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miejscowości biorące udział w EDD 2018

Bełchatów → 4

Brzeziny → 5

Głowno → 6–7

Krośniewice → 8

Kutno → 9

Łęczyca → 10

Łowicz → 11

Łódź → 12–15

Opoczno → 16–17

Ozorków → 18

Ożarów → 19

Pabianice → 20

Piotrków Trybunalski → 21

Radomsko → 22–23

Skierniewice → 24–25

Stemplew (gm. Świnice Warckie) → 26

Tomaszów Mazowiecki → 27–29

Wieluń → 30

Zduńska Wola → 31–32

Zgierz → 33
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Szanowni Państwo,
We wrześniu odbędzie się 26. edycja Europejskich Dni Dzie-
dzictwa, czyli wielkie święto zabytków i tradycji regionu. Te-
goroczna odsłona inicjatywy inspirowana jest 100-leciem 
odzyskania przez Polskę niepodległości i odbędzie się pod 
hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. 
W trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa nie zabraknie cie-
kawych historii i fascynujących wydarzeń. Organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji rozbudzających zaintereso-
wanie społeczności lokalnych do odkrywania bogactwa 
własnego regionu, poznawania tradycji i kultury, będącej 
podstawą naszej tożsamość narodowej. 
W tym szczególnym dla nas roku – jubileuszu 100 lat nie-
podległej Polski, dwa wrześniowe weekendy będą okazją 
do wspólnego świętowania i przeżywania w szerszym gro-
nie wielkiego sukcesu, jakim była odbudowa i zjednoczenie 
ziem polskich. Liczne wydarzenia odbywające się w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa będą wspaniałą okazją, aby 
uczcić pamięć bohaterów historycznych oraz pokazać roz-
maite drogi odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym roku dbałość o dorobek przeszłych pokoleń nabie-
ra szczególnego wymiaru również dzięki obchodom Euro-
pejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, inicjatywie Ko-
misji Europejskiej. 
Odkrywajmy zatem wspólnie europejskie i polskie dzie-
dzictwo, którego poznanie nie tylko umożliwia nam zro-
zumienie naszej przeszłości, ale również pozwala zdefinio-
wać naszą przyszłość.

Jarosław Sellin
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
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Dzień Niepodległości – święto 
radości!

wykład, prelekcja, 
gra miejska, terenowa

BEŁCHATÓW

16 września

14.00 Muzeum Regionalne w Bełchatowie 
zaprasza do udziału w grze miejskiej, w któ-
rej podążymy śladami bełchatowian i do 
wspólnego, radosnego przeżywania święta 
odzyskania Niepodległości. Na trasie znaj-
dzie się kilka miejsc, których historia zasko-
czy niejednego uczestnika. Dlatego, oprócz 
dobrych chęci, przyda się wiedza o dzie-
jach miasta, znajomość historycznych nazw 
i miejsc oraz związanych z nimi postaci. 
Start: Muzeum Regionalne w Bełchatowie.

Patriotyzm dziś to przede wszystkim umie-
jętność bycia we wspólnocie, radość z życia 
w wolnym kraju, w granicach prawa, i z wol-
ności nieograniczającej praw innych. 
Przywykliśmy wszystkie święta narodowe 
obchodzić z melancholią i powagą. Nie-
które z nich wymagają skupienia, ale inne – 
świętowania! Uczcijmy minione wydarzenia 
w radośniejszej formie, biorąc udział w grze!

OrganizatOr:
 → Muzeum Regionalne w Bełchatowie

ul. Rodziny Hellwigów 11, 97–400 Bełchatów
t 44 633 11 33 @ muzeum@muzeum-belchatow.pl
↗ www.muzeum.belchatow.pl
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OrganizatOr:
 → Muzeum Regionalne w Brzezinach

ul. Piłsudskiego 49, 95–060 Brzeziny
t 46 874 33 82 @ muzeum@brzeziny.pl
↗ muzeumbrzeziny.pl

Będzin

Niepodległa dla małych 
i dużych – piknik patriotyczny

wystawa, warsztaty, konkurs, 
festyn, biesiada

BRZEZINY

15 września

Muzeum Regionalne w Brzezinach zapra-
sza małych i dużych uczestników do udzia-
łu w pikniku patriotycznym. W programie: 

15.00–18.00 Od zabawy do patriotyzmu – 
spotkanie z łódzką grupą miłośników gry 
strategicznej Ogniem i mieczem. Uczest-
nicy dowiedzą się, na czym polega gra, po-
znają jej tło historyczne i podstawowe tak-
tyki, a także wezmą udział w warsztatach, 
podczas których samodzielnie pomalują fi-
gurki biorące udział w grze.

18.00–19.00 otwarcie wystawy pt. Brzeziń-
skie drogi ku niepodległości.

19.00–20.00 turniej wiedzy o historii Polski 
w formacie 1 z 10 (scena plenerowa Muze-
um Regionalnego w Brzezinach).

19.30–21.00 ognisko i wspólne śpiewanie 
patriotycznych pieśni.
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XI Artystyczne Spotkania 
Seniorów Czar Jesieni – Radosna 
Niepodległa

konkurs

10.00 rozpoczęcie XI edycji Artystycznych 
Spotkań Seniorów – konkursu dla senior-
skich zespołów ludowych, muzycznych, 
śpiewaczych, solistów i duetów, a także ga-
wędziarzy. Każdy zespół zaprezentuje pro-
gram składający się z 2 utworów, w tym 1 
patriotycznego. Soliści, duety i gawędzia-
rze mogą przygotować program dowolny. 
Spotkaniom towarzyszyć będzie kon-
kurs poezji Piórem seniora pod hasłem 

„Radosna Niepodległa”. Wszystkie prezen-
tacje i wiersze oceni jury. Czas oczekiwania 
na werdykt i rozdanie nagród umili zabawa 
integrująca uczestników. 
Zmagania konkursowe odbędą się w ogro-
dzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głow-
nie, a w razie niepogody w sali widowisko-
wej MOK.

