
MAPA STRONY www.obozprzyprzemyslowej.pl
Strona www.obozprzyprzemyslowej.pl powstała w 2020 roku, w ramach projektu
„Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi” i jest pierwszą stroną internetową w
całości poświęconą historii obozu na Przemysłowej w Łodzi.
Znajdą Państwo na niej informacje o wojennej i powojennej historii obozu.
Strona www.obozprzyprzemyslowej.pl jest pierwszą stroną internetową w całości poświęconą
upowszechnianiu wiedzy na temat dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i
młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Na stronie można znaleźć m.in.:
- wystawę prezentującą ekspozycję dot. obozu z Izby Pamięci Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi,
- scenariusze lekcji do nauki o historii obozu,
- zapis pierwszej dyskusji teoretyków i praktyków zajmujących się historią obozu,
- bibliografię obozu,
- bazę instytucji posiadających zbiory związane z obozem,
- fragmenty pierwszych od czasów II wojny światowej wydanych drukiem wspomnień byłej więźniarki
obozu na Przemysłowej – Eee… tam, takiego obozu nie było – wspomnienia Genowefy Kowalczuk,
byłej więźniarki obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
Ze strony www.obozprzyprzemyslowej.plmożna przejść do Wirtualnego Muzeum obozu -
www.muzeumprzyprzemyslowej.pl – strony, która prezentuje rezultaty 10-letniej działalności na rzecz
przywracania pamięci o obozie na Przemysłowej, prowadzonej przez Urszulę Sochacką (dziennikarkę,
realizatorkę TV, inicjatorkę projektów edukacyjnych, autorkę filmu dokumentalnego o obozie Nie
wolno się brzydko bawić i książki Eee… tam, takiego obozu nie było), we współpracy z Partnerami
projektowymi z kraju i zagranicy, głównie ze Szkołą Podstawową nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w
Łodzi. W Wirtualnym Muzeum można znaleźć m.in. bazę instytucji upamiętniających dziecięce ofiary
obozu. Strona Wirtualnego Muzeum obozu została zrealizowana w 2020 roku, w ramach stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Poniżej MAPA STRONY, która umożliwi sprawne poruszanie się po stronie:
MENU↓
STRONA GŁÓWNA↓
(przekierowuje do 3 baz danych, które dostępne są także bezpośrednio ze strony głównej)
BAZA DANYCH - najważniejsze informacje dot. historii obozu
BAZA ŹRÓDEŁ - archiwalia wraz z adresami instytucji posiadającychzbiory
BAZA OPRACOWAŃ - publikacje na temat obozu oraz jego reprezentacje
Baza danych:
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- tekst na temat po-wojennej historii obozu
- rejestracja i opis pierwszej dyskusji praktyków i teoretyków na temat miejsca
historii obozu w przestrzeni publicznej
Aktualnie pracujemy nad szczegółowym opisem historii obozu. Spróbujemy zweryfikować
najważniejsze dane dot. obozu. Postaramy się ustalić/zaproponować nazwę obozu, która jednocześnie
byłaby jego klasyfikacją i kwalifikacją popełnionej zbrodni.
Baza źródeł:
- spis instytucji i osób posiadających zbiory dot. obozu
Prowadzone przez nas kwerendy pozwoliły na sporządzenie ww. spisu zbiorów. Aktualnie nadal
pracujemy nad zbiorami archiwów państwowych, społecznych i prywatnych. Rozproszone, nieopisane
a często niezidentyfikowane zbiory dot. obozu nadal wymagają pracy badaczy i naukowców. O
niektórych „odkryciach”, które mniej lub bardziej zasługują na to miano, informujemy w
Aktualnościach. O najnowszym niewymagającym „” poinformujemy wkrótce. Opracowujemy także
informację na temat najnowszej instytucji zajmującej się historią obozu na Przemysłowej. Już wkrótce
do naszej bazy trafi Muzeum Dzieci Polskich z Łodzi, które pod koniec września poinformowało o
pierwszych eksponatach dot. obozu - osoby prywatne przekazały na rzecz Muzeum 8 listów autorstwa
dzieci-więźniów z Przemysłowej.
