowiadała Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat oraz Piotr Spólnicki. Koordynatorką
była K. Lutek-Urbaniak. W tym czasie Muzeum proponowało następujące tematy:
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Zajęcia edukacyjne w Muzeum przy ul. Gdańskiej 13.

 Co to jest Muzeum? – zajęcia dedykowane grupom dzieci w przedziale wiekowym 6-8
lat. Zajęcia miały na celu wprowadzenie młodego widza w świat kultury i sztuki,
poznawał on takie pojęcia jak „kustosz”, „ekspozycja”, „eksponat”. Dzięki różnym
ciekawostkom i samodzielnym odkrywaniem uczestnicy byli wprowadzani w
tajemniczy świat muzealnika.
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 Zabawy plastyczne z godłem - zajęcia dedykowane grupom dzieci w przedziale
wiekowym 6-8 lat. Podczas warsztatów każdy uczestnik zdobywał podstawową wiedzę
na temat historii polskiego Godła, poznawał legendę o Lechu, Czechu i Rusie, a
następnie miał możliwość wykonać własnoręcznie orła wyklejanego z papieru. Zajęcia
odbywały się z wykorzystaniem wystawy edukacyjnej.
 Ziuk – opowieści o Józefie Piłsudskim w Łodzi - zajęcia dedykowane grupom dzieci w
przedziale wiekowym 9-12 lat. Na zajęciach uczestnicy poznawali okoliczności pobytu
Józefa Piłsudskiego w Łodzi w okresie od jesieni 1899 r. do wiosny 1900 r. Opowieść
była połączona z elementami gry muzealnej i rozwiązywaniem rebusów tematycznych.
Zajęcia odbywały się w przestrzeni wystawy stałej opowiadającej historię budynku
Muzeum – dawnego więzienia carskiego, w którym więziony był Józef Piłsudski.
 Rycerskie medaliony, patriotyczne pamiątki - czym jest ryngraf? - zajęcia dedykowane
grupom dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat. Na zajęciach uczestnicy dowiadywali się
m.in. czym jest ryngraf i co ma on wspólnego ze staropolską tradycją. Na koniec zajęć,
przy użyciu dostępnych materiałów, uczestnicy sami próbowali stworzyć własne
patriotyczne medaliony.

 Oferta jesienna, realizowana w okresie od października do grudnia 2021 r.
- Za realizację oferty odpowiadali Kamila Lutek-Urbaniak, Wioletta Bernat oraz Piotr
Spólnicki. Koordynatorką była K. Lutek-Urbaniak. Różne tematy przygotowano do wystawy
stałej i czasowej, ponadto, uzależnione były one od wieku uczestników.
 Gry muzealne – oferta do ekspozycji stałej, przeznaczona dla dzieci w wieku 9-12 lat.
Zajęcia miały formułę muzealnego biura detektywistycznego połączonego z krótką
prelekcją o zaginionych dziełach sztuki.
 Ziuk, opowieści o Józefie Piłsudskim - oferta do ekspozycji stałej, przeznaczona dla
dzieci w wieku 9-12 lat.
 Zwiedzanie wystawy stałej „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953” z
przewodnikiem. Zajęcia przeznaczone dla uczestników powyżej 12 roku życia.
 Lekcja muzealna Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Oferta do
ekspozycji stałej, przeznaczona dla uczestników powyżej 12 roku życia.
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 Żołnierz, kto to taki? – warsztat przeznaczony dla uczniów klas I-II SP, odbywający się
na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 I ty możesz zostać szpiegiem – warsztat przeznaczony dla uczniów klas I-II SP,
odbywający się na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Mistrz szyfrów – warsztat przeznaczony dla uczniów klas III-IV SP, odbywający się na
wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Bo w partyzantce nie jest źle – warsztat przeznaczony dla uczniów klas III-IV SP,
odbywający się na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Kapral Wojtek – żołnierz II Korpusu Polskiego – warsztat przeznaczony dla uczniów
klas III-IV SP, odbywający się na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Medale – warsztat przeznaczony dla uczniów klas V-VI SP, odbywający się na
wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Legionowe Twarze Niepodległości – lekcja muzealna przeznaczona dla uczniów klas
V-VI SP, odbywająca się na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Czy wojna jest dla dziewczyn? – lekcja muzealna przeznaczona dla uczniów klas V-VI
SP, odbywająca się na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Udział polskiego żołnierza w II wojnie światowej – lekcja muzealna przeznaczona dla
uczniów klas VII-VIII SP i Szkół Ponadpodstawowych, odbywająca się na wystawie
czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza”.
 Oprowadzanie po wystawie „Ewolucja polskiego żołnierza – zajęcia przeznaczone dla
uczniów klas VII-VIII SP i Szkół Ponadpodstawowych.
 Konkursy dla dzieci i młodzieży

- Poza konkursami zrealizowanymi w ramach projektów edukacyjnych Sekcja Edukacyjna
w Muzeum na Gdańskiej zorganizowała jeszcze dwa konkursy:
 Konkurs Plastyczny Polskie Symbole Narodowe, przeznaczony dla dzieci w wielu 6-9 lat,
był realizowany w okresie kwiecień-maj 2021 r. Został przygotowany we współpracy z
SP nr 30 w Łodzi oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego. Podsumowanie konkursu odbyło się online 18 maja 2021 r. Celem
konkursu było upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy o symbolach narodowych i
rozwój umiejętności plastycznych.
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Zadaniem uczestników było wykonanie płaskiej pracy plastycznej, przedstawiającej
polskie symbole narodowe (można było przedstawić jeden wybrany symbol lub
wszystkie trzy razem.) Kompozycja pracy mogła być wykonana według własnych
upodobań, dla oceniających ważna była kreatywność. Praca mogła być wykonana
dowolną techniką z pominięciem technik komputerowych. Wymaganym formatem pracy
było A3.
 Konkurs Plastyczny Z Ziemi Włoskiej do Polski, przeznaczony dla młodzieży szkolnej w
wieku 9-16 lat, odbywający się w okresie od czerwca do lipca 2021 r. Konkurs został
przygotowany we współpracy z Portem Lotniczym Łódź, który był też sponsorem
nagrody głównej. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat legionów
polskich we Włoszech, Mazurka Dąbrowskiego oraz rozwój umiejętności plastycznych.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, która swym wyrazem
nawiązywała do tytułu konkursu. Tematem przewodnim wykonanej pracy mogły być:
historia pieśni Legionów Polskich we Włoszech; Jan Henryk Dąbrowski i Legiony
Polskie; Józef Wybicki; Mazurek Dąbrowskiego – hymn narodowy. Praca miała być
wykonana na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek, kolaż i in., z
pominięciem technik komputerowych ) o formacie A3.
 Gry muzealne
- Mistrz Szyfrów – gra przygotowana do wystawy czasowej, prezentowanej do końca maja 2021
r., poświęconej postaci Jana Kowalewskiego. Gra w postaci karty pracy, z którą należało
chodzić po wystawie i szukać odpowiedzi na różne zagadki.
 Pikniki kryptologiczne
- W ramach obchodów Roku Jana Kowalewskiego w 2021 r. Muzeum wzięło udział w
Piknikach Kryptologicznych poświęconych postaci Jana Kowalewskiego. Odbyły się one w
Sulejówku (13 czerwca), Kowalu (15 sierpnia) i Lublinie (28 sierpnia). W ramach pikniku
Muzeum przygotowało stoisko z warsztatami dla dzieci oraz z ofertą książkową, a także
mobilny pokój zagadek. Stoisku towarzyszyła wystawa „Łodzianie dla Niepodległej”.
Pracownicy Muzeum przeprowadzali także rozmowę z Andrzejem Janeckim, pracownikiem
Biura Upamiętnień Urzędu Miasta Łodzi na temat bogatej biografii Jana Kowalewskiego i
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okoliczności odszyfrowania rosyjskich depesz w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Osobą odpowiedzialną za organizację z ramienia Muzeum była Sylwia Wielichowska.

Piknik kryptologiczny w Sulejówku – 13 czerwca.

 Działania edukacyjne online
- W związku z przedłużającą się sytuacją pandemiczną Sekcja Edukacyjna z Oddziału Muzeum
przy ul. Gdańskiej kontynuowała realizacje serii filmów edukacyjnych przeznaczonych dla
dzieci w wieku 7-12 lat z udziałem Pana Skarpetki. W 2021 r. powstało 9 filmów z tej serii.
Koordynatorem była Kamila Lutek-Urbaniak; za realizację odpowiadali: K. Lutek-Urbaniak,
Wioletta Bernat, Piotr Spólnicki (jako pan Skarpeta). Nagrania i montaż spoczywały na Arturze
Kamińskim oraz Mateuszu Jaśkiewczu. Większości filmów towarzyszą specjalnie utworzone
interaktywne tablice edukacyjne udostępnione razem z filmami, tablice te tworzyły: W. Bernat
i K. Lutek-Urbaniak. Wszystkie filmy zostały opublikowane na muzealnym profilu Facebook i
muzealnym kanale YouTube (podana łączna ilość wyświetleń i udostepnień – stan na
30.12.2021 r.):
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 Niedokończona opowieść Pepe. Przygody dziewczynki z Wołynia – premiera 29
stycznia – 500 wyświetleń i 6 udostepnień.
 Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku – premiera 22 stycznia – 843
wyświetlenia i 11 udostepnień.
 Od „Limanki” do Marszałków, czyli patroni łódzkich ulic – premiera 26 luty – 663
wyświetlenia i 7 udostępnień.
 Polskie Tradycje Wielkanocne – premiera 26 marca – 1018 wyświetleń i 12
udostepnień.
 Król Stanisław August Poniatowski i jego czasy – premiera 23 kwietnia – 1521
wyświetleń i 15 udostepnień.
 Święto Narodowe Trzeciego Maja i tradycja jego obchodów – premiera 5 maja – 294
wyświetlenia i 3 udostepnienia.
 Tadeusz Kościuszko – obrońca wolności i Konstytucji 3 maja – premiera 21 maja –
305 wyświetleń i 4 udostepnienia.
 Rycerskie medaliony, patriotyczne pamiątki – czym jest ryngraf ? – premiera 18
czerwca – 332 wyświetlenia.
 Pan Skarpeta szuka artefaktów – premiera 27 lipiec – 359 wyświetleń i 4
udostępnienia.
- Inne filmy opracowane przez Sekcje Edukacyjną:
 Z okazji Narodowego dnia pamięci o żołnierzach wyklętych – wykład/film pt.
Żołnierze Wyklęci. Łódzkie wątki. – opracowanie merytoryczne, nagranie w aplikacji
ZOOM, montaż – Kamila Lutek-Urbaniak – premiera 1 marca 2021 (Facebook) –
820 wyświetleń i 10 udostępnień.
 Życzenia na Dzień Dziecka – w filmie wystąpili pracownicy Sekcji Edukacyjnej oraz
Sekcji Naukowej – nagranie i montaż: Mateusz Jaśkiewicz – premiera 1 czerwiec –
500 wyświetleń i 5 udostepnień.
 Dwa filmy prezentowane na wystawie czasowej „Ewolucja polskiego żołnierza …”:
Partyzant w lesie czyszczący broń – opracował i wystąpił Konrad Czernielewski;
Historia oręża polskiego w zarysie: od drużyn Mieszka I po upadek Rzeczypospolitej
Obojga Narodów – opracowanie: Kamila Lutek-Urbaniak – wystąpili: K. LutekUrbaniak i Piotr Spólnicki – w roli lektora: Przemysław Stępień. Oba filmy nagranie
i montaż: Mateusz Jaśkiewicz i Artur Kamiński (premiera 15 sierpień – otwarcie
wystawy).

66

 Dwa filmy w ramach realizacji II etapu projektu edukacyjnego – Czytam, bo
lubię….” – II edycja – oba nagrane 29 grudnia. Filmy zostały udostępnione
uczestnikom projektu 10 stycznia 2022 r.: Opowieści o Mikołaju Koperniku –
opracowanie Wioletta Bernat; wystąpili W. Bernat i Pan Skarpeta (Piotr Spólnicki);
Opowieści o Stefanie Banachu – opracowanie i wystąpienie: Piotr Spólnicki. Oba
filmy nagrał i zmontował: Mateusz Jaśkiewicz.
 Inne (prelekcje, wykłady, spacery i udział w imprezach edukacyjnych poza
Muzeum)
- Oprowadzenie grupy młodzieży z Liceum Cosinus po Starym Cmentarzu, Szlakiem Pamięci
Bohaterów Walk o Niepodległość Polski – Konrad Czernielewski (17 czerwca)
- Prelekcja dla III klasy II LO (w w/w szkole) pt.: Tadeusz Kościuszko. Obywatel świata –
Konrad Czernielewski (17 września).
- Udział w całodniowych warsztatach strzelecko-patriotycznych, które zostały zorganizowane
przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i miały miejsce w Klubie
Sportowym „Społem”. W warsztatach uczestniczyły drużyny z 10 łódzkich szkół
podstawowych

(klasy

VI-VIII).

