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JACEK WAWRZYNKIEWICZ 

PROGRAM OZIAlANIA 

MUZEUM TRAOYCJI NIEPOOlEGtOSCIOWYCH W tOOZI 

Z Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi zwi'lzany jestem od 10 marca 2017 
r, kiedy to zostalem zatrudniony, jako Zast~p c'l Dyrektora, a od 1 wrzesnia 2017 r do dzisiaj 

pelni~ obowi'lzki Dyrektora Muzeum. W okresie za trudnienia poznatem zalety i 
niedomagania Instytucji. Zmienilo si~ postrzeganie Muzeum Tradycji Niepodleglosc iowych 
przez mieszkanc6w todzi, a takie odbiorc6w spoza naszego miasta . Przez wiele lat Muzeum 
bylo jak to okreslam zahibernowane, korzystalo jedynie ze srodk6w dotacji pochodz'lcych z 
Miasta, nie zabiegano 0 dodatkowe fundusze. Oferta programowa oparta byla gl6wnie na 
ekspozycjach stalych, kt6re powstaly przed kilkunastu laty i nie byly przez ten okres 
modyfikowane. Ekspozycje czasowe gl6wnie ze wzgl~du na form~ byty podobne do siebie, 
wedlug mnie nie pobudzaly odbiorc6w do myslenia. Baza materialna byta w optakanym 
stan ie, a jui warunki przechowywania zbior6w byly fatalne ( na przyklad obrazy i cz~sc broni 
przechowywano w pelnych wilgoci zagrzybionych magazynach). Zmiany na lepsze zacz~ly 
zachodzic dopiero od 2015 .r, to jest od momentu podj~cia pracy przez mojego poprzednika 
na stanowisku dyrektora, kt6ry rozpocz'l l starania na rzecz dostosowania Muzeum do 
standard6w nowoczesnego mu zea lnictwa. Ogrom zaniedban z poprzednich okres6w byl tak 
wielki, ie mimo uplywu kilku lat przed Muzeum jeszcze dluga droga, kt6rej pokonanie b~dzie 
wymagala olbrzymiego zaangaiowan ia zespolu pracowniczego i duiych naklad6w 
finansowych. 

Moja decyzja 0 kandydowaniu na funkcj~ Oyrektora Muzeum Tradycji 
Niepodleglosciowych w lodzi oparta jest na przekonaniu, ie znaj'lc potencjallnstytucji wiem, 
jak poprawiac i udoskonalac jej dzialania, co spowoduje jej dalszy rozw6j i przystosowanie do 
zmieniaj'lcych si~ warunk6w i potrzeb dzialalnosci takiej In stytucji jak Muzeum , 

Muzeum Tradycji Niepod/eglosciowych w lodzi powinno stac sit: p/ac6wkq na miart: 
XX/ w, rozpoznawa/nq przez mieszkaric6w miasta i regionu i kojarzonq, jako miejsce gdzie 
w interesujqcy spos6b moina spt:dzic czas wo/ny. Ponadto w perspektywie dlugo/a/owej, 
rozw6j Muzeum powinien podqiac w kierunku umoiliwiajqcym wpisanie plac6wki do 
prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paristwowego 
Rejestru Muzeow, kt6ry wzmocni prestii oroz zwit:kszy moiliwosci dostt:pu do publicznych 
srodk6w /inansowania jego dziala/nosci. 

OOROBEK MUZEUM TRAOYCJI NIEPOOlEGtOSCIOWYCH W lOOZI i JEGO TRAOYCJE 

a. Informacje ogolne 
Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi jest jednq z najstarszych instytucji 

kultury w todzi. Ze wzgl~du na sw6j wielooddzialowy charakter, jako jedyne w regionie 
umoiliwia odwiedzaj'lcym niepowtarzalnq podr6i zar6wno po historii Polski, jak i historii 
todzi . 0 bogactwie placowki swiadczy ponad 48 tysi~cy eksponat6w zwi'lzanych z dziejami 
Polski, regionu i lodzi a takie pami'ltki zwi'lzane z narodowymi bohaterami takimi jak: 
Tadeusz Kosciuszko, ksi'li~ Jozef Poniatowski czy J6zef Pilsudski. 
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Muzeum Tradycji Niepodlegtosc iowych w lodzi jest obecnie najdtuiej funkcjonujqcym 
muzeum historycznym w miescie. Jego poczqtki sio;gajq roku 1959, kiedy powotano do iycia 
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzi bo; nowej plac6wki wybrano budynek 
dawnego wio;zienia przy ul. Gdariskiej 13. Owczesne Muzeum gromadzito zbiory dotyczqce 
dzialalnosci wszelkiego rod zaju polskich ruch6w lewicowych, ze szczeg6lnym 
uwzglo;dnieniem tych dzialajqcych na tere nie lodzi i regionu . W wyniku przemian 
ustrojowych, jakie rozpoczo;ly sio; w 1989 r., decyzjq Rady Miasta dotychczasowe Muzeum 
Historii Ruchu Rewolucyjnego, zostalo z dniem 1 styczn ia 1990 r. przemianowane na 
Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi. Plac6wce zostaty nadane nowe cele 
statutowe, nakreslajqce popularyzacjo; wiedzy histo rycznej, w szczeg6lnosci tej dotyczqcej 
idei wolnosciowych i niepodleglosciowych. Muzeum stalo sio; miejsce m edukacji i 
upowszechniania wiadomosci a polskich drogach do suwerennosci. Zadaniem plac6wki jest 
odkrywanie wielonurtowosci i r6i norodnosci w patrzeniu na to, czym jest polska toisa mosc 
oraz, jakie jest znaczenie niepodleglosci. Waina i niebagatelna rola Muzeum pol ega na 
ksztattowaniu nowoczesnej wrailiwosci patriotycznej, uzna niu wagi pami~ci i przeszlosc i w 
budowaniu spoleczeri stwa obywatelskiego. Slu i q temu zar6wno wystawy - si~gajqce 

niekiedy do poczqtk6w naszej paristwowosci - j ak i codzienna praca edukacyjna i 
popularyzatorska. Muzeum jest takie mleJscem integracji 16dzkiego srodowiska 
historycznego. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne i konferencje sluzq tw6rczej wymianie 
mysli i transferowi wiedzy akademickiej do szerokich rzesz spoleczeri stwa lodzi i okolic. 

Muzeum Tradycji Niepadleg/osciowych w todzi aspiruje do miana nowoczesnej 
placowki kultury, w ktorej wdraia sit: innowacyjne rozwiqzania obcowania z historiq, 
celem budowania toisamosci narodowej. Dzia/alnose Muzeum opiera sit: zarowno no 
dotychczasowym doswiadczeniu, jak i wdraianiu, w miart: moiliwosci finansowych i 
organizacyjnych, rozwiqzan wyznaczanych przez najnowsze trendy wspo/czesnego 
muzealnictwa. 

b. Baza materialna 
Baz~ materialnq Muzeum stanowiq siedziba gl6wna - Oddzial Gdariska Muzeum 

Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi znajdujqcy si~ przy ul. Gdariskiej 13, Oddzial 
Martyrologii Radogoszcz poloiony jest przy ul. Zgierskiej 147, Oddzial Stacja Radegast przy 
AI. Pamio;ci Ofiar Litzmannstadt Getto 12. 