Baza opracowań:
- kompleksowa bibliografia obozu
Sukcesywnie opracowujemy bibliografię obozu, która zawiera dane dot. opracowań naukowych i
popularnonaukowych, artykułów prasowych, publikacji internetowych, sztuk teatralnych, filmów i
projektów edukacyjnych a także wszystkich innych form narracji o obozie na Przemysłowej. Już
wkrótce na naszej stronie zamieścimy informacje o publikacjach, które pojawiły się w przestrzeni
publicznej w 2021 roku.
MENU↓
WWW↓
OPIS PROJEKTU – najważniejsze informacje o projekcie Obóz przy ulicy Przemysłowej w
Łodzi - rozwój i promocja strony www dedykowanej pamięci o mało znanym dziecięcym obozie –
realizowanym w ramach programu “MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU”, a
dofinansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z darowizny niemieckich
naukowców - darczyńcy: dr hab. Imbke Behnken ꝸ prof. dr hab. Jürgen Zinnecker.
Projekt realizowany w 2021 jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu "Obóz przy (?) ulicy
Przemysłowej w Łodzi", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, i realizowanego dzięki dofinansowaniu z budżetu miastaŁodzi.
MAPA STRONY - TU JESTEŚ😊



MENU↓
DZIECIOM Z PRZEMYSŁOWEJ↓
WIRTUALNE MUZEUM OBOZU - www.muzeumprzyprzemyslowej.pl – strona, która prezentuje
rezultaty kilkunastu projektów dot. obozu na Przemysłowej, zrealizowanych od 2009 roku przez
Urszulę Sochacką (córkę byłego więźnia obozu, dziennikarkę, realizatorkę TV, inicjatorkę projektów
edukacyjnych, autorkę filmu dokumentalnego o obozie Nie wolno się brzydko bawić i książki Eee…
tam, takiego obozu nie było), we współpracy z Partnerami projektowymi z kraju i zagranicy, głównie
ze Szkołą Podstawową nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi. W Wirtualnym Muzeum można
znaleźć m.in. bazę instytucji upamiętniających dziecięce ofiary obozu.
WYSTAWA - fotograficzna impresja stworzona przez studentów Socjologii UŁ oraz przedstawicieli 2.
Pokolenia (dzieci byłych więźniów obozu na Przemysłowej) prezentująca ekspozycję dot. obozu z Izby
Pamięci Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi.
SCENARIUSZE LEKCJI – w ramach projektu „Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi” zostało
przygotowanych 6 scenariuszy do nauki o obozie. Aktualnie testujemy wszystkie scenariusze. Mogą z
nich korzystać wszyscy zainteresowani zgłębianiem wiedzy o obozie oraz dzieleniem się nią z innymi.
(WYSTAWA i SCENARIUSZE LEKCJI są także dostępne bezpośrednio ze strony głównej)
MENU↓
AKTUALNOŚCI↓
(są także dostępne bezpośrednio ze strony głównej)
STRONA GŁÓWNA:
Prezentuje pierwsze od czasów II wojny światowej wydane drukiem wspomnienia
byłej więźniarki obozu na Przemysłowej – Eee… tam, takiego obozu nie było –
wspomnienia Genowefy Kowalczuk, byłej więźniarki obozu przy ulicy Przemysłowej w
Łodzi.
(fragmenty książki, w języku polskim i angielskim, można znaleźć w AKTUALNOŚCIACH, a opis książki,
jej promocji w Łodzi a także projektów jej poświęconych w Wirtualnym Muzeum obozu)
STRONA GŁÓWNA:
Na stronie głównej zamieściliśmy także zaproszenia do udziału w konkursach:
NA LOGO STRONY
NA PRZEWODNIK PO TERENIE BYŁEGO OBOZUSERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!!!
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