
Antoni Szram – historyk sz tuki, konserwator zabytków, muzealnik, publicysta, 
animator kultury; urodzony w 1941 w Brzeżanach;  w 1 9 6 4  przy jeżdża 
z Poznania do Łodzi i podejmuje pracę w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego; od 1965 
pracuje w Wydziale Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
to także początki jego twórczości publicystycznej; 1 maja 1970 zostaje powołany 
na stanowisko Konserwatora Zabytków Miasta Łodzi i piastuje je do końca 1975; 
31 stycznia 1971 w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej m. Łodzi ukazuje się 
Obwieszczenie Konserwatora Zabytków m. Łodzi w sprawie zarejestrowania zabytków 
nieruchomych. W spisie znalazło się ponad 230 obiektów zabytkowej architektury łódzkiej 
wzniesionej do 1939, m.in. pałace, wille, kamienice oraz obiekty przemysłowe, założenia 
fabryczno-rezydencjonalne; z początkiem 1972 zostaje utworzone Biuro Badań 
i Dokumentacji Zabytków; w 1973 powstaje w Łodzi Zakład P.P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków (w ramach Oddziału PKZ w Kielcach) z kierownikiem Antonim Szramem; 
w październiku 1975 powołane zostaje Muzeum Historii Miasta Łodzi z Antonim Szramem 
jako dyrektorem, na siedzibę muzeum wybrano pałac I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15;
w 1983 w Muzeum Historii Miasta Łodzi utworzono dwa oddziały –  w  styczniu Muzeum 
Sportu i Turystyki, a w październiku Muzeum Kinematografii; 1 stycznia 1986 inauguracja 
działalności Muzeum Kinematografii w Łodzi, którego dyrektorem zostaje Antonii Szram; 
w kwietniu muzeum przenosi się do pałacu Scheiblera przy pl. Zwycięstwa 1; w 2000 Antoni 
Szram zostaje doradcą Prezydenta Miast Łodzi ds. ochrony zbytków; w 2006 Antoni Szram 
przechodzi na emeryturę. 
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Od wydawcy

Łódź to miasto wyjątkowe, niepowtarzalne, w przeważającej mierze za 
sprawą zabytkowej dziewiętnastowiecznej architektury.  
Charakteryzuje ją różnorodność urozmaiconych pod względem kom-

pozycji elewacji kamienic, okazałych willi i pałaców, surowość ceglanych 
fabryk, świadków historii miasta, życia i działalności jego mieszkańców 
i założycieli – łódzkich fabrykantów.

Świadectwa te przetrwały do dziś nie tylko za sprawą stosunkowo nie-
wielkich zniszczeń wojennych, ale przede wszystkim dzięki docenieniu 
ich wartości, zarówno historycznej, jak i kulturowej, dostrzeżeniu tkwią-
cego w nich potencjału i objęciu ich właściwą troską i ochroną. Wszyst-
ko to stało się za sprawą wyjątkowej osoby – Antoniego Szrama, który 
w roku 1970 objął stanowisko konserwatora zabytków Miasta Łodzi.

Niniejsza publikacja ma za cel przedstawić czytelnikowi tę niezwyk- 
łą postać nie tylko jako konserwatora zabytków, który obwieszczeniem 
z dnia 20 stycznia 1971 roku w sprawie zarejestrowania zabytków nieru-
chomych w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej m. Łodzi objął praw-
ną ochroną ponad 230 obiektów, ale również jako charyzmatycznego mu-
zealnika, publicystę, animatora kultury. Przede wszystkim zaś człowieka, 
który wybrał i pokochał Łódź.

Łódź zmienia się i pięknieje na naszych oczach. Kolejne realizacje 
przywracają świetność zabytkom. Dziś mieszkańcy mogą być z nich dum-
ni, turyści i goście zachwycają się ich rozmaitością, uznania doczekały się 
także fabryczne kominy.

Antoni Szram tylko jeden człowiek, a tak wiele mądrych i odważnych 
kroków i decyzji. I to za jego sprawą mamy dziś powody do dumy i chwa-
lenia się naszym miastem i jego przeszłością.
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Od autorów 

Doktor Antoni Szram – łodzianin z wyboru, wielki miłośnik Łodzi i jej 
popularyzator, historyk sztuki, konserwator zabytków, muzealnik, pu-

blicysta, animator kultury. 
Postać barwna, nietuzinkowa, charyzmatyczna osobowość, dlatego 

propozycja napisania książki o jego zawodowych i artystycznych doko-
naniach w Łodzi zyskała w środowisku ludzi kultury – konserwatorów, 
historyków sztuki, architektów, artystów – aprobatę i uznanie. 

Przybliżenie jego osobowości, jego poczynań jest niewątpliwie trud-
nym przedsięwzięciem, tym bardziej, że wiele napisano (a jeszcze więcej 
powiedziano) o jego wizjach i pomysłach związanych z miastem – o uza-
bytkowieniu łódzkiej architektury, działaniach na rzecz rozwoju prze-
strzennego, kulturowego, artystycznego i naukowego. Zwłaszcza, że sam 
dokonał swego rodzaju autorskiego podsumowania działalności zawodo-
wej w książce Chodzenie po linie w wersji francuskiej, Łódź 1995 
i dwóch kolejnych wydaniach, najnowsze uzupełnione w 2005 roku. 
Podsumowanie dotyczy lat 1971–2004, kiedy jego aktywność zawodowa 
i twórcza osiąga apogeum. Książka ta jest pewnego rodzaju „pamiętni-
kiem konserwatorskiej biografii”, jak sam napisał. 

Jest ambicją autorów publikacji, by tę niezwykłą postać jak najlepiej opi-
sać, z różnych stron i w rozmaitych aspektach. I przybliżyć czytelnikom – 
wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza zaś młodszemu pokoleniu – jego 
osobiste pasje zamieniane w zawodową działalność, najczęściej z dobrym 
skutkiem. 

Książka obejmuje spory fragment najnowszej historii naszego miasta 
i kraju, staje się więc z konieczności nie tylko dokumentem czasów PRL-u, 
ale i okresu przełomu ustrojowego i demokratycznych przemian. Lata, 
w których przyszło Szramowi i jego najbliższym współpracownikom dzia-
łać na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycji, historii, architek-
tury i urbanistyki Łodzi, były na pewno ciekawe, ale też niełatwe, pełne 
rozlicznych powiązań, zależności, uwikłań. Tym bardziej docenić trzeba 
jego pasje i kreatywne działania w różnych dziedzinach i na różnych po-
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lach. W zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa czy działań artystycz-
nych i twórczych zaznaczył swą obecność śmiałymi poglądami, ideami, 
pomysłami, realizacjami. Z perspektywy można dziś powiedzieć, że różno-
rodne konserwatorskie decyzje i działania, realizowane w oparciu o nauko-
we opracowania, stworzyły zręby dzisiejszej rewitalizacji, a programy i za-
łożenia ochrony konserwatorskiej wytyczone zgodnie z ówczesną doktryną 
konserwatorską i pojęciem rewaloryzacji zabytków są aktualne. 

Jako muzealnik stworzył muzea o otwartym charakterze, instytucje 
żywe, zrywające z sakralizacją miejsca sztuki, przysłowiowymi kapciami. 
W jego koncepcji muzeum, nie przestając być świątynią, stawało się miej-
scem przyjaznym i dostępnym dla wszystkich, proponując różnorodne formy 
działalności. Otaczając się artystami – twórcami z zakresu plastyki, teatru, 
filmu, literatury – wzmacniał swoje pasje i rozległe zainteresowania, korzy-
stał (z wzajemnością zapewne) z inspiracji i twórczego napędu kolegów 
i przyjaciół. Wynikiem tych wzajemnych relacji były różnorodne imprezy 
artystyczne – imprezy plenerowe, folklorystyczne, koncerty, wystawy, dzia-
łania artystyczne w przestrzeni – instalacje, akcje plastyczne, happeningi, 
performance, które często inspirował, wspierał albo z zapałem uczestniczył. 

Niniejsza publikacja jest wynikiem współdziałania z zespołem kilkuna-
stu co najmniej osób: autorów wspomnień i relacji, konsultantów, dawnych 
jego współpracowników, przyjaciół, doradców, którzy byli nie tylko świad-
kami wielu faktów i wydarzeń, ale też ich współtwórcami. Mamy świado-
mość, że osób, które go znały, współpracowały z nim i przyjaźniły się na 
różnych etapach jego kariery, jest legion. Z pewnością ich relacje i wspo-
mnienia mogłyby stać się zaczynem zupełnie nowej, może innej opowieści.

Autorom tej publikacji zależy przede wszystkim na uporządkowaniu 
i w miarę potrzeby prostowaniu niektórych faktów oraz wydarzeń, ko-
rekty dat, w oparciu o źródła – materiały publikowane i niepublikowane, 
fotografie, wspomnienia zachowane w pamięci przyjaciół i współpracow-
ników. We wspomnieniach pojawiają się anegdoty, refleksje, mniej lub 
bardziej humorystycznie opisane sytuacje i zdarzenia. Niektóre z nich 
dotąd nie były upowszechniane, pozostając wyłącznie w pamięci niewiel-
kiej grupki, a przecież wiążą się bezpośrednio z realizacją zadań ważnych 
nie tylko dla nich, ale znaczących w skali ogólniejszej. Z pewnością ubar-
wiają one historię jego życia i jego osiągnięć, dodają nieco pikanterii, 
ale też unaoczniają, jak w trudnych czasach, pod panowaniem cenzury 
i partyjno-urzędniczej autokracji, można było osiągnąć założone cele – 
jak mawiał Szram – „przechytrzyć władzę dla dobra sprawy”. 
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Do wspomnień, sięgnięcia do prywatnych archiwów, zarówno tych 
materialnych, takich jak dokumenty, zapiski, notatki i zwłaszcza zdję-
cia, jak również zasobów pamięci, udało się namówić wielu spośród jego 
współpracowników i przyjaciół. Ich relacje dopełniają wizerunku, jaki 
mamy nadzieję, udało nam się zbudować w oparciu o dokumenty i fakty. 
Właściwiej zresztą byłoby powiedzieć, że osoba i osobowość bohatera 
ciągle wywołują tak żywe emocje, że dla wielu z nas bycie z nim w tej 
samej opowieści to zaszczyt. Ułożyliśmy z nich rodzaj narracji paralelnej 
w stosunku do pozostałych wątków. Fakt, iż następują w porządku zbli-
żonym do rzeczywistej chronologii jego działalności w Łodzi, sprawia,  
iż można traktować je jako jedno jeszcze wielogłosowe źródło (a może 
przyczynek) do dziejów miasta. Specjalnie wyróżnione zostały w tym 
wielogłosowym portrecie zbiorowym, zbudowanym w przeważającej 
przecież mierze ze słów, obrazy, jakie powstawały z jego inspiracji, two-
rzone dla potrzeb i celów przez niego definiowanych.

Plakaty propagujące ochronę zabytków oraz plakaty wystaw muzeal-
nych projektowane przez jego współpracowników i przyjaciół: Ryszarda 
Kubę Grzybowskiego, Janusza Wiktorowskiego, Jerzego Trelińskiego, 
Jakuba Erola, pozostając autonomicznymi dziełami sztuki, są jednym 
z elementów, z jakich budujemy jego portret.   

Kolejnym dopełnieniem obrazu nowego Lodzermenscha nowej Łodzi są 
też jego autorskie teksty, których wybór został ograniczony do kilku mniej 
znanych, za to charakteryzujących wielość jego zainteresowań. Specjalnie 
ograniczyliśmy je, aby nie powielać dokonanego przez niego wyboru wła-
snej publicystyki kulturalnej opublikowanej w Chodzeniu po linie…  

Książka obejmuje okres aktywności zawodowej dr. Antoniego Szrama 
od momentu przyjazdu do Łodzi, bezpośrednio po ukończeniu studiów 
w Poznaniu, a więc od 1964 roku, do momentu, w którym poszedł zasłu-
żenie odpoczywać, czyli na emeryturę w 2006 roku. Tym czasom poświę-
camy najwięcej miejsca i uwagi, bo ich znaczenie dla nas, naszego mia-
sta, dla polskiej i europejskiej (co najmniej!) kultury jest bezdyskusyjne. 
Ta książka się kończy, ale… 

Mamy głębokie przeświadczenie, że niespożyta energia, aktywność, 
siły witalne, a przede wszystkim intelektualny potencjał tkwiący w jej 
bohaterze dopiszą kolejne rozdziały książki – i jego życia.

Małgorzata Laurentowicz-Granas
Mieczysław Kuźmicki



Część I

Ochrona budownictwa przemysłowego
 i architektury XIX wieku w Łodzi

Rozdział 1
Andrzej Majer
Antoni Szram: twórca tożsamości zabytkowej Łodzi 

Rozdział 2
Małgorzata Laurentowicz-Granas
Jak Łódź stała się zabytkowa?

