
Kazimierz Z. Łoński (z prawej) i Mirosław Z Wojalski (w
środku) podpisują publikację „Zabytki Łodzi na
ekslibrisach” wydaną na XV-lecie Oddziału w Łodzi.

SPRAWOZDANIE ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU TOnZ 
ZA KADENCJ Ę 1998-2001

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

- Władze oddziału - kiedy wybrane.

Na Walnym Zebraniu Oddziału 23 marca 1998 r. wybrano zarząd w składzie:
Wiesław Kaczmarek - Prezes, Mirosław Wojalski - wiceprezes, Andrzej

Danowski  - sekretarz, Jerzy Wojnarowski - skarbnik i członkowie: Joanna
Grzybowska, Małgorzata  Kowalska, Ryszard Kuna, Stanisław Łukawski,
Ryszard Poradowski, Helena Sulej,  Jan J. Zienkiewicz.

W dniu 23 lutego 2000 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Oddziału, które wybrało zarząd w składzie: Prezes: Wiesław Kaczmarek,
wiceprezes Mirosław Z. Wojalski, sekretarz Andrzej Danowski, skarbnik
Jerzy Wojnarowski, członkowie zarządu:  Bronisław Jacek Biernacki, Mirjam
Brzozowska, Joanna Grzybowska, Małgorzata  Kowalska, Izabela
Nowakowska, Andrzej  Waldek, Maciej Wierzbowski.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana w składzie wybranym na Walnym
Zebraniu Oddziału 23 marca 1998 r.: 

Edward Miziołek - przewodniczący, Barbara Wentel - zastępca przew, Grażyna
Kobojek sekretarz, członkowie: Aleksander Główka, Kazimierz Wasiak.
Edward Miziołek i Grażyna Kobojek nie brali udziału w pracach OKR.

W dniu 23 lutego 2000 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
Oddziału, wybrano Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie: Barbara
Wentel - przewodnicząca, Aleksander Główka - zastępca przew., sekretarz
Anna Skibińska, członkowie: Ryszard Kuna, Leszek Wilmański.

 
Istnieją: Oddziałowa Komisja Opieki nad Starymi Cmentarzami Łodzi
    i Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami Komunikacji Miejskiej.

Z naszego Oddziału pochodzą członkowie Władz Naczelnych TOnZ: Andrzej
Danowski -  członek Prezydium ZG TOnZ (druga kadencję) i Mirosław Z.
Wojalski - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej (drugą kadencję) .

- Stan członków TOnZ w Oddziale
w dniu 28 lutego 1998 r. -    122, 
w dniu 31 grudnia 2000 r. -  397,
w dniu 28 lutego 2001 r. -    483  + 4 wspierających.
W okresie kadencji 3 członków zmarło, 1 powrócił,
przyjęto nowych 363 członków.

Działa 6 szkolnych Kół TOnZ (w XLVII LO od 8 grudnia 1995 r. - przedziwnym
trafem w tym samym dniu powołane zostały pierwsze szkolne koła TOnZ
w Chełmie i w Łodzi; 
II LO, ZSPS 2, XII LO i w Pałacu Młodzieży - te dwa ostatnie powołaliśmy
w 2000 r., w Zespole Szkół Elektronicznych powołaliśmy 7 lutego 2001 r.;
przygotowujemy powołanie siódmego koła w 35 Gimnazjum); łącznie liczą 145
członków wg stanu na 28 lutego 2001 r. a ogółem młodzieży liczącej 21 lat i mniej
w oddziale jest 181 (37,5%).

 - zestawienie posiedzeń zarządu i innych zebrań.

1998-2000:  Odbyło się 27 zebrań Zarządu Oddziału, na których podjęliśmy 64
uchwały. Jest prowadzona księga uchwał. We wszystkich zebraniach zarządu brał
udział przedstawiciel OKR.
1998-2000   Odbyło się 13 zebrań ogólnych Oddziału nie licząc ponad 20 wyciec-
zek po obiektach zabytkowych i po Łodzi oraz 10 po Cmentarzach. 

Kilka zebrań było szczególnych: 
24  marca  1999  r.  odbyło  się  w  pałacu  Karola  W.  Scheiblera  (Muzeum

Kinematografii)  uroczyste  zebranie  Oddziału  w  XV-lecie  ukonstytuowania  się
pierwszych władz Oddziału. Zwiedzaliśmy pałac od piwnic do strychu i wystawy
stałe oraz czasowe. 

Wcześniej, bo 5 grudnia 1998 r
odbyło  się  zebranie  początkujące
obchody  XV-lecia  działalności
oddziału  w  Łodzi,  na  którym  byli
goście z ZG oraz z kilku Oddziałów
TOnZ,  a Wiceprezydent  Miasta
wręczał okolicznościowe medale 575
Lat  Miasta  £odzi  dla  członków
Oddziału  legitymujących  się  naj-
dłuższym stażem.

Drugie  ze  szczególnych
zebrań odbyło się 2 czerwca 1999
r.  rozpoczynające  obchody  w
Łodzi  25  -  lecia  reaktywowania
TOnZ w pałacu Ewalda Kerna dotychczasowej siedzibie PAN ( ul. Piotrkowska
179 z pięknym witrażem na klatce schodowej). Gościem zebrania był wiceprezes
ZG Witold Straus, opowiadając jak doszło do reaktywowania TOnZ w 1974 r.
Zwiedziliśmy  także  wszystkie  pomieszczenia  pałacu  w  związku  z  rychłym
przejściem tego pałacu w ręce prywatne - pałac już jest niedostępny dla łodzian. 

Trzecie ze szczególnych zebrań 20 października 1999 r. odbyło się w Insty-
tucie  Europejskim,  na  którym gościliśmy Prezesa ZG dra  Mariana  Sołtysiaka,
Sekretarza  ZG  mgr  Ewę  Siurawską,  Skarbnika  ZG  mgr  inż.  arch.  Feliksa

Liczba członków TOnZ w Łodzi
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Ptaszyńskiego  oraz  współpracownika
redakcji  “Spotkań  z  Zabytkami”.  Zebranie
miało 3 zasadnicze punkty:

1. Promocja “Spotkań z Zabytkami”
2.  Podsumowanie  konkursu

fotograficzno-historycznego  “Witraże
Łodzi” zorganizowanego przez Koło TOnZ
w  XLVII  LO.  Sponsorzy  ufundowali
nagrody  oraz  informator  z  kolorowymi

zdjęciami uczestników konkursu przedstawiającymi witraże - prace uczestników.
3.  Zwiedzanie  Instytutu  Europejskiego.  Większość  członków  tego  pałacu

F.W. Schweikierta nie znała, gdyż zwiedzaliśmy go w styczniu 1997 r. gdy było
nas  niespełna  90  członków
(wydaliśmy  na  tamtym  spotkaniu
legitymację  nr  100),  a teraz  ponad 260.
Informację o podsumowaniu konkursu “Witraże Łodzi” podała w tym samym dniu
w wieczornym wydaniu Łódzkich Wiadomości Dnia lokalna TV 3 Łódź.