1. Siedziba GI6wna - Oddzial Gdanska 
Budynek dawnego wio;zienia (funkcjonowalo w latach 1885-1953), a og61nej 

powierzchni 1.634 m'. W tym : powierzchnia wystawiennicza - 795 m " sa la odczytowa - 60 

m " biblioteka - 49 m '. 
Budynek jest w znacznym stopniu wyeksploatowany, nie jest dostosawany do 

korzystania przez osoby niepe/nasprawne, wymaga generalnego remantu. Wejscie do 
muzeum i klatka schodowa prowadzqca do sal wystawowych nie zach~cajq do jego 
zwiedzania. W bieiqcym roku zosta/a przeprowadzona modernizacja soli odczytowej, ktora 
wreszcie nie przypomina wn~trzo z okresu poczqtku lot siedemdziesiqtych Pracawnicy 
pracujq w trudnych warunkach, ciasnata i wyeksploatowana substancja materialna z 
pewnosciq nie dajq komfortu realizacji zadan zwiqzanych z dzia/alnosciq Muzeum. 
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W salach wystawienniczych prezentowane Sq stale wystawy " Drogi do Niepodleglej 
1792-1921", "Wi~zienie przy Dlugiej (Gdari sk iej) w todzi 1885-1953". Oprocz tego w 2018 r 
prezentowane byly wystawy czasowe "Tadeusz Kosciuszko 1746-1817. Obywatel swiata", 
"Zapomniany bohater - Piotr Wysocki. Rzecz 0 powstaniu listopadowym", na 28 listopada 
2018r prezentowana b~dzie przygotowywana juz nowej formie wystawa "Kobiece Twarze 
Niepodleglosci" . 

Korzystajqc z sali odczytowej oraz sa l wystawowych prowadzona jest rozbudowana 
dzialalnosc edukacyjna skierowana do dzieci, mlodziezy, osob doroslych w tym seniorow, z 
ktorej srednio miesi~cznie korzysta 1500 -2000 osob, a w paidzierniku biezqcego roku liczba 
korzystajqcych z zaj~c edukacyjnych wzrosla do 5000 osob . 

W sa li odczytowej odbywajq s i~ wyklady, panele, spotkania autorskie, sala 
udost~pniana jest rowniei srodowiskom kombatanckim i organizacjom spolecznym. 

Budynek muzealny przy ulicy Gdari skiej wpisany jest na li st~ obiektow 
przeznaczonych do remontu w ramach rewitalizacji obszarowej 

2. Oddzial Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147 
W dyspozycji Oddzialu Sq dwa budynki wolno stojqce. Jeden z nich w calosci jest 

przeznaczony do dzialalnosci merytorycznej . Miesci si~ w nim powierzchnia ekspozycyjna, 
sala odczytowo-kinowa oraz cz~sc socjalna (szatn ia, toalety, portiernia). Drugi, 
trzykondygnacyjny budynek przeznaczony jest na magazyny zbiorow Muzeum oraz cz~sc 
administracyjnq. 

Realizujqc postanowienia programu Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 
tadzi plac6wka uzyskala dofinansowanie w ramach Regionalnego Progromu Operacyjnego 
Wojew6dztwo t6dzkiego 2014-2020 - "Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
Zintegrowane Inwestycje Terytoriolne". Obecnie na terenie Oddziolu Radogoszcz 
realizowany jest projekt "Budowanie nowoczesnego muzeum dzit;ki innowacyjnym 
rozwiqzaniom". 

W jego ramach prowadzone Sq prace remontowe pomieszczeri wystawienniczych, 
biurowych i magazynowych, ktore majq zakoriczyc s i ~ do 31 grudnia 2018 r. Szalenie istotny i 
wart podkreslenia jest zakres prac konserwatorskich i budowlanych, ktorych celem jest 
dostosowanie budynkow do potrzeb osob z niepelnosprawnosciami. 

Co istotne ze wzgl~du na jednq z glownych misji Muzeum, tj. dla gromadzenia i 
przechowywania eksponatow, realizacja projektu zapewni odpowiedniq infra struktur~ 

technicznq, ktora umoiliwi bezpieczne przechowywanie zbiorow muzealnych (m.in . 
zniwelowany zostanie problem nadmiernej wilgoci w dolnych magazynach). W ramach 
realizacji zadania przy Dziale Zbiorow utworzona zostanie takie nowoczesna pracownia 
konserwatorska (do tej pory Muzeum nie posiadalo wlasnej i musialo korzystac z 
zewn~trznych uslug konserwatorskich) , 

Remont budynku wystawienniczego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz urooiliwi 
przygotawonie nowej w pelni modernistycznej i multimedialnej wystawy stalej, kt6ra 
zostanie zrealizowana w raroach zadania finansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Urzqd Miasta todzi, pt. "Zabral ich ogien... - pieklo 
wit;zienia na Radogoszczu w swietle los6w ludnosci Kraju Warty w okresie /I wojny 
swiatowej". Glownym celem planowanej ekspozycji jest przywrocenie historycznej pami~ci 0 

wi~zieniu na Radogoszczu oraz tragedi i, jaka si~ w nim wydarzyla. 
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3 

I 



Ponodto w Oddziole Martyrologii Radogoszcz realizowane jest jeszcze jedno 
zadanie z programu MKiDN, pt. "Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokol pomniko
mauzoleum na terenie downego hitlerowskiego wi~zienia na Radogoszczu". Zaklada one 
modernizacj~ dotychczas istniejqcych oktadzin wokot pomnika-sarkofagu, ktory jest miejsce 
szczegolnie wainym dla lokalnej spotecznosci, jako miejsce pami~ci 0 zbrodni dokonanej na 
ludnosci polskiej w okresie II wojny swiatowej. Jest takie swiadkiem corocznych uroczystosci 

zwiqzanych z upami~tnianiem historii za rowno tego obiektu, jak i historii narodu polskiego w 
ogole. Nowe zagospodarowanie terenu oprocz wspomnianej modernizacji okladzin, zaklada 
rowniei uloienie dodatkowych scieiek dost~pu, dostosowanych do potrzeb osob z 
niepelnosprawnoscia mi. Zadanie zostanie zrea lizowane do 31 grudnia 2018 r 

3. Oddzial Stacja Radegast przy AI. Pami~ci Ofiar litzmannstadt Getto 12 
W jej sktad wchodzi Pomnik Zagtady Zydow z Litzmannstadt Getto, sktadajqcy si~ z 

Kolumny Pami~ci i Tunelu Deportowanych 0 dtugosci 140 m. Drugi obiekt to budynek po 
dawnej stacji kolejowej . W jego sklad wchodzi sa la wystawowa oraz kotlownia CO, WC, a 
takie pomieszczenia dla ochrony i pracownikow. 

Dla Oddzialu Stacja Radegast realizacja zadania "Budowanie nowoczesnego 
muzeum dzi~ki innowacyjnym rozwiqzaniom", dziCki termomodernizacji dachu i 
przebudowie centralnego ogrzewania wraz z kotlowniq, zapewni moiliwosc utrzymania 
odpowiedniej temperatury w przestrzeni wystawienniczej Stacji, ca korzystnie wp/ynie 
zarowno na warunki pracy w Oddziale, jak i umoiliwi r6wniei zainstalowanie makiety 
Litzmannstadt-Getto na stale (dotychczas, ze wzgl~du na zbyt niskq temperatur~ w okresie 
jesienno-zimowym byta ona przenoszona do innych Oddzialow). Ponadto w ramach zadania 
zaktada si~ montai nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej, ktora b~dzie 
mogla bye wykorzystana przy dalszej realizacji projektu Makieta Litzmannstadt-Getto. 

W roku 2015 rozpocz~la si~ realizacja projektu Makieta Litzmannstadt-Getto. Do tej 
pory zrealizowano 3/5 projektu, kt6ry w duiej mierze /inansowany byl przy wsparciu 
Fundacji International Holocaust Remembrance Alliance. 

W ramach projektu powstaje zbudowana w 3D makieta historyczna obsza ru 
Litzmannstadt-Getto 0 planowanych wymiarach 4000x10000 mm, odwzorowany w skali 
1:400. Catv ten obszar zostanie odtworzony na podstawie archiwalnych fotografii oraz 
fotografii lotniczej wykonanej przez Ni emcow w maju 1942 roku (jest to rownoczesnie data, 
dla ktorej Muzeum odtwarza ten obszar). Makieta zawiera tei tzw. elementy malej 
architektury (a wi~c np. latarnie, wozy, tramwaje, ktadki, beczki, figurki ludzi). Makieta byta 

prezentowana na Stacji Radegast, oddziale Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi, 
drugim obok cmentarza iydowskiego miejscu najcz~sciej odwiedzanym przez osoby 
zainteresowane historiq Zydow w czasie II wojny swiatowej. Realizacja projektu uczyni 
Muzeum bardziej otwartym i atrakcyjnym miejscem dla mieszkaricow wojewodztwa 
lodzkiego, jak i turystow z innych regionow. Ponadto projekt jest wainym krokiem w stron~ 
uczynienia z Muzeum placowki na miar~ wymogow i standardow wspolczesnego 
muzealnictwa. 