GŁOWNO

8 września

OrganizatOr:
 → Miejski Ośrodek Kultury w Głownie

ul. Kopernika 45, 95–015 Głowno
t 42 719 11 43 @ mokglowno@op.pl
↗ mokglowno.webnode.com
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Nocny turniej historycznych 
gier planszowych

turniej

20.00–08.00 1 Głowieńska Drużyna Harce-
rzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
rozegra turniej historycznych gier planszo-
wych z nagrodami! Turniej połączony bę-
dzie z biwakiem w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Głownie.
Nocne rozgrywki „bez prądu” w gronie ro-
dziny, bliskich i przyjaciół pozwolą na nie-
samowitą podróż w przeszłość, podczas 
której zgłębianie historii będzie prawdzi-
wą przyjemnością i szansą na wzmocnie-
nie naszej tożsamości narodowej. 

Miś Wojtek, Kolejka, Reglamentacja – gra 
na kartki, Pan tu nie stał: Cinkciarz, Znaj 
Znak, 303, czyli bitwa o Wielką Brytanię, 111: 
alarm dla Warszawy, Pamięć ’39, Awans – 
zostań marszałkiem Polski – to tylko nie-
które z gier, które pojawią się na turnieju. 
Coś dla siebie znajdą zarówno początkują-
cy, jak i wytrawni gracze.

14–15 września

OrganizatOrzy:
 → 1 Głowieńska Drużyna Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 → Miejski Ośrodek Kultury w Głownie
ul. Kopernika 45, 95–015 Głowno
t 42 719 11 43 @ mokglowno@op.pl
↗ mokglowno.webnode.com
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Z lilijką w tle. Zarys dziejów 
lokalnego harcerstwa

gawęda, opowieść, wystawa, 
wycieczka, spacer

KROŚNIEWICE

15 września

15.00 spacer do miejsc ważnych dla tożsa-
mości Krośniewic. W programie: kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
zabudowa pl. Wolności, budynek synagogi 
krośniewickiej, zespół pałacowo-parkowy 
rodziny Rembielińskich, Andersówka, bu-
dynek kolejki wąskotorowej, Muzeum im. 
Jerzego Dunin-Borkowskiego.

Zapisy osobiście lub telefonicznie w Muzeum im. 
Jerzego Dunin-Borkowskiego do 14 września do 
godz. 15.00.

17.00 wernisaż wystawy czasowej pt. Z li-
lijką w tle. Zarys dziejów lokalnego har-
cerstwa. Zwiedzający poznają historię 
harcerstwa, którego korzenie na terenie 
Krośniewic i powiatu kutnowskiego sięga-
ją 1916 r. Członkowie lokalnych drużyn har-
cerskich aktywnie uczestniczyli w życiu po-
litycznym i kulturalnym regionu, angażując 
się także w proces kształtowania granic od-
rodzonego państwa polskiego. Wystawa zo-
stała zorganizowana w ramach obchodów 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości 
i powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

OrganizatOr:
 → Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

pl. Wolności 1, 99–340 Krośniewice
t 24 252 33 47 @ muzeumkrosniewice@wp.pl
↗ www.muzeumkrosniewice.pl
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OrganizatOr:
 → Muzeum Regionalne w Kutnie

pl. Piłsudskiego 20, 99–300 Kutno
t 24 254 79 64 @ archeologia@muzeumkutno.com
↗ www.muzeumkutno.com

Będzin

Kutno dla Niepodległej – gra 
miejska Labirynt niepodległości

gra miejska, terenowa

KUTNO

16 września

11.00 poznaj miejsca szczególnie istotne dla 
Kutna, biorąc udział w grze miejskiej zaty-
tułowanej Labirynt niepodległości. Kształt 
labiryntu będzie nawiązywał do obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Uczestnicy zabawy będą przecha-
dzać się ulicami Kutna, odwiedzając miej-
sca związane z  odbudową niepodległej 
Polski. Każdy z uczestników otrzyma pulę 
zadań do wykonania, które pozwolą na od-
gadnięcie hasła. Kierowanie do kolejnych 
punktów będzie miało formę opisu, nie zo-
staną podane konkretne adresy. Sercem gry 

będzie ratusz – magistrat, a więc miejsce, 
gdzie zapadały kluczowe dla miasta decy-
zje związane z budowaniem zrębów odra-
dzającej się niepodległości.

Gra zostanie przeprowadzona w trybie open dla 
osób powyżej 13. roku życia.



10

ED
D

Nasza, niepodległa, 
łęczycka – gra terenowa

gra miejska, terenowa, 
wycieczka, spacer 

ŁĘCZYCA

15 września

10.00 Muzeum w Łęczycy oraz Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, 
pragnąc oddać hołd członkom POW, har-
cerzom oraz zwykłym obywatelom miasta 
biorącym udział w akcji rozbrajania Niem-
ców 11 listopada 1918 r., organizują grę te-
renową śladem tamtych wydarzeń. Chce-
my, aby uczestnicy, którzy historii uczyli się 
tylko z czarno-białych fotografii, mogli jej 
dotknąć.
Akcja rozbrajania Niemców w 1918 r. jest 
historią Straży Bezpieczeństwa Publiczne-
go – organizatorki akcji, historią lokalnej Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, rodzącego się 
w mieście harcerstwa (skautingu), zwykłych 
mieszkańców, którzy w obliczu historycz-
nych wydarzeń nie zawiedli. Scenariusz gry 

powstał na podstawie wspomnień miesz-
kańców miasta biorących udział w tej akcji. 
Turyści będą mogli prześledzić to łęczyckie 
wydarzenie, biorąc aktywny udział w jego 
rekonstrukcji.
Zbiórka „oddziałów” odbędzie się na boi-
sku sportowym.
Uczestnicy otrzymają mapy z marszrutą, 
zgodnie z którą będą się tego dnia poru-
szać. W trakcie biegu w historycznych miej-
scach Łęczycy czekać na nich będą pytania 
dotyczące wydarzeń listopadowych 1918 r., 
zaszyfrowane wiadomości, zagadki logicz-
ne, zadania sprawnościowe z wykorzysta-
niem replik uzbrojenia.
Więcej informacji na stronie: 
www.muzeumleczyca.pl

OrganizatOr:
 → Muzeum w Łęczycy

ul. Zamkowa 1, 99–100 Łęczyca
t 24 721 25 43 @ info@muzeumleczyca.pl
↗ www.muzeumleczyca.pl
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OrganizatOr:
 → Muzeum w Łowiczu

Stary Rynek 5/7; 99–400 Łowicz
t 46 837 39 28 wew. 35, 36 @ dokumentacja@muzeumlowicz.pl
↗ muzeumlowicz.pl

Będzin

Łowickie drogi 
do niepodległości

wykład, prelekcja, warsztaty, 
zajęcia plenerowe

ŁOWICZ

16 września

12.00–14.00 rodzinne plastyczne warsztaty 
niepodległościowe połączone z prezenta-
cją eksponatów.