- Finanse  (składki członkowskie, inne dochody i wydatki - stan aktualny)

Saldo końcowe na 31 grudnia 2000 r.: 
19.878,99 zł, w tym w banku 15.741,02 + lokata 3.000,00 zaś w kasie 1.137,97zł

Struktura przychodów w 2000 r.:
Łącznie 30.298,19 zł,  w tym na publikacje 22624zł czyli 74,7%
Dotacje: 17914,00zł     59,1%
         (w tym z ZG TOnZ na odczyty i promocje)
Dochody własne: 12304,19zł 40,9% 
w tym składki     986,00zł    8,0%  
      darowizny   3306,77zł 26,8%
odsetki bankowe     967,42zł    7,8%
za sprzedaż książek     7124,00zł 57,9% 

Struktura wydatków w 2000 r.:
Łącznie   20.844,67zł,  w tym na publikacje: 15534,50 czyli 74,5%
Druk publikacji:              15534,50     74,5%
Odczyty           1600,00       7,7%
Remont zabytk. tramw.       1649,44   7,9%  

(finansowany z darowizn)
Opłaty pocztowe                466,15      2,2%
Pozostałe           1.594,58    7,7%

II INTERWENCJE KONSERWATORSKIE
- ochrona zabytków w miastach  

Inspirowanie informacji w TVP3, w radio i w prasie o zagrożeniach dla obiektów
zabytkowych.  Bezpośrednie  rozmowy  z  pracownikami  służb  konserwatorskich
kończą  się  stwierdzeniem  o  braku  możliwości  skutecznego  działania  przez  te
służby.  W mediach zamieszczono ponad 20 wystąpień w sprawie zagrożeń dla
obiektów historycznych oraz wiele wystąpień o braku nadzoru konserwatorskiego.

W dniu 24.11.2000 r. wystosowaliśmy
pismo  do  Ministra  Kultury
i Dziedzictwa  Narodowego,  aby
w trybie  interwencyjnym  zająć  się
degradacją  obszaru  wpisanego  do
rejestru  zabytków,  na  którym
gospodaruje  Łódzka  Specjalna  Strefa
Ekonomiczna.
 

- W 2000 r. na dwóch zebraniach członków łódzkiego oddziału TOnZ Prezes
Wiesław Kaczmarek zaprezentował problemy niewłaściwego konserwowania
a nawet niszczenia zabytków oraz ich bezpośredniego otoczenia w Łódzkiej
Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej.  W  II  zebraniu  uczestniczyło  49  osób
reprezentujących  różnorodne  środowiska  Łodzi,  jak:  Instytut  Architektury
i Urbanistyki  PŁ,  Katedrę  Historii  Sztuki  UŁ,  Stowarzyszenie  Historyków
Sztuki,  4 Muzea,   ROSiOŚK, Fundację  Ulicy Piotrkowskiej  oraz inni,  jak
Antoni  Szram - Pełnomocnik Prezydenta Łodzi do spraw Księżego Młyna,
Joanna Bojarska (Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w W-wie) oraz
Krystyna  Bobrowska  prezes  Towarzystwa  Przyjaciół  Łodzi  i  grono
aktywnych członków TOnZ. 

W  trakcie  dyskusji  wyłoniono  grupę,  która  ma  opracować  dalsze  działania
i wystąpienia  zmierzające do poprawy dbałości  o dziedzictwo  kulturowe Łodzi
w zakresie zabytków. 

- zabytkowe  cmentarze –  udział  działaczy  TOnZ  w  kweście  na  Starym
Cmentarzu przy ul.  Ogrodowej.  Pieniądze przeznaczone są  na renowacje
nagrobków. 

- zabytkowe parki 
              poznawaliśmy dwukrotnie Park Źródliska z 1840 r., 

interwencje u konserwatora nie były potrzebne

Wręczanie nagród w  konkursie dla
młodzieży „Witraże Łódzkie”  



- ocena naszych starań i interwencji - znikoma, np. mimo szerokiej kampanii
w mediach nie udało się  np. obronić komina fabrycznego - Koncern Shella
zburzył go w 1999 r.

-
- II A Prace konserwatorskie
-    Współorganizujemy  remont  zabytkowego  tramwaju  SANOK z  okresu

międzywojennego.

-
-
- III WYDAWNICTWA

- publikacje własne (sponsorzy)

W okresie 1998 - 2001 wydaliśmy następujące publikacje książkowe: 
� „Siedziby muzealne w przemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi”,

praca zbiorowa - pokłosie Europejskich Dni Dziedzictwa 1998 - z funduszy
Ministerstwa Kultury pozyskanych dla nas przez Prezesa ZG
TOnZ dra Mariana Sołtysiaka,

� „Księży Młyn” - z funduszy UMŁ
� „100 lat łódzkich tramwajów” - z funduszy UMŁ
� „Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi”  - z funduszy

UMŁ
� „Cmentarz Żydowski w Łodzi”  osoba prywatna (pierwsze

wydanie w języku polskim)
� „Zabytki Łodzi na ekslibrisach” - przygotowanie do druku

z funduszy Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych Łodzi oraz
druk sponsorowany przez drukarnię “Wograf”

� „O niektórych łódzkich szkołach” z okazji 190 Jubileuszu
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi - sponsorowana przez
Fabrykę Kosmetyków Pollena Ewa

� Przy pomocy sponsorów wydaliśmy 2 nasze informatory
o wynikach dwóch konkursów dla młodzieży szkolnej

� Wydaliśmy również folder o renowacji ołtarza w Warcie : tryptyk
Wniebowzięcia Matki Boskiej – pomoc finansowa członka wspierającego.

-  udział w innych wydawnictwach
   We wszystkich  wydaniach  publikacji  "575 lat  miasta  Łodzi"
znajduje się obszerny rozdział "I w Łodzi są zabytki", w nim jest
mowa o działaniach naszego Oddziału TOnZ. Podobnie rozdział “O

zabytkach Łodzi” a w nim o celach Łódzkiego Oddziału TOnZ - we wszystkich
wydaniach  małej  publikacji  "Kieszonkowa  kronika  dziejów  Łodzi".  Obydwie
publikacje są wydane przez WOW ZORA, ale nie przez TOnZ. 

- promocja wydawnictw Zarządu Głównego ("Spotkania z Zabytkami", książki
wydane przez Oficynę Wydawniczą TOnZ). 

Rozprowadzaliśmy wydawnictwa  książkowe  i  Kalendarz zarówno w Łodzi  jak
i uczestnicząc w różnych spotkaniach na terenie kraju (m.in. Kongres Krajo-
znawczy  w  Gnieźnie,  sesja  SKZ  w  Gnieźnie,  spotkanie  społecznych
opiekunów zabytków PTTK w Wigrach). 
Uczestnicząc w latach 1998-2000 w Targach Regiony Turystyczne sprzeda-
waliśmy wydawnictwa  łódzkie oraz inne  publikacje Oficyny Wydawniczej
TOnZ.

Przeprowadziliśmy dwie  duże akcje promocji  “Spotkań  z  ...”,  propagowaliśmy
“Spotkania...” umieszczając stosowne informacje na drukach zawiadomień do
członków i w Biuletynach Oddziału “Zabytki w Łodzi”. 

Urząd  Miasta  Łodzi  Wydział  Kultury  i  Ochrony  Zabytków  na  nasz  wniosek
sfinansował zakup miesięcznika "Spotkania z Zabytkami” wydawanego przez
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami  po jednym egzemplarzu dla bibliotek
szkół  średnich  w  Łodzi,  zaś  dla  trzech  szkolnych  kół  TOnZ  -  rocznej
prenumeraty za 2000 r.

Wydaliśmy drukiem 5 numerów biuletynu - "ZABYTKI W ŁODZI"  -  4 strony
formatu A-5 i w nakładzie 500 egz. Pismo jest rozprowadzane nieodpłatnie, ma
zasięg ogólny, zarejestrowane jest w Sądzie i posiada numer ISSN 1508-7182.