4. Kuznia Rom6w przy ul. Wojska Polski ego 84 
Kuznia ma w swojej dyspozycji tylko jedno pomieszczenie wystawiennicze 0 

powierzchni - 42 m 2, w ktorej prezentowana jest ekspozycja stata pt. "Oboz Cyganski 1941 -
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1942". Jej celem jest ukazan ie historii obozu cygariskiego istniejqcego na terenie getta w 
kontekscie przesladowari Rom6w w czasie II wojny swiatowej. Kuznia Rom6w jest 
udost~pniana dla zwiedzajqcych po wczesniejszym um6wieniu. 

Realizacja projektu " Budowanie nowoczesnego muzeum dzi~ki innowacyjnym 
rozwiqzaniom" uczyni Muzeum bardziej otwartym i atrakcyjnym miejscem dla mieszkaric6w 
wojew6dztwa 16dzkiego, jak i turyst6w z innych region6w. Ponadto projekt jest waznym 

krokiem w stron~ przeksztalcenia Muzeum w plac6wk~ na miar~ wymog6w i standard6w 
wsp6lczesnego muzealnictwa. 

c. Dzialalnosc wystawiennicza i popularyzatorska 
Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi jest plac6wkq, kt6ra coraz ch~tniej i 

cz~sciej jest odwiedzana przez publicznosc. W zakresie wystawiennictwa proponuje 
zr6znicowanq ofert~ . W roku 2018 z powodu remont6w, kt6re wspomniano powyzej, do 
cel6w wystawienniczych uzywane byly w zasadzie tylko sa le wystawowe w Oddziale 
Gdariska, gdzie prezentowane Sq stale wystawy "Drogi do Niepodleglej 1792-1921", 
" Wi~zienie przy Dlugiej (Gdariskiej) w todzi 1885-1953". 

Opr6cz tego w 2018 r prezentowane byly wystawy czasowe "Tadeusz Kosciuszko 
1746-1817. Obywatel swiata" , "Zapomniany bohater - Piotr Wysocki. Rzecz 0 powstaniu 
listopadowym", na 28 listopada 2018r przewidziane jest otwarcie przygotowywanej juz w 
nowej formie wystawy "Kobiece Twarze Niepodleglosci". 

Muzeum przygotow% tokie z okozji 100- lecio odzyskania niepodleg/osci wystawy 
przenosne "B~dziem Ciebie wiernie strzec ... " we wspo/pracy z Muzeum Marynarki 
Wojennej, "Na drodze dyplomatycznej. Sprawa polsko na Konterencji Paryskiej", oraz 
"Filary Wolnosci", ktora zosta/a przygotowana na zupe/nie nowych nosnikach 0 wysokosci 
przekraczajqcej 3 m i pozwalajqcych na prezentacje na otwartych przestrzeniach. Do tej 
pory wystawa " Filary Wolnosci" eksponowana byla w foyer Teatru Wielkiego w todzi, 
obecnie prezentowana jest na terenie 16dzkiej Manufaktury. 

Po raz pierwszy w swojej historii Muzeum Tradycji Niepodleg/osciowych w todzi jest 
producentem s/uchowiska radiowego opartego na utworze autorstwa lozeta Pi/sudskiego 
"Bibu/a". 

W ramach swojej dzialalnoSci Muzeum organizuje b~dqce juz tradycjq imprezy 
mi~dzy innymi "Noc Muze6w", Noc w Muzeu m", " Noc Kobiet". W tym roku z okazji 100-
lecia odzyskania niepodleg/osci przygotowano wyjqtkowq imprez~ "Toast za Niepodleg/q" 
w ramach, ktorej b~dzie moina obejrzec spektakl "Ego te absolvo", wys/uchac kancertu 
"Rozspiewana Niepodleg/a", uczestniczyc w kuratorskim zwiedzaniu wystawy "Drogi do 
niepodleg/osci". 

Pracownicy muzeum biorq r6wniez udzial w obchodach waznych rocznic zwiqzanych z 
niepodleglosciq, pami~ciq i wolnosciq. Muzeu m udost~pnia swoje obiekty i jest 
wsp61organizatorem obchod6w upami~tniajqcych kolejne rocznice likwidacji obozu 
cyganskiego, obchod6w upami~tniajqcyc h kolejne rocznice tragedii radogoskiej i korica 
okupacji niemieckiej w todzi, obchod6w narodowego Dnia Pami~ci "Zolnierzy Wykl~tych", 
obchod6w upami~tniajqcych Rewolucj~ 1905 r., urodzin todzi, obchod6w dnia pami~ci 0 

Zagladzie Rom6w i Sinti, obchod6w kolej nych rocznic likwidacji Litzmannstadt-Getto, Pikniku 
Niepodleglosciowego na tereni e Manufaktury oraz wielu innych . 
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Muzeum orgonizuje rowniei eykliezne deboty zwiqzane z przypadajqeq w tym roku 
100- roeznicq odzyskania niepodleglosci (Przystanki do Niepodleglej) oraz r6wmez 
odbywajqee si~ raz w miesiqeu wyklady poswi~eone rMnym uj~ciom wolnosei (XII 
wyk/adow 0 wolnosei). 

d. Dzialalnosc edukacyjna 
Dzialalnosc edukacyjn a jest jednym z ce low statutowych Muzeum i prowadzona jest 

na kilku plaszczyznach. Jej pod stawowym celem jest edukacja historyczna spoleczenstwa, a 
w tym szczegolnie mlodzieiy. 

Obecnie Muzeum ma szerokq ofert~ zaj~c edukacyjnyeh kierowanq do szkol 
wszystkich szezeb li nauezania (poezqwszy od podstawowyeh, przez gimnazjalne do 
ponadgimnazjalnyeh). Oprocz stalego programu, przygotowywane Sq takie speejalne 
przed s i~wzi~cia m.in. na ferie, wakacje, dzien dzieeka, ezy w zwiqzku z przypadajqeymi 
roeznicami historyeznymi. 

Muzeum w dzialaniaeh edukaeyjnyeh nie pomija rowniei osob doroslyeh, w tym 
seniorow. W ramaeh dzialalnosci popularyzatorskiej praeowniey merytoryezni Muzeum 
prowadzq wyklady i zaj~cia edukaeyjne poza siedzibq Muzeum, w tym roku przeprowadzono 
oketo 60 wykladow. 

Pr~inie dzialajqey Dzial Edukaeyjny korzysta, z co raz to nowszyeh narz~dzi, ktore 
aktywizujq uczestnik6w zaj~e. Postacie historyczne, szczegolnie te zwiqzane z odzyskaniem 
niepodleglosci przybliiajq makro puzzle, gra edukacyjna. Dzi~ki wspo/pracy z PZU w 
zaj~ciach edukacyjnych uczestniczq grupy rekonstrukcyjne. 

Dzialalnosc edukaeyjna w zwiqzku z trwajqeymi praeami remontowymi w Oddziale 
Radogoszez i Oddziale Radegast, jest prowadzona jedynie w muzeum na Gdanskiej. 

Dzial Edukaeji w nawiqzaniu do wystaw przygotowanych przez Muzeum prowadzi 
zaj~eie poswi~cone ich tematyce oraz oglasza konkursy majqce na celu aktywizacj~ 

uczestnikow zaj~c. 

Oddzia/ Radegast w 2018 r przygotowuje " teki edukacyjne" majqce bye narz~dziem 
dla nauczycieli, ktorzy prowadzq zaj~cia dotyczqce tematyki Litzmannstadt-Getto. 