Rozdział 3
Małgorzata Laurentowicz-Granas 
Antoni Szram w trzech odsłonach – 
konserwator zabytków, muzealnik, animator kultury



Antoni Szram, Konserwator Zabytków m. Łodzi, na tle panoramy Księżego Młyna, 1971. Archiwum W. Walczaka
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Prof. dr hab. Andrzej Majer

Antoni Szram: twórca tożsamości zabytkowej Łodzi 

Sięganie do przeszłości sprzed niemal pół wieku jest obarczone sporym 
ryzykiem. Po latach wyobrażenia zdarzeń, miejsc i ludzi w kapryśnej 

pamięci mieszają się z nostalgią za arkadyjską krainą młodości, a pamię-
ciowe obrazy są mocno wyidealizowane. Mimo to warto je przypominać 
choćby dla celów edukacyjnych. Przedstawiana tu opowieść o wyłania-
niu się „zabytkowej Łodzi” za sprawą kreatywności jednego człowieka 
nie zwalnia od zgodności z prawdą, ale dystans czasu usprawiedliwia 
chronologiczne i faktograficzne nieścisłości. Trzeba zatem cofnąć się do 
pierwszych lat „dekady gierkowskiej,” starając się nie powtarzać oczy-
wistych prawd o tym specyficznym momencie w dziejach kraju, po to  
by stwierdzić, że rozpoczął się wówczas zupełnie nowy rozdział w trak-
towaniu zabytków Łodzi, trwający po dzień dzisiejszy. Jak prawie zawsze 
w historii, był to również splot kilku czynników. 

Warto na wstępie przypomnieć to, co przynajmniej dla dwóch naj-
młodszych pokoleń jest już niewyobrażalne: Łódź rozdwojoną, złożoną 
z nieprzystawalnych części. W jednej mieściło się szare fabryczne mia-
sto tętniące rytmem trzyzmianowej, wyczerpującej pracy tysięcy kobiet, 
w drugiej – fabryki, pałace, wille i kamienice czynszowe zastygłe w moc-
no kruszejącej formie i czekające, niczym w bajce, na zaklęcie budzące je 
do ponownego życia. Osobowy lider tej dekady uosabiał nadzieje na lep-
sze życie milionów Polaków, zwłaszcza młodych, a świeżo wymienione na 
wszelkich szczeblach partyjne kierownictwo szykowało nowe otwarcie. 
Z początkiem nowego otwarcia dekady gierkowskiej afirmatywny stosu-
nek do dziedzictwa Łodzi zaczął nabierać coraz większej dynamiki. Dzi-
siaj pozostałości dualnej Łodzi zacierają współczesne inwestycje, a logo 
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„zabytkowa Łódź,” odczytywane jednym tchem, nie budzi wątpliwości. 
Przeciwnie: ma rzesze zwolenników i admiratorów, naukową i popularną 
literaturę, a dla większości jest niemal tautologią. Tyle że 47 lat temu 
ktoś musiał pierwszy wypowiedzieć magiczne zaklęcie. 

Pod tym względem na szczęście pamięć może być zgodna z faktami. 
Czarodziejem wypowiadającym formułę „Niech się stanie zabytkowa 
Łódź” był Antoni Szram, młody wówczas historyk sztuki po studiach 
w Poznaniu, przybysz w Łodzi, ale od początku doskonale wkompono-
wany w lokalny establishment towarzysko-polityczny. Objął świeżo utwo-
rzoną przy wydziale kultury rady narodowej (odpowiednika dzisiejszego 
urzędu miasta) posadę pierwszego konserwatora zabytków Łodzi. Szczę-
śliwym zbiegiem okoliczności skupił zaraz wokół siebie kilkoro równie 
młodych i oddanych sprawie absolwentów zabytkoznawstwa po studiach 
w Toruniu: Małgorzatę Laurentowicz, Wojciecha Walczaka i Andrzeja 
Majera. Grupa ta powiększała się później o nowe, młode talenty. 

Nie trzeba tłumaczyć, że stosunek do wielokulturowego dziedzictwa 
w Łodzi to kwestia odmienna od sposobu traktowania ewidentnego „nad-
miaru” historycznej spuścizny jak w Krakowie czy obciążenia obcą gene-
tycznie przeszłością, jak ma to miejsce we Wrocławiu. W Łodzi dokonał 
się inny, bardziej może interesujący z socjologicznego punktu widzenia, 
szybki proces konstruowania z niczego w zbiorowej świadomości zabyt-
kowego statusu. W jego wyniku miasto dołączyło na równych prawach 
do wszystkich tych ośrodków miejskich, które potencjał rozwoju widzą 
w swoim kapitale kulturowym. Stosunek do łódzkiego dziedzictwa musi 
być umieszczony w nieco szerszym kontekście historycznym i politycz-
no-ekonomicznym, na którego dokładniejsze omówienie na ma tu szans. 

Punktem wyjścia rozważań może być rozróżnienie przez Marka Ziół-
kowskiego trzech, częściowo od siebie niezależnych, a jednocześnie 
wzajemnie zazębionych, układów interesów i wartości dominujących 
w Polsce w okresie powojennym. Pierwszy układ obejmuje zastane za-
leżności interesów, pochodzące z przeszłości (zarówno socjalistycznej, 
jak i przedsocjalistycznej), drugi – wynikające z teraźniejszości i styku 
między władzą oraz publicznym interesem, z czego wiele osób chciałoby 
jak najdłużej korzystać (nie tak dawno temu władza ta była autorytar-
nie narzucona, a dzisiaj jest demokratycznie wybierana). Trzeci układ 
to nabierające stopniowo coraz większego znaczenia interesy i wartości 
wyznaczone funkcjonowaniem Polski w ramach światowego systemu ka-
pitalizmu. Ten ostatni wymiar, mający początkowo charakter interesów 
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i wartości naśladowczych, określanych głównie przez przyszłość i wizję 
ładu docelowego, stał się z czasem podstawowym elementem polskiej 
rzeczywistości1. 

Wpisanie historii tworzenia się „zabytkowej Łodzi” w ten schemat po-
zwala lepiej uchwycić jej szerszy kontekst. Przez krótki czas tuż po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej wobec totalnego zniszczenia Warszawy 
nietknięta Łódź cieszyła się swoimi „pięcioma minutami” bycia zastępczą 
stolicą kraju. Nowy ustrój potrzebował pilnie oparcia się na klasie robotni-
czej. W scenariuszu pospiesznego fabrykowania przeszłości Polski Ludowej 
Łodzi przypadło w udziale, częściowo ze względu na strukturę zatrudnienia 
w przemyśle włókienniczym, reprezentowanie kobiecego odłamu tej klasy. 
Przypięto miastu wówczas nieusuniętą do dzisiaj etykietę „czerwonego” 
i zaczęto upowszechniać dyskusyjną tezę „Łódź jest kobietą”. Dołączono do 
tego lekceważący, propagandowy obraz łódzkich kapitalistów – drapieżnych 
wyzyskiwaczy – którego notabene współtwórcą był sam wielki Julian Tu-
wim, autor Kwiatów polskich: „Powozy panów fabrykantów, panów pre-
zesów i bogaczy, zadowolonych posiadaczy pałaców, banków i brylantów”.

Początek lat 70. XX wieku – nie wdając się w ich polityczne oceny 
– przyniósł wyraźną zmianę polegającą, między innymi, na rozluźnieniu 
trywialnych, propagandowych stereotypów, w tym także odblokowaniu 
wieloletnich cenzorskich zakazów odnośnie do przeszłości. Dla Łodzi 
oznaczało to nowy sposób odtwarzania narracji na jej temat. Obok ro-
botniczej można było odtąd odwoływać się także do kapitalistycznej toż-
samości i promować oba te etosy w społecznej świadomości. Zbiegło się 
to w czasie z początkiem zainteresowania XIX wiekiem przez historyków 
sztuki i uznaniem jego dziedzictwa za cenne. 

Można wskazać kilka symbolicznych punktów przełomowych dla tego 
procesu w łódzkim kontekście, a za każdym kryły się inicjująca wyobraź-
nia i niezwykle pomocny w kontaktach z władzami, osobisty urok Anto-
niego Szrama. Po pierwsze, publikację w 1970 roku pierwszej starannie 
i naukowo udokumentowanej książki Anny Rynkowskiej o bogactwie sty-
listyczno-architektonicznym głównej ulicy Łodzi2. Namówić na to przed-
sięwzięcie znakomitą, ale niezwykle skromną archiwistkę łódzką potrafił 
tylko Szram. Po drugie, opracowanie w tym samym czasie przez niego 
i nieduży zespół współpracowników pierwszego spisu zabytków Łodzi, 

1 M. Ziółkowski, Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we 
współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22, s. 8.

2 A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Łódź 1970.
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do którego, już jako oficjalnego dokumentu, zaczęto się coraz częściej 
odwoływać. Funkcje tego aktu okazały się znacznie szersze niż tylko 
urzędowe stwierdzenie obfitości; był to także początek przeglądu sta-
nu zachowania i profesjonalnej opieki nad łódzkimi pałacami, willami, 
kamienicami czynszowymi i budynkami fabryk. Po trzecie, przy sprzyja-
jącej aprobacie lokalnych władz i dzięki determinacji Szrama począwszy 
od 1975 roku (to jest tuż po reformie administracji, w wyniku której 
opustoszał pałac Poznańskich przy Ogrodowej) zaczęto organizować mu-
zeum historyczne Łodzi. Ten sam wciąż nieduży, ale stale wzbogacający 
się zespół (uzupełniony między innymi przez Mieczysława Kuźmickiego 
i Jadwigę Jakubowską) uroczyście otworzył w 1975 roku, jako pierwsze 
dokonanie nowo utworzonego Muzeum Historii Miasta Łodzi w repre-
zentacyjnym pałacu, ekspozycję Ulica Piotrkowska, opartą na dziele 
Rynkowskiej. Ideę tej wystawy i wizję jej oddziaływania na masową wy-
obraźnię dostrzegł Antoni Szram. Po czwarte, trudną do przecenienia 
rolę odegrała wybitna ekranizacja w 1974 roku, wyreżyserowana przez 
Andrzeja Wajdę monumentalnej powieści Władysława Reymonta Zie-
mia obiecana. Wtedy to po raz pierwszy filmowa kamera wspomagana 
przez pracowników urzędu konserwatorskiego odkryła kontrowersyjną 
urodę, a taśma uchwyciła specyficzny klimat łódzkich pałaców i osiedli, 
nie stroniąc także od panoramicznych ujęć przędzalni i tkalni, w których 
przy dziewiętnastowiecznych jeszcze maszynach trudziły się łódzkie 
włókniarki. Trzeba wreszcie na koniec wspomnieć o aprobacie i pomocy 
partyjnych władz miasta, wyraźnie zaintrygowanych poczynaniami Anto-
niego Szrama i jego zespołu. 

Szram był przewodnikiem małego stada mającym niekwestionowany 
autorytet – nie na zasadzie podporządkowania, ale uznania jego domi-
nującej i zarazem ujmującej kreatywności. Bawiło go bardziej (podobnie 
jak część jego współpracowników) tworzenie nowych instytucji kultury, 
przedtem w Łodzi nieobecnych. Po uruchomieniu i nadaniu pewnego au-
torskiego profilu Muzeum Historii Miasta Łodzi (włączając w to remont 
i adaptację pałacowych sal na potrzeby muzealne) przystąpił do budo-
wania unikatowego Muzeum Kinematografii w dawnym pałacu Scheible-
ra, a po jego otwarciu i objęciu tam dyrekcji – do adaptacji budynku. 
Niejako w międzyczasie zajmował się dostosowaniem ruin fabryki na 
Radogoszczu dla potrzeb upamiętnienia tragedii spalonych tu więźniów 
i ekspozycji pamiątek; później także uruchamiał, jako oddział Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, samodzielne Muzeum Sportu w hali na ulicy Sko-
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rupki. Krótko to ujmując, był niespokojnym duchem stale coś tworzą-
cym i umiejącym zarażać własnym entuzjazmem wciąż powiększające się 
grono współpracowników. W nowej rzeczywistości po zmianie politycz-
nej miał już trudności ze znalezieniem sobie miejsca. Zabrakło partyjne-
go umocowania (co prawda sam nie był nigdy działaczem partyjnym), 
skończyła się także życzliwość władz. Nowe nie były już zaintrygowane 
kolejnymi pomysłami. Swoim zwyczajem wciąż coś inicjował, ale już na 
znacznie mniejszą skalę. 