Na

warsztatach

Kamila

Lutek-Urbaniak,

Konrad

Czernielewski i Wioletta Bernat opowiadali o umundurowaniu żołnierza września 1939 r. oraz
o Armii „Łódź” (22 września).
- Prelekcja pt.: Łascy lotnicy 1920-1945 (Stanisław Skarżyński, Wacław Włodarczyk, Lesław
Szczerbiński i Aleksander Wlazło), w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Lotników
Łaskich w Teodorach – Konrad Czernielewski (15 października).
- Udział w warsztatach patriotycznych, które zostały zorganizowane przez Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i miały miejsce w siedzibie Ośrodka. Odbiorcami
warsztatów byli nauczyciele – łącznie 36 osób z 14 szkół. Na warsztatach Kamila LutekUrbaniak, Piotr Spólnicki i Wioletta Bernat opowiadali o możliwość skorzystania z muzealnej
oferty edukacyjnej w ramach edukacji historycznej, regionalnej i patriotycznej (1 grudnia).
B) Oddział Martyrologii Radogoszcz
W 2021 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz realizowano regularną ofertę edukacyjną
nawiązującą do wystawy stałej pt. „Zabrał ich ogień…” Założeniem tej oferty jest optymalne
rozszerzenie grupy odbiorców działań edukacyjnych Oddziału, tak aby objęła ona
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najmłodszych odbiorców kultury (dzieci od 3. roku życia), poprzez dzieci i młodzież szkolną,
osoby dorosłe oraz seniorów. Implikuje to konieczność różnicowania metodycznego
aktywności z zakresu edukacji muzealnej i kulturowej tak, aby dostosować je optymalnie do
wieku, potrzeb i predyspozycji poznawczych, emocjonalnych i sensorycznych każdego typu
odbiorców. O ile zatem propozycje edukacyjne dla młodszych uczestników kultury bazują na
grywalizacji, aktywności manualnej, dostarczaniu bodźców multisensorycznych, propozycje
dla osób dorosłych i seniorów w większym stopniu ukierunkowane są na rozwijanie
zainteresowań historycznych oraz sytuowanie informacji w kontekście doświadczeń osobistych
i wiedzy uprzedniej uczestników kultury. Nadmienić również należy, że w 2021 r. na realizację
oferty edukacyjnej Oddziału oraz jej zasięg i frekwencję wpływały wciąż warunki pandemii
COVID-19 i związane z nią obostrzenia dotyczące wizyt grup zorganizowanych w instytucjach
kultury.

 Realizowana w 2021 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz regularna oferta
edukacyjna obejmowała opisany niżej wachlarz propozycji:
- Jaki znak Twój? - wiek uczestników: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej
To zajęcia dla najmłodszych uczestników kultury, w trakcie których dzieci poznają
polskie symbole narodowe i ich pochodzenie, dowiadują się dlaczego są one takie ważne dla
Polaków i w jaki sposób w okresach zaborów i wojen wspierały ich dążenie do niepodległości.
Starsi uczestnicy poznają także symbole wykorzystywane do walki z okupantem w czasie II
wojny światowej.
- Muzeum bez tajemnic! – wiek uczestników: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej.
Warsztat zróżnicowany tematycznie w zależności od grupy wiekowej uczestników.
Przedszkolaki dowiadują się co to jest muzeum, po co istnieje, jakie przedmioty można w nim
znaleźć. Poznają prawdziwe eksponaty, oglądają zgromadzone na wystawie przedmioty
codziennego użytku sprzed prawie 100 lat. Starsze dzieci dowiadują się również na czym
polega praca muzealnika i dlaczego przechowywanie pamiątek przeszłości jest tak ważne dla
naszej kultury.
- Gra muzealna: „Tajemnice Litzmannstadt – wiek uczestników: szkoła podstawowa klasy IVVI.
Odkrywanie historii jest jak poszukiwanie skarbów. Tym skarbem jest dla uczestników
gry wiedza i pamięć o przeszłości Łodzi. Uczestnicy zajęć rozwiązują zadania i łamigłówki,
wspierani przez sympatycznego pomocnika z przeszłości – bałuciarza Dyzia. Zajęcia toczą się
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zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i sali dydaktycznej, a zadania trudnością są dostosowane
każdorazowo do danej grupy wiekowej.
- Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w Kraju Wartywiek uczestników: szkoła podstawowa klasy IV-VI.
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

niemieckiemu

okupantowi.

Ich

zadaniem

jest

przygotowanie

infografiki

podsumowującej zgromadzone przez nich wiadomości.
- Okupacyjna rozgrywka – zajęcia edukacyjne oparte o grę planszową – wiek uczestników:
szkoła podstawowa klasy VII-VIII.
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.
- Kampania Wrześniowa – palcem po mapie – wiek uczestników: szkoła ponadpodstawowa.
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.
- Opowieści o historii: zapomniane dzieła – zapomniani artyści – wiek uczestników: szkoła
ponadpodstawowa.
Warsztaty historyczno-artystyczne przeznaczone dla odbiorców powyżej 12. roku życia.
W ich trakcie uczestnicy poznają twórców łódzkich pomników historycznych i sami mają
możliwość stworzenia dzieła sztuki.
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Zajęcia edukacyjne w Oddziale Martyrologii Radogoszcz

- Przez Kraj Warty do Radogoszcza – wiek uczestników: szkoła ponadpodstawowa.
Lekcja muzealna rozgrywa się w przestrzeni wystawy stałej pt. „Zabrał ich ogień…”
Uczestnicy 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.
- #Radogoszcz – wiek uczestników: szkoła ponadpodstawowa.
Zajęcia dla młodzieży będące odpowiedzią na kulturę obrazkową, w jakiej żyjemy. W
trakcie warsztatu uczestnicy zwiedzają wystawę stałą pt. „Zabrał ich ogień...”, a następnie
bazując na jej treści i przekazie tworzą kontent do mediów społecznościowych w wybranej
przez siebie formule.
- Znaczenie rzeczy: muzeum, historia, kultura, pamięć – wiek uczestników: szkoła
ponadpodstawowa.
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Warsztat dla młodzieży łączący ze sobą zwiedzanie wystawy stałej Zabrał ich ogień… z
edukacją kulturalną, skupiającą się na roli muzeum i przechowywanych w nim artefaktów w
zachowaniu pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach.
- Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar i katów Litzmannstadt w kontekście polityki niemieckiej
wobec Polaków w Kraju Warty – wiek uczestników: uczestnicy powyżej 14. roku życia, osoby
dorosłe, seniorzy.
Spotkanie rozpoczyna się od merytorycznego wprowadzenia uczestników w zagadnienie
polityki terroru i wyniszczenia, jaką Niemcy stosowali wobec Polaków w Kraju Warty.
Uczestnikom prezentowana jest też historia więzienia na Radogoszczu i zagłady jego więźniów.
W czasie spotkania wykorzystywana jest metoda „Historii w 6 słowach”. Uczestnicy zajęć
zapoznają się z materiałami źródłowymi prezentującymi sylwetki wybranych postaci
związanych z historią okupowanej Łodzi i radogoskiego więzienia. Tworzą własne
opowiadania, podejmują dyskusję o wyborach moralnych i etycznych dokonywanych przez
ludzi w obliczu zagrożenia, wojny, śmierci.
- Quest: Radogoskie miejsca pamięci - wiek uczestników: bez ograniczeń.
Gra terenowa 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.
- Zajęcia okolicznościowe: Święta w Litzmannstadt – wiek uczestników – bez ograniczeń.
W okresie około świątecznym dodatkową, okolicznościową propozycją dla wszystkich
grup odbiorców był warsztat pt. „Święta w Litzmannstadt”, odnoszący się do realiów życia w
okupowanej Łodzi i Kraju Warty, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i przebiegu
świąt Bożego Narodzenia w okresie okupacji niemieckiej. W części warsztatowej uczestnicy
własnoręcznie przygotowują ozdoby choinkowe metodami „okupacyjnymi”.

 Projekt edukacyjny Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych

- W 2021 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz realizowany był projekt edukacyjny
współfinansowany ze środków programu „Patriotyzm Jutra” pn. Na tropie tajemnic łódzkich
bohaterów wojennych. W ramach tego projektu pracownicy Oddziału opracowali grę miejską
oraz mega-grę planszową, których fabuła opiera się na biografiach łódzkich bohaterów walki o
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wolność w okresie II wojny światowej. Obie propozycje weszły również do regularnej oferty
edukacyjnej Oddziału.

Uczestnicy gry miejskiej organizowanej w ramach projektu „Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych”

 Gra miejska: Łódzcy bohaterowie. Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych –
wiek uczestników: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, dorośli, seniorzy.
Jest to gra terenowa rozgrywająca się w centrum Łodzi. Uczestnicy poznają fikcyjną
postać: Edmunda Strzeleckiego, który przybywa do miasta w styczniu 1945 r., żeby
odnaleźć łódzkich konspiratorów. Razem z nim gracze przemierzają ulice miasta,
poznają biografie kolejnych bohaterów i rozwiązują zadania. Pakiety gry można
bezpłatnie pobrać w oddziałach Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
 Mega-gra planszowa: Łódzcy bohaterowie. Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów
wojennych – wiek uczestników: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, dorośli,
seniorzy. W trakcie rozgrywki na giga-planszy uczestnicy poznają sylwetki
bohaterskich łodzian z okresu II wojny światowej – Maryli Biedermann, Marii Eugenii
Jasińskiej, Haliny Kłąb, Stanisławy Leszczyńskiej, Janusza Włodarskiego, Kazimierza
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Tomczaka. Rozwiązują zadania, poznają ciekawostki historyczne i sprawdzają, jak się
żyło w Łodzi w styczniu 1945 r.
 Lekcje muzealne i warsztaty

W 2021 r. w lekcjach muzealnych i warsztatach zorganizowanych przez Oddział
Martyrologii Radogoszcz wzięło udział łącznie 1058 osób. W poniższym zestawieniu wzięto
pod uwagę zajęcia realizowane w Oddziale, jak i poza jego siedzibą. Wykaz nie obejmuje
natomiast aktywności realizowanych w ramach cyklów wydarzeń (np. Czwartki Seniora,
Rodzinny Radogoszcz), które omówione są odrębnie.
Tytuł zajęć

Łączna liczba uczestników

Jaki znak Twój?

137

Muzeum bez tajemnic!

37

Tajemnice Litzmannstadt

109

Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w 33
okupowanej Łodzi i w Kraju Warty
Okupacyjna rozgrywka
110
Przez Kraj Warty do Radogoszcza

128

#Radogoszcz

81

Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar i katów Litzmannstadt w 5
kontekście polityki niemieckiej wobec Polaków w Kraju
Warty
Radogoskie miejsca pamięci
101
Święta w Litzmannstadt

105

Gra miejska: Łódzcy bohaterowie. Na tropie tajemnic 180
łódzkich bohaterów wojennych
Mega-gra planszowa: Łódzcy bohaterowie. Na tropie 32
tajemnic łódzkich bohaterów wojennych
RAZEM
1058

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2021 r.
Odpowiedzialni za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska, Dominik Ławski,
Mateusz Jaśkiewicz.
73

 Prelekcje, wykłady, odczyty
Prelekcje i wykłady prowadzone przez pracowników merytorycznych Oddziału
Martyrologii Radogoszcz realizowane są zarówno w siedzibie Oddziału 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 2021 r. działania polegające na prowadzeniu
wykładów i prelekcji zostały ograniczone. W tabeli poniżej wyszczególniono prelekcje,
wykłady, odczyty zrealizowane przez pracowników Oddziału w formule stacjonarnej, z
pominięciem tego rodzaju aktywności realizowanych w ramach cyklów tj. Czwartki seniora,
które omówione są odrębnie.

Tytuł zajęć

Łączna liczba uczestników

Wakacje w stylu retro

46

Sztuka inspirowana historią Radogoszcza

1

Intelligentzaktion i prześladowania łódzkiej inteligencji w 16
latach 1939-1940
Łódzkie bohaterki II wojny światowej
6
Prelekcje w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi

107

RAZEM

176

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2021 r.
Odpowiedzialni za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska, Jakub Parol.

 Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne
W 2021 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz realizowane były dwa cykle spotkań
tematycznych: Czwartki seniora oraz Rodzinny Radogoszcz. Oprócz tego organizowane były
oprowadzania kuratorskie i oprowadzania tematyczne, ukierunkowane na przybliżenie
zwiedzającym określonego zjawiska historycznego prezentowanego na wystawie stałej.
Nauczycielom i pracownikom oświaty dedykowane były spotkania o charakterze
metodycznym, promujące ofertę historyczną i edukacyjną Muzeum w środowisku
oświatowym. Wykaz tego rodzaju aktywności znajduje się poniżej.
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 Czwartki seniora
W Oddziale Martyrologii Radogoszcz, średnio raz w miesiącu, 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 2021 r., ze względu na utrzymującą się pandemię COVID-19, nie wszystkie
propozycje przygotowane w Oddziale z myślą o seniorach znalazły swoich odbiorców. W
poniższym zestawieniu uwzględnione zostały te spotkania, które rzeczywiście doszły do
skutku. Łącznie wzięły w nich udział 33 osoby.
Tytuł zajęć

Data

Oprowadzanie po wystawie stałej pt. „Zabrał ich ogień…” 11 marca 2021
skierowane do seniorów
Śladami pamięci o Radogoszczu – spacer dla seniorów

08 lipca 2021

Powstanie Warszawskie – prelekcja dla seniorów

12 sierpnia 2021

Wakacje w stylu retro – prelekcja dla seniorów

09 września 2021

Intelligentzaktion i prześladowania łódzkiej inteligencji w latach 04 listopada 2021
1939-1940
LICZBA UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE

33

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2021 r.
Osoby odpowiedzialne za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska,
Dominik Ławski, Jakub Parol.

 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 2021 r. cieszyły się one dosyć dużą popularnością i skorzystały z nich
łącznie 82 osoby, w ramach spotkań wyszczególnionych w tabeli poniżej.
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Tytuł zajęć

Data

Tajemnice Litzmannstadt - Rodzinne oprowadzanie w 14 marca 2021
przestrzeni wystawy stałej
Radogoskie gry wojenne

30 maja 2021

Quest: Radogoskie Miejsca Pamięci

13 czerwca 2021

Przygody bałuciarza Dyzia

11 lipca 2021

Warsztaty pt. Kampania wrześniowa - palcem po mapie

12 września 2021

Warsztaty pt. Wojenne symbole

07 listopada 2021

Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych - 05 grudnia 2021
gigantyczna gra planszowa
LICZBA UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE

82

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2021 r.
Osoby odpowiedzialne za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska,
Dominik Ławski.

 Oprowadzania
Wystawa stała w Oddziale Martyrologii Radogoszcz dostępna jest dla zwiedzających
bezpłatnie. Chcąc popularyzować wśród mieszkańców Łodzi i regionu historię II wojny
światowej oraz upamiętniać ofiary niemieckiej okupacji w Kraju Warty, edukatorzy Oddziału
organizują oprowadzania po ekspozycji stałej pt. „Zabrał ich ogień…”, w czasie których
szczegółowo przedstawiają wybrane wątki omawiane na wystawie, zwracają uwagę
zwiedzających na najciekawsze eksponowanych obiektów, przybliżają historię Rozszerzonego
Więzienia Policyjnego Radogoszcz i dramatyczne fakty dotyczące jego zagłady.
Oprowadzania kuratorskie prowadzone są przez twórców wystawy, którzy są
ekspertami w zakresie treści tworzących narrację ekspozycji. Tego rodzaju oprowadzania
organizowane są przy okazji ważnych rocznic, obchodów czy imprez miejskich.
Oprowadzania tematyczne prowadzone są przez edukatorów Oddziału. Koncentrują się one
wokół wybranego zagadnienia historycznego prezentowanego na ekspozycji. Najczęściej są
elementem oferty weekendowej, skierowanej do szerokiego grona odbiorców indywidualnych.
Oprowadzania edukacyjne stanowią element oferty komercyjnej, skierowane są przede
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wszystkim do grup zainteresowanych wizytą na wystawie pod kierunkiem muzealnego
przewodnika.
Łącznie w oprowadzaniach po wystawie stałej pt. „Zabrał ich ogień…” w 2021 r. wzięło
udział 767 osób. Szczegółowy wykaz liczby uczestników w poszczególnych kategoriach tych
aktywności znajduje się w tabeli poniżej.
Tytuł zajęć

Liczba uczestników

Oprowadzania kuratorskie

30

Oprowadzania tematyczne

48

Oprowadzania edukacyjne

689

LICZBA UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE

767

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2021 r.
Osoby odpowiedzialne za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska,
Dominik Ławski, Jakub Parol.

 Spotkanie metodyczne dla nauczycieli i edukatorów
Spotkania metodyczne dla nauczycieli, wychowawców, instruktorów i animatorów z
obszaru edukacji i oświaty organizowane są w Oddziale Martyrologii Radogoszcz cyklicznie,
na początku roku szkolnego, zwykle we wrześniu. W 2021 r. zorganizowano dwa takie
spotkania. Obejmowały one metodyczne oprowadzanie po wystawie stałej. W jego trakcie
uczestnicy nie tylko poznali ścieżkę zwiedzania radogoskiej ekspozycji, ale informowani byli
również o powiązaniach poszczególnych jej elementów z podstawą programową nauczania
przedmiotów humanistycznych. Oprowadzanie metodyczne przygotowuje uczestników do
przekazania podstawowych treści związanych z wystawą własnym uczniom i podopiecznym.
Istotnym elementem spotkań metodycznych jest również prezentacja aktualnej oferty
edukacyjnej Oddziału. Pracownicy szkolnictwa i oświaty mogą dzięki temu poznać szczegóły
dotyczące poszczególnych zajęć, jakie prowadzone są przez edukatorów Oddziału, uzyskać
informacje dotyczące ich celów, przebiegu, wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych i
materiałów. W 2021 r. w spotkaniach metodycznych wzięło udział łącznie 17 osób. Zaznaczyć
jednak należy, że na współpracę szkół z instytucjami kultury w tym roku wciąż oddziaływały
negatywnie warunki pandemii COVID-19.
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Terminy wydarzenia: 17 września 2021 r., 21 września2021 r.
Liczba uczestników: 17
Osoby odpowiedzialne za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska,
Dominik Ławski

 Lekcje online
Warunki pandemii COVID-19 i związanej z nią edukacji zdalnej wpłynęły na
opracowanie w MTN oferty zajęć muzealnych realizowanych w formule on-line. W Oddziale
Martyrologii Radogoszcz w 2021 r. przygotowano propozycje dwóch lekcji zdalnych.
- Wojenne dzieciństwo – codzienność w Łodzi pod niemiecką okupacją – wiek uczestników:
szkoła podstawowa .
Zajęcia edukacyjne poświęcone są tematyce realiów życia dzieci i młodzieży w Łodzi w
okresie II wojny światowej. Zajęcia rozpoczyna projekcja filmu poświęconego codzienności
Polaków w Kraju w Warty. Następnie uczestnikom prezentowane są ciekawostki związane z
życiem dzieci i młodzieży w Łodzi pod okupacją. Na podstawie wiadomości pozyskanych w
filmie i wiedzy z innych źródeł, uczestnicy muszą stwierdzić, czy dana ciekawostka jest
prawdziwa czy fałszywa. Każda z ciekawostek jest pretekstem do rozmowy z czytelnikami o
najważniejszych problemach związanych z realiami życia w okupowanym mieście, takimi jak:
praca przymusowa dzieci, segregacja rasowa, ograniczenia aprowizacyjne, zarządzenia
dyskryminacyjne. W podsumowaniu zajęć uczestnicy starają się odtworzyć dzień z życia
dziecka/nastolatka w Łodzi w okresie II wojny światowej.
- Ludzie ludziom zgotowali ten los – historia więzienia na Radogoszczu – wiek uczestników:
szkoła ponadpodstawowa.
Zajęcia rozpoczyna projekcja filmu o historii Rozszerzonego Więzienia Policyjnego
Radogoszcz. Następnie z uczestnikami podejmowana jest dyskusja na temat wyborów
moralnych podejmowanych przez Polaków w okresie II wojny światowej, na przykładzie
wachmanów (strażników) radogoskiego więzienia. Celem zajęć jest nakreślenie różnych
postaw moralnych przyjmowanych przez ludzi wobec sytuacji ekstremalnych, jakie niesie ze
sobą wojna oraz próba zdefiniowania motywów, jakie determinują określone postawy.
Podsumowaniem zajęć jest zadanie polegające na przytoczeniu argumentów „oskarżenia” i
„obrony” w hipotetycznym procesie radogoskich strażników.
Termin realizacji: styczeń-grudzień 2021 r.

78

Osoby odpowiedzialne za realizację: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Beata Kowska, Mateusz
Jaśkiewicz, Dominik Ławski.
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:
a) Stacja Radegast – pamięć miejsca i miejsce pamięci
b) Łódzkie getto 1940-1944
c) „W getcie nie ma dzieci – są mali Żydzi”. Dzieci w getcie.
d) Żydzi zachodnioeuropejscy w getcie łódzkim
e) Obóz cygański w getcie 1941–1942
f) Obóz przy ul. Przemysłowej. Los polskich dzieci w okresie okupacji.
g) „Życie niewarte życia?”. Los pacjentów szpitala psychiatrycznego przy ul.
Wesołej.
h) Zagłada na prowincji. Getta na terenie Kraju Warty 1940-1942
i) Kulmhof – pierwszy niemiecki obozu zagłady
j) Strategia przetrwania – strategie pomocy w getcie łódzkim
W 2021 r. przeprowadzono 11 standardowych oprowadzań, w których udział wzięło
238 osób. Odbyły się 3 lekcje muzealne, w których udział wzięły 84 osób. Dodatkowo
zorganizowano inne wydarzenia: 1 prelekcję, 1 spektakl teatralny, Noc Muzeów oraz 6
wydarzeń plenerowych, w których udział wzięło 635 osób. W Kuźni Romów przeprowadzono
12 standardowych oprowadzań, w których wzięło udział 118 osób.
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 Prelekcje, wykłada, odczyty
- Marcin Gawryszczak, Biblioteka Miejska w Łodzi – filia „Słówka”, pt. Obóz cygański w
getcie w łódzkim (1941-1942), (9 czerwca).
- Andrzej Grzegorczyk, Centrum Kultury Młodych – Klub Dąbrowa, pt. Getto łódzkie (19401944), (17 września).
 Spotkania o charakterze cyklicznym
- Organizacja cyklu związanego z upamiętnieniem 80. rocznicy utworzenia obozu cygańskiego
w getcie łódzkim, w ramach projektu „Dzieje obozu cygańskiego w getcie łódzkim. Wystawa
stała w Kuźni Romów.”, realizowanego w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych” oraz
dotacji Urzędu Miasta Łodzi. Odbyło się sześć wykładów:
 Adam Bartosz, Romowie w Polsce od średniowiecza do XX wieku, wykład online (25
maja).
 prof. Sławomir Kapralski, Zagłada Romów – dlaczego tak niewiele mówimy i niewiele
wiemy?, wykład online (22 czerwca).
 Andrzej Grzegorczyk, Dzieje obozu cygańskiego w getcie łódzkim, wykład online (27
lipca).
 Agnieszka Caban, Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej i jej
upamiętnienia, wykład online (28 września).
 Katarzyna Markowska, Współczesna kobieta romska. Stereotypy, obyczaje, tradycje (26
października).
 Marcin Gawryszczak, Bogdan Galas, Maria Szulc, Organizacja ośmiu spacerów po
terenie dawnego obozu cygańskiego (lipiec-październik; liczba uczestników: 70 osób).
 Spotkania historyczne, promocje, inne wydarzenia kulturalne
- Udział w programie TVP3 z serii „16 milimetrów historii”, poświęconego historii getta
łódzkiego – Andrzej Grzegorczyk.
- Udział w projekcie Turniej Debat Oksfordzkich Odzyskani Bohaterowie organizowanym
przez Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowie Mazowieckiej (Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi było partnerem projektu), jako juror oraz ekspert w pięciu
debatach: „Najwłaściwszą postawą polskiego patrioty w czasie II wojny światowej była walka
zbrojna”, „W warunkach okupacji niemieckiej interes narodu i państwa polskiego był
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ważniejszy, niż przestrzeganie powszechnie uznawanych norm moralnych”, „Kobiety były
bardziej predysponowane do zagranicznej łączności kurierskiej w czasie II wojny światowej
niż mężczyźni”, „Z perspektywy żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie słuszniejszym
wyborem było pozostanie po II wojnie światowej na emigracji niż powrót do Polski”, „Postać
Janusza Korczaka niesłusznie zdominowała pamięć o Domu Sierot” – Marcin Gawryszczak.
- Udział w projekcie Turniej Debat Oksfordzkich „O Puchar Marszałka Województwa
Opolskiego” organizowany przez Instytut Śląski (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi było partnerem projektu), jako juror oraz ekspert w dwóch debatach: „Jako osoba
posiadająca cenną pamiątkę rodzinną z powstań śląskich, oddałabym/oddałbym ją do
Archiwum Państwowego”, „Wojciech Korfanty był najlepszym z możliwych liderów polskiej
społeczności na Górnym Śląsku po I wojnie światowej” – Marcin Gawryszczak.
- Udział w projekcie Sparingowe Debaty Oksfordzkie „Ad Vocem” organizowany przez
Instytut Pileckiego, jako juror oraz ekspert w jedenastu debatach: „Pałac Kultury i Nauki w
Warszawie jako symbol systemu totalitarnego powinien zostać zburzony”, „Po upadku systemu
komunistycznego międzynarodowy trybunał powinien był osądzić osoby odpowiedzialne za
stan wojenny”, „Strajkujący w grudniu 1970 roku walczyli bardziej o wolność niż o chleb”, „7
października jest lepszą datą na obchodzenie Narodowego Święta Niepodległości niż 11
listopada” – Marcin Gawryszczak.
- Dzień studyjny dla studentów Freie Universitat Berlin, realizujących projekt: „Research and
Memory of the Porajmos in Poland and Germany” – Andrzej Grzegorczyk, Marcin
Gawryszczak.
- Spacer upamiętniający szlak deportowanych w trakcie likwidacji getta (wydarzenie odbywało
się w ramach uroczystości 77. rocznicy lkwidacji getta) – Marcin Gawryszczak.
- Spacer po miejscu pamięci – stacji Radegast, (wydarzenie odbywało się w ramach
uroczystości 77. rocznicy lkwidacji getta) – Maria Szulc.
- Organizacja wizyty na terenie obozu romskiego dla przedstawicieli Fundacji – Bildungswerk
Stanisław Hant z Kassel – Bogdan Galas.
- Organizacja spektaklu „Żebyś przeżyła Wojnę”, autorstwa: Anny Rakowskiej i Karoliny
Zajdel, realizowanej w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi (18 października, liczba
uczestników: 40 osób).
 Wykłady online
- Maria Szulc, Getto łódzkie w muzeach świata (12 marca).