Wainym srodkiem edukacji historyczne Sq spacery historyczne organizowane przez 
Dzial Edukacji oraz Oddzialy. Frekwencja na spacerach osiqga 70-90 osob. 

W zakresie dzialan edukacyjnych Muzeum wspolpracuje z wieloma podmiotami 
miedzy innymi z todzkim Centrum Doskonalenie Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego, 
Instytutem Pami~ci Narodowej Oddzial w todzi, Kuriq Arcybiskupiq w todzi , Polskim 
Towarzystwem Historycznym, Widzewskimi Domami Kultury, Stowarzyszen ie Kombatantow 
Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszeniem Milosnikow Dawnej Broni i Barwy, PZU, 
Stowarzyszeniem " Rodzina Katynska" w todzi, Bibliotekami, Szkolam i, Narodowym Bankiem 
Polskim, Instytutem Historii Uniwersytetu todzkiego, Wydzialem Prawa i Administracji 
Uniwersytetu todzkiego, Aresztem ~Iedczym, Uniwersytetem III Wieku z Politechniki todzkiej 
i wielu innymi 
e. Dzialalnosc naukowo - badawcza i wydawnicznicza 

Dzialalnosc naukowo-badawcza stanowi pod staw~ do realizacji wszystkich 
przed si~wzi ~c merytorycznych Muzeum. Przygotowywanie i realizacja wystaw, 
przygotowanie zaj~c edukacyjnych i popularyzatorskich wymaga przeprowadzenia badan i 
kwerend. Cz~sto wystawom towarzyszq katalogi i albumy. Szczegolnie przygotowanie nowej 
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stalej ekspozycji w Oddziale Martyrologia Radogoszcz, wymaga od zespolu jq 
przygotowujqcego wnikliwej pracy naukowo - badawczej, 

Jesli chodzi 0 wydawnictwa wydawane Sq glownie foldery do wystaw, 

Muzeum w zakresie prac naukowo- badawczych wspolpracuje z instytucjami kultury, 

archiwami, urz~dami, lPN, placowkami oswiaty, stowarzyszeniami, zwiqzkami 

kombatanckimi, fundacjami naukowymi, organizacjami patriotycznymi i obywatelskimi. 

f. Zbiory 

Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi, ze wzgl~du na swoj statutowy profil i 

misj~, stawia przed sobq i z powodzeniem realizuje zadanie uchronienia przed zniszczeniem 

oraz zachowania dla potomnych rDinorodnych pamiqtek patriotycznych - materialnych 

swiadectw poswi~ce nia i hero izmu przodkow w walce 0 niepodleglose, Jednym z 
najwainiejszych kierunkow pracy Muzeum jest gromadzenie pamiqtek, dokumentow i 

realiow historycznych dotyczqcych przeszlosc i narodu i panstwa polskiego, Stanowiq one 

podstaw~ w wychowaniu patriotycznym kolejnych pokolen, pozwala zachowae pami~e 0 

dokonaniach i bohaterstwie przodkow. 

Gromadzenie oraz naukowe opracowywanie zbiorow stanowi podstawowq 

pla szczyzn~ dzialalnosci Muzeum Tradycji Niepodleglosc iowych w todzi. Obecnie w zbiorach 
Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi zarejestrowane jest oketo 50 000 pozycji 

inwentarzowych , 

Muzeum pozyskuje zbiory poprzez darowizny i zakupy eksponatow, Ze wzgl~du na 

ograniczone srodki finansowe moi liwosc i zakupu Sq niewielkie i cz~sto Muzeum musi 

rezygnowae z interesujqcych ofert, Darowizny Sq podstawowq formq wzbogacania kolekcji 

muzealnej , Magazyny eksponatow mieszczq s i ~ w Oddziale Radogoszcz, Do czasu 
rozpocz~cia remontow, 0 ktorych jui wspomniano warunki przechowywania byly bardzo zle, 

szczegolnie dotyczy to kolekcji obrazow, ktore przechowywano w wilgotnych i zagrzybianych 

wn~trzach , Spowodowalo to koniecznose poddania ponad 300 obraz6w fumigacji i 

konserwacji. 
W bieiqcym roku udo st~pniani e zbiorow bylo ze wzgl~du na remonty ograniczone, 

podobnie bylo z ich opracowywaniem, Pracownicy Dzialu Zbiorow zajmowali si~ 

przygotowaniem nowej stalej wystawy, ktora ma bye zorganizowana w wyremontowanych 

wn~trzach Oddzialu Radogoszcz 
W 2018 r wszedl w iycie w zwiqzku z postanawieniami ustawy z dnia 25 lutego 

2016 r. 0 ponownym wykorzystywoniu informocji sektoro publicznego regulamin tego typu 
dzialolnosci obowiqzujqcy w Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi. 

g. Promocja 
Muzeum stara si~ dotrzee do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorcow, Do 

ubieglego roku polityka promocyjna prowadzona byla w sposob przypadkowy, Muzeum nie 

miala podstawowego narz~ dzia slu iqcego jego iden tyfikacji , czyli logotypu , Stosowano roine 
sposoby oznaczenia Instytucji , co z pewnosciq wprowadzalo szu m komunikacyjny. Dopiero w 
2017 r pojawilo sir: logo wraz z malq ksiqikq logo i dzir:ki temu identyfikacja Muzeum 
Tradycji Niepodleglosciowych w todzi jest latwiejsza, zapewnia to r6wniei wzrost 
rozpoznawalnosci Muzeum wsr6d mieszkatic6w todzi. 
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Wykorzystujqc logotyp wykonano sciank~ reklamowq, rol/-upy, pojawi/y si~ tei 
wczesniej nieobecne " gadiety" pramujqce, nie tylko Muzeum, ale takie histori~ m.in. 
koszulki z podobiznq J6zefa Pi/sudskiego (zdj~cie z 16dzkiego okresu J. Pilsudskiego), 
przypinki z bohaterami narodowymi czy kalendarz na 2018 r. z fotografiq J. Pilsudskiego. 
Co warte podkreslenia w 2017 r. Muzeum zaopatrzylo si~ tei w firmowy namiot - przy 
wszelkich piknikach historycznych i imprezach plenerowych niezb~dny, a dzi~ki opatrzeniu 
go logo Muzeum z daleka rozpoznawalny. 

Muzeum jest bard zo aktywne na swaim praf ilu Face baak, wykorzystujemy r6w niei 

s t ro n ~ internet owq, przy czym do kOfka bieiqcego roku Muzeum b~dzie moglo pochwalic 
sit: zupelnie nowq, nowoczesnq witrynq internetowq. 

Kai demu z przed s i ~wz i ~c Muzeum Tradycji Niepodlegl osciowych w t odzi towarzyszq 
specjalnie przygot owywane mat erialy promocyjne -p lakaty, ulot ki, zaproszenia. 

Muzeum z uwagi na swojq aktywnosc jest tei cz~stym gosciem w mediach. Udzial 

pracownik6w meryt orycznych, kt6rzy wyst~p ujq, ja ko eksperci w licznych programach 

t elewizyjnych, radiowych, a t akie udzielajq wywiad6w dzienni kom i czasopismom buduje 
pozytywny wizerunek jednostki. Z Muzeum i jego pracownikami w ostatnim akresie mieli 
okazj~ spotkac sit: widzowie TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP t6di, TVN, TVN24, TV Toya, 
sluchacze Radia TOK FM, Polskiego Radia24, Radia t6di i wielu innych, czytelnicy 
Tygodnika Salidarnosc, Dziennika t6dzkiego, Ziemi t6dzkiej, Kalejdoskopu, a takie wielu 
portali internetowych. 

Formy i n a rz~ d z i a promocji dynamicznie s i ~ zmieniajq, Muzeum st ara s i~ nadqiac za 

tymi trendami i tym samym docierac do jak najszerszych k r~g6w odbiorc6w . 

h. Finanse 

Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w todzi jest plac6wkq, kt6ra wlasc iwie nie 

generuje dochod6w wlasnych, gl6wnym i r6dlem utrzymania j est dot acja podmiot owa 
Urz~du Miast a t odz i na dz ialalnosc bieiqcq oraz dot acje celow e na poszczeg61ne 

przeds i ~wz i~ci a. Dlat ego tei t ak waine j est pozyski wanie dodat kowych i r6del fin ansowania. 