Lista dokonań Antoniego Szrama jest imponująca i nie ma chyba od-
powiednika w niczyjej biografii w powojennej historii Łodzi. Na pierw-
szy plan wysuwa się w niej trwałe wytworzenie w zbiorowej tożsamo-
ści pamięci (w skrócie to ujmując) o ekscytującej przeszłości Łodzi i jej 
dziedzictwie. Z punktu widzenia dzisiejszych praktyk postulat jak naj-
szerszego wykorzystania tego rodzaju kapitału kulturowego ociera się 
niemal o banał. Jednak w przeciwieństwie do miast, w których histo-
ryczne dziedzictwo jest oczywiste, w przypadku Łodzi świadomość jego 
posiadania została wykreowana w niedawnej przeszłości i jeszcze przed 
ponad 40 laty nie była wcale naturalna. Odwoływanie się do przeszłości 
w celu wzbogacenia teraźniejszości opisywał przed laty Stefan Czarnow-
ski, zwracając uwagę, że „dawność obarcza teraźniejszość” i że wszelkie 
formy bieżącego życia społecznego mają swoje korzenie w bardzo nieraz 
odległej przeszłości. Ze względu na swój niestatyczny charakter, teraź-
niejszość podporządkowuje sobie przeszłość, powodując w jej postrzega-
niu zmiany ilościowe i jakościowe. „Obarczona dawnością teraźniejszość 
przekształca dawność, zmienia układ jej elementów, odrzucając jedne 
z nich, asymilując inne, stosownie do tego czym jest sama”. Czarnowski 
sugerował, że przeszłość tkwiąca w teraźniejszości nie musi zgadzać się 
z prawdą historyczną, a jedynie układać się w ciąg wydarzeń dochodzą-
cy do teraźniejszości, ewentualnie do jakiegoś momentu w przeszłości 
rozumianego jako punkt końcowy łańcucha wydarzeń3. Ten cytat dobrze 
tłumaczy dezorientację, jakiej poddawano niedawno jeszcze przeszłość 
Łodzi, ale także postawę Antoniego Szrama. Można ją przedstawić jako 
zmieniające się zgodnie z fluktuacją politycznej koniunktury następstwo 
elementów i wydarzeń, z których jedne ze względów polityczno-propa-
gandowych były eksponowane, a inne – pomijane. Antoni Szram dosko-

3 S. Czarnowski, Powstanie i społeczne funkcje historii, [w:] Dzieła, t. 5, Warszawa 1956,  
s. 99–110.
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nale wykorzystał koniunkturę (trzeba dodać: nie dbając specjalnie o oso-
biste korzyści) i pomógł wytworzyć od podstaw nową, łódzką tożsamość.

Dzisiaj wielokulturowe dziedzictwo Łodzi zajmuje eksponowane miej-
sce w całokształcie polityki miejskiej i kulturalnej. Potwierdzają to formalne 
dokumenty w rodzaju strategii rozwoju Łodzi (zostawiając na marginesie 
kwestię ich propagandowo-deklaratywnego charakteru), w których za je-
den z kluczowych walorów i wyróżników rozwoju miasta uznano dziedzic-
two kulturowe, unikatową architekturę i układ urbanistyczny. Przewiduje 
się ich obszerną rewitalizację, czyli odnowienie walorów i wykorzystanie 
dla przyszłości, w ramach szerszego programu poprawy jakości przestrze-
ni publicznej. Najnowszy akt procesu sankcjonowania statusu zabytków 
Łodzi miał miejsce 17 lutego 2015 roku, kiedy to prezydent Bronisław Ko-
morowski wziął udział w uroczystości wręczenia rozporządzenia o uznaniu 
wielokulturowego krajobrazu miasta Łodzi za Pomnik Historii. 

W zadziwiająco krótkim czasie uruchomione przez Szrama mechani-
zmy utworzyły swoistą masę krytyczną, która rozstrzygnęła o dalszym 
przebiegu „odkrywania” elementów łódzkiego dziedzictwa i stopniowego 
włączania ich do zbiorowej świadomości. Druga połowa lat 70. XX wieku 
była już nowym jakościowo okresem profesjonalizacji: tworzeniem się 
w Łodzi środowiska historyków sztuki zainteresowanych XIX wiekiem, 
ale także rozrastaniem się grupy entuzjastów i miłośników przeszłości, 
z których wywodzili się pierwsi turystyczni przewodnicy po łódzkich za-
bytkach; ich podbudowana entuzjazmem działalność znakomicie przy-
czyniła się do późniejszego rozpowszechniania i wypełnienia treścią re-
nomy „zabytkowej Łodzi”. Ciesząca się skądinąd kontrowersyjną sławą 
„dekada gierkowska” wykształciła ostatecznie przekonanie: po pierwsze, 
Łódź jest pełna wartościowych zabytków, a łódzkie pałace, kamienice 
i budynki fabryczne czy inne jeszcze elementy dziedzictwa kulturowego 
mogą być powodem naukowej refleksji i emocjonalnej dumy. Po drugie, 
jest to miasto noszące widoczne ślady koegzystencji czterech kultur: pol-
skiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej. W warunkach systemu naka-
zowo-rozdzielczego oraz centralnego sterowania to stopniowe odkrywa-
nie dziedzictwa kulturowego i problemy jego ochrony regulowały głów-
nie przyzwolenie i ochronny parasol (oba narzędzia z natury zmienne 
i niepewne) ze strony władz politycznych. Obecnie, w sytuacji nowego 
systemu państwowego (pozostawiając na boku kwestię jego wydolności 
zarówno w aspekcie prawnym, organizacyjnym, jak i finansowym) coraz 
silniej akcentowana jest potrzeba uwzględnienia w nowych strategiach 
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znaczenia lokalnych zasobów, zwłaszcza kapitału społecznego i kapitału 
kulturowego.

Jak zauważa Jacek Purchla, system ekonomiczno-społeczny musi być 
przekonujący przede wszystkim dla społeczności lokalnych w kwestii 
stosunku do dziedzictwa kulturowego, to one bowiem, obok właścicie-
li i użytkowników, stanowią najważniejsze ogniwo troski o dziedzictwo. 
Kapitał społeczny winien stać się szansą zarówno dla ochrony dziedzic-
twa kulturowego, jak i wykorzystania go jako zasobu prorozwojowego4. 
Niezależnie od definicji dziedzictwa kulturowego, na czoło zagadnień 
rozpatrywanych przez teoretyków i praktyków rozwoju wysuwa się za-
gadnienie możliwości i zdolności do wykorzystania czynnika dziedzictwa 
kulturowego w efekt ekonomiczny. 

Dziedzictwo historyczne w każdej postaci – począwszy od budynków, 
a kończąc na języku – należy do zestawu najważniejszych symboli społecz-
ności, a jego funkcja jako symbolu tożsamości zbiorowej polega na tym,  
że jednostki wchodzące w skład zbiorowości mogą się z nim identyfikować, 
uważać za swoje, mieć do niego pozytywny (znacznie rzadziej negatywny) 
stosunek emocjonalny. Trzeba jednak te symbole dookreślać, nazywać, 
nadawać im łatwo uchwytny kształt. Unikając zbędnej gloryfikacji można 
stwierdzić, że Antoni Marek Szram był kimś, kto pierwszy rozstrzygnął te 
kwestie poprzez dookreślenie i nazwanie elementów dziedzictwa miasta.

Można przyjąć, iż w miastach o długiej, ugruntowanej historycznie 
ciągłości osadnictwa procesy identyfikacji mieszkańców z miastem, 
jego przeszłością i zabytkami, są daleko bardziej zaawansowane aniżeli 
w miastach nowo powstałych lub znajdujących się jak gdyby na margine-
sie głównego nurtu życia społeczno-kulturalnego. Brak w pełni reprezen-
tatywnych wyników badań na ten temat, niemniej zgodnie z tą hipotezą 
wydaje się, że Łódź należy do miast, z którymi ich mieszkańcy stosun-
kowo słabo się identyfikują; na przykład wiedzą dużo mniej na temat jej 
historii, niż mieszkańcy Warszawy, Krakowa czy Poznania – chociaż ta 
historia jest nieporównanie krótsza. Inaczej niż w wypadku miast o dłuż-
szej, nacechowanej symboliką przeszłości, w Łodzi towarzyszy temu czę-
sto subiektywna negacja albo deprecjonowanie lokalnej tożsamości. Do-
dajmy przy tym, że o ile krakowianie, warszawianie czy poznanianie za-
wsze mogą odwołać się do powszechnie akceptowanych lub narodowych 

4 J. Purchla, Dziedzictwo a rozwój, [w:] Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa, 
Kraków 2000, s. 6.
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odnośników, o tyle łodzianie są pozbawieni takiej możliwości. Zwracał 
już na to uwagę Jan Szczepański, związany silnie z łódzkim środowiskiem 
naukowym, jednocześnie żarliwy krytyk niesłusznych, jego zdaniem, po-
glądów o łódzkiej kulturalnej ograniczoności na tle innych miast5. 

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: o ile bardziej ubogo wygląda-
łaby tożsamość i swoistość Łodzi jako miasta przemysłowego, wieloet-
nicznego lub nawet kosmopolitycznego w przeszłości, z niebagatelnymi 
tradycjami robotniczymi, gdyby nie zaraźliwy entuzjazm i konsekwencja 
w działalności takich postaci jak Antoni Szram. Szkoda, że Łódź jak dotąd 
niespecjalnie mu się odwdzięczyła, hojnie nagradzając znacznie skrom-
niejsze zasługi innych. Jeszcze wciąż jest czas, by to nadrobić.

 

5 J. Szczepański, O środowisku twórczym Łodzi, [w:] Odmiany czasu teraźniejszego, War-
szawa 1973, s. 440–451.
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Małgorzata Laurentowicz-Granas 

Jak Łódź stała się zabytkowa?

Architektura i budownictwo Łodzi, zwłaszcza drugiej połowy XIX 
wieku do lat 70. XX wieku, nie było przedmiotem szerszych badań 

i dociekań naukowych. Pojęcia historyzm i eklektyzm jeszcze w latach 
60. XX wieku w odniesieniu do architektury tego czasu były odbierane 
pejoratywnie. Historycy nie dostrzegali urody zachowanych obiektów, 
a ich klasyfikacja i ocena pozwalająca zakwalifikować określone obiek-
ty do zabytków kończyły się na klasycyzmie. Pozostałe obiekty, które 
powstały w późniejszych okresach, wzbudzały raczej niechęć, która 
wynikała z mało estetycznego najczęściej ich wyglądu, spowodowane-
go odpadającymi tynkami, uszkodzonym detalem architektonicznym, 
wieloletnimi zaniedbaniami. Do tego nie było kanalizacji, a mieszkania 
miały niski standard. Wszystko to zniechęcało, doprowadzało do wybu-
rzeń. Ponadto okres odbudowy kraju po wojnie spowodował gwałtow-
ny pęd do modernizacji i poprawienia warunków bytowych, zwłaszcza 
mieszakaniowych, a przeszkadzała temu ciasna, dość tandetna zabudo-
wa miasta, w szczególności poza centrum.

Historia Łodzi nierozerwalnie łączyła się z przemysłem włókienni-
czym, który rozwijał się od XIX wieku i upadł w latach 80. i 90. XX wieku 
wraz z kryzysem gospodarczym i transformacją kraju. Dziś tylko warto-
ściowe zespoły fabryczne zmieniają swoją funkcję użytkową, poddawane 
rewitalizacji i modernizacji, podobnie jak zachowane z czasów prosperity 
miasta wille i pałace oraz inne obiekty. Architektura Łodzi, zwłaszcza 
z drugiej połowy XIX wieku, zrehabilitowana została w latach 70. XX 
wieku i powoli, zarówno wśród badaczy, jak i decydentów, kształtowała 
się świadomość jej ochrony i zachowania od zniszczenia.
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Wiek XIX to stulecie wielkich przemian „rewolucji przemysłowej, my-
śli technicznej i intelektualnej”1. Franciszek Rawita-Gawroński tak cha-
rakteryzuje to stulecie u jego schyłku „[...] wiek dziewiętnasty to wiek 
wielkich wypadków, wielkich ludzi, wielkich wynalazków, wielkich myśli 
[…]. Każda dziedzina umysłowego życia nosi na sobie ślady tej wielko-
ści [...]. W dziedzinie ekonomicznej rozwój techniki i zastąpienie pracy 
ludzkiej pracą machin wytworzyło powoli grunt dla kwestyi socyalnej. 
Z pracą machin począł niesłychanie szybko gromadzić się kapitał pod 
najrozmaitszą formą [...]”2 To istotnie był czas rewolucji przemysłowej, 
który przyniósł zasadnicze zmiany, polityczne i gospodarczo-społeczne, 
a rozwijający się kapitalizm stworzył w hierarchii społecznej nową war-
stwę społeczną – finansjerę – wielkich potentatów przemysłowych i kla-
sę robotniczą.

