
Sprawozdanie z działalności  Oddziału w Łodzi 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w latach 2001 - 2003

I  SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd działał w składzie wybranym na Zebraniach Wyborczych w 2000 r. i w 2003 r.
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. 
W trakcie roku 2001 ze względu na stan zdrowia zrezygnował z udziału w zarządzie Jerzy Wojnarowski. W to miejsce
została przyjęta Grażyna Pietrzyk. Funkcje Skarbnika objął Bronisław Jacek Biernacki

Dnia 26 lutego 2003 r. odbyło się Walne Zebranie Zwyczajne Członków TOnZ Oddziału Łódzkiego na którym
wybrano zarząd na kadencję 2003-2006. 
Zarząd ukonstytuował się następująco: 
Prezes: Wiesław Kaczmarek, 
wiceprezes: Mirosław Z.  Wojalski, 
sekretarz: Izabela Nowakowska, 
skarbnik: Bronisław Jacek Biernacki. 
Członkowie:  Mirjana  Brzozowska, Andrzej Danowski, Halina Meller - Mucha, Grażyna
Pietrzyk, Maciej Sobieraj, Andrzej Wentel, Jerzy Wojnarowski. 

W dniu 23 lutego 2000 r. wybrano Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie: 
przewodnicząca Barbara Wentel, 
Aleksander Główka, Anna Skibińska, Ryszard Kuna, Leszek Wilmański
W 2003 roku w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Przewodnicząca Barbara Wentel
Aleksander Główka, Łucja Robak, Zofia Dziedzicka, Jan Zienkiewicz

Stan członków na  31.XII. 2001 wynosił 576 + 4 członków wspierających. W trakcie roku zwiększyła się liczba
szkolnych kół  z  6 do 8 (ok. 140 osób). 
Stan członków na  31.XII. 2002 wynosił 614 + 4 członków wspierających. W tym w szkolnych kołach 174 osoby.
Powołanych jest 10 kół – 9 szkolnych i jedno terenowe (10 września 2002 podjęliśmy uchwałę o powołaniu koła
terenowego "przyjaciół starego młynarstwa").
Stan członków na dzień 10 lutego 2004 wynosi 691 (w tym w szkolnych kołach 163 osoby i 8 osób w kole terenowym).

2001 - Zarząd odbył 7 posiedzeń oraz odbyły się 2 spotkania ogólne Oddziału, w tym jedno wyborcze Delegatów na
WZD. Oprócz tego odbyło się szereg spotkań związanych z przygotowanymi imprezami.

2002 - Zarząd odbył 8 posiedzeń oraz odbyło się 5 spotkań ogólnych Oddziału, w tym jedno sprawozdawcze za 2001 r..
Wprowadzono stały termin spotkań ogólnych członków oddziału TOnZ w Łodzi, tj. drugi wtorek parzystego
miesiąca. 

2003 - Odbyło się 7 zebrań zarządu. Odbyło się 13 spotkań ( 6 wycieczek.) ogólnych członków Oddziału, w tym jedno
sprawozdawcze za 2002 r. 

II PRACE KONSERWATORSKIE:

2001-2003: Współorganizujemy remont zabytkowego tramwaju SANOK z okresu  międzywojennego.

Interwencje:
2002 : alarmowanie społeczeństwa o naruszeniu elewacji zabytkowego budynku dawnych zakładów K. Scheiblera przy



pl. Zwycięstwa 2. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Informacje przekazywały łódzkie media, a w TVP 3
przygotowano relację i wypowiedzi zaangażowanych stron. Niestety Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę
na przeróbkę otworów okiennych na drzwi wejściowe.
2001-2003: szereg interwencji w prasie i TVP3 w sprawie złego stanu, pojawiających się zagrożeń, dewastacji łódzkich
zabytków – wszystkie kwitowane brakiem możliwości skutecznego przeciwdziałania ze strony PSOZ. W dwóch
przypadkach Prezes Oddziału składał doniesienia do Prokuratury – bez wymiernych skutków dla ochrony zabytków.

III WYDAWNICTWA: 

2001 - 2003
+ z serii “brązowej”:

- Waldemara Bieżanowskiego “Łódka i inne rzeki łódzkie” -  z udziałem funduszy Urzędu Miasta Łodzi
Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków. Książka uzyskała III nagrodę na XII Ogólnopolskim Przeglądzie
Książki Krajoznawczej i Turystycznej Tour-Salon 2003 w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

- „Z dziejów poczty w Łodzi” – materiały posesyjne sesji popularnonaukowej TOnZ podczas Europejskich Dni
Dziedzictwa 2001 „Dzieje poczty w Łodzi” .