Muzeum ma stosunkowq niedlugie doswiadczeni e w t ego typu aktywnosc i, niemniej jui 

przynioslo one wymierne efekty. Pieniqdze pozyskane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego sq tego najbardziej spektakularnym przykladem. Niemniej w arto wskazac 

takie inne przedsi~wz i~c i a, kt6rych nie spos6b nie docenic. Pieniqdze pozyskane z 

International Holocaust Opisane wyiej dotacje z programu MKiDN - " Wspieranie 
samorzqdowych instytucji kultury - opiekun6w miejsc pami~ci" tei sq przykladem 
operatywnosci kadry muzealnej w pozyskiwaniu funduszy. W tym roku r6wniei udalo si~ 
pozyskac dodatkowe pieniqdze - z og61nopolskiego programu grantowego MKiDN, 
kt6rego operatorem jest Muzeum Historii Polski " Patriotyzm Jutra". W ramach tej dotacji 
Muzeum przyznana pieniqdze (42000 zl) na realizacjt: sluchowiska radiowego " Bibula" 
autorstwa J6zefa Pilsudskiego. Z kolei wystawa " Kobiece Twarze Niepodleglosci" dostala 
w ramach programu " Wspieronie dzialari muzealnych" kwott: 137 500 zl 

Dodatkowym ir6dlem finansowania, z kt6rego Muzeum zaczt:1o korzystac od 
ubieglego roku, to darowizny firm zewnt:trznych: Fundacji PGE (na zakup stanowisk 
multimedialnych oraz film do wystawy Zabrano nam dzieciristwo 1939-1945) oraz PZU (na 
cykl zajt:c edukacyjnych " Spotkania z oiywionq historiq"). W tym roku udalo sit: natomiast 
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pozyskoi ponownie na dziala/nosi edukaeyjnq pieniqdze z PZU oraz dofinansowanie na 
dziala/nosi z Okrt:gowej Izby Rodeow Prownyeh w lodzi i firmy A HAS. 

i. Kadra 

Struktura zatrudnienia i stan kadr Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi nie 

w pelni odpowiadaj~ podstawowym ce lom rea lizowanym przez in stytucj~ . Zatrudnienie w 

Muzeum oscyluje na poziomie do 50 osob, w tym okolo polowy stanowiij pracownicy 

merytoryczni. W momencie, kiedy rozpoczqlem prace w Muzeum zaloga byla zroinicowana, 
linie podzialu tworzyly si~ w dose klasycznym uklad zie pokoleniowym. Pozytywne zmiany 

zainicjowane przez mojego poprzednika wywolaly I~k wsrod starszych pracownikow przed 

nowym. Jednakie jak si~ wydaje udato si~ te spory zaiegnae. Moim zdaniem sytuacja 

kadrowa tak pod wzgl~dem merytorycznym, jak i organizacyjnym wygl~da dobrze, a 

pracownicy coraz bardziej identyfikujq s i~ z Muzeum, w ktorym pracuj~, aprobujq nowe 

formy dzialania i promocji 
W Muzeum aktua/nie no stanowisku kustosza zatrudnionyeh jest 9 osob. 

Praeowniey biorq ezt:sty udzial w szko/eniaeh speejalistyeznyeh. Praeowniey merytoryezni 
wzit:1i udzial w wyjazdaeh studyjnyeh mit:dzy innymi do Muzeum /I Wojny SWiatowej, do 
Paristwowego Muzeum na Majdanku, Centrum Sztuki Wsp61ezesnej Zamek Ujazdowski w 
Warszawie. 

Wysokose wynagrodzeri z pewnosc iq nie jest adekwatny do poziomu wyksztalcenia 

oraz zaangaiowania pracownikow, lecz nie jest to kori ca za leine od Dyrekcji Muzeum. 

KROTKtE POOSUMOWANtE 

Prezentacja dotychczasowego dorobku i st anu aktualnego Muzeum Tradycji 

Niepodleglosciowych jest dose obszerna. Wynika to z tego, ie przedstawia ona zmiany, ktory 

od pewnego czasu zachodzq w Instytucj i. Zdeeydowana poprawa stanu materia/nego 
Muzeum, zmiany w sposobie prezentacji wystaw, rozwlJaJqea sit: dziala/nosi 
popu/aryzatorska i edukaeyjna, stworzenie narzt:dzi komunikaeji zewnt:trznej w tym 
logotypu, nowej strony internetowej, rozw6j dziala/nosei wykladowczej, liezne pane/e 
dyskusyjne, nowe formy prezentaeji tresci historyeznych, w tym sluehowisko pokazujq, ie 
prowadzqe przez ostatni okres Muzeum mam program, ktory jest realizowany. 

GtOWNE KIERUNKI DZIAtAN NA LATA 2019 - 2023 

W Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi trwa proces budowania 

nowoczesnej placowki kultury, ktora oprocz gromadzenia zbiorow stawia na wielowqtkowq 

dzialalnose edukacyjnq, nowoczesne formy wystawiennicze, rozbudowanie, a raczej 
wznowienie powai nej dzialalnosci badawczej i wydawniczej, oparte na tradycji, 

doswiadczeniu historii Polski ze szczego lnym naciskiem na histori~ lodzi. W ostatnim okresie 

wraz z zespolem wiele jui osiqgn~lismy jednakie przed nami jeszcze duio wyzwan, ktore 

poniiej w staram si~ przed stawi e. 

POLlTYKA ROZWOJU KKULTURY 2020+ OLA MIASTA tOOZI WRAZ Z INNYMI 

OOKUMETAMISTRATEICZNYMI OOTYCZJ\CYMI MIASTA tOOZI 
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Przy realizacji zadan Muzeum szczeg61nie przydatne sij postanowienia Polityki 
Rozwoju Kultury 2020+ wraz aktualizacjij, Strategii Zintegrowanego Rozwoju todzi 2020+ . 
Przy ksztaltowaniu swoich dzialan Muzeum kieruje sill takimi wartosciami jak 

1. prowadzenie edukacji historycznej i kulturalnej z uwzglildnieniem tematyki 
dziedzictwa lodzi i regionu 

2. zwi~kszenie atrakcyjnosci instytucji miejskich poprzez modernizacj~ i 
unowoczesnienie infrastruktury 

3. wsp61ne dzialania instytucj i kulturalnych, oswiatowych organizacji 
pozarzijdowych . 

4. zwi~kszenie uczestnictwa mieszkanc6w w kulturze dzi~ki efektywnemu 
wykorzystaniu potencjalu kulturalnego i kreatywnego lodzi 

5. wspiera nie ksztaicenia na rzecz edukacji obywatelskiej i kulturalnej 
6. rozw6j kapitalu kulturowego i kreatywnego tworzijcego atrakcyjnosc Miasta, 

jako miejsca zamieszkania dla nowych mieszkanc6w 
Niiej opisane Sij podstawowe zadania, kt6re chcialbym zrealizowac w Muzeum w tym 

zakresie rozwoju kultury i umoiliwienia szerszej partycypacji mieszkancow lodzi w dost~pie 

do kultury i wiedzy historycznej , przy czym sprawy edukacji potraktowane Sij oddzielnie. 
BAZA MATERIALNA 

1. przygotowanie Programu Funcjonalno - Uiytkowego dla pozyskania srodkow 
na wykonania remontu w dalszych latach bardzo zdekapitalizowanej i nie przystosowanej dla 
niepelnosprawnych siedziby Glownej - Oddzial Gdariska przy ulicy Gdanskiej 13 - 2019 r 

2. pozyskanie srodk6w i wykonania remontu siedziby Glownej - Oddzial Gdanska 
przy ulicy Gdariskiej 13 -lata 2019 - 2023 

3. wyposaienie pomieszczen magazynowych w Oddziale Martyrologii na 
Radogoszczu w nowoczesny sprz~t do przechowywania zb ior6w - 2019 r 