Wiek XIX to epoka o dość specyficznym charakterze ze względu na roz-
łożone w czasie spektrum zmian, które zaszły w tym czasie w Europie i na 
świecie. Często nazywana jest „długim wiekiem”. Trwała bez mała 130 lat, 
a jej początek, wyznaczała rewolucja francuska w 1789 roku (w odniesie-
niu do Polski – III rozbiór w 1795 roku), zaś jej koniec to wybuch I wojny 
światowej w 1914 roku lub jej zakończenie w 1918. Karol Estreicher pisze, 
że sztuka tego czasu – „sztuka XIX wieku rodziła się w ogniu wojen napo-
leońskich i [...] była zmienna. Żyła rytmem szybkich zmian, szukającym 
wciąż nowych rozwiązań. Co ćwierć wieku pojawiały się nowe kierunki”3. 
Wiek XIX zrodził nowe idee i kierunki myślenia – romantyzm, pozytywizm, 
modernizm, zrodziły się „nowe style”. Nowy układ geopolityczny od 1870 
roku do 1914 roku to największy rozkwit i potęga krajów europejskich w hi-
storii. Kultura europejska w tym czasie była dominująca na całym świecie 
i nigdy potem już Europa nie osiągnęła takiego wpływu na świat. Był to 
okres względnej stabilizacji politycznej, szeregu reform i zmian, pojawienia 
się nowych ideologii. Doszło również do ogromnego skoku technicznego 
i wprowadzenia szeregu przydatnych i epokowych wynalazków. 

Rozwijający się w tym czasie w zawrotnym tempie przemysł wymusił 
rozwój miast i gwałtowny ruch budowlany. Powstawały znamienne dla 

1 K. Malinowski, Geneza kolekcjonerstwa, „Muzealnictwo” 1972, nr 20; Nowoczesność kolek-
cji, red. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, K. Lewandowska, Toruń 2010, s. 14, 15.

2 O. Lexiner, Wiek XIX. Obraz ważniejszych wypadków na tle cywilizacyi w dziedzinie 
historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki. Opracował według oryginału F. Rawita (Gawroński), 
1895, s. 2.

3 K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Kraków 1977, s. 482.
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XIX wieku typy budowli, odpowiadające na zapotrzebowanie społecz-
ne, ekonomiczne i kulturowe – wznoszone były gmachy parlamentów, 
teatrów, muzeów, akademii w oparciu o opisywane kanony stylów histo-
rycznych. Obok budowli oficjalnych powstawały kamienice czynszowe, 
pałace, wille, budynki mieszkalne i monumentalne fabryki w różnych 
neostylach nawiązujących do architektury historycznej – gotyku, rene-
sansu, baroku. Obok nich powstawały budowle eklektyczne, w których 
widoczne było nagromadzenie różnych przejętych motywów, zapożyczo-
nych cytatów z przeszłości, ze stylów historycznych.

Rozwijało się też budownictwo inżynieryjne, którego korzeni można 
szukać w wykorzystaniu w budownictwie nowych tworzyw – żeliwa i sta-
li. Mniej więcej od połowy XIX wieku w obiektach o oficjalnym charakte-
rze, zaczęto wprowadzać konstrukcje stalowe, które nie nawiązywały do 
architektury historycznej, a były to zazwyczaj: hale wystawowe, ogrody 
botaniczne, oranżerie, mosty, wiadukty. 

Wiek XIX to rozwój nauki, który spowodował, że wkraczała ona we 
wszystkie dziedziny życia, rozwinęły się zarówno nauki techniczne jak 
i historyczne, powstała nowa, najmłodsza dyscyplina – historia sztuki, 
która jako kierunek pojawiła się w 1813 roku na uniwersytecie w Ge-
tyndze. Wraz z nią pojawiły się pierwsze teorie związane z klasyfikacją 
sztuki, ochroną zabytków – „pomników przeszłości” i powstały pierwsze 
teorie konserwatorskie oparte na systemach estetyczno-filozoficznych 
Hegla oraz teorii Aloisa Riegla i Maxa Dvořaka czy Kamillo Boito.

Podjęte badania nad architekturą średniowiecza przez de Gervilla, 
Thomasa Rickmana, Ksawerego Krausa, a przede wszystkim Eugène’a 
Viollet-le-Duca – architekta, teoretyka, konserwatora architektury – któ-
ry zapoczątkował dość niebezpieczną metodę czystości stylowej, tzw. 
„puryzmu”, raczej dowodziły kryzysu kulturowego, a zwłaszcza kryzysu 
twórczego w architekturze, powodując jej negatywny odbiór i negatyw-
ne postrzeganie jako architektury bez stylu. Nie zmienia to faktu, że pod 
ich wpływem architekci im współcześni wskrzesili neostyle niemalże na 
całym świecie, zwracając uwagę na formę i dekorację, korzystając z goto-
wych wzorników. Obok klasycyzmu, a w zasadzie początkowo w opozycji 
do niego, zaczęły rozwijać się formy nawiązujące do gotyku, później rene-
sansu czy baroku, oparte na zainteresowaniach przeszłością, co wynikało 
z romantycznej tęsknoty za historią i nieskrępowaną naturą. 

Sformułowana w 1836 roku przez Alfreda de Musset opinia negatyw-
na dotycząca sztuki XIX wieku, mówiąca, że „Wiek nasz nie ma zupełnie 
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form. Nie odcisnęliśmy pieczęci naszego czasu [...] na niczym. Bierzemy 
ze wszystkich wieków z wyjątkiem własnego; czegoś takiego nie widziała 
żadna inna epoka”4, pokutowała przez lata. 

Były też opinie współczesnych zgoła odmienne. Na przykład architekt 
César Daly tak określił swoją postawę w 1863 roku w „Revue Générale 
de l’Architecture”: „ Architekt eklektyczny jest człowiekiem pozytywnym 
i przede wszystkim praktycznym; nie żywi entuzjazmu do żadnej epoki 
przeszłości; zatapia się w marzeniach o architekturze przyszłości. Jego 
pojęcie o architekturze jest najczęściej całkowicie materialne; dobrze bu-
dować i jak najlepiej urzeczywistniać zasady wygody oraz harmonii pla-
stycznej, a przede wszystkim zadawalać klienta, oto mniej więcej cała jego 
doktryna”5. Natomiast angielski architekt G.G. Scott, zwolennik neogoty-
ku, prezentował stanowisko diametralnie inne, uważając, że „budować raz 
w takim raz w innym stylu„ daje najbardziej prymitywny efekt6. 

Jak widać, zjawisko historyzmu i eklektyzmu w architekturze drugiej 
połowy XIX wieku jest niewątpliwie złożone, skomplikowane i wielora-
kie. Przez badaczy i teoretyków dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych 
wiecznych oceniane było różnie. Makary Górzyński dowodzi, że „ogrom-
ną rolę w ugruntowaniu i znaturalizowaniu negatywnego obrazu archi-
tektury XIX wieku, [...] odegrali przeciwstawni sobie badacze jak Niko-
laus Pevsner czy też Hans Sedlmayr. Z ich punktu widzenia architektura 
historyzmu pozostawała zawsze w negatywnej relacji do awangardowego 
paradygmatu XX stulecia – albo jako okres poprzedzający, swoiste inter-
regnum, epoka błądzenia architektury (Pevsner), albo jako etap rozwoju 
choroby europejskiej kultury (Sedlmayr)”7. Postawy te upowszechniły 
pojęcie historyzmu i przyczyniły się do dalszych gruntownych badań 
nad tą epoką, zwłaszcza pierwsza konferencja naukowa o historyzmie 
i sztukach pięknych XIX wieku, którą zorganizował Nikolaus Pevsner na 
zamku Anif w 1963 roku. Dziś już niewielu badaczy, krytyków sztuki, 
historyków sztuki i historyków badających dzieje architektury krytycznie 
ocenia budowlane dokonania wieku maszyny i pary. 

4 H. Clo uzot, Le style Louis – Napoleon III, Paryż 1939, cyt. za: M. Porębski, Styl XIX wieku, 
[w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, Warszawa 1973, s. 11.

5 P. Krakowski, Z zagadnień architektury XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, War-
szawa 1973, s. 26.

6 Tamże.
7 M. Górzyński, Ze studiów nad problemami historyzmu w polskiej historii architektu-

ry ostatniego półwiecza, PDF, s. 7, http://www.academia.edu/12409632/Ze_studiow_nad_proble-
mem_historyzmu_w_polskiej_historii_architektury_ostatniego_polwiecza. 
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Łódź przemysłowa zrodziła się na fali przemian społeczno-gospodar-
czych, nowego ładu politycznego w Europie. Na początku XIX wieku została 
zaliczona do miast fabrycznych w ramach programu modernizacji i rozwo-
ju przemysłu włókienniczego podjętego przez władze Królestwa Polskiego. 
Nastąpił gwałtowny rozwój miasta na skutek szybkiego rozwoju przemysłu. 
Łódź powstała w ciągu niecałego stulecia – z niewielkiej osady przekształciła 
się w wielkokapitalistyczne, nowoczesne miasto o swoistym charakterze, 
kulturze i obyczaju. Oczywiście wiele czynników wpłynęło na tak szybki 
rozwój, między innymi możliwości osiedlania się osadników, wykwalifiko-
wanych rzemieślników z rejonów Niemiec, Czech, Saksonii, Wielkopolski, 
Śląska i zakładania małych manufaktur na dogodnych warunkach, przywi-
leje podatkowe, polityka celna i rynki zbytu w Rosji, import nowoczesnych 
technologii, rozbudowa kolei, uwłaszczenie chłopów i napływ taniej siły ro-
boczej. Łódź już w drugiej połowie XIX wieku stała się potężnym miastem 
włókienniczym, metropolią przemysłową, największą na ziemiach polskich 
włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego i jedną z większych w Europie, na 
miarę angielskiego Manchesteru czy amerykańskiego Chicago. Powstało 
miasto wielkich nadziei, fortun i biedy. Właściciele fortun wywodzili się 
z różnych grup społecznych, niezależnie od wyznania, kultury i obyczaju. 
Pieniądz budował status społeczny, który wymagał odpowiedniej oprawy 
w postaci monumentalnych fabryk przypominających zamki warowne i luk-
susowych rezydencji wyposażonych w „przedmioty zbytku”. Rozwijający 
się przemysł wywarł zdecydowany wpływ na wygląd miasta i jego archi-
tekturę. W drugiej połowie XIX wieku dominowała architektura historyzu-
jąca i eklektyczna, która w niczym nie ustępowała budowlom tego czasu 
w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Monachium. Były to monumentalne budowle 
w stylu neorenesansowym, neobarokowym, neogotyckim lub eklektyczne – 
kamienice, budynki użyteczności publicznej, banki, hotele, szkoły, szpitale, 
charakterystyczne dla Łodzi zespoły rezydencjonalno-fabryczne, na które 
składały się fabryki, położone w bliskim sąsiedztwie domy robotnicze i rezy-
dencje właścicieli fabryk – wille lub pałace. 

W zabudowie przestrzennej miasta jeszcze w latach 70. XX wieku za-
chowane były parterowe domki tkaczy, sukienników i farbiarzy z pierwszej 
dekady XIX wieku, które łączyły funkcję mieszkalną z warsztatem. Domy 
murowane sytuowane były w centrum miasta przede wszystkim przy ulicy 
Piotrkowskiej – głównej ulicy miasta, zaś drewniane poza centrum. Uli-
ca Piotrkowska, początkowo nazywana traktem piotrkowskim, stanowiła 
kręgosłup urbanistyczny miasta i rozwijała się w sposób dynamiczny wraz 
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z jego rozwojem. Z czasem stała się centrum miasta i przejęła funkcję an-
tycznego placu centralnego8. Taki sposób zabudowy i rozwoju przestrzen-
nego Łodzi spowodował, że nigdy w układzie urbanistycznym miasta nie 
ukształtowało się klasyczne centrum z rynkiem. 

Piotrkowska z czasem stała się najdłuższą w Europie ulicą handlową, 
stanowiącą „pomnik” Łodzi rzemieślniczej, a głównie wielkoprzemysłowej 
z bogatymi kamienicami czynszowymi, bankami, hotelami, fabrykami, pa-
łacami miejskimi, budynkami wzniesionymi w różnych stylach historycz-
nych, secesji i modernizmu. Ulica stała się zespołem architektury charak-
terystycznej dla XIX wieku oraz architektury modernistycznej XX wieku.