81

- Andrzej Grzegorczyk, Film z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, (7 kwietnia).
- Marcin Gawryszczak, Stosunki polsko-żydowskie w Łodzi do 1939 r., (9 kwietnia).
- Andrzej Grzegorczyk, Stosunku polsko-żydowskie w Łodzi podczas II WŚ, (7 maja).
- Maria Szulc, Stosunki polsko-żydowskie po 1945 r., (4 czerwca).
- Bogdan Galas, Żydzi zachodnioeuropejscy w getcie łódzkim, (15 października).

VII. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze

W roku 2021 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 utrzymująca się od 2020 r. sytuacja epidemiologiczna także w tym
aspekcie działania Muzeum wpłynęła na obowiązujące do tej pory standardy organizowania
imprez masowych. Znowu okazało się, że pewne przedsięwzięcia, w zależności od sytuacji
epidemiologicznej, nie mogą być dostępne dla większej liczby osób. Zrezygnowano z imprez
masowych jak uroczystości upamiętniające likwidację więzienia na Radogoszczu czy wernisaż
II części nowej wystawy stałej na Radogoszczu. Na uroczystości i spotkania organizowane,
zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych, zaczęły obowiązywać zapisy i limity wpuszczanych
osób – aby w ten sposób zminimalizować ryzyko zarażenia. Niezależnie jednak od tych
trudności, nie rezygnowano z podejmowania różnych inicjatyw i na bieżąco, jeśli była taka
potrzeba reagowano zmieniając np. formułę spotkań z „standardowych/stacjonarnych” na
udostępnianych online. Z całą pewnością nie można bowiem stwierdzić, że sytuacja
epidemiologiczna wpłynęła w jakiś sposób na ograniczenie działalności Muzeum. Najlepiej
będą świadczyć o tym różne inicjatywy podejmowane w ubiegłym roku.
Z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2021 warto wymienić następujące:
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 Obchody upamiętniające 76. rocznicę likwidacji więzienia na Radogoszczu i końca
okupacji niemieckiej w Łodzi, 19 stycznia 2021 r.
Ze względu na panujące warunki pandemii, w 2021 r. coroczne obchody na Radogoszczu
miały charakter nieoficjalny i symboliczny. Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji
kultury, nauki oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze
przed radogoskim sarkofagiem indywidualnie, bez asysty oficjalnych delegacji i wojska.
Należy jednak zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji sanitarnej, hołd ofiarom niemieckich
okupantów złożyło bardzo wielu samorządowców, społeczników i kombatantów. Ich obecność
w tym dniu na Radogoszczu świadczy o tym, że miejsce to, bez względu na okoliczności, jest
dla łodzian żywym wciąż symbolem pamięci o najtrudniejszym rozdziale historii miasta.
 Rocznica strajków studentów łódzkich 1981

Rocznica strajków studentów w Łodzi – 21 stycznia, happening zorganizowany pod dawną siedzibą Wydziału
Filologicznego UŁ przy ul. Kościuszki 65

W 2021 roku obchodziliśmy 40. rocznicę Strajków Studentów Łódzkich. Protest rozpoczęty
21 stycznia 1981 r. był jednym z największych buntów studenckich w ówczesnej Europie.
Studenci walczyli o autonomię szkolnictwa wyższego oraz możliwość powołania niezależnych
organizacji studenckich. Obchody rozpoczął happening zorganizowany 21 stycznia 2021 roku
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pod dawną siedzibą Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Kościuszki 65, gdzie w czasie strajku
odbywały się negocjacje studentów z delegacją rządową. Muzeum przygotowało rekonstrukcję
wyglądu płotu z okresu strajku, ozdabiając go kopiami transparentów z 1981 r. Dodatkowo na
powieszonej na płocie tablicy wypisano postulaty strajkowe, a pracownicy Muzeum w
czapkach uniwersyteckich głosili przez megafony hasła strajkowe. Performance połączony był
z konferencją prasową zapowiadającą serię wydarzeń związanych z rocznicą strajku.
18 lutego o godzinie 12.00, w 40. rocznicę podpisania Porozumienia Łódzkiego przed
Urzędem Miasta w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 otwarta została wystawa plenerowa „By
przestała być sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981 r.” Wystawa
przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi poświęcona łódzkiemu
strajkowi studenckiemu pokazywała w większości niepublikowane zdjęcia. Zostały one
wykonane przede wszystkim przez dwóch fotografów ze Studenckiej Agencji Fotograficznej –
Zbigniewa Jóźwiaka i Mirosława Narolskiego. Wystawa składa się z 32 plansz pokazujących
przekrojowo strajk łódzkich studentów ze stycznia i lutego 1981 r. Przedstawiono na nich
przyczyny wybuchu protestu, postulaty studenckie, przebieg negocjacji z ministrem nauki i
szkolnictwa wyższego Januszem Górskim, a także codzienność tego największego
studenckiego strajku okupacyjnego w Europie. Warunki życia, spędzanie czasu wolnego, życie
kulturalne i religijne to tylko niektóre z tematów przewodnich poszczególnych plansz. Wystawa
prezentowana była m.in. na dzisiejszym Wydziale Filologicznym UŁ, na Wydziale Prawa UŁ,
w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi oraz, w okresie wakacyjnym, we
Wiosce Artystycznej Janowo. Kuratorem wystawy był Marcin Gawryszczak, oprawę
plastyczną przygotowała Edyta Łaszkiewicz.
W ramach obchodów zorganizowano także rozmowy z uczestnikami strajku. Ze
względów pandemicznych odbywały się one online oraz umieszczane były na platformie
YouTube. 15 lutego swoją premierę miało spotkanie z Gabrielą Krauze – w latach 1979-1984
studentką Wydziału Prawa i Administracji UŁ, uczestniczką strajków studenckich, członkini
Komisji Uczelnianej NZS UŁ, Piotrem Kociołkiem – od 1978 r. studentem Wydziału
Architektury i Budownictwa Politechniki Łódzkiej, przewodniczącym Komitetu Strajkowego
na PŁ oraz członkiem Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej negocjującej z
ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Januszem Górskim, współtwórcą NZS na PŁ i
Ryszardem Podladowskim – w czasie strajku studentem filologii polskiej i filozofii na UŁ,
członkiem Studenckiego Komitetu Jedności, sekretarzem Międzyuczelnianej Komisji
Porozumiewawczej, członkiem SZSP. Gośćmi drugiej wideokonferencji, jaka miała miejsce 16
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lutego 2021 r., byli Małgorzata Litwińczuk-Lenczewska – studentka germanistyki na UŁ od
1978 r., w czasie strajku brała udział w redagowaniu i drukowaniu materiałów strajkowych na
Wydziale Filologicznym; członkini NZS, Zbigniew Natkański – student historii na UŁ od 1977
r., zastępca szefa Wydziałowego Komitetu Strajkowego w Instytucie Historii, członek SZSP
oraz Marek Perliński – student psychologii UŁ od 1977 r. i filozofii od 1980 r., członek
Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, negocjującej z ministrem nauki i szkolnictwa
wyższego Januszem Górskim, członek SZSP. W ostatniej z debat – której premiera miała
miejsce 17 lutego - wystąpili: Andrzej Lubiński – w czasie strajku student medycyny, członek
sekcji informacyjnej, po strajku członek Zarządu NZS na Akademii Medycznej w 1981 r., Jacek
Pytel – w czasie strajku student V roku medycyny, współzałożyciel NZS na AM,
odpowiedzialny za organizację spotkań, wykładów, prelekcji i mszy św. na strajku, Krzysztof
Bik – w czasie strajku student medycyny, członek Uczelnianego Komitetu Strajkowego AM,
jeden z negocjatorów i sygnatariuszy umów studentów AM z władzami wojewódzkimi i
ministrem zdrowia, jeden z twórców NZS na AM, Jarosław Fabiś – członek Uczelnianego
Komitetu Strajkowego na Akademii Medycznej, Marek Janaszkiewicz – w 1981 r. student II
roku medycyny, członek Uczelnianego Komitetu Strajkowego na Akademii Medycznej, jeden
z twórców NZS na tej uczelni, Ludomir Stefańczyk – w czasie strajku student I roku medycyny,
zaangażowany w działalność służby plakatowych, członek sekcji plastycznej, autor logo strajku
na AM.
Ważnym elementem obchodów było także wydanie albumu „By przestała być sloganem
demokracja - Strajk łódzkich studentów 1981r.” z unikatowymi zdjęciami z okresu strajku oraz
tekstami poświęconymi wydarzeniom ze stycznia i lutego 1981 roku. Premiera wydawnictwa
miała – ze względów pandemicznych - charakter rozmowy online. Uczestniczyli w niej: Jacek
Wawrzynkiewicz – Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, uczestnik
strajków, Marcin Gawryszczak – autor wystawy i książki, Zbigniew Jóźwiak – autor
niepublikowanych do tej pory nigdzie fotografii, uczestnik strajków, Mirosław Narolski – autor
niepublikowanych do tej pory nigdzie fotografii, uczestnik strajków. Spotykanie poprowadziła
dr Sylwia Wielichowska.
Odpowiedzialnym za merytoryczne przygotowanie działań związanych z obchodami 40.
Rocznicy strajków studentów łódzkich 1981 był Marcin Gawryszczak.
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 XI Dni Pamięci - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu – 27 stycznia
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było partnerem obchodów. Na terenie
Stacji Radegast odbyły się oficjalne uroczystości połączone ze złożeniem kwiatów i
okolicznościowymi przemówieniami.

W Oddziale Stacja Radegast corocznie 27 stycznia odbywają się uroczystości związane z obchodami
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 Radogoska Noc Pamięci upamiętniająca 76. rocznicę pochówku ofiar masakry w
Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz, 17 lutego 2021 r.
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 2021 r. około 30 osób wzięło udział w wieczornym oprowadzaniu
kuratorskim, które zakończyło zapalenie przez uczestników zniczy pod sarkofagiem
radogoskim.
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 Spotkanie z Thomasem Urbanem – 10 czerwca
10 czerwca na dziedzińcu wewnętrznym Muzeum przy Gdańskiej 13 odbyło się spotkanie
z Thomasem Urbanem, niemieckim dziennikarzem, autorem książki Katyń. Zbrodnia i walka
propagandowa wielkich mocarstw (wydana w Warszawie w 2019 r.) Inicjatorami i
współorganizatorami spotkania było Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Oddział w Łodzi.

Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 – spotkanie z Thomasem Uranem, niemieckim dziennikarzem – autorem książki o
Katyniu.

 Wernisaż wystawy Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia – 11 czerwca
11 czerwca przy ul. Piotrkowskiej 104 otwarto wystawę plenerową opowiadającą o tzw.
powstaniu łódzkim, zwanym także powstaniem czerwcowym. Ekspozycja przygotowana przez
Sebastiana Adamkiewicza jest pierwszą wystawą plenerową poświęconą wydarzeniom z
czerwca 1905 r. Doszło wówczas w Łodzi do masowych protestów przeciwko władzy carskiej.
Brutalność policji i wojska spotkała się z oporem mieszkańców. 22 czerwca 1905 r zaczęły
powstawać na terenie miasta barykady. Postawiono ich około stu. Bunt został bezwzględnie
spacyfikowany. Liczbę ofiar szacuje się na 160 osób. Wystawa jest próbą przedstawienia
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genezy powstania oraz jego społecznego i politycznego tła. Przeprowadza nas tym samym
przez

historię

Łodzi

przemysłowej

opowiadając

o

blaskach

i

cieniach

miast

wielkoprzemysłowego.
 Składa się z czterech kubików, na których zaprezentowanych jest 16 obszarów
tematycznych opowiadających m.in. o strukturze demograficznej Łodzi, problemach
społecznych i ekonomicznych miasta, kontekście religijnym życia w Łodzi,
przyczynach i zdarzeniach rewolucji 1905 roku w Rosji i Królestwie Polskim, genezie,
przebiegu i upadku powstania łódzkiego. Wykorzystane zostały na niej materiały
własne Muzeum, ikonografia ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa,
dokumenty z Archiwum Państwowego w Łodzi, oraz źródła prasowe. Ekspozycje
wzbogacają liczne infografiki ułatwiające zrozumienie najbardziej skomplikowanych
treści. Oprawę graficzną przygotowała Edyta Łaszkiewicz. Wystawa tłumaczona jest
na j. angielski. Prezentowana była na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, w Oddziale
Martyrologii Radogoszcz, w Instytucie Historii UŁ oraz w Porcie Lotniczym im.
Władysława Reymonta w Łodzi. Wystawa zrealizowana w funduszy własnych Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
 Wioska Artystyczna Janowo – lipiec – sierpień 2021 r.
W 2021 r. Muzeum podjęło się realizacji niespotykane dotychczas inicjatywy, wychodząc
ze

swoją

ofertą

daleko

poza

województwo

łódzkie,

aż

do

województwa

zachodniopomorskiego. Na okres wakacyjny, w porozumieniu z właścicielem Wioski
Artystycznej Janowo, w tejże wiosce, prezentowana była wystawa plenerowa By przestała być
sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981r. oraz udostępniony został
zwiedzającym pokój zagadek poświęcony Janowi Kowalewskiemu. Na stoisku Muzeum były
ponadto sprzedawane wydawnictwa muzealne oraz wręczane ulotki zachęcające do głosowania
na Muzeum w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2020. Obecni we Wiosce
pracownicy Muzeum opowiadali o instytucji oraz zachęcali zwiedzających – osoby z całej
Polski – do odwiedzenia placówki oraz do oddawania głosu w wyżej wspomnianym
plebiscycie. Pokój zagadek cieszył się ogromnym zainteresowaniem i spotkał się z bardzo
dobrymi opiniami. Również prezentowana wystawa, umieszczona tuż przed namiotem, w
którym codziennie odbywały się przedstawienia, budziła duże zainteresowanie i była okazją do
przypomnienia o ważnym wydarzeniu, jakim bez wątpienia był strajk studentów łódzkich w
roku 1981.
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Plakat reklamujący stanowisko we Wiosce Artystycznej Janowo

 598. Urodziny Łodzi – 25 lipca 2021 r.
Z okazji Święta Łodzi 25.07.2021 r. w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przygotowano
propozycje zarówno dla starszych, jak i młodszych łodzian. Elementem programu było tego
dnia oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej pt. „Zabrał ich ogień…” (przeprowadzone
dla dwóch grup uczestników) stanowisko z grami i zabawami historycznymi, przy którym na
dzieci i ich opiekunów czekała gra planszowa i gra karciana opowiadające historię II wojny
światowej. Natomiast dla najmłodsi goście Muzeum mogli sprawdzić swoją pamięć w grze
memory.
 Spędź Noc w więzieniu przy ul. Gdańskiej 13 – 26 lipca
Tradycyjnie w dniach Święta Łodzi mieszkańcy miasta mieli okazję na nocne zwiedzanie
wystawy poświęconej historii budynku przy Gdańskiej 13 – dziś oddziału Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi, w latach 1885-1953 więzienia.
Usłyszeli historię ludzi przetrzymywanych w więzieniu w różnym okresie, na przestrzeni
50. lat: w okresie carskim, II Rzeczpospolitej, II wojny światowej oraz w okresie powojennym.
Uczestnicy mieli możliwość wejścia do zrekonstruowanych na wystawie cel więziennych,
zajrzenia do kibitki, karceru oraz przejścia się po spacerniaku. Ze względu na obostrzenia
związane z epidemią COVID-19 zwiedzający wchodzili w niewielkich 15-osobowych grupach.
Obowiązywały wcześniejsze zapisy. Zaproponowano trzy godziny zwiedzania. Każda z nich
wypełniona została chętnymi do zwiedzania. Wycieczki oprowadzali dr Sylwia Wielichowska,
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dr Sebastian Adamkiewicz i Agnieszka Pawlak-Damska. Osobą odpowiedzialną za organizację
była dr Sylwia Wielichowska.

Kuratorski oprowadzanie po wystawie stałej dotyczącej historii więzienia, oferowane przez Muzeum z okazji
urodzin Łodzi, corocznie, nawet w warunkach pandemicznych, cieszy się zainteresowaniem ze strony mieszkańców
Łodzi.

 Wernisaż wystawy plenerowej Marsz głodowy kobiet – Łódź 1981 – 30 lipca
30 lipca przy ul. Piotrkowska 104 odbył się wernisaż wystawy plenerowej pt. Marsz głodowy
kobiet – Łódź 1981 r., przygotowanej przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Przygotowana na 4 ekspozytorach ekspozycja przedstawiała okoliczności, które doprowadziły
do marszu głodowego, pokazywała jego przebieg oraz wskazywała konsekwencje. Na
wystawie były zaprezentowane m.in. liczne fotografie obrazujące wydarzenia z dni 27-30 lipca,
część z nich była publikowana po raz pierwszy.
Prezentowana wystawa przypominała jedno z zapomnianych wydarzeń z historii Łodzi.
Marsz głodowy kobiet był zwieńczeniem czterodniowej akcji protestacyjnej, która rozpoczęła
się w Łodzi 27 lipca 1981 r. Jest to ważne wydarzenia zarówno dla tożsamości miasta, jak i dla
zrozumienia okresu, który zwykło określać się „karnawałem Solidarności”, gdyż z jednej strony
był to czas nadziei, na ułożenie relacji społeczeństwo-władza na nowo, a z drugiej był to okres
pogarszających się warunków aprowizacyjnych w Polsce.
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Autorom ekspozycji zależało, żeby pokazać szerszy kontekst tego wydarzenia, stąd
punktem wyjścia jest Łódź – łódź jako miasto fabryk, miasto robotników i miasto kobiet. Na
tym tle zostały ukazane okoliczności, które doprowadziły do podjęcia przez Prezydium Zarządu
Regionalnego Solidarności Ziemi Łódzkiej decyzji o przeprowadzeniu strajku. Autorką
ekspozycji jest Sylwia Wielichowska, współautorami – Sebastian Adamkiewicz i Agnieszka
Pawlak-Damska. Edyta Łaszkiewicz była odpowiedzialna za stronę graficzną wystawy.
 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti – 2 sierpnia.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było organizatorem uroczystości w Kuźni
Romów. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz
samorządowych, romskich stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzież i mieszkańcy
Łodzi.
 Premiera słuchowiska NEKOME 1905 – 13 sierpnia.
Słuchowisko radiowe pod tytułem „Nekome 1905” opowiada o powstaniu łódzkim jakie
wybuchło w czerwcu 1905 roku. Wydarzenie to i okoliczności w jakich wybuchło oglądamy z
perspektywy młodego, 15-letniego Żyda Menachema. Jego postać wzorowana będzie na
Menachemie Bornstejnie – łódzkim przestępcy z okresu międzywojennego, znanego jako Ślepy
Maks. Jego oczyma poznajemy Łódź u szczytu rozwoju miasta wielkoprzemysłowego z jego
wielokulturowością, problemami społecznymi, politycznymi i napięciami z nich wynikającymi.
Wybór postaci nie był przypadkowy. Choć jego przestępcza sława nie jest z pewnością godna
do naśladowania, jednak to co wprowadziło go na tą drogę wypływało ze skomplikowanych
losów miasta na przełomie XIX i XX wieku. Okres sporów, nieufności wobec państwa,
poczucia niesprawiedliwości rodził w ludziach poczucie niepewności i skłaniał do zejścia na
drogę buntu. Stąd też nazwa słuchowiska pochodząca od słowa w języku jidysz oznaczającego
tyle co „zemsta”.
Słuchowisko realizowane było w lipcu i sierpniu 2021 roku. W roli głównej wystąpił
Mateusz Więcławek (Belfer, Zieja, Kler). W pozostałych rolach m.in. Mariusz Bonaszewski
(Kurier, Marszałek Piłsudski, Marszałek), Wojciech Kalarus (1983, Drogi Wolności), Mariusz
Saniternik (Kingsajz, Pan Tadeusz, Wataha), Barbara Wypych (Ikar. Legenda Mietka Kosza,
Rojst, Powidoki). Słuchowisko według scenariusza Mikołaja Szczęsnego i Sebastiana
Adamkiewicza. Muzyka – Marcin Nenko. Realizacja dźwiękowa – Andrzej Papajak. Produkcja
– Jacek Wawrzynkiewicz.
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Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 – premiera słuchowiska NEKOME 1905 – 13 sierpnia 2021 r.

Premiera słuchowiska miała miejsce 13 sierpnia 2021 roku na dziedzińcu Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Premiera radiowa miała miejsce 19 sierpnia 2021 roku
o godzinie 20 na antenie Radia Łódź. Słuchowisko możliwe jest do wysłuchania w serwisie
Audioteka, czeka natomiast na premierę na antenie radia TOK FM. Wydane zostały również
płyty z słuchowiskiem z dołączoną książką opowiadającą o kulisach wybuchu powstania
łódzkiego.
Tytułowa „zemsta” toczy się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony prywatnej
podyktowanej zabójstwem ojca głównego bohatera, z drugiej strony będzie to zemsta za świat
pełen krzywd i upokorzenia. Drugie znaczenie otworzy przestrzeń do opowieści o Łodzi
przełomu wieków, oraz o powstaniu łódzkim, które było buntem przeciwko władzy rosyjskiej
wymieszanej z hasłami domagającymi się znaczącej poprawy bytu.
Jednocześnie słuchowisko jest wędrówką do Łodzi wielkoprzemysłowej. Poznamy zwyczaje,
kulturę miasta, jego strukturę społeczną, specyfikę mieszanki jaką stworzył charakter tej osady.
Będzie to okazja do uczczenia 200. lat Łodzi przemysłowej. Nawiązanie do powstania
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łódzkiego będzie natomiast wynikało z chęci dekonstrukcji mitu jakoby kosmopolityczne
miasto pozbawione było tęsknot i pragnień niepodległościowych. Słuchowisko zrealizowano
dzięki dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi.
 77. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto - 27 sierpnia
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.
 14 września przyznanie nagrody w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku
2021