4. wyposaienie przeniesion ej na Radogoszcz biblioteki w odpowiednie regaly 
oraz stworzenie sa li audiowizualnej do prowadzenia dzialalnosci edukacyjnej 

popularyzatorskiej - 2019 r 
5. pozyskanie od PKP budynku nastawni na Stacji Radegast , przystosowanie jej 

do dzialalnosci wystawienniczej i biurowej - do 2023 r 
6. pozyskanie przy pomocy UMl pomieszczeri przy ulicy Wschodniej 19, gdzie 

mieszkal i drukowal "Robotnika" podczas swojego pobytu w lodzi J6zef Pilsudski , w celu 
odtworzenia jego mieszkania i udostepnienia zwiedzajijcym - do 2023 r 

7. uruchomienie nowej pracowni konserwatorskiej na Radogoszczu - 2019 r 
ORGANIZACJA I KADRY 

1. w zwiijzku z nadaniem Muzeum we wrzesniu 2018 r przez Rad~ Miejskij w 
lodzi Statutu w nowym brzmieniu, na podstawie przeprowadzonego przez podmiot 
zewn~trzny audytu stworzenie nowych regulamin6w organizacyjnego i pracy 
przystosowujijcych plac6wk~ do zadari stojijcych przed nowoczesnym Muzeum - 2019 r 

2. Stworzenie dzialu promocji - 2019 r 
3. stworzenia sa modzielnego stanowiska do spraw pozyskiwania fundu szy 

zewn~trznych oraz za m6wien publicznych - 2019 r 
4. kadrowe wzmocnienie dzialu historycznego i dzialu edukacyjnego - 2019 r 
5. dzialania na rzecz pozyskania srodkow na podwyi ki plac dla coraz lepiej 

przygotowanej merytorycznie kadry Muzeum - 2019-2023 
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6. udziat pracownik6w w kursach i szkoleniach w celu zwi~kszania kompetencji -
2019-2023 

7. wprowadzenie kas fiskalnych do pobierania optat za r6ine od wst~pu ustugi 
swiadczone przez Muzeum ( np. stworzenie sklepiku pami~tek, wydawnictw i gadiet6w -
2019 

Dl/AtALNOSC WYSTAW/ENN/ClA 

1. ukoriczenie statej wystawy pt. "Zabrat ich oglen ... - piekto wi~zienia na 
Radogoszczu w swietle los6w ludnosci Kraju Warty w okresie II wojny swiatowej" - 2019 r 

2. ukoriczenie budowy makiety Litzmannstadt - Getto - 2020 r 

3. stworzenie warunk6w multimedialnych naleiytego eksponowania makiety 
Litzmannstadt - Getto -2020 r 

4. w przypadku wyremontowania Siedziby Gt6wnej - Oddziatu Gdariska 
przygotowania nowej wystawy statej pod roboczym tytutem "Drogi do Niepodlegtosci" -2023 
r 

5. przygotowywanie nowoczesnych wystaw czasowych zwiqzanych z rocznicami 
historycznymi np. 200 lecie urodzin Stanistawa Moniuszki w 2019 r, 80 rocznica rozpoczt:cia 
II wojny swiatowej w 2019 r - " Kampania wrzesniowa w filmie", 100 rocznica Bitwy 
Warszawskiej w 2020 roku, 40 rocznica powstania Solidarnosci w 2019 r, 290 rocznica 
wybuchu powstania listopadowego, 40 rocznica t6dzkich strajk6w studenckich w 2021 roku, 
a takie upami~tniajqcych wainych Polak6w - lata 2019 -2023 

6. tworzenie wi~kszej ilosci wystaw, kt6re mogq bye wypoiyczane rOinym 
instytucjom na przyktad szkotom, domom kultury, zwi~zkom wyznaniowym przy 
wykorzystaniu nowoczesnych nosnik6w np. wystawy plenerowej z okazji 15-lecia Stacji 

Radegast, wystawy plenerowej poswit:conej Barwom i Symbolom Narodowym 
7. wykorzystywaniu przy budowaniu wystaw czasowych i do wypoiyczenia 

nowoczesnych nosnik6w prezentacji - lata 2019 -2023 
8. tematyka wystaw powinna r6wniei wynikae z wstuchiwania sit: gtosy 

historyk6w, a takie mieszkaric6w todzi -lata 2019 -2023 
Dl/AtALNOSC POPULARYlA TORSKA 

1. Organizacja imprez popularyzujqcych historit: w spos6b niestandardowy -
tematyczne noce w Muzeum, pokoje zagadek, projekcje film6w historycznych, gry miejskie
lata 2019 -2023 r 

2. Przygotowywanie narzt:dzi poza wystawienniczych przybliiaj~cych historit: 
odbiorcom w r6inym wieku : audiobooki, stuchowiska, kameralne przedstawienia, filmy 
dokumentalne itp. - lata 2019 -2023 r 

3. Organizowanie paneli z udziatem zaproszonych gosci na temat wydarzeri 
historycznych - lata 2019 -2023 r 

4. Organizowanie wyktad6w, w tym powit:kszenie ilosci wyktad6w wyglaszanych 
przez pracownik6w Muzeum poza jego siedzibq - lata 2019 -2023 r 

5. Organizowanie spacer6w tematycznych - lata 2019 -2023 r 
lB/ORY 

1. Stale pozyskiwanie eksponat6w w poprzez zakup lub darowizny - lata 2019 -2023 r 
2. Aktywna dziatalnose na rzecz pozyskania srodk6w finansowych na zakup eksponat6w 

- lata 2019 -2023 r 
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3. Wymiana eksponatow z innymi placowkami muzealnymi - lata 2019 -2023 r 
4. Dokonczenie katalogowania zbiorow w systemie MUSNET - do 2022 r 
5. Pelna digitalizacja zbiorow w oparciu 0 fundusze zewn~trzne 

6. Konserwacja eksponatow przy wykorzystaniu nowej pracowni konserwatorskiej - lata 
2019 -2023 r 

7. Stale sledzenie rynku przedmiotow, ktore mogq bye ciekawe i wartosciowe w zwiqzku 
z dzialalnosciq Muzeum - lata 2019 -2023 r 

DZIAtALNOSC NAUKOWA i WYDAWNICZA 
1. Reaktywacji " Muzealnego Ro cznika Historycznego" bye moze pod innq naZWq 

jednak z mozliwosciq ubiegania si~ w przyszlosci 0 uznanie za pismo naukowe i przyznanie 
punktow przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 2021 r 

2. Wydawanie lub wspolwydawawanie prac popularnonaukowych i naukowych 
pracownikow Muzeum jak na przyklad opracowania relacji bylych wi<:iniow obozu 
przejsciowego na Radogoszczu - lata 2019 -2023 r 

3. Sporzqdzenie kompletnego katalogu zbiorow - do 2023 r 
4. Wspieranie badan prowadzonych w zakresie tematyki pracy Muzeum przez 

uczniow, studentow, pasjonatow, seniorow - lata 2019 -2023 
BUDOWANIE PUBLlCZNOSCJ 
1. Uwzgl<:dnianie przy wyborze metod pozyskiwania publicznosci specyfiki kazdego z 
Oddzialow -lata 2019 -2023 
2. Uzywanie w przekazie kierowanym do potencjalnej publicznosci z jednej strony 
martyrologiczno - historycznego, a z drugiej strony popularyzatorsko - edukacyjnych zadan 
Muzeum zroinicowanych narz~dzi promocyjnych - lata 2019 -2023 
3. Dostosowanie oferty programowej do charakterystyki roinych grup odwiedzajqcych 
Muzeum - lata 2019 -2020 
4. W przypadku Oddzialu Stacja Radegast, gdzie frekwencja jest najwi<:ksza, ale wynika 
przede wszystkim z ilosci grup zagranicznych, naleiy budowae publicznose z lodzi i z Polski 
poprzez propozycje zaj~e edukacyjnych dla zr6inicowanych grup wiekowych, organizacji 
spacerow, paneli dyskusyjnych i w ten sposob budowae rzesz~ stalych bywalcow, ktorzy 
b~dq zaszczepiae swoje zainteresowanie tematykq iydowskq swojemu otoczeniu. Jak si~ 