Początki ochrony łódzkich zabytków datują się na 1962 rok, kiedy powo-
łany został urząd konserwatora miasta. Wówczas został nim historyk sztuki 
Tadeusz Byczko. Wcześniej leżała w gestii konserwatora wojewódzkiego, 
znakomitego historyka sztuki Zbigniewa Cieklińskiego, mającego wielkie 
zasługi w tej dziedzinie9, który w wielu przypadkach był bezsilny. Tak o tym 
mówi w wywiadzie: „co mogłem, to zrobiłem, wiele się zdziałać nie dało, na 
województwo i na miasto trójka nas była od zabytków, w czym jedna siła 
administracyjna. Trudności sporo, zrozumienia u władz miejskich żadne-
go. [...] Konserwator w gruncie rzeczy jest zawsze sam”10. Liczba obiektów 
chronionych była niezbyt duża, tym bardziej że świadomość „uzabytkowie-
nia” architektury XIX wieku i jej ochrona była mała. Brakowało metodycz-
nych i systemowych prac badawczych, naukowych nad architekturą XIX 

8 Ł. Kadela, Kierunki rewitalizacji XIX-wiecznych postindustrialnych obiektów zabytko-
wych i granice ingerencji dla potrzeb nowych funkcji na wybranych przykładach z Łodzi, 
„Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation” 2014, nr 39, s. 55–56. 

9 Zbigniew Ciekliński (1905–1982), najdłużej urzędujący konserwator zabytków. Absolwent UJK 
we Lwowie, historyk sztuki, krajoznawca, konserwator, wykładowca, przewodnik, w 1945 r. został 
mianowany pierwszym wojewódzkim konserwatorem zabytków woj. łódzkiego i na tym stanowi-
sku pracował do przejścia na emeryturę w 1970 r. Miał ogromne zasługi w ratowaniu zabytkowych 
obiektów na terenie woj. łódzkiego i Łodzi. „Był nestorem służby konserwatorskiej, a jego działal-
ność stała się już dzisiaj częścią historii konserwatorstwa i muzealnictwa polskiego. Współpracował 
ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, którego był jednym z założycieli, z Muzeum Historii Miasta 
Łodzi oraz z łódzką Desą. Chętnie służył młodszym kolegom pomocą, bogatym doświadczeniem 
zawodowym i olbrzymią wiedzą. Był człowiekiem skromnym, pełnym humoru, bez reszty od danym 
idei ochrony zabytków. Już w 1950 r. Zbigniew Ciekliński zorganizował w Łodzi pierwsze Biuro 
Projektów PP Pracowni Konserwacji Zabytków, jako filię PKZ Oddziału Warszawskiego, którego był 
głównym konsultantem i współtwórcą dokumentacji konserwatorskich. W biurze tym, mieszczącym 
się początkowo w prywatnym mieszkaniu inż. Stanisława Jańca, jego przyjaciela i współpracownika, 
powstawały pierwsze projekty odbudowy i rekonstrukcji zabytków oraz liczne inwentaryzacje, które 
w późniejszym okresie stały się cennym dokumentem, zwłaszcza zabytków już nie istniejących”. Cyt. 
za: M. Pracuta, Mgr Mieczysław Ciekliński (1905–1982), „Ochrona Zabytków”1983, nr 36/3–4 
(141–143), s. 281.

10 A. Chowański, Łódź dla zabytków pół serca, „Kierunki” 1972, nr 46(856). 
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wieku, tym bardziej że cezura czasowa pozwalająca na klasyfikację obiektu 
jako „pomnika przeszłości” kończyła się na początku XIX wieku na klasycy-
zmie. Dlatego też mimo podejmowanych różnych wysiłków zmierzających 
do ochrony zabytków, wyburzono w Łodzi sporo starej zabudowy, prze-
grano plac Wolności, wyburzając zabytkowe jatki z pierwszej połowy XIX 
wieku budowane przez znakomitego architekta pochodzenia włoskiego, 
przedstawiciela klasycyzmu Henryka Marconiego. Takich wyburzeń i kon-
serwatorskich zaniechań było więcej, choć Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
wspierały działania konserwatorów, popularyzując historię i zabytki Łodzi, 
prowadząc szeroką akcję uświadamiania społeczności, by obalić pokutujący 
pogląd, że nowoczesność to nie tylko wyburzenia, ale konserwacja, rewalo-
ryzacja tego, co ocalało, i jak obiegowo mówiono: „pielęgnacja rupieci”. 

W środowisku historyków sztuki toczyły się spory i pokutowała nadal 
doktryna stworzona przez autorytety dziewiętnastowieczne, jak i póź-
niejsze, że sztuka XIX wieku jest sztuką kiczu, bezguścia i bezstylowości. 
Trudno było walczyć z taką postawą. Dopiero „odkrycie” przez Mieczysła-
wa Wallisa secesji w 1967 roku poprzez wydanie książki pod tytułem Se-
cesja, w której zostały przywołane znakomite przykłady budowli europej-
skich i polskich, a w dużej mierze łódzkich, spowodowało, że zaintereso-
wanie władz miasta i badaczy – historyków sztuki architekturą XIX wieku, 
zwłaszcza drugiej połowy, stało się faktem. Późniejsze badania nad dzieja-
mi architektury łódzkiej, jak też szersze podejście do jej ochrony uwzględ-
niające nie tylko ochronę i konserwację poszczególnych obiektów czy też 
zespołów, ale „obrazu całego miasta, w skład którego wchodzą harmonijnie 
przedmioty większego i mniejszego znaczenia”, jak pisał już w 1909 roku 
znakomity konserwator, zabytkoznawca Stanisław Tomkiewicz11.

Nic w historii nie jest hermetycznie odcięte, jak pisał Jan Białostocki 
we wstępie do wydawnictwa zawierającego materiały po sesji naukowej 
Stowarzyszenia Hisrtoryków Sztuki Sztuka 2 połowy XIX wieku. Nauka 
nie znosi stagnacji, zatem historia musi mieć swoją ciągłość, podobnie 
jak kultura, która jest „jako ciąg niezliczonych strumieni nazywanych 
przez Georga Kublera (amerykańskiego historyka sztuki) „połączonymi 
rozwiązaniami problemów”12. Dlatego też Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki kolejną doroczną XXI sesję naukową poświęconą różnym zagad-

11 H. Pieńkowska, Próba rozszerzenia pojęcia zabytek w powiązaniu z rozwojem nauki o ochro-
nie środowiska i architekturze krajobrazu, [W:] Dzieło sztuki i zabytek, Warszawa 1976, s. 39

12 J. Białostocki, Sztuka przed stu laty. Wprowadzenie, [W:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, 
Warszawa, 1973, s. 9
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nieniom sztuki na przestrzeni lat, sztuce drugiej połowy XIX wieku, zor-
ganizowało w 1971 roku w Łodzi. W mieście, które w owym czasie było 
swego rodzaju rezerwatem dziewiętnastowiecznej architektury nieznisz-
czonej w czasie działań II wojny światowej. W architekturze łódzkiej 
w zasadzie nie było większych nawarstwień stylowych, łatwo więc było 
prześledzić jej rozwój w ciągu całego stulecia. Zachował się wówczas 
jeszcze niemal nienaruszony układ przestrzenny, z parterowymi domami 
rzemieślniczymi dla tkaczy i prządków obok monumentalnych budowli 
zróżnicowanych pod względem typu budynków, ich przeznaczenia oraz 
standardu. Były to kamienice czynszowe, hotele, banki, domy handlowe, 
pałace miejskie – siedziby mieszkalne finansjery łódzkiej i budynki fa-
bryczne. Rok 1970 był rokiem przełomowym w ochronie łódzkiego dzie-
dzictwa, rokiem, w którym trzy wydarzenia miały zasadniczy wpływ na 
konserwatorskie działania i podejmowane decyzje przez władze Łodzi. 
Po pierwsze, w maju tegoż roku na stanowisko miejskiego konserwato-
ra zabytków powołano młodego historyka sztuki Antoniego Szrama, po 
drugie, środowisko historyków sztuki, konserwatorów, zabytkoznawców 
rozpoczęło intensywną batalię o architekturę drugiej połowy XIX wieku. 
I po trzecie, w Poznaniu odbyła się pierwsza konferencja naukowa po-
święcona temu zagadnieniu, a w Łodzi – poświęcona sztuce tego czasu13. 

I tak w połowie 1970 roku w aurze zainteresowania historią Łodzi 
i większej przychylności władz Antoni Szram rozpoczął na szeroką skalę 
działania związane z dokumentowaniem, inwentaryzowaniem, kwalifikacją 
zabytków Łodzi w celu stworzenia nowego spisu zabytków. Powstaje wów-
czas bardzo ważne opracowanie – konserwatorskie studium historyczno-
-urbanistyczne oraz spis architektury i budownictwa zabytkowego Łodzi 
M. Łódź – ocena wartości zabytkowego układu przestrzennego i ustale-
nie ogólnych wniosków urbanistyczno-konserwatorskich.14 Studium było 
pierwszą próbą wyznaczenia stref ochrony konserwatorskiej postulują-
cych zachowanie najbardziej wartościowych historycznie założeń urbani-
stycznych i architektonicznych miasta XIX wieku15. Autorzy starali się tym 

13 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy ochrony architektury najnowszej 1850 – 
1939, w której A. Szram zabierał głos w dyskusji. 

14 Studium opracowane przez arch. Wacława Balda, arch. Henryka Jaworowskiego, dr Irenę 
 Popławską, jego konsultantem naukowym był doc. dr hab. Wojciech Kalinowski. Opracowanie 
uwzględniało nowy spis zabytków architektury i budownictwa oraz wytyczało strefy ochrony kon-
serwatorskiej, określając je w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi.

15 Materiały z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi, Łódź 1975, s. 3–6, 68. Studium zostało opublikowane drukiem: W. Bald, H. Jawo-
rowski, I. Popławska, Rozwój przestrzenny Łodzi. Strefy ochrony konserwatorskiej, Łódź 1974.
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opracowaniem przełamać przekonanie, że Łódź nie jest „symbolem złej 
epoki nie wnoszącej nic twórczego”16. Dokonali w nim przewartościowania 
tej złej opinii, pokazując, że w zabudowie Łodzi mamy realizacje unikal-
nych zespołów autentycznych, niezmienionych przez lata, jak na przykład 
zespół budynków mieszkalnych dla robotników Księży Młyn, ulice: Piotr-
kowską i Moniuszki, zespół rezydencjonalno-fabryczny I.K. Poznańskiego 
lub K. Scheiblera17. Opracowanie to wraz z nowym spisem zabytków po-
służyło konserwatorowi do stworzenia nowego rejestru zabytków miasta 
oraz opracowania założeń programu konserwatorskiego Łodzi, a także 
szczegółowego planu działań i wytycznych konserwatorskich18. 

Nowy program, który był dość rewolucyjny, bowiem obejmował mia-
sto z wytyczonymi strefami ochrony konserwatorskiej i zmianą dotych-
czasowych użytkowników w niektórych obiektach, został przez władze 
administracyjne miasta i władze polityczne zatwierdzony do realizacji 
w 1972 roku. Przepustką do tej decyzji była pierwsza Rada Ochrony 
Zabytków19 poświęcona klasyfikacji i ochronie zabytków oraz XXI sesja 
naukowa SHS z 1971 roku, która ugruntowała pozycję konserwatora za-
bytków, jak też wartość historyczną zabytków miasta. 

Na pierwszym posiedzeniu rady dr Irena Popławska, współautorka 
studium, przedstawiła charakterystykę zinwentaryzowanych zespołów 
i poszczególnych obiektów, która była podstawą do ich oceny, kategory-
zacji w grupach i włączenia w nową ewidencję. Ich ocena i kwalifikacja 
pozwoliły na włączenie ich w poszczególne strefy ochrony konserwator-
skiej oraz stworzenia odpowiednich warunków adaptacyjnych, co wiąże 
się ze zmianą użytkowników w wielu obiektach zabytkowych i wykorzy-
stania ich w nowej funkcji społecznej20. 

To pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Zabytków miało kapitalne 
znaczenie, bowiem po raz pierwszy rozpoczęto na szeroką skalę dysku-

16 W. Walczak, Wstęp [w:] W. Bald, H. Jaworowski, I. Popławska, Rozwój przestrzenny Łodzi. 
Strefy ochrony konserwatorskiej, Łódź 1974 (strony nienumerowane).

17 Tamże.
18 Nieco wcześniejszą próbą całościowego ukazania rozwoju przestrzennego Łodzi przemysło-

wej była praca Marka Kotera Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa 
1969.

19 14 grudnia 1970 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie I Rady Ochrony Dóbr Kultury 
m. Łodzi. Posiedzenie rady było przede wszystkim poświęcone weryfikacji nowego spisu łódzkich 
zabytków, ich znaczenia w szerokim ujęciu, odnoszącego się zarówno do zabytku sztuki, jak i zabyt-
ku kultury materialnej, a więc również zabytku nieruchomego, czyli architektury i budownictwa 
przemysłowego.