14.00–16.00 okolicznościowy spacer histo-
ryczny Śladami legionowych tradycji w Ło-
wiczu – szlakiem miejsc związanych z le-
gionistami Józefa Piłsudskiego w latach 
1914–1918.

16.00–17.00 wykład kustosza Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych w Łodzi Kon-
rada Czernielewskiego pt. Uzbrojenie pol-
skich formacji w latach I wojny światowej. 
Wystąpienie połączone z  prezentacją 
multimedialną.
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Tu Niepodległa 
Stacja ANIMAcja!

warsztaty

12.00 na warsztatach w Muzeum Kinema-
tografii młodzi twórcy w wieku 8–13 lat zgłę-
bią tajniki animacji poklatkowej. Uczestni-
cy sami wymyślą fabułę, a następnie – pod 
okiem animatorek  – wycinając, rysując 
i montując, metodą poklatkową stworzą 
własny film animowany. Warsztaty trwać 
będą 3 godziny, a efekty pracy będzie moż-
na obejrzeć na You Tube’owym kanale Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi. Wrażenia 
niezapomniane!

ŁÓDŹ

8 września

OrganizatOr:
 → Muzeum Kinematografii w Łodzi

pl. Lecha Kaczyńskiego 1 (d. pl. Zwycięstwa 1), 90–312 Łódź
t 42 674 09 57 @ muzeum@kinomuzeum.pl
↗ kinomuzeum.pl
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Kolekcjonerstwo monet 
antycznych w XIX i pierwszej 
połowie XX wieku

wykład, prelekcja

14.00 wykład prof. dr hab. Mariusza Miel-
czarka połączony z prezentacją wybranych 
zabytków.

W 2. poł. XIX stulecia wśród polskich kolek-
cjonerów wzrosło zainteresowanie pienią-
dzem antycznym. Znaczące kolekcje po-
wstawały wszędzie tam, gdzie tworzyły 
się skupiska emigracji polskiej. Specyfiką 
owych zbiorów było to, że bardzo często to-
warzyszyły im kolekcje monet polskich. Był 
to efekt wyjątkowego traktowania polskie-
go dziedzictwa kulturowego jako wymaga-
jącego szczególnej opieki i zabezpieczenia.

Po odzyskaniu niepodległości do muze-
ów trafiły bardzo cenne, niekiedy unikato-
we zbiory stworzone wiele lat wcześniej. Ta 
swoista powinność dbania o polskie dzie-
dzictwo narodowe w sposób szczególny 
dała o sobie znać podczas II wojny świato-
wej. Wówczas to żołnierze polscy, walczą-
cy m.in. na Bliskim Wschodzie, stworzyli 
szereg kolekcji. Przekazano je do muzeów, 
w tym także do Muzeum Archeologiczne-
go i Etnograficznego w Łodzi, które zapra-
sza do wysłuchania ich ciekawej historii!

8 września

OrganizatOr:
 → Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14, 90 – 415 Łódź
t tel. 42 632 84 40 @ muzeum@maie.lodz.pl
↗ www.maie.lodz.pl
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Marszałek Piłsudski 
na ekranie

wykład, prelekcja

15.00 spotkanie przybliży postać Marszał-
ka Piłsudskiego widzianego z perspektywy 
kamer i aparatów fotograficznych. Podczas 
prelekcji omówione zostaną najwcześniej-
sze powszechnie dostępne fotografie Mar-
szałka oraz zaprezentowane fragmenty 
filmów i seriali z ostatnich lat, w których 
pojawia się jego postać (m.in. Śmierć 
prezydenta, Polonia Restituta i Zamach 

9 września

stanu). Towarzysząca wykładowi prezen-
tacja uwzględni unikatowe, zdigitalizowa-
ne zbiory Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się w sali kinowej Muzeum 
Kinematografii, wstęp przez wejście główne do 
muzeum.

Ł
Ó

D
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OrganizatOr:
 → Muzeum Kinematografii w Łodzi

pl. Lecha Kaczyńskiego 1 (d. pl. Zwycięstwa 1), 90–312 Łódź
t 42 674 09 57 @ muzeum@kinomuzeum.pl
↗ kinomuzeum.pl
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Od Wschodu do Zachodu
wykład, seminarium, sesja 
naukowa, warsztaty, zajęcia 
edukacyjne, zajęcia plenerowe, 
lekcje muzealne, biblioteczne, 
wycieczka, spacer

11.00 jednodniowy cykl warsztatów, wykła-
dów i spacerów skierowanych do obcokra-
jowców zamieszkujących Łódź i okolicę. Po-
słuchajcie opowieści o polskich tradycjach 
wolnościowych i  niepodległościowych, 
a także spójrzcie na Łódź jako na miasto 
powstające na fundamencie wielokulturo-
wości i mnogości doświadczeń, a tym sa-
mym przyjazne innym kulturom. 

W programie:

 → Wykład Jak powstała Polska?; 
 → Warsztaty Skąd się wziął Orzeł Biały – 

polskie symbole narodowe;
 → Spacer szlakiem Łodzi wielokulturowej;
 → Nasza wolność  – dyskusja pomiędzy 

uczestnikami a polską młodzieżą o po-
jęciu wolności.