Dyrektor Muzeum – Jacek Wawrzynkiewicz odbiera nagrodę za najlepsze Wydarzenie Historyczne Roku.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z Urzędem Miasta Łodzi zostało
nominowane do głównej nagrody w konkursie na Wydarzenie Historyczne Roku 2020. To
prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od czternastu lat przez Muzeum Historii Polski
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najciekawszym przedsięwzięciom popularyzującym historię. Muzeum doceniono za Obchody
Roku Jana Kowalewskiego. Konkurs cieszy się ogromnym prestiżem w środowisku instytucji
kultury zajmujących się historią i już sama nominacja może być traktowana jako sukces. W I
etapie konkurowało z Muzeum blisko 70 różnych przedsięwzięć z Polski i zagranicy, jury
konkursu zakwalifikowało przedsięwzięcia MTN do pierwszej piątki konkursu. O zwycięstwie
zadecydowały głosy Internautów. Ich werdyktem Muzeum oraz Urzędowi Miasta Łodzi
przyznano główną nagrodę w kategorii „Wydarzenie”. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła
się 14 września 2021 roku w Pałacu na Wodzie znajdującym się na terenie warszawskich
Łazienek.
W ramach Obchodów Roku Jana Kowalewskiego powstała wystawa „Szyfry Wojny”
poświęcona postaci polskiego kryptologa i bohatera bitwy warszawskiej, słuchowisko
„Zagadka Jana K.” emitowane przez większość rozgłośni Polskiego Radia, mobilny pokój
zagadek, organizowane były pikniki kryptologiczne, a w mieście powstał mural poświęcony
Janowi Kowalewskiemu. W 2021 r. słuchowisko „Zagadka Jana K.” wzięło udział w konkursie
artystycznych form radiowych Grand PiK 2021, spotykając się z dużym zainteresowaniem i
wysokimi ocenami.
 Premierowa rozgrywka gry miejskiej pt. Łódzcy bohaterowie. Śladami tajemnic
łódzkich bohaterów wojennych, 17 października 2021 r.
17 października 2021 r. odbyła się premiera gry miejskiej pt. Łódzcy bohaterowie. Śladami
tajemnic łódzkich bohaterów wojennych, realizowanej przy dofinansowaniu ze środków
programu „Patriotyzm Jutra”. Grę miejską przygotowali pracownicy Oddziału Martyrologii
Radogoszcz. W premierowej rozgrywce, zaplanowanej jako wydarzenie lokalne z udziałem
mieszkańców Łodzi i regionu, wzięło udział 180 uczestników w wieku od 3 do 80 lat.
Rozgrywka rozpoczęła się przy stanowisku u zbiegu ulic Wólczańskiej i 6 sierpnia. Na stracie
gry każdy z uczestników gry otrzymał pakiet z niezbędnymi materiałami, w skład którego
wchodziły:
 Przewodnik po grze – książeczka z opisem trasy zawierająca zarówno biogram każdego
z bohaterów gry, jak i kody QR, dzięki którym uczestnicy mogli więcej dowiedzieć się
o miejscach, które odwiedzili. Dodatkowo w przewodniku znalazły się wskazówki
dotyczące miejsc, w których można było znaleźć słowa – klucze niezbędne do
rozszyfrowania końcowego hasła;
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 Książeczka z zadaniami – do każdego z punktów/bohaterów przygotowane zostały po
3 zadania o różnym stopniu trudności, tak żeby gra była dostępna i ciekawa zarówno
dla kilkulatków jak i dorosłych;
 Mapy – wycinek współczesnej mapy Łodzi, a także wycinek mapy Litzmannstadt z
1942 r. To do tej drugiej mapy odnosiły się wszystkie wskazówki zawarte w
przewodniku i to ona była podstawą poruszania się po trasie;
 Karta z hasłem gry.
Uczestnicy premierowej rozgrywki otrzymali także torbę z gadżetami / rzeczami ułatwiającymi
korzystanie z pakietów (w torbie znalazły się: długopis, ołówek, kredki, odblask, smycz i
pamiątkowy kubek). Uczestnicy wystartowali do rozgrywki o godzinie 11.00. Po odebraniu
pakietów, przywitaniu i wprowadzaniu do gry ruszyli na trasę. Najszybsze zespoły (zazwyczaj
korzystające z transportu samochodowego lub rowerowego) na mecie stawiły się godzinę
później. Ostatni uczestnicy do mety dotarli po 3 godzinach od rozpoczęcia. Na każdego, kto
ukończył grę czekał upominek. Do wyboru były: powerbanki i termosy zakupione z funduszy
pochodzących z dofinansowania projektu i wydawnictwa muzealne: karty edukacyjne i płyty z
filmami edukacyjnymi.
 80. Rocznica deportacji Żydów zachodnioeuropejskich do Łodzi – 18 października
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi było gospodarzem i partnerem
uroczystości (organizatorem było Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi). Na terenie
Oddziału miały miejsce oficjalne uroczystości w których wzięli udział m.in. Karol Młynarczyk
Wicewojewoda Łódzki, Robert Baryła Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Adam
Pustelnik Wiceprezydent Miasta Łodzi. Obecni byli również członkowie korpusu
dyplomatycznego, Ambasador Austrii Andreas Stadler, Ambasador Kanady Leslie Scanlon
oraz przedstawiciele Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Czeskiej i Republiki
Federalnej Niemiec.
 Pokaz spektaklu Żebyś przeżyła Wojnę – 18 października
W Oddziale Stacja Radegast 18 października, w ramach obchodów 80. rocznicy deportacji
Żydów zachodnioeuropejskich do getta w Litzmannstadt, odbył się pokaz przestawienia pt.
Żebyś przeżyła Wojnę. W przedstawieniu wystąpiły Anna Rakowska, Karolina Zajdel oraz
Karolina Brożek (kontrabas).
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Pokaz spektaklu „Żebyś przeżyła Wojnę” – Oddział Stacja Radegast, 18 października 2021 r.

 Wernisaż wystawy „Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu” – 28
października
28 października w Muzeum przy ul. Gdańskiej miał miejsce wernisaż wystawy „Historia
Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu”, której kuratorami są: Maria Szulc, Agnieszka PawlakDamska oraz Sebastian Adamkiewicz. Na ekspozycji prezentowane są wybrane obrazy
powstałe w okresie PRL, które tworzone były dla dawnego Muzeum Historii Ruchu
Rewolucyjnego i znajdują się w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Przedstawiają one różne wydarzenia historyczne i postaci ważne dla komunistycznej
propagandy. Przez ich pryzmat autorzy ekspozycji chcieli spojrzeć na to w jaki sposób w
tamtych czasach patrzono na historię, jak chciano o niej mówić, jaki przekaz kierowano do
społeczeństwa.
Wystawa – obok narracji dla dojrzałego widza – posiada także kącik edukacyjnodziecięcy, gdzie w prostu sposób przekazane są trudne treści ekspozycji.
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Wernisaż wystawy „Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu” – 28 października 2021 r.

 Odsłonięcie pomnika Haliny Kłąb-Szwarc – 10 listopada
W 2021 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi realizowało zadanie pt.
„Rzeźba Haliny Kłąb-Szwarc”, które było finansowane przez Centrum Rzeźny Polskiej w
Orońsku w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021”.
Zadanie było również współfinansowane przez Urząd Miasta Łodzi. W ramach projektu
powstał pomnik upamiętniający wybitną agentkę AK-owskiego wywiadu Halinę Szwarc.
H. Szwarc działalność konspiracyjną rozpoczęła już w 1939 r., pomimo, że miała
wówczas zaledwie 16 lat. W połowie 1940 r. - na potrzeby działalności konspiracyjnej - z
polecenia przełożonych, podpisała volkslistę co ściągnęło na nią niechęć przyjaciół i sąsiadów.
Wcześniej zaczęła już się uczyć języka niemieckiego, który dzięki niewątpliwym zdolnościom
perfekcyjnie opanowała. Całe swoje młode życie podporządkowała pracy konspiracyjnej.
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W uroczystym odsłonięciu pomnika Haliny Szwarc uczestniczyli i przemawiali m.in. syn Haliny Szwarc,
prof. Andrzej Szwarc, Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Przewodniczący Rady
Miejskiej Marcin Gołaszewski i Dyrektor Rzeźby Polskiej w Orońsku dr Maciej Aleksandrowicz.

W 1942 r. została wysłana z misją wywiadowczo-łącznikową do Wiednia. Była
kolporterką pism Akcji „N” na teren Rzeszy. Od 1943 r. należała do komórki Oddziału II
Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej, która zajmowała się wywiadem na terenie Niemiec. Dla
młodej Haliny Szwarc oznaczało to przebywanie na terenie wroga, bez kontaktu z rodziną i
przyjaciółmi. Oddalona od dowództwa bywała zmuszona do podejmowania samodzielnych
decyzji szczególnie trudnych w sytuacjach kryzysowych.
Pracując, m.in. w Hamburgu i Berlinie, zbierała informacje o lokacji ważnych
budynków wojskowych oraz ruchach wojsk niemieckich na frontach II wojny. Informacje te,
przesłane aliantom, posłużyły do rozpracowywania strategicznych posunięć nazistowskich
Niemiec i bombardowania zabudowań i obiektów wojskowych.
W maju 1944 r. została aresztowana i osadzona w więzieniu przy dzisiejszej ulicy
Gdańskiej. Pomimo wielokrotnych, brutalnych przesłuchań, wielodniowych pobytów w
karcerze, H. Szwarc nie powiedziała nic, co mogłoby odsłonić kulisy jej działalności. Skazana
na śmierć czekała na wyrok w więzieniu. Cudem, albo niezwykłym zrządzeniem losu,
doczekała ewakuacji więzienia w styczniu 1945.
Po wojnie próbowała powrócić do normalnego życia chcąc spełnić własne marzenia o
zdobyciu wykształcenia i założeniu rodziny. Przeszłość wojenna nie dała jednak o sobie
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zapomnieć. Męczyła ją zarówno wojenna trauma jak i prześladowania ze strony
komunistycznych władz. Pomimo trudności starała się jednak służyć Polsce i Polakom swoją
wiedzą i doświadczeniem. Zajmowała się m.in. popularyzacją idei edukacji i aktywnego życia
seniorów. W 1975 r. stworzyła pierwszy w Polsce Uniwersytet III Wieku. Dzięki tej
działalności wiele osób starszych powróciło z marginesu życia, odkryło na nowo sens istnienia.
H. Szwarc udowodniła tym samym, że każdy człowiek jest potrzebny, każdy jest tyle samo
wart.
Wielopłaszczyznowa działalność Haliny Szwarc z wielu powodów zasługiwała na
uznanie i pamięć. Jej zaangażowanie w czasie II wojny światowej wymyka się schematom, w
których zwykle myśli się o konspiracyjnej pracy kobiet, a aktywność powojenna odciska trwałe
piętno na współczesności.
 Toast za Niepodległą 2021 – koncert „Piosenki Niepodległej”
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości

zorganizowany został koncert

szlagierów z okresu 20-lecia międzywojennego. „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Bo ja tak
chcę”, „Tango portugalskie” i wiele innych piosenek z tamtego okresu zabrzmiało w murach
Muzeum przy ul. Gdańskiej 13. Wykonane zostały w aranżacjach i w wykonaniu Magdaleny
Placek-Boryń, aktorki „Teatru Syrena” w Warszawie, absolwentki Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Towarzyszyli jej muzycy – Michał Makulski i Rafał
Rydygier. Pomiędzy utworami opowieści o kulturze międzywojennej, artystach i twórcach
ówczesnej popkultury opowiadał Sebastian Adamkiewicz. Po koncercie wzniesiono toast za
Niepodległą tradycyjnym cydrem. Koncert był imprezą biletowaną. Przed koncertem jego
uczestnicy mogli zwiedzać otwarte wystawy stałe i czasowe w Oddziale Gdańska Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Uczestniczyło w nim 45 osób.
 Piknik Niepodległościowy w łódzkiej Manufakturze
Prawie jak co roku pracownicy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
uczestniczyli w Pikniku Niepodległościowym w łódzkiej Manufakturze. Muzeum
zaprezentowało swoją wystawę plenerową poświęconą Marszowi Głodowemu Kobiet w Łodzi
w 1981 r. oraz wystawiło stoisko warsztatowe dla dzieci, gdzie można było ułożyć puzzle i
własnoręcznie stworzyć flagę narodową. W namiotach Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi można było także zakupić książki o tematyce historycznej wydane przez Muzeum oraz
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okolicznościowe pamiątki niepodległościowe. Osobą odpowiedzialną za organizację był
Sebastian Adamkiewicz.
 Premierowa rozgrywka mega-gry planszowej pt. Łódzcy bohaterowie. Śladami
tajemnic łódzkich bohaterów wojennych, 11 listopada 2021 r.
Premiera gry planszowej odbyła się 11 listopada 2021 r. przy okazji obchodów Święta
Niepodległości w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. W pierwszych partiach wzięło udział 19,
w większości dwuosobowych, zespołów. Tego dnia udało się zrealizować zajęcia z grą dla 4
grup uczestników. Czekała na nich plansza (przedstawiająca wycinek mapy Litzmannstadt) o
wymiarach 3 x 6 m, po której poruszali się wielkimi pionkami. Ich zadaniem było odwiedzić 6
miejsc związanych z bohaterami (tam czekały na nich karty bohaterów) i wykonać 6 zadań
związanych z ich życiem: napisać dwuwiersz przy użyciu pióra maczanego w atramencie,
zaszyfrować tekst, udzielić pomocy rannemu itd. Z kolei realia życia w powojennej Polsce
przybliżały karty zdarzeń, dzięki którym po wejściu na specjalnie oznakowane pola, uczestnicy
mogli zdobyć dodatkowe fundusze czy rzuty kostką, bądź stracić posiadane pieniądze i
możliwość ruchu. Dodatkową atrakcją były pola z ciekawostkami dotyczącymi dziejów Łodzi
pod okupacją niemiecką.
Poza premierową rozgrywką w Święto Niepodległości, mega-gra planszowa była w Oddziale
wykorzystywana również w trakcie rodzinnych warsztatów edukacyjnych.
 Wernisaż wystawy wirtualnej pt. „Radogoszcz 1945 – świadectwa zbrodni”, 26
listopada 2021 r.
Wystawa wirtualna pt. Radogoszcz 1945 – Świadectwa zbrodni jest pierwszą w pełni cyfrową
ekspozycją przygotowaną przez zespół Muzeum. Prezentuje ona m.in. nieudostępniane dotąd
materiały oraz efekty najnowszych badań historycznych prowadzonych przez pracowników
Oddziału Martyrologii Radogoszcz nad zagadnieniem śledztwa i procesu winnych jednej z
największych zbrodni w historii Łodzi – likwidacji Rozszerzonego Więzienia Policyjnego
Radogoszcz w nocy 17/18 stycznia 1945 r. oraz ówczesnego odbioru społecznego - zarówno
samej masakry, jak i działań prowadzonych w kierunku rozliczenia tego przestępstwa.
Wirtualna formuła wystawy okazała się bardzo skuteczną odpowiedzią na wymogi i potrzeby
zwiedzających w dobie pandemii COVID-19. Umożliwiła dostęp do ekspozycji wszystkim
zainteresowanym, bez względu na aktualne ograniczenia i obostrzenia pandemiczne dotykające
instytucji kultury.
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Wystawa została otwarta w czasie wirtualnego wernisażu, który miał miejsce 26 listopada
2021 r. o godz. 12.00. Wernisaż był transmitowany za pośrednictwem muzealnego Facebooka,
a nagranie dostępne jest na muzealnym kanale YouTube. W trakcie wernisażu twórcy wystawy
opowiedzieli