20 Materiały z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w Łodzi, Łódź 1975, s. 4–5.
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sję związaną z problemami ochrony konserwacji dziewiętnastowiecznej 
architektury i całych zespołów urbanistycznych w mieście. W posiedzeniu 
tym udział wzięli przedstawiciele nauki, władz partyjnych i administracyj-
nych miasta, przedstawiciele resortowego ministerstwa oraz społecznicy 
i reprezentanci różnych instytucji kultury, dzięki którym mogła się odbyć 
– po przedstawieniu materiału konserwatorskiego – szeroka dyskusja 
merytoryczna. Wzięli w niej udział zaproszeni goście – autorytety i znaw-
cy w dziedzinie architektury, urbanistyki, historii sztuki, muzealnictwa, 
ochrony zabytków, między innymi Mieczysław Ptaśnik, dyrektor Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, oraz prof. Woj-
ciech Kalinowski z Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akade-
mii Nauki. Łódzkie środowisko naukowe reprezentowali przedstawiciele 
różnych specjalności i instytucji: inż. arch. Eugeniusz Budlewski – główny 
architekt m. Łodzi; Krzysztof Karski reprezentujący Towarzystwo Urbani-
stów Polskich Oddział w Łodzi; Ryszard Stanisławski – dyrektor Muzeum 
Sztuki w Łodzi; Krystyna Kondratiuk – dyrektor Muzeum Historii Włó-
kiennictwa w Łodzi; jego wicedyrektor dr Adam Nalik, wybitny specjalista 
konserwacji tkanin zabytkowych; prof. Konrad Jażdżewski – dyrektor Mu-
zeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi; prof. Zdzisław Głowac-
ki – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź Mieczysława Ptaśnika, który 
podkreślił, jak ważne zadanie stoi przed Radą Ochrony Dóbr Kultury m. 
Łodzi, konserwatorem zabytków m. Łodzi, Architektem Miasta, a przede 
wszystkim decydentami, przed władzami miasta „[...] które zdają sobie 
sprawę z tego, że w Łodzi znajduje się bardzo wiele cennych obiektów 
architektury XIX-wiecznej – a więc tej architektury, która właśnie w tym 
mieście stanowi o jego charakterze i posiada walory autentycznej zabytko-
wości. [...] właśnie tutaj istnieje największa potrzeba przedyskutowania 
zarówno problemów lokalnych, jak też koncepcji i rozwiązań, które nurtu-
ją środowisko architektoniczne i konserwatorskie na terenie całego kraju. 
[...] właśnie tutaj – na terenie łódzkim sprawą niezwykle istotną jest nie 
tylko problem ochrony pałaców – siedzib przemysłowców [...]. Myślę o ar-
chitekturze przemysłowej [...], która związana jest zarówno z miejscem 
pracy, jak i z miejscem zamieszkania klasy robotniczej, kształtującej się 
na naszych ziemiach w okresie kapitalizmu. Zachowanie zabytków prze-
szłości – obiektów zabytkowych w rozwoju współczesnym miasta odgry-
wa znaczącą rolę, bowiem bez nich miasto straci charakter”21. Podkreślał,  

21 Materiały z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w Łodzi, Łódź 1975, s.17.
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że w nowej strukturze i nowej funkcji miasta muszą znaleźć odpowiednią 
rolę i „muszą ją odegrać poprzez właściwe zagospodarowanie i wyeks-
ponowanie wartości historycznych. Łódź nie będzie skansenem – bę-
dzie miastem rozwijającym się i najistotniejszą sprawą jest utrzymanie 
charakteru zabytkowego centrum, znalezienie nowej funkcji dla wielu 
obiektów, które powinny uzyskać pełną aprobatę społeczeństwa jako 
obiekty świadczące o przeszłości i tradycjach miasta”22. Podczas dysku-
sji padło wiele ważnych uwag, które zostały wzięte przez konserwatora 
pod uwagę w dalszych opracowaniach założeń ochrony konserwatorskiej 
miasta. Takim głosem może być apel dyrektora Muzeum Sztuki Ryszarda 
Stanisławskiego, by otoczyć znaczną opieką trzy cmentarze – katolicki 
i ewangelicki oraz żydowski, a nie tylko wprowadzone do Spisu pojedyn-
cze obiekty, jak mauzoleum Karola Scheiblera czy Poznańskich. „Wszyst-
kie te cmentarze mają doniosłą wartość historyczną i emocjonalną. [...] 
Na cmentarzach istnieje wielka liczba przepięknych, cudownych w swej 
formie zabytków sztuki w postaci krat, które rdzewieją, które znikają 
bezpowrotnie. Są to ogrodzenia secesyjne na skalę nie tylko łódzką czy 
polską – ale europejską, a nawet światową”23. Zaś prof. dr hab. arch. Woj-
ciech Kalinowski, przedstawiciel Instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk, zwrócił uwagę na dość istotny problem w we-
ryfikacji architektury dziewiętnastowiecznej. W ustalaniu kryteriów za-
bytków Łodzi nastąpił zasadniczy zwrot i do nowego wykazu włączone 
zostały obiekty przemysłowe, których brak było w Spisie Zabytków Ar-
chitektury z 1964 roku24. W styczniu 1971 roku został ogłoszony nowy 
spis zabytków obejmujący około 230 obiektów.

Do realizacji tych zadań powołane zostało Biuro Badań i Dokumenta-
cji Zabytków jako merytoryczne zaplecze konserwatora zabytków oraz 
Pracownie Konserwacji Zabytków jako baza techniczna do realizacji 
prac remontowych, projektowych, konserwacji dzieł sztuki. Na fali dys-
kusji, zmagań konserwatorskich związanych między innymi z estetyką 
budynków, zwłaszcza przy głównej ulicy miasta, Piotrkowskiej, w 1972 
roku zapadła decyzja o powołaniu stanowiska naczelnego plastyka mia-
sta w randze zastępcy głównego architekta, swoją działalność rozpoczął 
z początkiem 1973 roku25.

22 Tamże.
23 Tamże, s. 22–23.
24 Tamże, s. 19.
25 A. Chowański, Łódź dla zabytków pół serca, „Kierunki” 1972, nr 46(856).
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Pierwszym zadaniem nowo powołanego Biura Badań i Dokumentacji 
Zabytków było przygotowanie programu ochrony zabytków miasta oraz 
opracowanie wytycznych konserwatorskich związanych z rewaloryza-
cją ulicy Piotrkowskiej, dla projektantów i właścicieli lokali użytkowych 
mieszczących się w parterach budynków26.

Do Łodzi ściągnięci zostali specjaliści – historycy sztuki, konserwato-
rzy dzieł sztuki i zabytkoznawcy, głównie absolwenci Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym 
czasie środowisko historyków sztuki było dość skromne. Katedra Histo-
rii Sztuki przy Uniwersytecie Łódzkim powołana została w 1945 roku, 
a już w 1952 roku zawieszono studia magisterskie, został tylko zakład, 
który prowadził dla studentów wykłady uzupełniające, w ramach nauk 
pomocniczych. Zakład zlikwidowano ostatecznie w 1968 roku. Nato-
miast pierwsi absolwenci tego kierunku powołali komitet założycielski 
i w 1953 roku powstał Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki, który początkowo liczył około 20 członków, ale zawsze był dużym 
wsparciem dla konserwatora i stanowił opiniotwórczy autorytet. Warto 
tu przypomnieć kilka osobowości, które zasłużyły się i zapisały wielki-
mi zgłoskami w panteonie historyków sztuki, którzy przyczynili się do 
wzmacniania świadomości wśród łodzian o wartości łódzkiej architektu-
ry i sztuki. Byli to: Mieczysław Wallis, Henryk Anders, Halina Zawilska, 
Janina Ładnowska, Krystyna Kondratiuk, Adam Nahlik, Wanda Nowa-
kowska, Irena Popławska, Jacek Ojrzyński, Janina Ładnowska, Mieczy-
sław Potemski, Anna Łabęcka, Regina Marquardt. To oni byli pierwszymi 
ambasadorami prac badawczych nad sztuką XIX wieku, ogniskujących 
się wokół pracowników Muzeum Sztuki. Muzeum prowadziło akcję za-
bezpieczania mienia pofabrykanckiego po II wojnie światowej. Wśród za-
bezpieczonych dzieł sztuki były też obiekty dziewiętnastowieczne: dzieła 
sztuki, które podlegały siłą rzeczy opracowaniu i ochronie. Tworzyły one 
wraz z innymi obiektami gromadzone przez łódzkich mecenasów sztuki 
kolekcje, które stały się też przedmiotem opracowań nad historią miasta 
i jej kultury. W muzeum w 1946 roku utworzony został Dział Tkactwa, 
którego kierownikiem była Krystyna Kondratiuk. To ona wywalczyła usa-
modzielnienie się działu, na bazie którego powstało w 1955 roku Mu-
zeum Historii Włókiennictwa Oddział Muzeum Sztuki z siedzibą w Białej 
Fabryce Ludwika Geyera, kompleksie klasycystycznych budynków, bę-

26 Maszynopis w posiadaniu autorki artykułu.
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dących jednym z ciekawszych i piękniejszych w Polsce zabytków archi-
tektury przemysłowej wpisanych do rejestru. Po wyprowadzeniu Zakła-
dów Przemysłu Bawełnianego im. F. Dzierżyńskiego obiekt po remoncie 
i adaptacji na cele muzealne był jednym z pierwszych zabytków ocalo-
nych od degradacji. Od 1960 roku oddział stał się samodzielną placówką 
– Muzeum Historii Włókiennictwa. To pracownicy tej placówki podjęli 
badania nad historią przemysłu włókienniczego i dołożyli swoją cegiełkę 
w upowszechnianiu i budowaniu tożsamości miasta. Powoli dzięki tym 
pierwszym i pionierskim pracom zaczęła wzrastać świadomość, że mia-
sto ma ciekawą historię oraz obiekty zróżnicowane stylowo o wartości 
historycznej i walorach artystycznych. 

Wystawa fotograficzna Zabytkowa Architektura i Budownictwo 
Przemysłowe Łodzi, która towarzyszyła XXI sesji naukowej SHS Sztuka 
2 połowy XIX wieku w salonie wystaw czasowych BWA przy ulicy Piotr-
kowskiej 89, była nie tylko dla uczestników sesji, ale i dla łodzian wyda-
rzeniem. Po raz pierwszy można było zobaczyć w innym świetle architek-
turę, budynki, które codziennie mijamy. Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, wzbudziła wiele dyskusji w kręgu specjalistów i nie 
tylko27. Zaprezentowany został ciekawy wybór obiektów u wielu fotogra-
fików, a zwłaszcza Andrzeja Wacha28, która była nie tylko dokumentacją, 
ale miała walor artystyczny. Ekspozycja została ciekawie zaaranżowana 
przez prof. Jerzego Derkowskiego, wówczas młodego asystenta Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (późniejszego dyrektora Instytu-
tu Form Przemysłowych i prorektora tej uczelni).

Ta artystyczno-dokumentacyjna kreacja z pewnością przyczyniała 
się do zmiany świadomości w postrzeganiu budynków zróżnicowanych 
stylowo, które poddane konserwacji mogą zyskać na swoim wyglądzie, 
zmieniając czy też wpływając na ogólną estetykę miasta i naszego oto-
czenia. 

Po tych pierwszych działaniach Antoniego Szrama, które oczywiście 
były upowszechniane przez media – prasę i telewizję, filmy dokumen-

27 Patrz: L. Krzyżanowski, Wystawa konserwatorska „Zabytkowa architektura i budownic-
two przemysłowe Łodzi”, „Ochrona Zabytków” 1972, nr 1; Scenariusz wystawy przygotowany 
przez Antoniego Szrama, konserwatora zbytków miasta, i Wojciecha Walczaka, dyrektora Biura Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków.

28 Andrzej Wach (1942–2012), fotoreporter „Dziennika Łódzkiego”, znakomity fotografik, wielki 
miłośnik Łodzi, utrwalał sceny z łódzkich ulic, podwórek, dworców, targowisk, wydarzeń kultural-
nych, społecznych i politycznych, był wszędzie, gdzie coś się działo; pokazywał Łódź prawdziwą, bez 
upiększeń, potrafił znakomicie oddać specyfikę i charakter miasta.
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talne oraz różne środowiska architektów, historyków sztuki, plastyków 
– klimat wokół ochrony łódzkich zabytków stawał się coraz bardziej ko-
rzystny, tym bardziej że pierwsze druki ulotne związane z różnymi dzia-
łaniami na rzecz ochrony zabytków – plakaty, ulotki, foldery drukowane 
w dużym nakładzie – również przyczyniały się do popularyzacji tych dzia-
łań. Autorem tej pierwszej wizualnej oprawy reklamowej był znakomity 
artysta Ryszard Kuba Grzybowski, który stworzył znakomity zespół dru-
ków ulotnych, bardzo charakterystyczny i przemawiający do wyobraźni 
odbiorcy. 