+ Corocznie wydawany jest pokonkursowy informator  “Zabytki Łodzi”. Jest to wynik konkursu fotograficznego dla
młodzieży szkolnej organizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa od pięciu lat. Promocja wydawnictwa
związana jest z otwarciem wystawy pokonkursowej, która co roku dostępna jest dla łodzian w siedzibie PTTK.

+  Wydaliśmy  informator  “Zabytki Łodzi na rysunkach uczniów liceum plastycznego”. Promocja tego wydawnictwa
odbyła się w siedzibie TOnZ z udziałem młodzieży z liceum plastycznego wraz z wystawą zreprodukowanych prac.

+ Wydaliśmy publikację „Zabytki Łodzi, Zamościa i innych miast. Grafiki Kazimierza Zbigniewa Łońskiego”.
Kazimierz Zbigniew Łoński z Zamościa jest członkiem TOnZ w naszym Oddziale.

IV POPULARYZACJA:

2 marca 2001 r. sesja w Rezydencji Księży Młyn „Nie tylko Księży Młyn. Historia, Architektura, Ogrody”. W sesji
zaprezentowano 6 referatów po dwa w każdym z bloków tematycznych. Równie wartościowa była dyskusja
uczestników. Relacje z sesji zamieściły „Dziennik Łódzki” i „Gazeta Łódzka” oraz był emitowany materiał z
przebiegu sesji w TVP3

18 kwietnia obchody Międzynarodowego Dnia Zabytków. W ramach hasła „Chrońmy zabytki różnych kultur” -
spotkanie na temat judaizmu 

19 kwietnia 2002 r. sesja w Rezydencji Księży Młyn „WODĄ I WIATREM, czyli rzecz o Księżym Młynie, młynach i
wiatrakach dawnej Łodzi”. W sesji zaprezentowano 4 referaty zarówno profesjonalistów jak i pasjonatów.
Dodatkowo eksponowane były zabytki ruchome przywiezione z prywatnego Muzeum Młynarstwa w Wilamowie.
Sesja zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 IV).  Sesja była
komentowana w prasie, radio i regionalnej TVP

11 kwietnia 2003 r. sesja w Rezydencji Księży Młyn "Zabytki Łodzi i regionu w krajobrazie. Ogrody Łodzi."
Wygłoszono 5 referatów nawiązujących do tworzenia zielonych terenów w mieście oraz pokazujących podmiejskie
rezydencje łódzkich fabrykantów. 

.15-16 września 2001 obchody Europejskich Dni Dziedzictwa „POCZTY POLSKIE”. Współorganizatorem była
Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi. W pierwszym dniu odbyła się sesja “Dzieje poczty w Łodzi” w gmachu Dyrekcji
Okręgu Poczty. Dyrekcja Okręgu Poczty zrealizowała nasz pomysł wydania 2 kart pocztowych EDDz i
pamiątkowej pieczątki do ostemplowania pieczątką I dnia obiegu. Realizując ideę tej imprezy, aby zwiedzać obiekty
zazwyczaj niedostępne, zwiedzaliśmy też cały budynek poczty głównej i poczty 17 na ul. S. Moniuszki. 
W drugim  dniu zorganizowaliśmy wystawy kolekcjonerskie: 
dokumentacji pocztowej - zbiór L. Ośródki “Dokumentacja pocztowa poczty w Łodzi od początku (1823) do 1915
r.”;  zbiór filatelistyczny młodej kolekcjonerki Karoliny Augustyniak “Znaki R, wirniki z błędami, “wędrujące
listy”; widokówek “Zabytkowe urzędy pocztowe Łodzi i okolic, listonosze, ze zbioru Janusza Kleczko”;
fonotelistycznych “Pałace Ziemi Obiecanej” i “Witraże Łodzi” na kartach telefonicznych oraz “Ekslibrisy
filatelistyczne”  - obydwie ze zbioru Mirosława Z. Wojalskiego. 

20 września 2002 obchody Europejskich Dni Dziedzictwa „Archiwum Państwowe w Łodzi”. Współorganizatorem była
Dyrekcja Archiwum, która przygotowała na ten dzień otwarcie wystawy ciekawych dokumentów ze zbiorów
łódzkiego archiwum. Pracownicy oprowadzali po wystawie, zarazem wprowadzając w tajniki działalności tej
placówki omawiając szeroko zasady udostępniania archiwaliów dla mieszkańców i badaczy historii tego miasta.