IV POPULARYZACJA
 
- Promocje publikacji własnych i instytucji zaprzyjaźnionych

Promowaliśmy  wydane  przez  nas
książki na specjalnych imprezach
lub  specjalnych  zebraniach  (np.
“100  lat  tramwajów”  przed starą
zajezdnią,  w starym  tramwaju  w
dniu  100-lecia  ich  uruchomienia,
“Księży  Młyn”  na  imprezie
plenerowej  na  osiedlu  Księży
Młyn,  “Gmachy  użyteczności
publicznej”  na  Targach
Turystycznych  “Regiony...2000”  ,
“Cmentarz  Żydowski”  na
uroczystości  55 rocznicy likwidacji getta łódzkiego itp., “Zabytki  Łodzi na

M.Z.Wojalski pospisuje nową książkę
w zabytkowym tramwaju



ekslibrisach”  podczas  uroczystości  obchodów  15-lecia  łódzkiego  oddziału
TOnZ,  “Ekslibrisy  członków  TOnZ  autorstwa  prof.  Anny  Czapskiej,
Honorowego  członka  TOnZ”  podczas wernisażu  wystawy  w Widzewskiej
Galerii Ekslibrisu).

Promowaliśmy publikację ROŚiOK “Dworki i pałace okolic Łodzi”.
Ogółem takich spotkań promocyjnych było ponad 25 w trakcie kadencji 1998-

2001

- sesje popularno - naukowe, sympozja, 

5 grudnia 1998 r.  zorganizowaliśmy z okazji 15-lecia Łódzkiego Oddziału TOnZ
uroczyste zebranie połączone z sesją p. n. “Opieka nad zabytkami w centrach
wielkich miast” z udziałem delegacji kilku Oddziałów TOnZ z warszawskim
na czele. Wzięli udział także przedstawiciele ZG TOnZ: wiceprezes
dr Tadeusz Rudkowski i skarbnik mgr inż. arch. Feliks Ptaszyński.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nie
udało się wydanie drukiem materiałów posesyjnych. 

16-17  kwietnia  1999  zorganizowaliśmy  obchody  Międzynarodowego  Dnia
Ochrony Zabytków. 

16.04.1999 Najpierw była w siedzibie TOnZ (pałacyk PTTK) z udziałem
przedstawicieli Rady Miejskiej i Zarządu Miasta konferencja prasowa na
temat sytuacji zabytków w Łodzi oraz ich rewitalizacji. Potem o 14.00 otwo-
rzono wystawę "Rewitalizacja zabytkowych osiedli mieszkaniowych.
Przykłady z Francji malarstwa iluzorycznego na szczytach budynków."

Przybyli zaproszeni goście: 
Prof. dr hab. Krzysztof Pawłowski - Przewodniczący Polskiego Komitetu

ICOMOS,
Christian Legrand - Szef projektu rewitalizacji zabytkowych osiedli w

Lyonie
Patric  Comesay  -  Prezydent  CITE  DE  LA  CREATION  z  Lyonu,

skupiający artystów, twórców Muzeum Tony Garniera
Druga  część  uroczystości  odbyła  się  po  południu  w Muzeum Historii

Miasta Łodzi  o godz.  18.00 SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM PRZESZ-
ŁOŚCI.  „Konserwacja i  restauracja obrazów w prezentacji  Ewy i  Jerzego
Wolskich”. 
Spotkanie  o  artystycznym  charakterze  połączone  z  prezentacją  na  filmie
i przeźroczach  przebiegu  prac  konserwatorskich  przy  wybranych  trzech
dziełach  malarskich  uzupełnił  koncert  fortepianowy  Karola  Nicze.
Uroczystość  była  relacjonowana w Łódzkiej  Telewizji  -     TVP3  Łódź   -
wejście na żywo (migawka z uroczystości). 

17.04.99 Spotkanie działaczy TOnZ, pracowników Instytutu Architektury
i Urbanistyki PŁ z gośćmi z Lyonu i prof. K. Pawłowskim z ICOMOS  na
temat "Osiedla społeczne w Łodzi - problemy rewitalizacji". Krótki referat na
temat zabytkowych  osiedli  "społecznych"  w Łodzi.  -  dr  Joanna Olenderek
z Instytutu Architektury i Urbanistyki  PŁ i pokaz godzinnego filmu wideo.
Następnie zebrani przejechali obejrzeć wybrane osiedla: "Polesie Konstanty-
nowskie czyli Osiedle Montwiłła-Mireckiego", ul. Ołowiana, ul. Bednarska. 

6  czerwca 1999 r.   na  zaproszenie  współpracującego  z nami  nauczycielskiego
Koła PTTK ze Zgierza, członkowie TOnZ zwiedzali zabytkową część Zgierza
oraz  podjęci  zostali  w  Muzeum  KRUSZÓWKA  gdzie  mogli  oglądać
odtworzone  wnętrza  mieszkań  fabrykanckich   z  końca  XIX  w.  Referat
rozpoczynający dyskusję  o  historii  terenów leżących  na  pograniczu  Łodzi
i Zgierza przygotował M. Wierzbowski pracownik Muzeum, członek TOnZ.
Drugie spotkanie w Zgierzu naszych członków TOnZ odbyło się 18 III 2000,
zwiedzaliśmy  m.in.  wnętrza  obiektów  zabytkowej  architektury  drewnianej
(domów  tkaczy)  w  Zgierzu,  zakończone  spotkaniem  w  Muzeum  Historii
Miasta Zgierza. Dążymy, aby w Zgierzu powstał Oddział TOnZ.

14-15 kwietnia 2000 zorganizowaliśmy w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków sesję popularną w Rezydencji Księży Młyn pn.
“Ogrody i zachowanie zabytkowego krajobrazu w miastach”. Były
wystąpienia prelegentów ze świata nauki Łodzi i Warszawy (w tym z Ośrodka
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu).  II dzień to zwiedzanie Parku Źródliska
(pierwszy publiczny park w Łodzi, założony w 1840 r.), w którym zachowane
jest wiele pomników przyrody pamiętających puszczę przed powstaniem
miasta.

16 maja 2000 w naszej siedzibie zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli
kilku środowisk popularyzujących Łódź i jej dzieje pod hasłem "Prawdy i
mity historii Łodzi" poświęcone działalności Hilarego Majewskiego w
architekturze XIX w. w Łodzi. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem
łodzian a szczególnie przewodników PTTK. Prowadził prof. Krzysztof
Stefański (cz³onek TOnZ) przy współudziale dra Jacka Strzałkowskiego.

- Popularyzacja w prasie, radio, TV i inne 

Najstarsza polonijna gazeta w USA “Gwiazda Poranna” w numerze z marca 1999
r. opisała promocję naszej książki  "100 lat łódzkich tramwajów", w której
wzięło udział prawie 100 osób a która odbyła się 19 grudnia 1998 r. przed
starą zajezdnią tramwajową z 1898 r. w starym wagonie tramwajowym Lilpop



III. Gazeta zamieściła obszerny wywiad z autorem – M. Z. Wojalskim na
prawie całą kolumnę.

17 kwietnia 1999 r. 17.30 nasz udział w audycji "Tydzień w Łodzi"
TVP3 Łódź - M. Z. Wojalski i  W. Kaczmarek. Połowa audycji
czyli 15 minut.

4 listopada 1999 r. W. Kaczmarek uczestniczył w debacie
telewizyjnej “Czy dla ratowania zabytków łódzkich konieczne są
społeczne kwesty”. Czas 40 min. Udział wzięli: Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Wiceprezydent Miasta oraz Prezes
Oddziału TOnZ.