16 września

OrganizatOr:
 → Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

ul. Gdańska 13,; 90–706 Łódź
t 42 632 71 12 @ s.adamkiewicz@muzeumtradycji.pl
↗ www.muzeumtradycji.pl
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Śmierć generała SS. Epizod 
podczas walk wrześniowych 1939 
roku na ziemi opoczyńskiej

rekonstrukcja historyczna

OPOCZNO

8 września

14.00 spacerując ulicą Przemysłową w Opo- 
cznie będziemy świadkami rekonstrukcji 
historycznej potyczki oddziałów Wojska 
Polskiego, Północnego Zgrupowania Ar-
mii Prusy, z września 1939 r., w której śmierć 
poniósł Wilhelm Fritz von Roettig – general-
ny inspektor Żandarmerii III Rzeszy, generał 
SS i Policji. Był to pierwszy oficer niemiecki 
w stopniu generała, który zginął podczas 
II wojny światowej. W potyczce śmierć po-
niósł także kapral podchorąży Władysław 
Dawgiert, żołnierz 77 pułku piechoty 19 

Dywizji Piechoty Armii Prusy, pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Starcie 
miało miejsce nieopodal miejscowości Dę-
borzeczka pod Opocznem. 

W inscenizacji z wykorzystaniem oryginal-
nych pojazdów z II wojny światowej, takich 
jak Opel Blitz i Opel Kapitan, udział wezmą 
rekonstruktorzy z województwa łódzkiego 
i świętokrzyskiego.

OrganizatOr:
 → Muzeum Regionalne w Opocznie

Plac Zamkowy 1, 26–300 Opoczno 
t 44 755 23 19 @ info@muzeumopoczno.pl
↗ www.muzeumopoczno.pl
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Niebanalnie o Niepodległej koncert

18.00 Niebanalnie o Niepodległej to dia-
log współczesności z przeszłością zabar-
wiony dźwiękami, koncert Orkiestry Miej-
skiej oraz Studia Piosenki TON działających 
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Ar-
tyści przeniosą nas w czasie za sprawą pio-
senek kojarzących się z okresem odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a jednocześnie 
zaprezentują współczesne utwory, w któ-
rych młodzi twórcy wyrażają swoje patrio-
tyczne uczucia. 

7 września

OrganizatOr:
 → Miejski Dom Kultury w Opocznie

ul. Biernackiego 4, 26–300 Opoczno
t 44 736 14 10 @ sekretariat@mdkopoczno.pl
↗ www.mdkopoczno.pl
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100 lat ZHP dla Niepodległej wystawa

OZORKÓW

7 września 

17.00 wernisaż wystawy organizowanej 
z  okazji 100. rocznicy powołania Związ-
ku Harcerstwa Polskiego oraz 50. rocznicy 
ufundowania sztandaru dla Hufca Ozorków 
przez społeczność miasta.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zbio-
ry z ponad 100-letniej harcerskiej działal-
ności na terenie miasta i okolicy: mundury, 
proporce, plakietki, fotografie, plakaty, kro-
niki drużyn i obozów harcerskich, książeczki 

harcerskie i instruktorskie, a także inne re-
kwizyty. Szczególnie wyróżnione zostaną 
sylwetki harcerzy uczestniczących w wal-
kach o niepodległą Polskę. 

Wystawę będzie można zobaczyć także:
8 września / sobota w godz. 10.00–14.00
16 września / niedziela w godz. 12.00–16.00

OrganizatOrzy:
 → Komenda Hufca ZHP Ozorków

ul. Lotnicza 1, 95–035 Ozorków
t 42 710 31 96 @ ozorkow@zhp.pl

 → Izba Historii Miasta Ozorkowa  
przy Urzędzie Miejskim w Ozorkowie 
ul. Wigury 14; 95–035 Ozorków

t 662 515 821 @ bajor.sz@umozorkow.pl
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BędzinOŻARÓW

16 września

OrganizatOr:
Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Ożarów, 98–345 Mokrsko
t 43 841 17 24 @ ozarow@onet.eu ↗ http://www.muzeum.wielun.pl

Spektakl słowno-muzyczny 
Radość niepodległości

spektakl

17.00 w stylowym wnętrzu modrzewiowego 
barokowego dworu w Ożarowie odbędzie 
się spektakl słowno-muzyczny Radość nie-
podległości w wykonaniu Leszka Wolniaka 
i Tadeusza Karolczaka.
W programie koncertu utwory Marka Gre-
chuty, Krzysztofa Daukszewicza, Leonarda 
Cohena, Adama Asnyka, Cypriana Kamila 
Norwida, Wisławy Szymborskiej, Wojcie-
cha Młynarskiego, Bułata Okudżawy, Jo-
nasza Kofty i innych.

Wykonawcy: 
 → Leszek Wolniak – śpiew, trąbka, recytacje
 → Tadeusz Karolczak – gitara
 → Joanna Frontczak – prowadzenie 

koncertu
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OrganizatOr:
Muzeum Miasta Pabianic
Stary Rynek 1/2, 95–200 Pabianice
t 42 215 39 82 @ edukacja@muzeum.pabianice.pl ↗ www.muzeum.pabianice.pl

Niepodległa dla wszystkich wykład, prelekcja, seminarium, 
sesja naukowa, wystawa, 
rekonstrukcja historyczna, 
warsztaty, zabawa dla dzieci, 
zajęcia edukacyjne

PABIANICE

14–15 września

14 września / piątek

17.00 wykład dr Łukasza Grzejszczaka 
Moda w okresie Niepodległej (Stary Ry-
nek 1, dwór).

15 września / sobota

10.00 rajd rowerowy Cmentarze Wielkiej 
Wojny w okolicach Pabianic: Gadka Stara, 
Pawlikowice, Rydzyny, Rzgów (start/meta 
przed dworem, Stary Rynek 1). Organizacja 
rajdu i zapisy (do 10.09.2018): Monika Urbań-
ska (Spinka – Grupa Rowerowa), tel. 504–271–
217, e-mail: modryslon@tlen.pl. Komandor 
rajdu: Arkadiusz Jaksa. 
12.00–17.00 bezpłatne zwiedzanie wystaw 
muzealnych (Stary Rynek 1 i 2).