Krótkie relacje z imprezy były w większości mediów.
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 27 IX 2003  zwiedziliśmy kompleks przemysłowy, który pozostał po

najstarszych zakładach bawełnianych Ludwika Geyera "Eskimo", których upadłość ogłoszono w 2001 r. Osoby
uczestniczące w wycieczce mogły zapoznać się z historią rozwoju zakładów Geyera oraz zwiedzić kilka
historycznych budynków różnych wydziałów produkcyjnych, gdzie zachowały się stare urządzenia. Wycieczkę
prowadził znawca tematu, kustosz Muzeum Włókiennictwa Piotr Jaworski. Uzupełnieniem imprezy były różne
wydarzenia kulturalne których organizacja kierował Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego wg zaleceń
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. 

Łódzkie Dni Opieki nad Zabytkami organizowane wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami PTTK
7-8 grudnia 2001 pod hasłem „Stare tramwaje”. 7 grudnia 2001 zwiedzano Izbę Tradycji MPK-Łódź sp. z oo.

zapoznając się ze zbiorami Izby. 8 grudnia  w Domu Kultury "502" można było zobaczyć ekslibrisy "tramwajowe",
spotkać się z Tomaszem Adamkiewiczem, który pod patronatem TOnZ remontuje stary, przedwojenny tramwaj
"Sanok" i prezentował detale technicznego wyposażenia starego tramwaju oraz uczestniczyć w spotkaniu z autorem
popularnej książki wydanej przez TOnZ "100 lat tramwajów łódzkich". Relacja w TVP3 z przebiegu drugiego dnia
ŁDOnZ.

7 grudnia 2002 odbywały się pod hasłem „Włókiennicze tradycje”. Zwiedzano Centralne Muzeum Włókiennictwa
mieszczące się w dawnej „białej” fabryce L. Geyera. Dyrektor Muzeum omówił również bieżące działania mające
na celu przystosowanie i udostępnienie kolejnego skrzydła fabryki na potrzeby Muzeum. Uczestnicy zwiedzili
pracownie konserwacji tkanin zapoznając się z wieloma metodami ratowania obiektów zabytkowych i przywracania
ich świetności. Krótką relację zamieściła regionalna TVP. 

5-6 grudnia 2003 w ramach kolejnej edycji ŁDOnZ można było zwiedzić pałac rodziny  Bidermanów, który z dużą
pieczołowitością wyremontował na własne potrzeby Uniwersytet Łódzki. Pracownicy uczelni, którzy brali udział w
procesie remontu pałacu opowiadali historie z tym związane oraz przygotowali na tę okazję wystawę fotograficzną
prezentującą pałac przed remontem i w trakcie prac. Zebranie ogólne członków zostało połączone z inauguracją
obchodów 20 rocznicy powołania Oddziału w Łodzi

Aktywny udział w imprezie organizowanej przez Fundację Księży Młyn – „Piknik Świętojański na Księżym Młynie”.
Pomoc w uruchomieniu przejazdów dla łodzian po terenie dawnej fabryki Scheiblerów zabytkowymi wagonami ze
skansenu w Zduńskiej Woli. Oprowadzanie uczestników imprezy na dwóch trasach po fabryce ze szczególna
atrakcją, zwiedzenia secesyjnej elektrowni działającej do dziś na potrzeby zakładu oraz po parku Źródliska I i II
gdzie można zobaczyć m.in. drzewostan z dawnych lasów tu rosnących przed zagospodarowaniem tych terenów na
potrzeby rozwoju miasta.

Przygotowane zostały „spotkania edukacyjne”, na których omawiane były style architektury. W miesiącach zimowych
było to przygotowanie do planowanych wycieczek po Łodzi w okresie wiosny i jesieni. Łącznie zorganizowano 9
takich spotkań, w których zawsze uczestniczyło ok. 20-30 osób. W spotkaniach uczestniczyli członkowie Koła
Przewodników PTTK.