Prasa łódzka i periodyki łódzkie każdorazowo omawiały nasze nowe
publikacje i informowały o promocjach Łącznie było ok. 20
artykułów i recenzji prasowych naszych publikacji z serii
“brązowej”, dwukrotnie TV Łódź pokazywała cały wachlarz tych
publikacji.
Jedna z publikacji prasowych - “Dziennik Łódzki” 24 stycznia 2000
w dużym artykule “Regał pełen... Łodzi” polecał łodzianom nasze
publikacje, omawiając krótko każdą z nich. 

Wydział Promocji Urzędu Miasta wydał płytę multimedialną na
temat Łodzi. Wśród 40 proponowanych wydawnictw jest 5 z
„brązowej” serii TOnZ oraz 4 inne książki autorstwa
M.Z.Wojalskiego zawierające informacje o działalności TOnZ i
oddziału w Łodzi.

Braliśmy udział w 12 audycjach radiowych (7 “na żywo”, w tym 2
po 55 minut) o dziejach i zabytkach Łodzi, w tym szczególnie o
Księżym Młynie i cmentarzu żydowskim. 

Krótkie wystąpienia do lokalnych wiadomości w TVP3 (kilkanaście
razy w roku).
 
Informacja o wystawie "Zabytki Łodzi na ekslibrisach" została
wyemitowana w "Panoramie " ogólnopolskiej TV2. 

Goście łódzkich spotkań luminarzy kultury za każdym razem byli
prezentowani w lokalnych wiadomościach TVP. 
Przewodniczący PK ICOMOS prof. Krzysztof  Pawłowski
występował w audycji Temat Dnia z okazji Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków 1999 r.

W Księgarni “NIKE” (członek wspierający TOnZ) odbywały się
dwukrotnie promocje z podpisywaniem przez autorów książek
wydanych przez łódzki TOnZ. 

Trzykrotnie w listopadzie i grudniu 2000 r. prasa łódzka
zamieszczała listy Prezesa Wiesława Kaczmarka w sprawie ochrony
zabytków Księżego Młyna i niewłaściwej promocji zabytków Łodzi
wśród łodzian i w kraju.
Wcześniej 5 razy  łódzka prasa oraz TVP Łódź 3 zamieszczała nasze
apele w sprawie ochrony zagrożonego rozbiórką komina
fabrycznego.

Media informowały o naszych otwartych spotkaniach i wycieczkach
dla łodzian. 
Ukazało się ponad 25 notatek prasowych o naszych działaniach. 

Dostarczyliśmy “Gazecie Łódzkiej” serię zdjęć starych reklam na
murach łódzkich kamienic, wykorzystanych kilkakrotnie na łamach
“Gazety...”. Te zdjęcia wykonywał członek TOnZ Bartosz Stępień
dla naszego Oddziału, dokumentując co ciekawsze reklamy
naścienne sprzed lat.

- Internet  

-   Oddział ma nadal, od 1997 r. swoją witrynę w INTERNECIE
(adres: http://free.ngo.pl/zabytki, e-mail: zabytki@free.ngo.pl,)
założoną przez prezesa Wiesława Kaczmarka, docierając do
młodych sympatyków łódzkich zabytków żeglujących w tym



najnowszym medium. Także na stronach ZG TOnZ w Internecie:
www.zabytki-tonz.pl jest pokazywana działalność naszego oddziału.
Wszystkie nasze publikacje są przedstawione w witrynie
internetowej Łódzkiego Oddziału TOnZ (http://free.ngo.pl/zabytki )
i ZG TOnZ (www.zabytki-tonz.pl )  oraz witrynie Widzewskiej
Galerii Ekslibrisu (www.ekslibrisy.prv.pl  oraz
http://free.art.pl/exlibwge) 

-  Zabytki Łodzi w INTERNECIE - opracował społecznie, jak
wszystkie działania TOnZ nieodpłatnie dla Wydziału Informacji i
Strategii Urzędu Miasta Łodzi Mirosław Z. Wojalski wiceprezes
Oddziału. Można oglądać opis 56 zabytków na stronach
internetowych Urzędu Miasta Łodzi - Informator Turysty – Zabytki,
z podpisami “opracował Mirosław Z. Wojalski wiceprezes
Łódzkiego Oddziału TOnZ”. 
Z informacji tych korzystają inne serwisy np.
http://lodz.naszemiasto.pl

- Koncerty i inne imprezy.

11 - 13 grudnia 1998 r. w ramach Łódzkich Dni Opieki nad
Zabytkami, których głównym organizatorem jest Komisja Opieki
nad Zabytkami Łódzkiego Oddziału PTTK
współorganizowaliśmy: (11.XII) sesję o historii świątyń i
wyznań w Łodzi (w Seminarium Duchownym ze zwiedzaniem
Muzeum Diecezji Łódzkiej), (12.XII) zwiedzanie świątyń 4
wyznań, (13.XII) zwiedzanie cmentarza żydowskiego.

10-11. grudnia 1999 r. odbyły się Łódzkie Dni Opieki nad
Zabytkami organizowane corocznie po raz piętnasty w Łodzi
przez PTTK i od 13 lat wspólnie z TOnZ i miały wiodący temat
Banki - zabytkowe siedziby łódzkich banków. W piątek
zwiedzaliśmy NBP, w sobotę zaczęliśmy w hali kasowej PKO
BP, następnie udaliśmy się na wycieczkę szlakiem Banków, po
drodze było 7 dalszych zabytkowych budynków bankowych.

11-12 grudnia 2000 r. kolejne 16. Łódzkie Dni Opieki nad
Zabytkami, podczas których łodzianie (nie tylko członkowie
TOnZ) poznawali dzieje i teraźniejszość oraz zabytkowe obiekty
instytucji komunalnych: gazowni (istnieje w Łodzi od 1869 r.) i
elektrowni (od. 1907 r.).

1999 - Zorganizowaliśmy spotkania edukacyjne (6 spotkań) nt.
"Style w architekturze". Prowadził Andrzej Danowski.

20 grudnia 2000r. w Rezydencji Księży Młyn - Pałacu Herbsta
zorganizowaliśmy Koncert w wykonaniu uczniów średniej
szkoły muzycznej dla uczniów ze szkolnych kół TOnZ
połączony z promocją “Spotkań...” i konkursem wiedzy o
zabytkach Łodzi. Nagrodami były zestawy naszych publikacji o
zabytkach Łodzi oraz “Królestwo Scheiblerów”,
“Biedermanowie”, “Rody Fabrykanckie”. 

Prezes Oddziału Wiesław Kaczmarek uczestniczył 2 razy w
kwestach prowadzonych przez TV 3 Łódź i media 1 listopada na
Starym Cmentarzu w Łodzi (z 1855 r.) przy ul. Ogrodowej na
rzecz odnowy zabytków tego Starego Cmentarza.

Coroczne od 1985 r. organizowane są staraniem M.Z. Wojalskiego
wycieczki na Stary Cmentarz przed Świętem Zmarłych.  W
czasie kadencji w 3 wycieczkach uczestniczyło ponad 160 osób,
w tym również członkowie TOnZ. W 1999 r.  TV Łódź w
programie 3 w Łódzkich Wiadomościach Dnia wyemitowała
krótką, acz treściwą migawkę z tej wycieczki, wraz z rzetelnym
omówieniem tej formy działalności TOnZ.