o

pracy

nad

wirtualną

ekspozycją.

Dyrektor

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi Jacek Wawrzynkiewicz dokonał otwarcia wystawy. Wernisaż
wzbogaciła rozmowa z ekspertem w tematyce rozliczeń ze zbrodniami popełnianymi przez
Niemców na terenie Polski – doktorem Maciejem Janem Mazurkiewiczem.
 Wernisaż wystawy plenerowej pt. „Wartheland. Dzieje zbrodni”, 07 grudnia 2021 r.
W okresie od 07 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. na terenie Oddziału Martyrologii
Radogoszcz prezentowana była wystawa plenerowa autorstwa dra Adama Pleskaczyńskiego z
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, pt. Wartheland. Dzieje zbrodni. 07 grudnia
2021 r. w Oddziale odbył się wernisaż tej wystawy. Zgromadzonych gości powitał Dyrektor
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Jacek Wawrzynkiewicz oraz Dyrektor
poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczeka. Adam Pleskaczyński, autor wystawy,
oprowadził zgromadzonych gości po ekspozycji plenerowej. Następnie w przestrzeni wystawy
stałej pt. „Zabrał ich ogień…” odbyła się debata historyczna pt. Wartheland. Pamięć zbrodni
z udziałem dr Izabeli Mazanowskiej z IPN Oddziału w Bydgoszczy, dr Katarzyny CzekajKotyni z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i dr. Adama Pleskaczyńskiego z
oddziału poznańskiego IPN. Dyskusję moderował dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

VIII. Projekty realizowane w Muzeum
Dostrzegając potrzeby i wyzwania stojące przed instytucją kultury, taką jak Muzeum, już od
kilku lat podejmowane są 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 wówczas przez
Muzeum dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego okazało się kamieniem milowym dla rozwoju placówki. Rok 2021 też okazał się
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rokiem ważnym, okazał się bowiem czasem kontynuacji ważnych dla funkcjonowania Muzeum
projektów, a także realizacji zupełnie nowych, ważnych na płaszczyźnie popularyzacji historii.
Wśród ważniejszych projektów należy w tutaj wymienić następujące:
 Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy
ul. Gdańskiej 13”
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w roku 2021 skupiło się na dalszej
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 20142020; 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. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytucją
Zarządzającą 5 października 2020 r.
Muzeum 25 marca 2021 r. ogłosiło postępowanie na robotę budowlaną pn.:
„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z
nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” prowadzonego w formule
zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło 22 kwietnia br. Wpłynęło 7 ofert. Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową
na realizację powyższego przeznaczyło 5 826 871,00 zł netto (7 167 051,33 zł brutto).
Muzeum działając zgodnie z art. 254 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2019, poz. 2019) unieważniło postepowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Z powodu braku rozstrzygnięcia postepowania Muzeum zwróciło się z prośbą do RPO
o zmianę formuły z „projektuj i buduj” na osobne dwie: „projektuj” oraz „buduj”. Instytucja
Zarządzająca wyraziła zgodę. 22 kwietnia br. Muzeum podpisało aneks z IZ wydłużający
termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.
W maju 2021 r zostało ogłoszone postępowania na „Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja
siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych
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funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” . W czerwcu 2021 r. Muzeum podpisało umowę z
firmą DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP. Z O.O. z siedzibą w
Krakowie SP. KOMANDYTOWA UL. STOKROTEK 6, 31-463 KRAKÓW. Od czerwca do
grudnia 2021 r. trwały prace nad I etapem dokumentacji.
W ramach rozpoczętego Projektu planuje się działania m.in.: 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.
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.
Prace nad dokumentacją projektową oraz realizacją całego przedsięwzięcia wspiera
Inżynier Kontraktu.
 Realizacja projektu „Rzeźba Haliny Kłąb-Szwarc”
W 2021 r. dzięki udziałowi w programie prowadzonym przez Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zrealizowało projekt „Rzeźba Haliny Kłąb-Szwarc”.
W jego ramach, w samym centrum Łodzi, w sąsiedztwie Muzeum przy ul Gdańskiej, powstał
pomnik autorstwa Marcina Mielczarka, upamiętniający Halinę Szwarc – wybitną działaczkę
konspiracyjną, agentkę AK, które całe swoje młode życie podporządkowała służbie Polsce, a
po drugiej wojnie światowej kontynuowała swoje zaangażowani na rzec Polski i Polaków, była
inicjatorką powołania pierwszego w Polsce Uniwersytetu III Wieku. Powstanie tego pomnika
było pierwszym upamiętnieniem tej wybitnej postaci w jej rodzinnym mieście.
Realizacja tego projektu, dzięki upowszechnieniu wiedzy o niezwykłej bohaterce, jaką była
Halina Szwarc, z pewnością wpłynie na kształtowanie postaw patriotycznych. Ponadto
postawienie rzeźby wpisało się w kontekst kulturowy i historyczny miejsca, w którym powstała,
będzie więc ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości. Niewątpliwie wpłynie też na
estetyzację tej przestrzeni.
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Uroczystość odsłonięcia pomnika Haliny Szwarc – 10 listopada 2021 r.

 Realizacja projektu „Losy Łodzi - druga seria”
W mijającym roku Muzeum zrealizowało kolejną serię filmów popularnonaukowych pt.
Losy Łodzi. Wyprodukowane zostały 4 odcinki z serii „Losy Łodzi” poświęcone akcji
przeciwko polskiej inteligencji 1939/1940, niemieckiemu nazistowskiemu obozowi dla dzieci
przy ul. Przemysłowej w Łodzi, Marszowi Głodowemu Kobiet 1981 w Łodzi oraz Powstaniu
Łódzkiemu 1905 r. Długość odcinków wynosi średnio 15 minut. Opublikowane zostały na
serwisie YouTube na kanale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Do końcowego
dnia realizacji projektu seria w sumie zebrała około 7 tys. odsłon w tym największą
popularnością cieszą się odcinki dotyczące obozu przy ul. Przemysłowej (około 2 tys. odsłon)
oraz Marszu Głodowego 1981 r. (około 1,4 tys. odsłon). Jednocześnie warto dodać, że
popularność odcinków obecnej serii przekłada się na wcześniej zrealizowane filmy z serii
„Losy Łodzi”. Filmy wydane zostały także na nośnikach płytowych i rozdysponowywane są
pomiędzy szkołami, bibliotekami, różnymi innymi instytucjami kultury, a także aresztami
śledczymi w Łodzi, gdzie służyć będą do celów edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Każdy z
104

odcinków serii posiada podpisy w języku angielskim oraz tłumaczenie na język migowy, dzięki
czemu dostęp do produkcji mają także obcokrajowcy oraz osoby z niepełnosprawnością
narządu słuchu.
W ramach etapu przygotowawczego pracownicy Muzeum (Sylwia Wielichowska,
Katarzyna Czekaj-Kotynia, Jakub Parol, Andrzej Grzegorczyk i Sebastian Adamkiewicz)
napisali scenariusze merytoryczne odcinków realizowanych w ramach drugiej serii „Losy
Łodzi”. Autorzy przygotowali też materiały archiwalne dotyczące poszczególnych tematów.
Następnie - na podstawie scenariuszy merytorycznych - firma VEV Production wykonała
scenariusze fabularyzowano-dokumentalne i układ filmów, które następnie sprawdzone zostały
przez historyków i po wskazaniu poprawek i ich uwzględnieniu, skierowane do realizacji. W
ramach etapu realizacyjnego firma VEV Production wykonała zdjęcia do serii. Wykonywano
je w zabytkowych budynkach (dawnym więzieniu przy ul. Gdańskiej 13 i dawnym niemieckim
nazistowskim więzieniu przy ul. Zgierskiej 147), a także w plenerach związanych z
omawianymi zagadnieniami. Zdjęcia odbyły się m.in. na terenie dawnego obozu przy ul.
Przemysłowej, w lasach łagiewnickich gdzie dokonywano zbrodni na polskiej inteligencji, a
także w innych lokalizacjach na terenie Łodzi i regionu. Jednocześnie nagrywane były
wypowiedzi eksperckie (w tych rolach wystąpili Sylwia Wielichowska, Katarzyna CzekajKotynia, Jakub Parol, Andrzej Grzegorczyk i Sebastian Adamkiewicz). Nagrany został także
głos lektora, w którego roli wystąpił warszawski aktor Cezary Nowak. Wykonane zostały także
animacje.
Gotowe odcinki umieszczane były w serwisie YouTube w tygodniowych odstępach.
Pierwszy pojawił się 8 października 2021 r. i dotyczył obozu przy ul. Przemysłowej
(https://youtu.be/HxUWeU2nXEE). Kolejne odcinki pojawiały się w następujących terminach:
- Intelligenzaktion 1939-1940 (15 października 2021 r.) - https://youtu.be/zed8dwGpzXU Marsz

Głodowy

Kobiet

-

Łódź

1981

r.

(22

października

2021

r.)

-

https://www.youtube.com/watch?v=pasxpMwbYsc - Powstanie łódzkie 1905 (29 października
2021) - https://youtu.be/YypyQiyAm7g
Przed premierą serii na kanale Youtube oraz na Facebooku ukazał się przygotowany
przez firmę VEV Production trailer serii (https://www.youtube.com/watch?v=hvhn9MN16M). Rozpoczął on szereg działań promocyjnych odbywających się w przestrzeni
internetowej i mediach tradycyjnych. Seria „Losy Łodzi” wydana została na płytach i trwa jej
kolportaż do różnych instytucji. Odpowiedzialnym za projekt był Sebastian Adamkiewicz.
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Serię zrealizowano z dotacji Funduszu Patriotycznego, którego operatorem jest Instytut
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Jana Ignacego Paderewskiego.

 Realizacja projektu Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych
Projekt pn. „Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych” w kreatywny i angażujący
sposób przedstawia łódzkich bohaterów II wojny światowej, promując wśród adresatów
projektu, mieszkańców Łodzi i regionu, postawy i wartości patriotyzmu, odwagi, poświęcenia,
przywiązania do niepodległościowych tradycji Polski.

Gra miejska zorganizowana w ramach projektu 17 października spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców Łodzi. Tutaj – punkt startowy gry – skrzyżowanie ul. Wólczańskiej i Andrzej
Struga.