13.00–15.00 Barwy Niepodległej – warszta-
ty wykonywania kotylionów (Stary Rynek 1, 
dwór, sala dydaktyczna).
15.00 otwarcie wystawy Pośród dziejowej 
burzy. Wielka Wojna 1914–1918 – cmenta-
rze wojenne w powiecie pabianickim (To-
warzystwo Miłośników Dziejów Pabianic 
i Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1, 
dwór, piwnice).
15.30 konferencja W drodze do wolności. 
Pabianice w walce o niepodległość (To-
warzystwo Miłośników Dziejów Pabianic) 
połączona z prezentacją umundurowania 
i uzbrojenia piechoty z okresu I wojny świa-
towej przez Grupę Rekonstrukcji Historycz-
nej Żelazny Orzeł (Stary Rynek 1, dwór, sala 
kominkowa).
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Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
pl. Zamkowy 4, 97–300 Piotrków Trybunalski 
t 44 646 52 72 @ sekretariat@muzeumpiotrkow.pl ↗ muzeumpiotrkow.pl

BędzinPIOTRKÓW
TRYBUNALSKI

8–9 i 30 września 

EDD w Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim 

zwiedzanie, koncert 

8–9 września / sobota–niedziela

10.00 darmowe zwiedzanie dawnego Za-
mku Królewskiego w Piotrkowie. Pałac wie-
żowy króla Zygmunta I Starego już od blisko 
500 lat jest niemym świadkiem wydarzeń 
związanych z historią Polski i Piotrkowa Try-
bunalskiego. Budynek posadowiony został 
w dolinie rzeki Strawy w odległości około 
170 m od otoczonego murami Starego Mia-
sta. Gotycko-renesansowy XVI-wieczny pa-
łac od ponad 100 lat jest siedzibą piotrkow-
skiego muzeum.

30 września/niedziela

17.00 koncert W Niepodległej. Szlagiery 
i melodie międzywojnia w wykonaniu wy-
bitnego śpiewaka operowego Radosława 
Blonki oraz towarzyszących mu artystów. 
Widowisko muzyczne będzie poświęcone 
tematyce wolności, patriotyzmu oraz pa-
mięci tych, którzy przez 123 lata nie pozwo-
lili zapomnieć światu i samym sobie o toż-
samości narodowej i Polsce.
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Droga do niepodległości wystawa, koncert

RADOMSKO

15–16 września

15 września / sobota

17.00 jubileusz 35-lecia Radomszczańskie-
go Klubu Kolekcjonera 1983–2018. Otwarcie 
wystawy poświęconej setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Początki ruchu kolekcjonerskiego sięgają 
1982 r., jednak kolekcjonerzy zaczęli two-
rzyć struktury klubu pod koniec 1983 r. Ra-
domszczański Klub Kolekcjonerów zorga-
nizował kilkadziesiąt wystaw i pokazów, 
a w styczniu 1999 r. wszedł w skład Pol-
skiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich 
z siedzibą w Krakowie. Zbiory kolekcjone-
rów są bardzo różnorodne, wśród nich znaj-
dują się pocztówki, biała broń, porcelana, 

wszelkiego typu militaria i stare wojsko-
we mundury.
16 września / niedziela

17.00 koncert poetycko-literacki Najjaśniej-
sza Rzeczpospolita. Droga do niepodległo-
ści – muzyka, wiersze, listy i wspomnienia. 
W tę niezwykłą muzyczną podróż zabio-
rą słuchaczy: Joanna Błażej-Łukasik – for-
tepian, Katarzyna Guran – sopran, Maciej 
Drużkowski – baryton, Paweł Łukasik – al-
tówka i Krzysztof Zygma – słowo. Narra-
cja koncertu podkreśli wyjątkowy charak-
ter 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez naszą ojczyznę. 

OrganizatOr: 
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku 
ul. Narutowicza 1, 97–500 Radomsko 
t 44 683 56 51 @ muzeum@muzeum.radomsko.pl ↗ www.muzeum.radomsko.pl
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8–9, 15–16 września

Europejskie Dni Dziedzictwa  
w Miejskim Domu Kultury  
w Radomsku

projekcja, prezentacja, 
wystawa, spotkanie, 
warsztaty, zwiedzanie, 
koncert, wycieczka, spacer

R
A

D
O

M
S

K
O

Miejski Dom Kultury w Radomsku – naj-
większy ośrodek kultury w  regionie ra-
domszczańskim. To tutaj mieści się scena 
koncertowa, teatralna, kino z najnowszym 
repertuarem. 

8 września / sobota
 → wieczorek radomskowski: przybliżenie 

postaci bohaterów radomszczańskiej 
historii; 

 → spacer po Radomsku. 
 → wernisaż wystawy rzeźby Iwony Łyś- 

-Dobradin;
 → przegląd filmowy Żydowskie motywy.

9 września / niedziela
 → koncert plenerowy Warszawskiej Orkie-

stry Sentymentalnej. 

15 września / sobota 
 → Dni Kultury Romskiej – wieczór poe-

zji romskiej. Anna Grażyna Suchocka: 
koncert ballad i romansów cygańskich 
w wyk. Jana Wiśniewskiego i Delfiny Wiś-
niewskiej. Współorganizator: Stowarzy-
szenie na Rzecz Społeczności Romskiej 
„Zefiryn” (sala kameralna);

 → W starym kinie – maraton filmów z okre-
su międzywojennego (Pan Tadeusz, 
Każdemu wolno kochać, Zapomnia-
na melodia);

 → wystawa pokonkursowa prac plastycz-
nych W starym kinie.

15 września / sobota  
i 16 września / niedziela 

 → wystawa Historia kina czyli prezenta-
cja starych projektorów, dzienników, 
instrukcji.