Zorganizowaliśmy 8 wycieczek ogólnie dostępnych  na Cmentarz
Żydowski w ramach spotkań “Poznanie kultury dawnej Łodzi
drogą do tolerancji”. Ilość uczestników wahała się od 35 (bardzo
zła pogoda) do 260. W tym były 3 wycieczki szkolne (w tym 2 z
szkolnych kół TOnZ:  XLVII LO i ZSE)



Wiosną 1998, 1999 i 2000 roku braliśmy udział (bezpłatnie !) w
Targach Turystycznych MTŁ “Regiony” pn. “Na styku kultur”
zorganizowanych przez Urząd Miasta Łodzi prezentując nasze
działania dla ochrony zabytków w Łodzi ale głównie dla ich
popularyzacji, m.in. nasze wydawnictwa książkowe oraz książki
o zabytkach i dziejach Łodzi, wydane przez innych łódzkich
wydawców. Organizowane były spotkania z autorami książek
wydanych przez nasz oddział.

W 1998 zorganizowaliśmy w czasie Targów konkurs wiedzy
o Łodzi, z nagrodami ufundowanymi przez sponsora - firmę
POSNET Łódź. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem,
wzięło w nim udział prawie 150 osób.

W dniach 9 - 11 kwietnia 1999 r.  uczestnicząc w kolejnych
Targach "Regiony Turystyczne. Na styku kultur", edycja V w
Łodzi zorganizowaliśmy tam dwie wystawy ogólnie dostępne: 

1 - wspólnie z Wydziałem Strategii UMŁ  wystawa książek o
Łodzi, 

2 - wystawę przykładów malarstwa iluzorycznego w
rewitalizacji zabytkowych centrów miast (przykłady z Francji, w
tym Muzeum Tony Garniera w Lyonie). 

Na naszym stoisku była ekspozycja ekslibrisów z zabytkami
Łodzi, ekspozycja zdjęć zabytków Łodzi oraz ekspozycja i
sprzedaż książek o Łodzi. Na ekranie monitora komputerowego
pokazywana była nasza strona w INTERNECIE oraz prezentacja
zasobów Internetu na temat historii Łodzi.

Zorganizowaliśmy Konkurs wiedzy o zabytkach Łodzi.
Wystawę książek i oprawę konkursu oraz dyżury przygotowało
Szkolne Koło TOnZ  z XLVII LO i dyżurowali też dorośli
członkowie TOnZ.

24-26 marca 2000 r.  uczestnicząc w Targach na stoisku
(wspólnym z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Łodzi)
promowaliśmy nasze dotychczasowe wydawnictwa TOnZ z serii
“brązowej”, w tym najnowszą “Gmachy użyteczności publicznej
dawnej Łodzi”, ekslibrisy z zabytkami Łodzi, zdjęcia zabytków
Łodzi i zdjęcia z działań TOnZ Łódź. Sprzedawane były również
„Spotkania z Zabytkami” i inne publikacje TOnZ. Stoisko było
punktem spotkań licznych miłośników zabytków Łodzi.

V KONKURSY

- rysunkowe - dziecięce, o różnej tematyce /szkolne i
inne/ - fotograficzne

W 1999 r. przeprowadziliśmy wspólnie z Centrum Kultury Górnego
Śląska i Urzędem Gminy Warszawa Ursynów łódzką część
konkursu Poznawanie fotograficzne zabytków swojego regionu
Europejskich Dni Dziedzictwa sponsorowany przez KODAK-a.
Wśród zdjęć wysłanych do w/w ośrodków fotografie jednego
uczestnika z Łodzi otrzymały III nagrodę w Warszawie i jednego
wyróżniono. 

Przeprowadziliśmy samodzielnie w 2000 r. Konkurs Fotograficzny
ZABYTKI ŁODZI w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
sponsorowany przez KODAK-a. W konkursie wzięło udział 65
uczestników nadsyłając 697 zdjęć. Zakwalifikowano na wystawę
pokonkursową 76 zdjęć 56 uczestników, z czego 10 uczestników
wyróżniono, wręczając im nagrody Kodak-a i komplety naszych
publikacji o zabytkach Łodzi. Wszyscy uczestnicy, których zdjęcia
dopuszczono na wystawę i Dyrekcje Szkół do których uczęszczają
wyróżnieni otrzymali drukowany, sponsorowany INFORMATOR z
wynikami konkursu i barwnymi reprodukcjami 7 wyróżnionych
zdjęć. Rozpoczęcie w kwietniu, wystawa pokonkursowa we
wrześniu 2000 r. Koordynatorem Konkursu był wiceprezes
Mirosław Z. Wojalski.

Zorganizowaliśmy Konkurs Fotograficzno-Historyczny “Witraże
Łodzi” i Plastyczno-Historyczny “Łódzka secesja”. Obydwa
konkursy  dla młodzieży szkolnej przeprowadziło Koło w XLVII LO
pod opieką mgr Małgorzaty Kowalskiej.

- wiedzy o zabytkach i historii regionu.



2 konkursy w szkolnych Kołach TOnZ “Jakie zabytki są
przedstawione na tych ekslibrisach?”

VI WYSTAWY

- własne

Wystawa pokonkursowa “Witraże Łodzi”
Wystawa pokonkursowa “Łódzka secesja”
Wystawa pokonkursowa fotograficzna “Zabytki Łodzi”
Wystawa grafik łódzkich Barbary Wilczewskiej
2 wystawy grafik łódzkich Łucji Robak
Wystawa ekslibrisów Kazimierza Zbigniewa Łońskiego “Zabytki

Łodzi na ekslibrisach”
Wystawa ekslibrisów Anny Czapskiej “Ekslibrisy członków TOnZ”

- we współpracy z muzeami i innymi instytucjami.

Wspólnie z Widzewskimi Domami Kultury “Stara Łódź na starych i
nowych widokówkach” oraz “Zabytkowa architektura Łodzi na
ekslibrisach” obie z okazji 575 lecia nadania Łodzi praw
miejskich.

Wspólnie z Śródmiejskim Forum Kultury “Kartografia Łodzi. Plany
miasta”  z okazji 575 lecia nadania Łodzi praw miejskich.

Herby i pieczęcie Łodzi z okazji EDDz wspólnie z Księgarnią
NIKE.

Architektura Łodzi przemysłowej wspólnie z Rejonową Biblioteką
nr 5 przy ul. Tatrzańskiej 

Architektura Łodzi przemysłowej wspólnie z Ośrodkiem Edukacji i
Informacji Szkoły 205 w Łodzi na Olechowie

20 X 2000 r. Uczestniczyliśmy w pokazie multimedialnym “Księży
Młyn” przygotowanym przez młodzież II LO (w II LO istnieje
koło TOnZ).

VII EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

- tematy - przekazane przez ZG TOnZ lub własne

19 i 20 września 1998 r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Łodzi
Europejskie Dni Dziedzictwa.

W ramach EDDz odbyła się sesja “Zabytkowa architektura
przemysłowa Łodzi” w której uczestniczyli naukowcy łódzcy,
goście z Warszawy (na czele z dyrektorem Muzeum Techniki
inż. Jerzym Jasiukiem, wiceprezesem ZG TOnZ Witoldem
Strausem i Przewodniczącym ICOMOS prof. Krzysztofem
Pawłowskim). Były delegacje z Lyonu, Chemnitz, Strassburga,
Tampere i Wilna. Wszyscy goście wygłaszali referaty o
problemach rewitalizacji obiektów przemysłowych w ich
regionach.
Wieczorem w kościele pw. Św. Mateusza odbył się koncert
wspólny orkiestr młodzieżowych szkół muzycznych z Łodzi i
Stuttgartu. 
Następnego dnia w niedzielę 20 września 1998 r.  zwiedzano
niedostępne dla łodzian hale nieczynnej fabryki Poznańskiego
oraz muzea w zabytkowych kompleksach przemysłowych
Poznańskiego - MHMŁ, “Rezydencja Księży Młyn” - Oddział
Muzeum Sztuki i Centralne Muzeum Włókiennictwa w “Białej
Fabryce Geyera”. Materiały posesyjne zostały przez nas wydane
drukiem. Sesji towarzyszyło kilka imprez towarzyszących
przygotowanych we współpracy z członkami oddziału.