W ramach projektu opracowane zostały:
 wydarzenie w formule gry miejskiej animowanej przez pracowników Muzeum, podczas
którego zespoły współzawodniczyły na ulicach Łodzi, pozyskując informacje i
rozwiązując zagadki historyczne;
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 gra miejska, bezpłatna i ogólnodostępna w formie pakietów z mapami i zadaniami, które
zachęcają do rozwiązywania tajemnic bohaterów wojennych w dowolnym, dogodnym
dla rodziny, klasy czy grupy przyjaciół momencie;
 wielkoformatowa mega-gra planszowa, wykorzystywana podczas warsztatów
rodzinnych w oddziałach Muzeum, pikników patriotycznych, imprez plenerowych.
Projekt rozwija wiedzę o zapomnianych często wydarzeniach II wojny światowej. W
przystępnej i atrakcyjnej formie kształci kompetencje intelektualne, logiczne i analityczne
myślenie, kojarzenie faktów, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, jak i pożądane
postawy – szacunku dla lokalnej historii Łodzi i postaci, które ją tworzyły. Osadzenie gry w
terenie, siatce miejskiej Łodzi, uzmysławia z kolei uczestnikom trwałą obecność śladów historii
we współczesnej rzeczywistości.
Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w
ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Termin realizacji: maj-listopad 2021 r.
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Emilia
Kaczmarek, Artur Kamiński, Beata Kowska, Jakub Parol.

 Realizacja projektu rewaloryzacji historycznych wagonów towarowych w
Oddziale Stacja Radegast.
Projekt realizowany od 17 maja do 31 grudnia, w ramach programu „Miejsca pamięci i
trwałe upamiętnienia w kraju” i dofinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu i dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi. Celem projektu była
rewaloryzacja trzech zabytkowych wagonów towarowych, obrazujących deportację tysięcy
Żydów z getta łódzkiego do obozów zagłady w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau.
Stanowią one jeden z najważniejszych elementów ekspozycyjnych Stacji Radegast,
unikatowego miejsca pamięci dawnej stacji kolejowej getta. Obrazują one warunki, w jakich
ofiary podążały ku eksterminacji, w ten sposób uzmysławiając tragedię Zagłady, dla tysięcy
osób, które rocznie odwiedzają ten pomnik pamięci. Realizacja projektu pozwoliła na
zabezpieczenie substancji historycznej wraz z pełniejszym wykorzystaniem ich walorów
edukacyjnych. Osoba koordynująca projekt: Andrzej Grzegorczyk.
 Realizacja projektu poświęconego organizacji wystawy wirtualnej pt. Radogoszcz
1945 – Świadectwa zbrodni
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Projekt współfinansowany ze środków programu Wspieranie działań muzealnych
pozwolił na uruchomienie 26 listopada 2021 r. pierwszej w historii Muzeum w pełni wirtualnej
wystawy

pt.

Radogoszcz

1945

–

Świadectwa

zbrodni

(dostępnej

na

stronie

www.radogoszcz1945.pl).
Wystawa koncentruje się wokół zagadnień dochodzenia prawdy o funkcjonowaniu
Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz w okresie niemieckiej okupacji, procesów
wytaczanych zbrodniarzom radogoskim w powojennej Polsce oraz kształtowania się pamięci o
Radogoszczu w świadomości zbiorowej łodzian w pierwszych latach po zakończeniu II wojny
światowej. Prezentuje elementy materiału dowodowego zgromadzonego w toku śledztwa (w
tym obiekty pochodzące z pogorzeliska po spalonym więzieniu, które nigdy wcześniej nie były
udostępniane). Pozwala na zapoznanie się z wybranymi aktami sadowymi procesów
wytoczonych byłemu komendantowi i wachmanom radogoskiego więzienia. Gromadzi relacje
i nagrania naocznych świadków tamtych dramatycznych wydarzeń.
Wirtualna formuła wystawy pozwala widzom na zapoznanie się z obiektami muzealnymi,
których stan zachowania uniemożliwiałby ekspozycję w warunkach tradycyjnych. Obiekty
trójwymiarowe prezentowane są na wystawie w postaci fotografii 360 stopni, dając
zwiedzającemu możliwość przyjrzenia się im z dowolnej perspektywy. Przygotowane nagrania
audio, materiały video, interaktywne infografiki każdemu zwiedzającemu dają możliwość
poznawania historii w sposób, który jest dla niego najbardziej przyjazny, z dowolnego miejsca,
w dowolnie wybranym czasie.
Elementem projektu było również opracowanie e-katalogu wystawy oraz scenariuszy
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, bazujących na treściach wirtualnej ekspozycji.
Projekt był realizowany w okresie od maja do grudnia 2021 r. Osobami zaangażowanymi
w jego realizację są: Katarzyna Czekaj-Kotynia, Michał Hankiewicz, Mateusz Jaśkiewicz,
Emilia Kaczmarek, Artur Kamiński, Beata Kowska, Edyta Łaszkiewicz, Dominik Ławski,
Katarzyna Mateja-Maracz, Jakub Parol, Paulina Wach.
 Projekt pn. Dzieje obozu cygańskiego w getcie łódzkim. Wystawa stała w Kuźni
Romów
Projekt realizowany od 1 kwietnia do 5 grudnia, w ramach programu „Wspieranie
działań muzealnych” i dofinasowany z dotacja Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu i dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi, którego celem było stworzenie
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nowej wystawy stałej w Kuźni Romów pt. „Obóz cygański w getcie łódzkim (1941-1942)”,
wraz z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi (wykładami i spacerami).

IX. Działalność promocyjna, współpraca z mediami

Rok 2021 był dla Muzeum pod względem medialnym owocny, informacji na jego temat
pojawiło się 143. 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 4946, a kończy z 6259 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 93 filmy, uzyskując w sumie 130 000
wyświetleń.
Lista atrakcji Łodzi portalu Trip Advisor zawiera wszystkie nasze oddziały. Odział
Stacja Radegast plasuje się na 8 miejscu z wszystkich 188 atrakcji Łodzi, (1 jeśli chodzi o
muzea). Jest więc nad EC1, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi czy
Atlas Areną. Odział Martyrologii Radogoszcz zajmuje 7 miejsce w kategorii „Muzea”.
Przy użyciu systemu meilgowego Meiler lite, Muzeum posiada dokładniejszy wgląd w
statystyki mailingu i ma możliwość tworzyć wiadomości atrakcyjniejsze graficznie. Podczas
roku używania oprogramowania zostało wysłanych 8579 maili informujących o wydarzeniach
odbywających się w Muzeum.
Muzeum w ubiegłym roku zorganizowało w sumie 96 wydarzeń, które były promowane
poprzez utworzenie wydarzeń na Facebooku, newslettera, zaproszenia i relacje 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.
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Podczas zeszłego roku Muzeum organizowało i uczestniczyło w szeregu wydarzeń, z
których najważniejsze a zarazem najczęściej pojawiające się mediach:
- wystawy stałe:
 Zabrał ich ogień
 Obóz cygański w getcie łódzkim
- wystawy czasowe:
 Ewolucja polskiego żołnierza XVIII-XX w.
 Historia – Propaganda – Sztuka. Na skrzyżowaniu.
- wystawy plenerowe/mobilne
 By przestała być sloganem demokracja. 1981.
 Powstanie łódzkie 1905 – mit i historia
 Marsz głodowy kobiet – Łódź 1981
- publikacje:
 By przestała być sloganem demokracja. Strajk łódzkich studentów 1981 r., (pod red.)
M. Gawryszczak, 2021, ISBN: 978-83-958037-8-9.
 Zabrał ich ogień… piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju
Warty w okresie II wojny światowej, (pod red.) K. Czekaj-Kotynia, A. Janicki, B.
Kowska, J. Parol, 2021, ISBN: 978-83-958037-5-8, (wersja polska).
 ‘They Were Consumed by Fire…’ The Hell of the Radogoszcz Prison in the Context of
the Fate Suffered by the Wartheland’s Population During the Second World War,
Redaction, K. Czekaj-Kotynia, A. Janicki, B. Kowska, J. Parol, 2021, ISBN: 978-8395037-7-2, (wersja angielska).
 Konstytucja 3 maja – teka edukacyjna. 2021 r. – Rokiem Konstytucji 3 maja, (pod red.)
K. Lutek-Urbaniak, 2021, ISBN: 978-83-958037-9-6.
 S. Adamkiewicz, Katastrofa łódzka, (wydanie II ze słuchowiskiem), 2020, ISBN: 97883-961155-0-8 i 978-83-961155-1-5.
 S. Adamkiewicz, M. Szczęsny, Nekome 1905, 2021, ISBN: 978-83-961155-9-1.
 Historia, propaganda, sztuka. Na skrzyżowaniu, (pod red.) S. Adamkiewicz, A. PawlakDamska, M. Szulc, 2021, ISBN: 978-83-961155-6-0.
 M. Gawryszczak, A. Grzegorczyk, OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE ŁÓDZKIM (19411942) // THE GYPSY CAMP IN THE ŁÓDŹ GHETTO (1941-1942), 2021, ISBN: 97883-961155-5-3.
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 P. Stępień, Powstanie łódzkiej NSZZ Solidarność, Seria „Drogi do wolności”, 2021,
ISBN: 978-83-961155-3-9

- E-booki:
 RADOGOSZCZ

1905

–

ŚWIADECTWA

ZBRODNI.

KATALOG

WYSTAWY

WIRTUALNEJ, (pod red.) D. Ławski, K. Mateja-Maracz, J. Parol, 2021, ISBN: 978-83961155-7-7.
- wydanie płytowe:
 Nekome 1905
W 2021 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.

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

2021

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 kontekście epidemii
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 Muzeum, upamiętniających wydarzenia historyczne;
- zabezpieczono transport w realizacji zadań muzealnych;
- przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych należących do innych jednostek, a
będących w dyspozycji Muzeum;
- 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:
- założono nową ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenia znajdującego się na terenie
Muzeum;
- 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;
- prowadzono Księgi Druków Ścisłego Zarachowania, obejmującej dystrybucję biletów wstępu
Kart drogowych i Arkuszy inwentaryzacyjnych;
- prowadzono postępowania dotyczących ubezpieczenia mienia i osób Muzeum,
wygenerowano Certyfikaty ubezpieczeniowe na okoliczność wypożyczonych eksponatów;
- przygotowano i złożono do Urzędu Miasta Łodzi w Wydziale Finansowym deklaracje na
podatek od nieruchomości;
- przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zbiorcze zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok
ubiegły;
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- przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi raport o stanie zapewnienia
dostępności podmiotu;
W 2021 roku wykonano szereg zadań w zakresie gospodarczym, które obejmowały
codzienne czynności typu:
- nadzorowanie stanu technicznego obiektów i urządzeń;
- prowadzenie bieżących napraw i usuwanie powstałych usterek.
Wykonano zadania w zakresie obowiązkowych przeglądów:
- przeprowadzono przegląd gwarancyjny na podstawie umowy nr 1/ZIT z dnia 7 marca 2018 r.
w Oddziałach Martyrologii Radogoszcz oraz Stacji Radegast;
- zgodnie z wymogami bezpieczeństwa technicznego w 2021 r. przeprowadzono okresowe
przeglądy:
 przeglądy roczny budowlany obiektów: siedziby przy ul. Gdańskiej, Oddziału
Martyrologii Radogoszcz budynek administracyjny i wystawienniczy;
 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
Muzeum przy ul. Gdańskiej;
 kontrola stanu technicznego stałych zbiorników ciśnieniowych.

Serwisy:
 serwis kotłowni gazowej;
 serwis kotłowni olejowej;
 serwis Systemów Sygnalizacji Alarmu Pożarowego;
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 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.
Przygotowano i przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do
130 000 zł. w zakresie funkcjonowania Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz Muzeum
wyłaniające wykonawców następujących zadań:
- zakup materiałów eksploatacyjnych na rok 2021, do drukarek użytkowanych w Muzeum;
- usługi świadczenia opieki nad systemem informatycznym w Muzeum w 2021 roku;
- prowadzenia bieżącej obsługi prawnej w Muzeum w 2021 r.;
- zakup środków czystości w okresie rocznym od marca 2021 r do lutego 2022 r, dla trzech
Oddziałów Muzeum;
- monitorowania zagrożeń pożarowych w obiektach Muzeum w 2021 r.;
- serwisowania 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 oleju opałowego do kotłowni w siedzibie Muzeum przy ul. Gdańskiej 13;
- naprawa układu zasilania paliwem w samochodzie służbowym Renault.
W podsumowaniu należy zatem stwierdzić, że w roku 2021 prace Działu
Administracyjno-Gospodarczego

były

wielozadaniowe

funkcjonowanie Muzeum.
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oraz

zabezpieczyły

sprawne