wydaje bardzo wartosciowym narz~d ziem i zach~tq do odwiedzania Oddzialu Radegast 
b~dzie z pewnosciq makieta Litzamnnstadt-Getto - lata 2019 -2023 
5. Oddzial Radogoszcz b~dzie zobligowany do przygotowania nowej , kompleksowej 
oferty edukacyjnej dla szkol, doroslych i srodowisk kombatanckich w oparciu 0 nowa stalq 
wystaw~ "labral ich ogien ... - pieklo wi~zienia na Radogoszczu w swietle losow ludnosci 
Kraju Warty w okresie II wojny swiatowej", ktora dodatkowo w oparciu 0 swoje nowoczesne 
srodki prezentacji tej trudnej tematyki z pewnosciq przyciqgnie nowych widzow - lata 2019 -
2023 
6. Siedziba Glowna - Oddzial Gdanska do czasu remontu oraz urzqdzenia nowej stalej 
wystawy ma dose ograniczone moi liwosci rozwoju publicznosci, jednakie ma ona stalego 
widza. l jednej strony mlodziez bardzo licznie uczestniczqca w edukacji (to przynajmniej w 
cz~sci takie przyszli widzowie Muzeum), ale tei ludzie dorosli, dojrzali, ktorzy ch~tnie biorq 
udzial w imprezach typu "Noc w Muzeum", pan ele dysku syjne, wyklady, majqcych 
znajomych, ktorym mogq polecie dobrq ofert~ Muzeu m. - lata 2019 -2023 
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7. Dzialania Muzeum powinny opierac na aktywizowaniu spolecznosc i wokel dzialan 
organizacji, budowaniu relacji z publicznosciq, animowaniu i rozwijaniu jej zainteresowan -
lata 2019 -2023 
8. Badanie publicznosc i w celu zd iagnozowania potrzeb programowych i warsztatowych 
odbiorc6w - co dwa lata 

OFERTA I DZIAtALNOSC EDUKACYJNA 
Edukacja muzealna jest jednq z tych sfer aktywnosci kulturalnej, kt6re w ostatnich 

latach rozwijajq s i~ bardzo dynamicznie. Przy prowadzeniu dzialalnosc i edukacyjnej w 
muzeum waine jest praktyczna znajomosc metod ulatwia jqcych efektywne przygotowanie i 
przeprowadzenie wizyty w plac6wce muzealnej, stworzenie material6w edukacyjnych 
dostosowanych do moi liwosc i percepcyjnych dzieci i mlodzieiy, wsp6lprac~ z kuratorem 
przy planowaniu wystaw. Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi z roku na rok 
zwi~ksza swojq ofert~ edukacyjnq, kadra Muzeum zdaje sobie s praw~, ie atrakcyjnosc form 
przekazu poza aspektami merytorycznymi ma du ie znaczenie. Takie konieczne jest 
zr6inicowanie oferty edukacyjnej ze wzgl~du na wiek i poziom wyksztalcenia uczestnik6w. 

Metody uiywane do edukacji muzealnej powinny przewidywac czynny udzial 
zwiedzajqcych, zwlaszcza dzieci i mlodzieiy, w poznawaniu ekspozycji, zgodnie z zasadq 
"nauczanie przez dzialanie" oraz przyswajania tresci dzi~ki udzialowi emocji, przeiyc, 
wraien . 

W zakresie prowadzenia zaj~c edukacyjnych dzialalnosc Muzeum powinna opierac si~ 
nastt:pujqcych przeslankach 
1. Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej oparte na wykorzystaniu wystaw aktualnie 
prezentowanych w Muzeum, wedlug programu przygotowanego wsp61nie z kuratorem 
wystawy w formie warsztat6w, zajt:c plastycznych, prezentacji multimedialnych, konkurs6w, 
gier, w tym na przyklad poszu kiwania artefaktu 
2. Przygotowanie skrypt6w merytoryczno - metodycznych dla prowadzqcych zajt:cia, 
takie material6w metodycznych dla nauczycieli pojawiajqcych sit: na zajt:ciach - lata 2019 -
2023 
3. lr6inicowanie oferty edukacyjnej w za leinosci od wieku i za interesowan odbiorc6w -

lata 2019 -2023 
4. Rozpocz~cie dzialalnosci edukacyjnej w wyremontowanych pomieszczeniach 
Oddzialu Martyrologicznego Radogoszcz w oparciu 0 nowq stalq wystawt: "labral ich ogien ... 
- pieklo wit:zienia na Radogoszczu w swiet le losew ludnosc i Kraju Warty w okresie /I wojny 
swiatowej" - 2019 r 
5. Rozpocz~cie dzialalnosci edukacyjnej w wyremontowanym Oddziale Stacja Radegast 

w oparciu makiett: Litzmanstadt - Getto - 2019 r 
6. Tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych narzt:dzi do zaj~c edukacyjnych jak na 
przyklad gry, puzzle, prezentacje interaktywne, filmy, audiobooki, audycje radiowe - lata 

2019-2023 
7. Prowadzenie zaj~c edukacyjnych dla szerok iego spectrum odbiorc6w od 7 roku iycia 
do senior6w - 2019-2023 
8. Dzialania na rzecz moi liwosci prowadzenia dziatan edukacyjny na terenie miasta w 
r6inych instytucjach - lata 2019 -2023 
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9. Wspolpraca ze szkolami, uczelniami, organizacjami pozarz~dowymi i spolecznymi w 
zakresie prowadzenia dzialalnosci edukacyjnej - lata 2019 -2023 
10. Wykorzystanie wydawnictw przygotowywanych przez Muzeum zwi~zanych z 
wystawami - katalogi, monografie - do dzialalnosci edukacyjnej, poprzez oparcie na ich tresci 
tematyki i zakresu konkursow tematycznych - lata 2019 - 2023 
11. Wspolpraca z innym instytucjami, domami kultury, szkolami, wydawnictwami w celu 
tworzenia nowych programow edukacyjnych w zakresie zwi~zanym z profilem Muzeum -
lata 2019 -2023 

POZYSKIWANIE ZEWN~TRZNYCH SRODKDW FINANSOWYCH NA DZIAtANIA 
MERYTORYCZNE IINWESTYCYJNE 

W celu realizacji zadan Muzeum niezbt;dne s~ srodki finansowe, ktore moina pozyskiwae w 
roiny sposob. Wst~p do Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi zgodnie ze statutem 
jest bezplatny, w zwi~zku z tym na podstawowym i rodlem finansowania jest dotacja 
podmiotowa Miasta lodzi, ktora zapewnia srodki na zaspokojenie podstawowych potrzeb -

biei~ca eksploatacja obiektow, place, ochrona itp .. Ze wzgl~du na rosn~ce koszty dotacja 
podmiotowa stanowi niezb~dne minimum zabezpieczenia utrzymania Muzeum. Z tego 
powodu Muzeum powinno starae s i~ 0 fundu sze pozwa laj~ce na prowadzenia odpowiedniej 
dzialalnosci merytorycznej i inwestycyjnej . W zwi~zku z tym proponuje podj~cie 

nast~puj~cych dzialan 
I. Dotacja podmiotowa Miasta nie moie bye jedynym srodkiem finansowania Muzeum 

- lata 2019 -2023 
2. Pozyskiwanie dotacji celowych od Miasta na konkretne dobrze przygotowane 

projekty - lata 2019 -2023 
3. Korzystanie z Programow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak na przyklad 

DIGITEX - digitalizacja zbiorow, Opiekun Miejsc Pamit;ci Narodowej - dalszy ci~g remontow, 
w szczegolnosci Oddzialu Gdanska, Kultura dostt;pna - przygotowanie nowej oferty 
edukacyjnej itd. - lata 2019 -2020 