18 i 19 września 1999 r. zorganizowaliśmy po raz drugi w Łodzi
Europejskie Dni Dziedzictwa. W  ramach EDDz odbyła się sesja
"Zabytkowa architektura przemysłowa Łodzi" w której
uczestniczyli naukowcy łódzcy. Była delegacja ze Stuttgartu
której przewodniczył Wolfgang Mayer - główny konserwator
zabytków Stuttgartu.  Zwiedzaliśmy od piwnic do najwyższej
kondygnacji budynek starej fabryki włókienniczej F. W.
Schweikerta, zaadaptowany doskonale na potrzeby dydaktyczne
Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej z pełnym zachowaniem konstrukcji i
elewacji zewnętrznej.  Prof. Henryk Jaworowski Dyrektor
Instytutu Architektury PŁ opowiedział również o dalszych



planach rewitalizacji fabryk na potrzeby Politechniki Łódzkiej.
Następnego dnia, w niedzielę 19 września 1999 r.  zwiedzano
dwa pałace pofabrykanckie na co dzień niedostępne (siedzibę
Międzynarodowych Targów Łódzkich i Rektorat Politechniki
Łódzkiej) oraz zupełnie niedostępny dla publiczności Bielnik
Kopischa - najstarszą budowlę przemysłową Łodzi
zaadaptowaną na potrzeby centrali banku - Banku
Przemysłowego SA z Łodzi. Bank Przemysłowy bardzo
życzliwie i w dużym zakresie włączył się do tej części EDDz,
udostępniając do zwiedzania kilkanaście pomieszczeń, w których
widać doskonale zachowany i zakonserwowany drewniany
szkielet budynku, z grubych bali drewnianych. Także pokazano
kilka albumów zdjęć dokumentujących prace rekonstrukcyjne,
także w pomieszczeniach nie udostępnionych do zwiedzania.
Udostępniono wszystkim (ponad 150 uczestnikom) powieloną
obszerną informację o Bielniku opracowaną przez wiceprezesa
M. Z. Wojalskiego.

16 i 17 września 2000 r. Europejskie Dni Dziedzictwa pod
wspólnym hasłem „Europa – wspólne dziedzictwo”. W ramach
ogólnopolskiej koordynacji tej imprezy przez ZG TOnZ w Łodzi
przygotowano „Szlakiem średniowiecznych grodzisk  Polski
Środkowej - dawne ziemie sieradzka i łęczycka”.
Przygotowaniem było spotkanie w Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi, gdzie można było obejrzeć filmy:
„Łódź Starożytna” w reż. Michała Nekandy-Trepki oraz
„Bolesław Chrobry” w reż. Piotra Słowikowskiego, a słowo
wstępne do tych projekcji wygłosiła  mgr Aldona Plucińska -
Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego. Wprowadzenie do
tematu przygotował wybitny znawca tych zagadnień, mgr
Mieczysław Góra  –  Starszy Kustosz w tym Muzeum, który
również oprowadzi uczestników spotkania po wystawie „Z
naszej przeszłości”. 
W dniu 17.09 (niedziela) zorganizowano wędrówkę ukazującą
materialne ślady organizacji zamieszkującej tu ludności
zaczynając od grodziska z końca VI w. w Skoszewach.
Oglądając zachowane dziedzictwo m.in. w Czerchowie,

Łęczycy, Tumie starano się ukazać od jak dawna mieszkańcy
tych ziem uczestniczyli w  zachodzących procesach
historycznych obejmujących wszystkich europejczyków.
Niewielka wiedza o śladach z początku naszej państwowości
znajdujących się w regionie łódzkim powoduje duże
zainteresowanie tym tematem wśród członków i sympatyków
naszego Towarzystwa. Należy podkreślić, że wszelkie
organizowane przez nas imprezy propagujące zabytki Łodzi i
regionu są otwarte dla wszystkich chętnych. 
Jako imprezy towarzyszące były w Rezydencji Księży Młyn :
otwarcie wystawy „Willa Herbsta – historia miejsca i ludzi” oraz
w godzinach wieczornych koncert kameralny będący
powtórzeniem programu koncertu jaki odbył się w Łodzi we
wrześniu 1900 r. 

VIII WSPÓŁPRACA z MŁODZIE ŻA

- działalność kół młodzieżowych spotkania w szkołach.

W trakcie trwania kadencji przeprowadziliśmy w wybranych liceach
i zespołach szkół zawodowych na specjalnych dwugodzinnych
lekcjach pogadanki o zabytkach Łodzi i historii ich powstania.
Łącznie ponad 150 godzin, w tym w samym tylko 2000 r. 66 godzin
takich spotkań w szkołach (II LO, XII LO, ZSPS 2, ZSE)  oraz  w
bibliotekach młodzieżowych 4 godz. 
Ponadto w  2000 r. w Młodzieżowym Studium Turystycznym
przeprowadziliśmy 2-godzinną lekcję  terenową na Starym
Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

W Szkolnych Kołach TOnZ odbyły się w 2000 r. 4 spotkania z
udziałem działaczy - członków Zarządu Oddziału TOnZ.  

Wygłaszaliśmy w miejscach zamkniętych odczyty o dziejach i
zabytkach Łodzi. Odbyło się łącznie 20 godzin oraz dla dorosłych 4
godziny



IX SZKOLENIA, WYKŁADY, ODCZYTY
- prowadzenie spotkań i odczytów

1999 r. Nasza delegacja brała udział w 7 odczytach profesorów w
Warszawie w willi Struwego.  Przenieśliśmy 3 z tych odczytów do
naszego Oddziału. W  5 czwartków pierwszego półrocza 1999 r.
zorganizowaliśmy cykl 5 otwartych spotkań „Luminarze kultury
polskiej o zabytkach” (3 odczyty były powtórzeniem
organizowanych przez ZG TOnZ w Warszawie "Spotkań w Willi
Struwego", dwa wygłosili autorzy z Łodzi). Raz w miesiącu, w
czwartki o godz. 17.00, w sali balowej (odczytowo-muzycznej)
Rezydencji Księży Młyn mówiono o zabytkach. Pierwszy odczyt
prof. T. Chrzanowskiego o prowokującym tytule "Czy zabytki są
Polakom potrzebne?" odbył się 21 stycznia 1999 r. W kwietniu prof.
B. Olszewski mówił o zabytkach XX wieku i tu zainteresowanie
łodzian było szczególnie duże. Ostatni odczyt, prof. A.
Tomaszewskiego 25 maja 1999 r. miał tytuł "Europa - wspólne
dziedzictwo".
W efekcie tych spotkań z osobami znaczącymi dla kultury polskiej,
łódzcy radni zobowiązali Miejskiego Konserwatora Zabytków do
przygotowania projektu zorganizowania międzynarodowej
konferencji na temat rewitalizacji obiektów przemysłowych Łodzi. 