Ważną rolę w ochronie zabytków, jak i działalności konserwatorskiej 
odgrywali społecznicy. Ogniwami łączącymi działania konserwatorskie, 
wynikające z administracyjnego niejako obowiązku w zakresie realiza-
cji zadań wraz z upowszechnieniem i popularyzacją poprzez organizację 
konferencji naukowych, sesji, seminariów, wydawnictw, stawały się: To-
warzystwo Przyjaciół Łodzi i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Ich 
członkowie z dużym poświęceniem oddawali się idei ochrony i populary-
zacji zabytków łódzkich. To oni byli współorganizatorami spotkań, wycie-
czek i wszelkich działań konserwatora zmierzających do upowszechnie-
nia bieżących jego zadań, by świadomość społeczna była jak najszersza 
i pogłębiona o wiedzę wynikającą z najnowszych badań. Antoni Szram 
bardzo cenił działalność społecznych opiekunów zabytków, bowiem wy-
nikała ona z tradycji sięgających jeszcze XIX wieku, kiedy to w okresie 
zaborów kształtowały się pierwsze doktryny konserwatorskie. Mimo nie-
sprzyjających warunków politycznych, środowiska naukowe, społeczni-
cy – wszyscy oni rozumieli, że dzięki ocalaniu zabytków zachowana zo-
stanie ciągłość kultury, podtrzymany będzie kult tradycji i wzmocnione 
poczucie polskości. Dziś, patrząc z perspektywy, można ocenić pierwsze 
dokonania w zakresie ochrony łódzkiej architektury jako mało doskonałe. 
Działania konserwatora oscylowały między wyborem zgodnym z przeko-
naniem, poprawnością zawodową i obiektywną, naukową oceną i kwali-
fikacją obiektu a kompromisem wynikającym z twardej rzeczywistości, 
która wiązała się z politycznym nakazem, presją czasu wspartą hasłem 
nowoczesności i modernizacji życia ludzi pracy. Dodatkowym proble-
mem były budynki fabryczne, w których trwała produkcja i hale również 
musiały podlegać modernizacji. Ten trudny czas walki o uzabytkowienie 
Łodzi dziś przynosi rezultaty.
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Małgorzata Laurentowicz-Granas

Antoni Szram w trzech odsłonach –  
konserwator zabytków, muzealnik, animator kultury

W        środowisku znany jest jako Marek, Antek, Antoni. Oficjalnie Antoni 
Szram, doktor nauk historycznych Wydziału Filozoficzno-Historycz-

nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szram to łodzianin z wyboru. Historyk sztuki, konserwator zabytków, 

muzealnik, publicysta, animator kultury, wielki miłośnik Łodzi i jej popu-
laryzator, mający w swoim dorobku wiele prac naukowych i popularnych 
związanych z architekturą, historią i sztuką Łodzi i jej twórców. W spo-
sób szczególny zainteresowany architekturą i budownictwem okresu Ło-
dzi przemysłowej drugiej połowy XIX i początków XX wieku. To barwna 
osobowość, nietuzinkowa i kontrowersyjna, twórcza i wizjonerska, am-
bitna i uparta, charyzmatyczna i nieco szalona, analityczna, pragmatycz-
na i konsekwentna. Partyjny, politycznie nieuwikłany i niezaangażowany, 
ale zawsze zatroskany o uzabytkowienie Łodzi. Jego przynależność do 
PZPR-u była narzędziem, sposobem do osiągania założonego celu i re-
alizacji przedsięwzięć, które dla wielu były niewykonalne. Często, mimo 
sprzeciwu władz, konsekwentnie walczył o słuszność sprawy na rzecz 
ochrony zabytków Łodzi i budowania tożsamości kulturowej miasta. 
Wielość talentów Anntoniego Szrama, a może przede wszystkim umie-
jętność rozumienia sposobu myślenia decydentów i urzędników każdego 
szczebla w czasach PRL-u, sprawiała, że potrafił ich przekonać do swoich 
racji, pomysłów i idei, czasami używając argumentów o ideologicznym 
zabarwieniu. Stosował retorykę właściwą dla swego czasu, taką, która 
ułatwiała mu osiągnięcie celu. Miał duże wyczucie sytuacji i ogromną 
intuicję, potrafił słuchać i wyciągać odpowiednie wnioski. Wychodząc 
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z założenia, że cel uświęca środki, a władza ma zawsze rację, używał 
takich argumentów i przedstawiał tak, że przyjmowane były jako ich wła-
sne. W taki sposób wygrywał wiele trudnych spraw. Język poprawności 
politycznej towarzyszył mu zarówno w latach 70., jak i 80.

W Łodzi, jak twierdzi, znalazł się przypadkiem. Kiedy w 1964 roku 
został magistrem historii sztuki, w PRL-u nie obowiązywał już nakaz pra-
cy i wydawać by się mogło, że powinien zostać w Poznaniu i tam szukać 
zajęcia. Jednak znalazł je z dala od domu, w Baranowie, gdzie organizo-
wane było Muzeum Zagłębia Siarkowego. Jadąc do miejsca nowej pracy, 
jak mówi, wysiadł w Łodzi. Praca w nowo tworzącej się placówce nie-
wątpliwie była wyzwaniem, jednak karierę zawodową rozpoczął w Łodzi 
jako asystent w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Zajmował się 
dokumentowaniem i inwentaryzacją różnorodnych przedmiotów, w tym 
„dzieł sztuki” wytworzonych przez więźniów gmachu będącego niegdyś 
więzieniem, a teraz siedzibą muzeum. Z pamiątek po ofiarach represji 
i przemocy stały się one obiektami muzealnymi. Następnie przez pięć 
lat pracował jako starszy inspektor w Wydziale Kultury Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej, zajmując się tam głównie sztuką ludową 
i współczesną. W arkana pracy urzędniczej wprowadzała go między in-
nymi Anna Rachowska, artysta plastyk, starszy inspektor ds. wspierania 
twórczości ludowej1. Tam też zetknął się z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków Zbigniewem Cieklińskim, historykiem sztuki, dzięki któremu 
problemy ochrony zabytków i działania konserwatorskie stały mu się bli-
skie. 

W 1970 roku powołany został na urząd Konserwatora Zabytków m. 
Łodzi i pełnił tę funkcję przez pięć lat. Był wówczas chyba najmłod-
szym konserwatorem w Polsce, miał 29 lat i niezbyt długi staż zawodo-
wy. Drzwi do awansu otworzyły mu zarówno praca w Wydziale Kultury 
i Sztuki w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie zdobył do-
świadczenie w sferze administracji państwowej, jak też przynależność 
partyjna. Historyk sztuki obdarzony zaufaniem władzy, pełen pomysłów, 
o charyzmatycznej osobowości, wzbudził sympatię, szybko zyskał uzna-
nie w środowisku historyków sztuki i architektów. 

A jego wkład w ochronę dziedzictwa Łodzi jest nie do przecenienia. 
To on stworzył pierwszy program konserwatorski ochrony miasta, roz-

1 Anna Rachowska – artysta plastyk, absolwentka PWSSP w Łodzi, członek Łódzkiego Oddzia-
łu Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Była zasłużonym działaczem kultury zwłaszcza w dziedzinie 
twórczości ludowej. Zmarła w marcu 2014 r. w Łodzi.
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począł na szeroką skalę inwentaryzowanie, dokumentowanie i klasyfiko-
wanie łódzkiej architektury XIX i początków XX wieku. Stworzył nowy 
rejestr zabytków architektury i budownictwa przemysłowego, wpisując 
ponad 200 obiektów. W kompleksowym programie konserwatorskim 
ochrony miasta określił założenia związane ze zmianą użytkowników, 
remontami konserwatorskimi poszczególnych obiektów, rewaloryzacją 
dzielnic i całych zespołów urbanistycznych, na przykład ulic Piotrkow-
skiej i Moniuszki, placu Wolności, zabudowy przemysłowej Księżego 
Młyna oraz architektury cmentarzy. Wytyczył też kierunki ochrony i za-
chowania wyposażenia hal fabrycznych, aptek, mieszkań, willi i pałaców, 
budynków użyteczności publicznej.

Wytyczony program zaprezentowany na XXI Ogólnopolskiej Sesji Na-
ukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Sztuka 2 połowy XIX wie-
ku, która odbywała się w Łodzi w listopadzie 1971 roku, został przyjęty 
z uznaniem, a Łódź została uznana za miasto zabytkowe o interesującej 
architekturze z dużą szansą rozwoju2. 

Powoli rozpoczynał się proces rewitalizacji, w wielu obiektach na-
stąpiły zmiany użytkowników, przeprowadzono remonty i konserwację 
wnętrz. Budynki odzyskały dawną świetność i stały się placówkami kul-
tury, na przykład willa Herbsta stała się muzeum wnętrz drugiej połowy 
XIX wieku (Oddział Muzeum Sztuki); secesyjna willa Kindermana przy 
ulicy Wólczańskiej 31/33 z przedszkola przeobraziła się w galerię sztuki, 
pałac Poznańskich przy ulicy Ogrodowej, w którym przez lata mieścił się 
Urząd Wojewódzki, stał się siedzibą Muzeum Historii Miasta Łodzi, pałac 
Scheiblera zamienił się w Muzeum Kinematografii, dawny bielnik przy 
ulicy 8 Marca stał się siedzibą PP Pracowni Konserwacji Zabytków. 

Do realizacji tych założeń z jego inicjatywy powołane zostało w 1972 
roku Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, a rok później łódzki oddział 
PP Pracowni Konserwacji Zabytków, który miał zabezpieczać front prac 
specjalistycznych – budowlanych w zabytkowych obiektach, prac kon-
serwatorskich we wnętrzach czy też konserwacji dzieł sztuki. Wokół tych 
instytucji skupił środowisko historyków sztuki, konserwatorów, architek-
tów, urbanistów, plastyków, sprowadzając do Łodzi znakomitych specja-
listów, głównie absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 
(konserwatorów dzieł sztuki i zabytkoznawców) oraz historyków sztuki, 

2 A. Szram, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świetle zagadnień zabytko-
wej architektury łódzkiej XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku: materiały sesji Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki, Łódź listopad 1971, red. T. Hrankowska, Warszawa 1973.
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absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś 
z perspektywy czasu można go nazwać prekursorem i wizjonerem. Wiele 
jego wizji nakreślonych w programie nie straciło na swej aktualności, 
stały się fundamentem dzisiejszych działań związanych z rewitalizacją 
zespołów i architektury Łodzi.

To dzięki niemu oraz grupie entuzjastów, nielicznej wówczas grupie 
historyków sztuki skupionej wokół Muzeum Sztuki i Stowarzyszenia Hi-
storyków Sztuki, architektów, pracowników Biura Badań i Dokumentacji 
Zabytków, a także Pracowni Konserwacji Zabytków, Łódź stała się mia-
stem zabytkowym, w którym doceniono i nobilitowano architekturę XIX 
i XX wieku, a łódzkie obiekty stały się dziedzictwem narodowym – Po-
mnikiem Historii. Tu należy też wspomnieć, że w tamtym czasie w Ło-
dzi aktywnie działało Stowarzyszenie Historyków Sztuki, które było opi-
niotwórcze i stanowiło duże wsparcie dla konserwatora. 

Wszystko, co robił na rzecz miasta i ochrony jego dziedzictwa, wyma-
gało wielu wyrzeczeń, a przede wszystkim umiejętności w pokonywaniu 
różnorodnych przeszkód, zjednywaniu sobie zwolenników i przekony-
waniu do proponowanych inicjatyw oraz idei różne gremia i środowi-
ska. Sympatię zyskał też w środowisku teatralnym i filmowym, w które 
wprowadziła go pierwsza żona „piękna Halusia” – Halina Morawska-Ki-
jowska, teatrolog, kierownik literacki w teatrach, dziennikarka i aktorka. 
Zaś w gronie artystów plastyków dał się poznać, gdy z końcem lat 60. 
XX wieku jako pracownik Urzędu Wojewódzkiego zajmował się krytyką 
sztuki. Jako historyk sztuki pisał wstępy do katalogów, recenzje, artykuły. 
Pisywał do łódzkich gazet codziennych, początkowo głównie do „Głosu 
Robotniczego”, nieco później do tygodnika kulturalno-społecznego „Od-
głosy”. Wraz z Gustawem Romanowskim redagowali w „Głosie Robotni-
czym” i „Odgłosach” kolumny poświęcone twórczości plastycznej. Szram 
publikował na ogół recenzje z wystaw bądź teksty krytyczne odnoszące 
się do stanu łódzkiego wystawiennictwa lub ruchu artystycznego w Ło-
dzi. Z dziennikarską pracą łączyły się również wyjazdy zagraniczne, mię-
dzy innymi do Paryża lub Lipska; powstawały z nich relacje i reportaże, 
oczywiście odnoszące się do zagadnień związanych ze sztuką, muzeal-
nictwem czy architekturą. W jednym z artykułów z 1969 roku tak pisał 
o wystawiennictwie: „Wystawiennictwo bez [...] przyzwoitej galerii jest 
abstraktem. Wystawiennictwo również jak teatr, film, muzyka – a może 
nawet przede wszystkim – wymaga środków materialnych, nakładów fi-
nansowych, które stwarzają możliwość realizacji programu upowszech-
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niania plastyki, jej rozmachu i oddziaływania. Celem wystawiennictwa 
jest między innymi kształtowanie współczesnej estetyki, urzeczywistnia-
nie wobec widza emocji i marzeń [...]. Źle podana ekspozycja nudzi, nuży 
oczy najbardziej nawet gorącego entuzjasty plastyki współczesnej”3. Jak-
że aktualnie brzmią te stwierdzenia. W wielu artykułach odnosił się do 
upowszechniania kultury i sztuki, które było w jego przekonaniu istot-
nym problemem w działaniu instytucji kultury, między innymi w muze-
ach i galeriach. Z dużym naciskiem podkreślał, że widza należy za wszelką 
cenę pozyskać i „trzeba go szukać”, podobnie jak „szukać” odpowiednich 
metod i sposobów działania4. Tej wykładni był zawsze wierny, a potwier-
dzeniem były jego działania muzealne.