OrganizatOr: 
Miejski Dom Kultury w Radomsku 
ul. Brzeźnicka 5, 97–500 Radomsko 
t 44 683 24 86 @ promocja@mdkradomsko.pl ↗ www.mdkradomsko.pl
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Specjalny dzień otwarty  
w Parowozowni Skierniewice

wystawa, zwiedzanie

SKIERNIEWICE

15–16 września 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00 zwiedzanie z prze-
wodnikiem Zabytkowej Parowozowni Skier-
niewice (ul. Łowicka 1) – jedynego w cen-
tralnej i  wschodniej Polsce kompletnie 
zachowanego (wraz z  funkcjonalnością 
technologiczną) obiektu zaplecza technicz-
nego kolejowej trakcji parowej (parowozów), 
osadzonego w realiach przełomu XIX i XX w. 
Obiekt jest elementem kulturowego „Eu-
ropejskiego Szlaku Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej”, regionalnego szlaku historii tech-
niki „Industrialne Mazowsze”, a od 2016 r. 
także częścią Szlaku Filmowego Wojewódz-
twa Łódzkiego „Filmowe Łódzkie”.

Zwiedzanie odbędzie się pod opieką prze-
wodnika ubranego w historyczny kolejo-
wy mundur, który opowie odwiedzającym 
o dziejach skierniewickiej parowozowni oraz 
zgromadzonych eksponatów.
W programie:

 → zabytkowa wachlarzowa hala parowozo-
wa z lat 1862–1942;

 → kolekcja zabytkowego taboru kolejowe-
go – ok. 100 jednostek;

 → urządzenia do obsługi parowozów;
 → interaktywna wystawa Urządzenia stero-

wania ruchem kolejowym;
 → wystawa zdjęć autorstwa Mirosława Mi-

zery Piękna Helena.
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Stowarzyszenie Miłośników Kolei  
pl. Defilad 1, 00–901 Warszawa
t 46 307 07 01 @ zarzad@psmk.org.pl ↗ www.psmk.org.pl

Zmęczeni turyści będą mogli posilić się na 
terenie Parowozowni potrawami z grilla ser-
wowanymi przez pizzerię Atmosfera.
W tym dniu warto się również wybrać na 
Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców 
i Warzyw organizowane od 1977 r. 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowa-
ła ofertę specjalną w związku z przyjaz-
dem do Parowozowni (tzw. powrót gratis). 

Pasażerowie, którzy udadzą się do Skiernie-
wic pociągiem ŁKA w dniach 15–16 wrześ-
nia będą mogli na podstawie tego same-
go biletu odbyć również podróż powrotną, 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
opłat. Wystarczy, że w Parowozowni otrzy-
mają stempel na bilecie. 
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12.00 dożynkowy zwyczaj pojawił się już 
w XVI w. jako nagroda dla żniwiarzy za wy-
konaną pracę i zebrane plony. Święto Plo-
nów w gminie Świnice Warckie w ubiegłym 
roku obchodzone było we wschodniej czę-
ści gminy, w parafii Grodzisko, w zabytko-
wym i urokliwym miejscu – parku dworskim 
w Parskach nad Nerem. W tym roku miej-
scem świętowania będzie plac przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej we wsi Stemplew 
(gm. Świnice Warckie). Dożynki mają zarów-
no religijny, jak i ludowy charakter, powiąza-
ne są z zabawą z okazji zakończonych żniw. 
Obchody rozpoczynają się wiciem wieńców 

z kłosów i ziaren zbóż, owoców, warzyw 
i polnych kwiatów. Ceremoniom dożynko-
wym przewodniczą starostowie dożynek. 
W programie:

 → msza święta;
 → barwny korowód;
 → przekazanie chleba i złożenie wieńców 

dożynkowych;
 → powitanie gości i przemówienie wójta 

gminy Świnice Warckie;
 → występy artystyczne;
 → konkurs wieńców dożynkowych;
 → degustacje potraw regionalnych;
 → zabawa ludowa.

 

Dożynki – święto we wsi 
w rocznicę 100-lecia odzyskania 
niepodległości

festyn, biesiada

STEMPLEW
GM. ŚWINICE WARCKIE

9 września

OrganizatOr: 
Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich we współpracy z partnerami 
ul. Kościuszki 18, 99–140 Świnice Warckie 
t 63 288 11 30 ↗ www.gokswinicewarckie.pl
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BędzinTOMASZÓW 
MAZOWIECKI

7–9, 15–16 września

Tomaszów – początki miasta, 
udział tomaszowian w walkach  
o niepodległość

wystawa

OrganizatOr: 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 
im. A. hr. Ostrowskiego 
ul. P.O.W. 11/15, 97–200 Tomaszów Mazowiecki 
t 44 724 48 48 @ dyrektor@muzeumtomaszow.pl 
↗ www.muzeumtomaszow.pl

10.00 ekspozycja poświęcona jest ogrom-
nej ofiarności i poświęceniu mieszkańców 
Tomaszowa w walce o wolną Polskę toczo-
nej na przestrzeni XIX i XX w. Na wystawie 
zobaczymy m.in. fotokopie dokumentów 
związanych z udziałem tomaszowian w ko-
lejnych zrywach niepodległościowych oraz 
zdjęcia prezentujące sylwetki powstańców 

i żołnierzy wywodzących się z Tomaszo-
wa. Oprócz tego zaprezentowane zostaną 
sztandary, mundury członków organizacji 
niepodległościowych sprzed I wojny świato-
wej, mundury powstańcze i żołnierskie z lat 
II wojny światowej. Pamiątki osobiste uzu-
pełnione będą bogatym zbiorem broni pal-
nej oraz białej pochodzącej z lat 1830–1945.
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W obronie granic Niepodległej wystawa, zwiedzanie

8 września 

15.00 event historyczny w  Skansenie 
Rzeki Pilicy (filia MCK) w  Tomaszowie 
Mazowieckim. 
W programie m.in:

 → wystawa poświęcona Korpusowi Ochro-
ny Pogranicza;

 → prezentacja rekonstruktorów z SRH 
„Batalion Tomaszów” – sekcja polska 
w umundurowaniu i wyposażeniu żoł-
nierzy KOP;

 → diorama przejścia granicznego;
 → otwarcie historycznej wartowni 

pochodzącej ze Spały z okresu 
międzywojennego;