Co roku od 3 lat (1998-2000) kol. A. Danowski prowadzi cykl
szkoleń (5 spotkań corocznie) z dziejów architektury. W większości
biorą w nich udział członkowie TOnZ, choć także emeryci i
uczniowie - sympatycy TOnZ 

X WSPÓŁDZIAŁANIE

- z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
 

Współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
współpraca układa się dość luźno, czasami jego decyzje są dla nas
niezrozumiałe. Często zwracamy uwagę na brak reakcji ze strony
Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

Współpracujemy z Kierownictwem ROSiOŚK 

Współdziałamy też bardzo ściśle z Miejskim (samorządowym)
Konserwatorem Zabytków 

- z ochroną środowiska

Współpracujemy z Głównym Ogrodnikiem Miasta dr Grażyną
Ojrzyńską 

- z PTTK

Współdziałamy bardzo ściśle z Komisją Opieki nad Zabytkami
Łódzkiego Oddziału PTTK organizując czasem wspólne akcje i
zebrania, a główną taką imprezą coroczną są Łódzkie Dni Opieki
nad Zabytkami w grudniu każdego roku, dwudniowe, organizowane
wspólnie jeden dzień PTTK, drugi TOnZ.  W 1998 r. były to “Pałace
Ziemi Obiecanej”,  w  1999 r.   “Szlakiem łódzkich banków w
zabytkowych obiektach”, w 2000 r. zwiedzanie urządzeń
komunalnych - elektrowni z 1907 r. i gazowni z 1869 r.

- z innymi organizacjami

30.XI.99 zorganizowaliśmy pobyt w Łodzi delegacji konserwatorów
zabytków z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Przebywali oni w Łodzi
pod opieką Feliksa Ptaszyńskiego - Przewodniczącego Komisji
Zabytków nad Bzurą ZG TOnZ.

Współdziałamy 
- z Łódzkim Forum Organizacji Pozarządowych FIP



- z Federacją Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa
Łódzkiego, nasz działacz wszedł w skład  Komisji Rewizyjnej
Federacji

- Współdziałamy też z Towarzystwem Opieki nad Starym
Cmentarzem przy ul. Ogrodowej, do którego powstania zresztą
się przyczyniliśmy: wyodrębniło się ono, usamodzielniło z
Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Cmentarzami Łodzi
powołanego przez Ł O TOnZ we wrześniu 1995 r. 

- Braliśmy udział w Obchodach 55 Rocznicy Likwidacji
Łódzkiego Getta 30-31 VIII 1999 r. zorganizowanych przez
Gminę Żydowską, przekazując władzom gminy żydowskiej,
miasta i województwa książkę “Cmentarz Żydowski w Łodzi”.

     
- Z Radą Miejską w Łodzi i jej Komisjami

Uczestniczyliśmy na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
(i zaproszeni do zabrania głosu - przemawialiśmy) w
Posiedzeniu Rady Miejskiej m. Łodzi mającym na celu
uchwalenie planu działań w sferze kultury i ochrony zabytków w
2000 r.

Byliśmy zaproszeni trzykrotnie do udziału w Komisji Kultury Rady
Miejskiej w sprawie Księżego Młyna i zabytków Łodzi.

Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Urbanistyki i Planu
Przestrzennego Rady Miejskiej  poświęconej planom wpisania
Księżego Młyna na listę światowego dziedzictwa. W
posiedzeniu brał udział przewodniczący PK ICOMOS prof. K.
Pawłowski.

22-24.09. 2000 r. uczestniczyliśmy w Światowym Spotkaniu
Łodzian. Wystąpiliśmy w dwóch grupach dyskusyjnych mówiąc
o zabytkach Łodzi, ich znaczeniu i stanie zachowania obecnie a
także informując o istnieniu i działaniach naszego Oddziału
TOnZ

Współorganizowaliśmy: 
Wystawę w Galerii ZPAP : Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w

prezentacji Ewy i Jerzego Wolskich"  w dniach 12-19 maja
2000. Powiązane ze świętem Łodzi. Wydanie drukiem
wspólnego (z SHS) folderu “Warta”.

Wiceprezes M. Z. Wojalski był współorganizatorem spotkaniu
Klubu Aktywnych “Forty” w DK “502” na którym red. Paweł
Spodenkiewicz wraz z wiceprezesem M. Z. Wojalskim
odpowiadał na pytania o sytuacji łódzkich zabytków, wywołane
artykułem prasowym w “Dzienniku Łódzkim” red. P.
Spodenkiewicza, punktującym brak należytych działań
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

5.04 Doprowadziliśmy do spotkania wstępnego u Miejskiego
Konserwatora Zabytków w celu organizacji Międzynarodowej
Konferencji poświęconej zabytkom przemysłowym Łodzi,
szczególnie Księżego Młyna. Współorganizowaliśmy spotkania
w miesiącach I-III w Warszawie na ten temat z prof. A.
Tomaszewskim i dyr. J. Jasiukiem.

- ocena współdziałania. 
Dobra i bardzo dobra

XI INNE INICJATYWY I REALIZACJE

- obchody rocznicowe i jubileuszowe
25-lecie TOnZ
15-lecie Oddziału Łódzkiego
575 lat nadania Łodzi praw miejskich

Nasi działacze uczestniczyli (przykład z 2000 r.) w:
 
- 4.03  warszawskiej Konferencji "Badania i Ochrona Zabytków w

Polsce w XX wieku" zorganizowana w stulecie urodzin prof. J.
Zachwatowicza.

- Marzec - w Targach Konserwacji Zabytków w Toruniu. 



- 7.04  konferencji "Początki Tysiąclecia" w siedzibie
Generalnego Konserwatora Zabytków

- 25-26.05 -  w sesjach - Forum Rewitalizacji organizowanych
przez UMŁ

- 9-10.VI w sesjach - Forum Rewitalizacji w Żyrardowie i
Radziejowicach.

- 29 VI -  Forum Kultury Łodzi
- 28 VII - Spotkaniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków

Aleksandrem Brodą na Księżym Młynie w Muzeum Książki
Artystycznej

- 30 VIII - Uroczystościach 55 Rocznicy likwidacji Getta
Łódzkiego.

- 22 IX 2000 r. - Światowym Spotkaniu Łodzian
- 7 - 10 IX  - V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego
- 30 IX - 1.X Wigry - spotkanie Społecznych Opiekunów

Zabytków
- W dniach 7-8 X w Gnieźnie zorganizowane było Polsko-

Litewskie seminarium 
"SPOŁECZNE ASPEKTY OCHRONY ZABYTKÓW".
Organizatorami seminarium byli ZG Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków i Generalny Urząd Konserwatora z
Litwy,

- budowa pomników i tablic pamiątkowych
nie inicjowaliśmy takiej formy, choć wyraziliśmy swoje zdanie w

sprawie przywrócenia polskiego napisu na mauzoleum rodziny
Scheiblerów na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej

- Uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy 575 lat Miasta Łodzi na
Rynku Starego Miasta

- - występowanie o odznaczenia dla członków Oddziału.

Na nasz wniosek w 1998 r. Odznaką “Za Zasługi dla Miasta
Łodzi”  został odznaczony Wojciech Źródlak wieloletni członek
TOnZ i Członek Zarządu Oddziału, 

w 1999 r. takimi samymi Odznakami zostali wyróżnieni: Prezes
Wiesław Kaczmarek  - na wniosek Zarządu Oddziału,  zaś za
działania dla TOnZ  “i całokształt” na wniosek
Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Łodzi prof. G.
Matuszaka taką samą Odznakę przyznano  wiceprezesowi
Mirosławowi Z. Wojalskiemu - wręczenie bardzo uroczyste
nastąpiło 10 listopada 1999 r. 
Wcześniej takie Odznaki przyznano S. Łukawskiemu i Z.
Konickiemu, zatem 5 naszych członków zostało tak
uhonorowanych na 250 łodzian.