Organizowanych było cały szereg wycieczek po mieście, coroczne zwiedzanie cmentarzy, wycieczki do określonych
obiektów czy to będących w zagrożeniu czy tez wyremontowanych i ciekawie zaadoptowanych dla bieżącego
użytkownika. Przeprowadzono szereg prelekcji z przeźroczami o dziejach i zabytkach Łodzi w różnych
środowiskach na spotkaniach: w bibliotekach, w klubach seniora, na Uniwersytecie III Wieku

Inne m. in.: 
- zorganizowanie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Miasta i Planu Przestrzennego Rady Miejskiej, na temat

degradacji zabytków w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest to kompleks L. Grohmana wpisany do
Rejestru Zabytków, sąsiadujący z kompleksem Księżego Młyna (26.01.2001)

- udział w specjalnej sesji 2 komisji Rady Miejskiej poświęconej problemom ochrony zabytków na Księżym Młynie
(12.03.2002)

- udział w sesji zorganizowanej przez SHS “Sztuka Łodzi II” Na sesji zbieraliśmy podpisy pod apelem do Ministra
Kultury o właściwe traktowanie zabytków postindustrialnych Księżego Młyna zlokalizowanych na terenie ŁSSE.
Apel podpisało ok. 70 uczestników sesji. Pisała o tym “Gazeta Łódzka” w notatce zatytułowanej “Zabytki - siłą
Łodzi”.

- z inicjatywy Towarzystwa zorganizowane zostało spotkanie osób i łódzkich organizacji zainteresowanych
ratowaniem kaplicy Scheiblerów na Starym Cmentarzu. Zawiązano komitet organizacyjny utworzenia Fundacji,
na czele którego stanął prof. Krzysztof Stefański (członek TOnZ). Fundacja już została zarejestrowana i



rozpoczęła swoja statutową działalność na rzecz ratowania kaplicy Karola Scheiblera.
- na zaproszenie, udział w dwudniowej sesji wyjazdowej w Łodzi sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

wraz z minister Jakubowską. Tematem było ratowanie zabytków po przemysłowych i ich przywracanie
współczesnym potrzebom miasta.

- braliśmy bardzo czynny udział w Targach Turystycznych „Regiony” 2001, 2002. Nie tylko stoisko, w którym
udzielaliśmy informacji o zabytkach Łodzi, ale także wystawa w gablotach z wieloma publikacjami o tej tematyce.

- Zaproszenie do udziału w Kolegium doradczym przy Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
- udział w jednodniowej sesji członków TICCIH w Łodzi. W skład delegacji dyskutującej o problemach

rewitalizacji naszego miasta wchodzili członkowie międzynarodowego Zarządu TICCIH z jej Przewodniczącym
Eusebi Casanelles.

- Udział w międzynarodowej sesji na Litwie, na zaproszenie SKZ – „Problemy konserwacji i użytkowania
zabytków kultury, udział społeczeństwa w ochronie zabytków” Kowno-Wilno, 5-7 IV 2002.

V WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ:

Od pięciu lat w miesiącach marzec-czerwiec zorganizowany jest wspólnie z PTTK konkurs fotograficzny dla młodzieży
szkolnej “Zabytki Łodzi” w ramach EDDz. Jesienią organizowana jest wystawa nagrodzinych i wyróżnionych prac
oraz wydawany jest informator zawierający reprodukcje wybranych prac. W 2001 55 uczestników z 17 szkół oddało
ponad 700 prac. W 2002 r uczestniczyło 45 uczniów z 15 szkół i Pałacu Młodzieży oddając ponad 500 fotografii. W
2003 r. 34 uczniów z 15 szkół i Pałacu Młodzieży zgłosiło ponad 500 prac. 
W początkowej fazie konkursu organizowane są spotkania dla młodzieży omawiające najczęściej popełniane błędy i
zwracające uwagę na technikę fotografowania zabytków. Natomiast na otwarcie wystawy przychodzą często całe
klasy tych osób, których prace otrzymały nagrody czy wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy oraz dyrekcje szkół
otrzymują wydrukowany informator pokonkursowy.

Przedstawiciele Oddziału Łódzkiego TOnZ uczestniczą jury różnych młodzieżowych konkursów fotograficzno-
plastyczno-historycznych. Pozwala to na rozpropagowanie idei TOnZ oraz zwrócenie uwagi młodzieży na tematykę
ochrony zabytków. Bardzo często poza konkursem, TOnZ przyznaje własne nagrody.

Organizowane są wycieczki i prelekcje dla młodzieży szkolnej w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
zawierające elementy lokalnego regionalizmu.