 → zwiedzanie wystaw poświęconych wal-
kom nad Pilicą w czasie I i II wojny świa-
towej, w tym nowo otwartej pn. WRZE-
SIEŃ ‘39 nad Pilicą. 
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OrganizatOr: 
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 
Filia Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 9/11, 97–200 Tomaszów Mazowiecki 
t 44 723 00 03 @ skansen@mck-tm.pl ↗ skansenpilicy.pl
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Od Kościuszki do Reymonta. 
Niepodległość i patriotyzm

wystawa

14 września 

17.00 wernisaż wystawy czasowej pt. Od 
Kościuszki do Reymonta. Niepodległość 
i patriotyzm ze zbiorów prywatnych Ewy 
Załęskiej-Szczepka i  Andrzeja Szczep-
ki. Wystawa prezentować będzie sylwetki 
dwóch wyjątkowych postaci, dla których 
patriotyzm i niepodległość były niezwykle 
ważne i które były ze sobą związane, po-
mimo że żyły w zupełnie innych czasach. 
Wernisaż 14 września uświetni spotkanie 
z właścicielami kolekcji i znawcami biogra-
fii bohaterów ekspozycji.
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OrganizatOr: 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego 
ul. P.O.W. 11/15, 97–200 Tomaszów Mazowiecki 
t 44 724 48 48 @ dyrektor@muzeumtomaszow.pl 
↗ www.muzeumtomaszow.pl
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OrganizatOr: 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 
ul. Narutowicza 13, 98–300 Wieluń 
t 43 843 43 34 @ mzw@poczta.onet.pl ↗ http://www.muzeum.wielun.pl 

IV Muzealny Rajd Rowerowy 
śladem kolejki wąskotorowej do 
dawnej granicy

wycieczka, spacer

11.00 IV Muzealny Rajd Rowerowy bę-
dzie wiódł trasą dawnej kolejki wąskoto-
rowej, która kursowała pomiędzy Wielu-
niem a Praszką od 26 września 1916 r. do 
31 sierpnia 1987 r. Jest to jednocześnie wy-
cieczka do granicy dawnych zaborów. Ce-
lem podróży jest Muzeum w Praszce (pl. 

WIELUŃ

9 września

Grunwaldzki 15). Do 1914 r. w mieście tym, 
na rzece Prośnie, przebiegała granica po-
między zaborami pruskim i rosyjskim, a po 
I wojnie światowej aż do 1939 r. funkcjono-
wało polsko-niemieckie przejście granicz-
ne. Rajd rozpocznie się z Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej.
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15 września / sobota

BLOK i: MiĘDzy WiarĄ a HiStOriĄ
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zduń-
skiej Woli (al. Kościuszki 9)

9.00–9.45 rejestracja uczestników
10.00 otwarcie 
10.20 prof. dr hab. Janusz Maciuszko – 
o układzie toruńskim 
10.40 dr Jerzy Sojka – o dziejach reforma-
cji w Polsce
11.00 ks. bp Jan Cieślar – struktura kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w Polsce
11.20 dyskusja
11.40–13.30 przerwa: obiad

Będzin

Wkład protestantów 
w budowanie niepodległości na 
ziemiach Polski centralnej

wykład, prelekcja, seminarium, 
sesja naukowa, uroczystość 
religijna, koncert

ZDUŃSKA WOLA

15–16 września

BLOK ii: PrOtEStanCi i iCH WKŁaD W BUDO-
WaniE tOŻSaMOŚCi narODOWEJ
Miejsce: Zduńskowolskie Centrum Integracji „Ra-
tusz” (pl. Wolności 26, sala kameralna)

13.30 dr hab. Krzysztof Woźniak – 
o protestantach w Łodzi
13.50 dr Zdzisław Włodarczyk – protestanci 
w okolicach Wielunia 
14.10 Jarosław Stulczewski – ewangelicy 
reformowani w regionie łódzkim
14.30 Tomasz Polkowski – stowarzyszenia 
protestanckie na terenie Zduńskiej Woli
14.50 ks. Cezary Jordan – ewangelicy 
augsburscy w Zduńskiej Woli i okolicy 
15.10 dyskusja i podsumowanie
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16 września / niedziela
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w Zduńskiej Woli (Al. Kościuszki 9)
11.00 uroczysta msza święta
12.00 występ chóru

OrganizatOrzy:
Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli  
ul. Adama Mickiewicza 4, 98–220 Zduńska Wola
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola 
ul. Stefana Złotnickiego 7, 98–311 Zduńska Wola 
@ kancelariamuzeum@muzeumzdunskawola.pl ↗ muzeumzdunskawola.blogspot.com
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Aleje Tadeusza Kościuszki 9, 98–311 Zduńska Wola
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17.00 w urokliwych wnętrzach galerii znaj-
dującej się w piwnicy kamienicy z począt-
ku XIX w. zobaczymy wystawę Niepodle-
gła wczoraj i dziś, czyli międzywojenny 
Zgierz w refotografii. Pracownicy Muze-
um Miasta Zgierza przybliżą historię mia-
sta i  jego architektury w okresie odzyska-
nia i ugruntowywania niepodległości, co 
będzie doskonałym punktem wyjścia do 

Będzin

Niepodległa wczoraj i dziś, 
czyli międzywojenny Zgierz 
w refotografii

wystawa

ZGIERZ

15 września

dyskusji o teraźniejszości i przyszłości Zgie-
rza. Wernisażowi towarzyszyć będzie spotka-
nie z Krzysztofem Głowackim, twórcą grafik 
łączących pocztówki z okresu II RP przedsta-
wiające Zgierz i aktualne fotografie w tych 
samych ujęciach.

Wystawa będzie prezentowana w muzeum do 
21 października br.