Prezes Wiesław Kaczmarek i skarbnik Jerzy Wojnarowski zostali 7
grudnia 1999 r. odznaczeni podczas uroczystości 25-lecia TOnZ
Złotą Odznaką “Za opiekę nad zabytkami”.

Na uroczystości 15 - lecia naszego Oddziału w grudniu 1998 r.
Wiceprezydent Miasta Łodzi Sylwester Pawłowski wręczył 20
najstarszym stażem członkom naszego Oddziału Medale 575 lat
Miasta Łodzi.

XII NOTY BIOGRAFICZNE

- prosimy o przysłanie noty biograficznej oraz fotografii osób
zasłużonych dla TOnZ, które zmarły w latach ostatniej kadencji.

1. Ryszard Stanisławski - nota biograficzna
27 listopada 2000 r. w Warszawie zmarł w wieku 79 lat Ryszard
Stanisławski, twórca potęgi i międzynarodowego prestiżu łódzkiego
Muzeum Sztuki, jego wieloletni dyrektor w latach 1966-1991.
Ryszard Stanisławski przywrócił polskiej i światowej sztuce
zapomniany po 1945 roku dorobek artystów awangardowych,
tworzących w Łodzi w latach międzywojennych, takich jak:
Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Karol Hiller, Henryk
Stażewski. Sztukę tych twórców Ryszard Stanisławski prezentował
w największych muzeach i galeriach świata min: w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku i w Centre Pompidou w Paryżu.



Uwieńczeniem działalności Ryszarda Stanisławskiego była
zorganizowana w 1994 r. w Kunsthalle w Bonn wielka i głośna
wystawa zatytułowana "Europa, Europa", poświęcona sztuce
awangardowej XX wieku krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Ekspozycja przekonała ostatecznie Zachód o tym, że sztuka
europejska jest jedna i nie ma potrzeby dzielić jej na dwie części
kontynentu.
W 1992 r. otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie - Legię
Honorową za zasługi dla popularyzacji sztuki francuskiej w Polsce.
11 listopada 2000 roku - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski za całokształt życiowych osiągnięć.
Ryszard Stanisławski należał do grona założycieli Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami gdy je reaktywowano 17 stycznia 1974 r. w
Warszawie z inicjatywy wybitnych przedstawicieli środowiska
konserwatorów zabytków, historyków sztuki i działaczy
społecznych.
Ryszard Stanisławski był członkiem Łódzkiego Oddziału TOnZ od
26 czerwca 1984 r. miał legitymację nr 35. Ryszard Stanisławski
popierał nas zawsze, nawet wówczas, gdy już przebywał w
Warszawie. Przed niemal 15 laty Ryszard Stanisławski zaprosił na
nasze zebranie Oddziału TOnZ u siebie w Muzeum Sztuki
wysokiego stopniem oficera milicji, wybitnego specjalistę w
zakresie zapobiegania kradzieżom dzieł sztuki. 

Gdy oddano do użytku Rezydencję Księży Młyn, Ryszard
Stanisławski po niespełna trzech tygodniach od momentu
otwarcia zaprosił nas na specjalne zebranie TOnZ w Rezydencji.
Razem z kustosz Panią Joanną Bojarską oprowadzali nas po
wszystkich zakątkach, pokazując cały obiekt i co ciekawsze
eksponaty, uchylając rąbka tajemnic ich zdobywania dla
Rezydencji.
Zebranie było długie. Pozostały po nim barwne zdjęcia. Jesteśmy
na nich o te 10 lat młodsi. Sesja zorganizowana przez Łódzki
Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wraz z Rezydencją
Księży Młyn 2 marca 2001 r. “Nie tylko Księży Młyn. Dzieje,
architektura, ogrody” została przez nas zorganizowana nie tylko
w 10 - lecie Rezydencji ale także 10 - lecie kontaktów i
współpracy Łódzkiego TOnZ z Rezydencją. 

2. Zdzisław Konicki zmarł 14 stycznia 1999 r.  Wieloletni działacz
Oddziału TOnZ, członek Zarządu Oddziału przez 3 kadencje.
Niemal całe życie zawodowe przepracował w Archiwum
Państwowym w Łodzi. Przewodnik od 1954 r. po Łodzi i
województwie łódzkim o najwyższych kwalifikacjach, autorytet
w sprawach krajoznawstwa regionu. Autor książek: “Ulice
Łodzi”, “Dziwy nad Łódką” i małego przewodnika “Łódź” dla
PTSM. Opublikował w prasie łódzkiej ponad 500 artykułów
prasowych o dziejach i zabytkach Łodzi i województwa
łódzkiego. Zasłużony Działacz Kultury. Odznaczony Złotą
Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Złotą Honorową Odznaką
PTTK, Honorową Odznaką Miasta Łodzi i Odznaką Za Zasługi
dla Miasta Łodzi. We własnym mieszkaniu miał Muzeum
Osobliwości Łódzkich. Posiadacz kolekcji starych zdjęć i
widokówek Łodzi. Oprowadzał przez 7 lat po Starym Cmentarzu
nasze coroczne wycieczki łodzian przed Świętem Zmarłych.
Służył radą i pomocą młodszym kolegom poznającym dzieje i
zabytki Łodzi. 

2. Zofia Keppe zmarła 12 marca 2000 r. Pożegnaliśmy Ją na
Starym Cmentarzu wiązanką kwiatów i nekrologiem w Gazecie
Łódzkiej. Dr med. Zofia Keppe wieloletni działacz
krajoznawczy, lekarz rajdów świętokrzyskich, członek zespołu
fotografii krajoznawczej, była posiadaczką bogatej kolekcji
barwnych slajdów kaktusów, zachodów słońca i drewnianych
kościółków Polski. Także fotografowała łódzkie kamienice i
pałace secesyjne. Organizowała pokazy slajdów zabytkowych
obiektów Łodzi w środowisku seniorów – lekarzy i zdobywała
prelegentów do takich spotkań. Odznaczona Złotą Odznaką za
Opiekę nad Zabytkami, Złotą Honorową Odznaką PTTK,
Honorową Odznaką Miasta Łodzi.

AUTORZY OPRACOWANIA
 WIESŁAW KACZMAREK I MIROSŁAW Z.

WOJALSKI



Proponujemy zdjęcia ilustrujące: 
1. R. Stanisławski w Rezydencji oprowadza nas przed 10 laty
2. Z. Konicki oprowadza po Starym Cmentarzu
3. Zdjęcie z wycieczki szlakiem banków
4. Zdjęcie z sesji Księży Młyn
5. Zdjęcie z promocji “Księżego Młyna”
6. Zdjęcie z promocji “100 lat tramwajów” w tramwaju
7. Zdjęcie z zebrania w sprawie Księżego Młyna w naszej siedzibie
8. Zdjęcie z Targów “Regiony”
9. Zdjęcie przed Bielnikiem Kopischa
10. Zdjęcie przed Wydz. Ochr Środ. PŁ

Podany schemat ma być pomocą przy opracowaniu sprawozdania. Sprawozdanie
uwzględniające lokalne dokonania i specyfikę prosimy opracować w formie
nadającej się do wydrukowania; prosimy o podanie autorów opracowania.
W celu ujednolicenia sprawozdania przewidujemy odpowiednie korekty.