Odbyło się 6 spotkań z młodzieżą szkół licealnych, w których uczestniczyło ok. 200 uczniów
Młodzieżowych kół TOnZ mamy 9. Część z nich nie wykazuje dużej aktywności. Najlepiej działają koła w XII LO

(opiekun Lucyna Hasiuk), LXVII LO i Gimnazjum nr 35 (opiekun Małgorzata Kowalska), Pałacu Młodzieży
(opiekun Joanna Proszak). 

 
VI MEDIA

Media (radio, tv, prasa, internet na stronie UMŁ) często informowały o naszych poczynaniach oraz opublikowanych
książkach. Zamieszczano również w prasie listy otwarte na temat zagrożeń łódzkich zabytków.

Kilkakrotnie Radio Łódź nadawało informacje przez nas inspirowane o zabytkach Łodzi. W ramach radiowego cyklu
„Małe Ojczyzny” członkowie Zarządu ŁO TOnZ wielokrotnie współuczestniczyli w audycjach nawiązujących do
propagowania wartości łódzkich zabytków. 

W Rzeczpospolitej zamieszczono obszerną informację o inicjatywie znalezienia metody na ratowanie łódzkich
zabytków, poprzez zwalnianie właścicieli z opłat lokalnych w zamian za przeznaczenie tych środków na
rewitalizację budynków historycznych. Podkreślano zaangażowanie naszego Towarzystwa.   

VII WSPÓŁDZIAŁANIE

Od lat współpracujemy z Komisją Opieki nad Zabytkami oraz Kołem Przewodników łódzkiego oddziału PTTK. Wiele
imprez plenerowych jest realizowanych w porozumieniu z członkami tych organizacji.

W związku z uaktywnieniem starań w sprawie remontu Kaplicy Mauzoleum Rodziny Scheiblerów (została powołana
Fundacja) zacieśniła się współpraca z Towarzystwem Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w  Łodzi.
Na spotkaniach naszych członków wielokrotnie prezentowano działania TOnSC, a corocznie członkowie TOnZ
pomagają w kweście na odnowę zabytkowych pomników na tym cmentarzu.

Współpraca z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie wymiany informacji o aktualnych pracach



konserwacyjnych i stanie obiektów zabytkowych. Współdziałanie przy zbieraniu artykułów do monograficznego
wydania „Spotkań z Zabytkami” poświęconego Łodzi. Przekazanie kilku tysięcy cyfrowych fotografii łódzkiej
architektury i wnętrz – jako uzupełnienie prowadzonej przez gminę ewidencji zabytków

W ramach młodzieżowego konkursu fotograficznego podjęto współdziałanie z Centrum Informacji Turystycznej, które
wykorzystuje nagrodzone prace w imprezach promujących Łódź.

Podczas kursów zabytkowego tramwaju na linii "0" w lecie 2003 r. udzielaliśmy we współpracy z Klubem Miłośników
Starych Tramwajów informacji o zabytkowych łódzkich tramwajach  i wręczaliśmy pasażerom ulotkę z pisemną
informacją o dziejach tramwajów łódzkich, KMST i TOnZ.

Uczestniczymy w Pokazie Dorobku Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Łodzi pokazując dorobek
wydawniczy oraz zdjęcia relacjonujące działania TOnZ w Łodzi a w szczególności ze spotkań członków i
sympatyków TOnZ.

Uczestniczymy w pracach zespołów opracowujących zasady współdziałania samorządu z organizacjami
pozarządowymi.

VIII RÓŻNE

28 września 2002 r. trzem działaczom naszego oddziału: Wiesławowi Kaczmarkowi, Jerzemu Wojnarowskiemu i
Mirosławowi Z. Wojalskiemu na uroczystości rozpoczęcia roku kulturalnego 2002/3 w Muzeum Kinematografii
zostały wręczone odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”.

Jednemu z członków naszego Oddziału – Mirosławowi Zbigniewowi Wojalskiemu przyznano „Nagrodę Miasta Łodzi”.
W dorobku laureata podkreślano wieloletnią, aktywną działalność w TOnZ.

7 innych członków TOnZ otrzymało „Odznaki za zasługi dla Miasta Łodzi”  są to Dorota Berbelska, Mirosław
Borusiewicz, Jarosław Janowski, Grzegorz Matuszak, Krystyna Szczypkowska, Krzysztof Woźniak oraz Bogumił
Zawadzki.

Sekretarz Zarządu Oddziału                               Prezes Zarządu Oddziału
Andrzej Danowski                                                 Wiesław Kaczmarek