4. Pozyskiwanie fundu szy z programu "Niepodl egla" - w latach 2019-2020 
5. Korzystanie z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej szczegolnie dotyczy to 

remontu Oddzialu Gdanska, a moie takie w przypadku pozyskania nastawni na Radegascie , 
czy mieszkania Pilsudskiego ich remontow - lata 2020 -2023 

6. Pozyskiwanie fundu szy na konkretne prze dsi~wz i~cia muzealne od prywatnych 
sponsorow - fundacji, przed si~biorcow polskich i zagranicznych - lata 2019 -2023 

7. Mimo ograniczen wynikaj~cych ze Statutu Muzeum, ktory uniemoiliwia pobierania 
oplat za wst~p, zwi~kszenie dochodow wlasnych przede wszystkim za oprowadzanie grup, 
sprzedai wydawnictw, gadietow, pami~tek, wynajmow - lata 2019 -2023 

WSPOtPRACA REGIONALNA I PONADREGIONALNA Z INNYMI PODMIOTAMI 
Muzeum Tradycji Niepodleglosciowy w lodzi jest coraz bardziej rozpoznawaln~ w lodzi i w 

kraju, a takie Oddzialy Radegast i Radogoszcz za granicq instytucjq kultury. Wi~ie s i~ to z 
podsiadanymi przez Muzeum zbiorami i zabytkowymi budynkami . Muzeum staje si~ coraz 
atrakcyjniej szym partnerem do wspolpracy. W ramach dzial an w tym zakresie proponuje. 
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1, Kontynuowanie wspolpracy w zakresie udost~pniania zbiorow z innymi placowkami 
muzealnymi jak na przyklad Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Narodowe w 
Warszawie, Krakowie, Kielcach, Poznaniu itp, - lata 2019 -2023 

2. Kontynuowanie wspolpracy w zakresie organizacji wspolnych wystaw i imprez z 
instytucjami kultury w lodzi i regionie( np, dotychczas, wspoldzialanie z Teatrem Nowym w 
zakresie popularyzacji wiedzy 0 Tadeuszu Kosciuszce i tworzeniu sluchowiska radiowego na 
podstawie "Bibuly" Jozefa Pilsudskiego, wspolorganizacja z Centrum Dialogu im, Marka 
Edelmana obchodow rocznic zwiqzanych z Litzmannstadt-Getto i obozem cyganskim, 
wspolorganizacja z Teatrem Muzycznym Narodowego Czytania "Przedwiosnia", 
wspoldzialanie z wieloma organizacjami kombatanckimi jak na przyklad Rodzina Katynska, 
Zwiqzkiem Sybirakow i wiele, wiele innych) - lata 2019 - 2023 itp. 

3, Dzialania na rzecz prezentowania wystaw przygotowanych przez Muzeum Tradycji 

Niepodleglosciowych na terenie calego kraju tak na przyklad obecnie prezentowana jest 
wystawa "Bedziem Ciebie wiernie strzec ........ " - lata 2019-2023 

4, Wizyty studyjne pracownikow Muzeum w innych interesujqcych i innowacyjnych 
placowkach muzealnych -lata 2019 -2023 

5, Organizowanie sympozjow, konferencji naukowych, do udzialu, w ktorych zapraszani 
b~dq uczestnicy z calego kraju - lata 2019 - 2013 

6, Uczestnictwo Muzeum w przedsi~wz i~ciach ogolnopolskich, ktore tematycznie 
zwiane Sq profilem Muzeum -lata 2019 - 2023 

7, Udost~pnianie mediom i filmowcom oddzialow Muzeum w celu utrwalania pami~ci 
historycznej 0 tych miejscach i edukacji historycznej - lata 2019 -2023 

DZIAtANIA KOMUNIKACYJNO - PROMOCYJNE NA RZECZ SWIAOOMEGO KREOWANIA 

WIZERUNKUMUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGtOSCIOWYCH W tOOZI 

Przedmiotem promocji moze bye zarowno sa mo muzeum, jak i jego oferta, Ze wzgl~du na 
brak srodkow finan sowych, w budowaniu wizerunku muzeum kladzie si~ nacisk na public 
relations i publicity, W zakresie reklamy muzeum napotyka przede wszytki barier~ w jej 
stosowaniu ze wzgl~du na szczuple srodki finan sowe niepozwalajqce na intensywnq 
kampani~ reklamowq, Z tego wzgl~du proponuj~ zastosowa nie do komunikacji i promocji 
przede wszystkim dzialania public relations i publicity , 

1. podstawowym srodkiem promocji Muzeum Tradycji Niepodleglosciowej w lodzi, 
b~dzie tworzenie bardzo dobrej wieloplaszczyznowej, zroznicowanej oferty programowej, 
ktora napelni wszystkie dzialania komunikacyjno - promocyjne tresciq i silq oddzialywania -
lata 2019- 2023 

2. Sila i jakosc przedsi~wzi~c podejmowanych w Muzeum wystaw, spotkan, paneli, zaj~c 
edukacyjnych b~dzie elementem dzialan public relations i publicity - lata 2019 -2023 

3. Waznym elementem wspierajqcym tego typu dzialania jest wiedza ekspercka 
pracownikow Muzeum b~dzie wykorzystywana przez media w telewizj~, radio, prasa, 
internet itp, - lata 2019-2023 

4, Dbalosc 0 to, aby w trakcie wystqpien medialnych pracownicy Muzeum przedstawiani 
byli, jako eksperci z Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w lodzi - lata 2019 -2023 

5. Konsekwentne wykorzystywanie nowego logotypu Muzeum w przekazach 
medialnych i promocyjnych - lata 2019 - 2023 

15 



6. Wykorzystywanie nowej strony internetowej do interaktywnego kontaktu z 
publicznosciq - lata 2019 -2023 

7. Aktywnosc profilu Facebookowego do biezqcej informacji 0 dzialalnosci Muzeum -
lata 2019 -2023 

8. Wykorzystanie innych porta Ii spolecznosciowych do promocji i prezentacji programu 
Muzeum -lata 2019 -2023 

9. Zakup i umieszczenie nosnikow plakatow promocyjnych w innych placowkach 
kulturalnych w tod zi - lata 2020 - 2021 

10. Ozywienie i poprawianie, jakosci publikacji za pomocq kanalu na YouTube w eelu 
prezentaeji o siqgni~c Muzeum i promoeji jego dzialan - lata 2019 - 2023 

11. Wykorzystywanie wyst'lpien pracownikow (zaj~eia edukaeyjne, wyklady, udzial w 
panelaeh) Muzeum poza jego siedzib'l do promoeji dzia lan podejmowanyeh w Muzeum -
lata 2019 -2023 

12. Obejmowanie patronatow nad imprezami historyeznymi organizowanymi przez inne 
podmioty szkoly, muzea regionalne, domy kultury itp . - lata 2019-2023 

13. Organizowanie wystaw plenerowyeh w miejseaeh ogolnodost~pnyeh z duzym 
przeplywem ludzi - lata 2019 -2023 

14. Wykorzystanie klasyez nyeh nosnikow promoeji plakatow, ulotek, gadzetow, 

kalendarzy itp. - lata 2019 - 2023 
15. Pozyskiwanie patronow medialnyeh dla nowych przed s i~wzi~c Muzeum - lata 2019-

2023 
16. Aktywne wykorzystywanie nowych wei'lz pojawiaj'lcyeh s i~ narz~dzi promocji - lata 

2019 -2023 
17. Stworzenie jednolitego systemu iden tyfikacji w szystkich oddzialow Muzeum - lata 

2019-2020 
PODSUMOWANIE 

Muzeum Tradyeji Niepodleglosciowych w lodzi dynamicznie rozwija si~, a 
zrealizowanie proponowanych przeze mnie zamierzerl doprowadzi do zbudowania 
nowoczesnej placowki muzealnej, ktora stanie si~ jedn'l z podstawowych instytucji kultury 
todzi, miejscem nowoczesnego wystawiennictwa, edukacji historycznej, dialogu i dumy 

narodowej. 
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