OrganizatOr: 
Muzeum Miasta Zgierza 
ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 21, 95–100 Zgierz 
t 42 716 37 92 @ muzeum@miasto.zgierz.pl ↗ http://www.muzeumzgierz.pl
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Magazyn „Kalejdoskop”

„Kalejdoskop” jest magazynem kulturalnym 
Łodzi i województwa łódzkiego. Ukazujemy 
się co miesiąc od 1974 roku, kierując nasze 
pismo do szerokiego kręgu osób zaintere-
sowanych kulturą, niezależnie od wieku – do 
odbiorców sztuki, ale i do osób, które ją two-
rzą i opisują: środowisk artystycznych, pra-
cowników instytucji kultury, dziennikarzy. 
Nad pismem czuwa sprawdzony i nagra-
dzany zespół redaktorów. Publikujemy 
teksty krytyczne, publicystyczne poświę-
cone najważniejszym wydarzeniom Łodzi 
i regionu, a także prezentujące nowe inte-
resujące zjawiska i inicjatywy. Na naszych 
łamach nie brakuje felietonów, recenzji 
(dotyczących wszystkich dziedzin sztuki) i 
wywiadów z osobistościami kultury. Z pis-
mem współpracują czołowi przedstawi-
ciele łódzkiej i wojewódzkiej kultury, 
historycy i krytycy sztuki (Maciej Cholewiń-
ski), uznani krytycy filmowy i literaccy (Łu-
kasz Maciejewski, Maciej Robert), poeci z 
Łodzi i województwa (Piotr Grobliński, El-
żbieta Grzesiak), tłumacze literatury (Maciej 
Świerkocki), artyści i twórcy wydarzeń arty-
stycznych (Piotr Kasiński – dyrektor Między-
narodowego Festiwalu Komiksu i Gier, To-
masz Rodowicz – dyrektor i reżyser Teatru 
Chorea), publicyści i satyrycy (Andrzej Po-
niedzielski, Mieczysław Kuźmicki, Michał 
B. Jagiełło oraz kryjący się pod pseudoni-
mem Pienisty).

Każdy numer zawiera blok tekstów prob-
lemowych dotyczących szerszych zjawisk 
o istotnym znaczeniu dla sztuki i kultu-
ry, o których opowiadamy przystępnie 
przez pryzmat kultury Łodzi i wojewódz-
twa. Wspierają nas w tym przedstawiciele 
środowiska akademickiego (m.in. Tomasz 
Majewski – prezes Polskiego Towarzystwa 
Kulturoznawczego, Paweł Pieniążek – filo-
zof czy Tomasz Bocheński i Tomasz Cieślak 
– literaturoznawcy). 
„Kalejdoskop” wspiera młodych artystów, 
nie tylko publikując teksty o nich, pokazu-
jąc ich prace w formie reprodukcji (w przy-
padku plastyków), a także przyznając im 
nagrody, m.in. w Konkursie im. Władysła-
wa Strzemińskiego dla studentów Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także Nagro-
dę dla młodego aktora „za kulturę słowa” 
podczas Festiwalu Szkół Teatralnych. Au-
torami okładkowych portretów ważnych 
osobowości kultury są uznani profesjonalni 
fotografowie (Maciej Stanik, duet HaWa, Iza-
bela Urbaniak), zapraszamy też do współ-
pracy studentów i przyszłych dyplomantów 
uczelni artystycznych (np. Szkoły Filmowej 
w Łodzi).  Umożliwiamy także młodym pla-
stykom współpracę ilustratorską. 

Dopełnieniem miesięcznika jest codzienny 
serwis internetowy e-Kalejdoskop.pl. 
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ŁDK, sala nr 221 
ul. Traugutta 18, [ Ldz]

godz. 17.00 [wstęp wolny]
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miasto gra wieś_2.0

dźwięk

ODPOCZNO

wsparcie
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
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Niepodległej Polski droga do złotego

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną skomplikowane procesy 
przemian walutowych, z jakimi musieli się mierzyć Polacy 
zamieszkujący ziemie będące pod rządami zaborców, zwłaszcza 
w trudnym okresie I wojny światowej. Główny jednak nacisk  
położony zostanie na pokazanie znaczenia wprowadzenia 
pieniądza narodowego w pierwszych latach po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Własny pieniądz bowiem był i nadal jest 
jednym z najłatwiej zauważalnych, powszechnie cenionym i 
szeroko dostępnym symbolem niepodległego państwa.

Otwarcie wystawy 16 października 2018 roku

Od
wiości

do
dności 

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
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NAJTAŃSZE 

ul. Traugutta 18
www.ldk.lodz.pl/kino

 W MIEŚCIE

W ŁÓDZKIM DOMU KULTURY

Bilety już od 10 zł

PRZYJDŹ, ZOBACZ I WRÓĆ!
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KOORdyNATOR WOjeWódzKI:
→ Łódzki Dom Kultury
 ul. Traugutta 18; 90–113 Łódź
 a.bialkowski@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 176, w.cascarino@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 179
 www.ldk.lodz.pl/www.regionkultury.pl/www.e-kalejdoskop.pl 
→ Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
 pl. Wolności 14; 91–415 Łódź, ida.wojnarowska@maie.lodz.pl, www.maie.lodz.pl

TeKSTy:
→ materiały organizatorów wydarzeń edd

fOTOgRAfIe:
→ ze zbiorów instytucji: Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, 1 Głowieńska Drużyna 
Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego 
w Krośniewicach, Muzeum Regionalne w Kutnie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Regionalne w Opocznie, 
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Miasta Zgierza
→ autorstwa: C. Bukowiec str. 4, R. Wodzyński str. 5, T. Kucharczyk str. 10, J. Błażyńska str. 12,  
W. Pohorecki str. 13, E. Zagdański str. 17, R. Rusiecki str. 18, M. Grabczak str. 19, M.Z. Jaśniewski  
str. 20, P. Mroziński str. 21, R. Polak str. 23, J. Czerwiński str. 24–25, S. Bednarek str. 26, Z. Cichawa  
str. 28, T. Pełechaty, J. Goździk str. 29, M. Kopańska str. 30, M. Gmyrek str. 31–32.
→ na okładce: „W Łęczyckiem” fot. A. Białkowski

PROjeKT IdeNTyfIKACjI WIzuAlNej edd:
→ Zofia Oslislo-Piekarska, Waldemar Węgrzyn / Printscreen

SKŁAd I ŁAMANIe:
→ Zofia Oslislo-Piekarska, Katarzyna Wolny

dRuK:
→ Drukarnia Kolumb

© wszelkie prawa zastrzeżone, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 
ISBN 978–83–66160–02–6

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

Łódź 2018
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