Do artystów i twórców miał ogromny szacunek. Jako historyk sztu-
ki, krytyk, w zasadzie nigdy nie odnosił się krytycznie do ich twórczości 
i pracy, znajdował raczej dobre i jasne strony. Taka postawa „krytyka” 
wobec twórcy była mobilizująca. Zawsze chwalił i miał pozytywny sto-
sunek do ludzi i ich pracy. W recenzjach i artykułach krytycznych raczej 
odnosił się do spraw ogólnych, organizacji, sytuacji kultury, jej niedofi-
nansowania, braku nowoczesnych galerii, a nie jakości sztuki, nie oceniał 
twórców i ich prac.

Był i jest idealistą, wierzył w swoje przesłanie, które opierało się na 
tworzeniu i kreowaniu różnych idei fixe, które w wielu przypadkach były 
urzeczywistniane. Ponadto miał i ma niespokojną naturę, która nie znosi 
stagnacji i próżni. Lubił działać i do tego popychała go ambicja i aspiracje 
zawodowe. 

Dzięki wysiłkom stworzył nowe instytucje związane z budowaniem 
tożsamości historycznej i kulturowej miasta. Z jego inicjatywy powoła-
ne zostały trzy muzealne placówki, którymi kierował. Stworzył Muzeum 
Historii Miasta Łodzi – muzeum żywe, interdyscyplinarne o otwartej 
formule, łączące teraźniejszość z przeszłością, z którego wypączkowały 
dwie kolejne autonomiczne placówki – Muzeum Sportu i Turystyki jako 
oddział oraz Muzeum Kinematografii. 

Był dyrektorem trzech muzeów. Jak nimi zarządzał, jakim był szefem? 
Zarządzał chyba intuicyjnie, zgodnie ze swoim sumieniem, wrażliwością 
i uczciwością oraz zgodnie z definicją określoną przez ICOM (Międzyna-
rodową Radę Muzeów), że „Muzeum jest instytucją trwałą, niedochodo-

3 A. Szram, Wystawiennictwo łódzkie: przed Ogólnopolską Wystawą Sztuki Użytkowej, 
„Głos Robotniczy” 1969, nr 290.

4 A. Szram, Polowanie na żubra, „Głos Robotniczy” 1986, nr 217.
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wą, nie obliczoną na zysk, pozostającą w służbie społeczeństwa i jego 
rozwoju, otwartą dla publiczności, mającą za zadanie gromadzenie, kon-
serwowanie, badanie, rozpowszechnianie i wystawianie materialnych 
świadectw dotyczących człowieka i jego otoczenia, a to dla studiowania, 
edukacji i przyjemności”5. Swój model zarządzania opierał na aksjologii 
i odpowiednim doborze ludzi, starając się mieć wokół mądrzejszych od 
siebie. 

Miał ogromną intuicję i wyczucie sytuacji, dzięki czemu umiejętnie 
dokonywał wyboru tematów i zagadnień do opracowania czy też selek-
cji współpracowników. Wiele jego pomysłów, odkrytych postaci, cieka-
wych wydarzeń i faktów z historii Łodzi zostało „przetransferowanych” 
na interesujące wydarzenia wystawiennicze czy artystyczne. W Muzeum 
Historii Miasta Łodzi zapoczątkował działania związane z powstaniem je-
dynej na świecie Galerii Muzyki im. Artura Rubinsteina, zaś jako dyrektor 
Muzeum Kinematografii wymyślił honorową nagrodę filmową muzeum 
– „Artura”, wręczaną za wybitne osiągnięcia w polskiej kinematografii. 
Był również inicjatorem utworzenia Fundacji Filmowej im. Antoniego 
Bohdziewicza. 

Był zawsze otwarty na nowości. W Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
mimo trudnych czasów i mizerii finansowej, wystawy zawsze były nowo-
cześnie aranżowane przez profesjonalnych wystawienników, które nie-
jednokrotnie stawały się wydarzeniem, wyreżyserowanym spektaklem. 
Tym wystawom, wydarzeniom towarzyszyły wydawnictwa oraz druki 
promocyjne – plakaty, zaproszenia, ulotki, projektowane przez zdolnych 
młodych artystów. Dzięki tej współpracy wypromował wielu artystów 
plastyków, którzy z czasem zdobyli uznanie i tytuły naukowe oraz za-
szczyty i nagrody zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Do 
tego grona zaliczyć można Tadeusza Piechurę, Janusza Wiktorowskiego, 
Pawła Udorowieckiego, Ryszarda Kubę Grzybowskiego, Andrzeja Giera-
gę, Jerzego Trelińskiego i wielu innych.

Miał ogromny szacunek do wiedzy i otaczał się autorytetami. Wycho-
dził z założenia, że to właśnie wiedza i nauka w równej mierze budują 
jego autorytet i podnoszą wartość i walory podejmowanych działań. Każ-
de przedsięwzięcie konserwatorskie lub wystawiennicze było poprzedzo-
ne opracowaniem naukowym, skonsultowane z fachowcami, scenariusze 
wystawy miały swoich mentorów, a wydawnictwa opatrzone były recen-

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeologia (dostęp 16.10.2017).
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zjami profesorów. Współpraca z ludźmi nauki wzbogacała nas i uczyła po-
kory. Choć dawał nam wiele swobody w działaniu, mieliśmy świadomość, 
że wiedza, doświadczenie i… tytuły naukowe dopraszanych autorytetów 
miały nas uchronić przed błędami. Cenił w nas kreatywność i niezależ-
ność myślenia i działania, dawał nam szansę i stwarzał przestrzeń do 
rozwoju. Starał się zawsze wykorzystać potencjał swoich pracowników 
i kolegów, zarówno intelektualny, jak i twórczy uruchamiając wszelkie 
pokłady wiedzy, emocji, wrażliwości, ambicji. Wiedział też, że warunkiem 
związania pracownika z instytucją było stworzenie mu odpowiednich 
warunków egzystencji oraz stabilizacji życiowej i zawodowej. U władz 
wywalczył tzw. pulę mieszkań dla specjalistów sprowadzonych spoza Ło-
dzi. Z czasem stało się to regułą i systemowym sposobem na zapewnienie 
fachowcom minimum rekompensującego w ten sposób ich niskie płace. 
Były to oczywiście mieszkania spółdzielcze, a warunkiem otrzymania był 
wkład, na który zaciągało się i spłacało przez lata pożyczki. Zaletą było to, 
że czas oczekiwania na mieszkanie był znacznie skrócony. 

Jako dyrektor i szef instytucji wiedział, że sukces i powodzenie w dzia-
łaniu zależy od zespołu, odpowiedniego doboru pracowników, od ich spe-
cjalności, umiejętności i kompetencji, odpowiedzialności, kreatywności. 
Potrafił zarazić nas swoim entuzjazmem i pasją, by uruchomić pokłady 
inwencji twórczej, zmobilizować do intensywnej pracy. Zależało mu na 
osiągnięciu sukcesu, bo wiedział, że sukces buduje nie tylko prestiż pra-
cownika, ale i instytucji. Dawał nam wiele swobody w działaniu, a tym 
samym szansę rozwoju i samodzielnego podejmowania decyzji. To było 
fantastyczne, była to świetna szkoła. Mogliśmy uczyć się samodzielności, 
ale zawsze mieliśmy w nim oparcie. Często na wyrost, z wyprzedzeniem 
czynił nam awanse, co niejednokrotnie wprowadzało nas w zakłopotanie. 
Tytułował nas kustoszami, gdy zaledwie byliśmy asystentami lub adiunk-
tami. W ten sposób chciał nas dowartościować i zmobilizować do dalszych 
prac badawczych i naukowych. Wielu współpracowników zdobywają-
cych pierwsze szlify pod parasolem Szrama z czasem porobiło kariery za-
wodowe lub naukowe. Osiągali sukcesy, zaszczyty i wysokie stanowiska. 
A wśród nich byli: prof. Andrzej Majer i nieżyjący prof. Mariusz Kulesza, 
obaj profesorowie zwyczajni związani z Uniwersytetem Łódzkim; dr To-
masz Orłowski, stypendysta we Francji, dyplomata, ambasador w Paryżu 
i Rzymie; dr Mirosław Borusiewicz, socjolog, muzeolog pełnomocnik ds. 
muzeów Ministra Kultury, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, wykładow-
ca w WSHE, działacz „Solidarności”; Wojciech Walczak, dyrektor Biura 
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Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, wojewódzki konserwator za-
bytków w Łodzi, kustosz Muzeum w Pabianicach; Bożenna Pietraszczyk, 
wieloletni zastępca dyrektora Muzeum Historii Miasta Łodzi; Mieczysław 
Kuźmicki, starszy kustosz, wieloletni wicedyrektor i dyrektor Muzeum 
Kinematografii; Bronisław Podgarbi, wojewódzki konserwator zabytków; 
Małgorzata Laurentowicz-Granas, starszy kustosz, kierownik Działu Sztu-
ki, zastępca dyrektora i dyrektor Muzeum Historii Miasta Łodzi.

W okresie tworzenia się „Solidarności” i stanu wojennego, strajków, 
działalności opozycyjnej i konspiracyjnej, nikomu z pracowników Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi nie spadł włos z głowy, mimo „nalotów” od-
działów ZOMO, przesłuchań czy natręctwa „opiekunów”. Co nas chroniło, 
czy ktoś, nie wiem. Natomiast nie można pominąć dużej odwagi Szrama. 
Wielu znanym dziś w Łodzi osobom, pomógł, zwłaszcza tym, którzy po 
wprowadzeniu stanu wojennego z powodów działalności w „Solidarno-
ści” zostali relegowani z pracy. Muzeum stało się ich azylem, Jedni po-
zostali i związali się z instytucją, współtworząc nieocenioną kadrę i zapi-
sując się wielkimi zgłoskami w jej historii. Inni odchodzili i robili kariery 
w innych instytucjach. Takim fantastycznym, nieocenionym, nieodżało-
wanym pracownikiem był nieżyjący już dr Marek Budziarek, zatrudniony 
przez Szrama tuż po stanie wojennym. Dzięki tej decyzji muzeum pozy-
skało znakomitego znawcę historii kościoła, autorytet w dziedzinie wie-
lokulturowości i wielowyznaniowości łódzkiej społeczności. 

Starał się integrować opiniotwórcze środowiska, inicjując rozma-
ite działania zarówno te o charakterze naukowym, jak i artystycznym, 
wchodząc w rolę animatora kultury i życia artystycznego miasta. Jako 
konserwator miejski i dyrektor muzeów był inicjatorem wielu konfe-
rencji, seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym, a nawet 
międzynarodowym; w głównej mierze miały one udowodnić słuszność 
podejmowanych działań konserwatorskich na rzecz ochrony zabytkowej 
architektury Łodzi, jak też utrwalania wiedzy z różnych dziedzin związa-
nych z profilem muzeum. Inicjował wiele przedsięwzięć i wydarzeń kul-
turalnych, między innymi Święto Ulicy Piotrkowskiej, Festiwal Muzyki 
Filmowej, w ramach wiosny artystycznej reanimował plenerową impre-
zę folklorystyczną zwaną „fajka”, nawiązującą do XIX-wiecznych trady-
cji robotniczych majówek organizowanych w Zielone Świątki, wspierał 
też różne akcje artystyczne, takie jak performance Ewy Partum, Lochy 
Manhatanu, Konstrukcja w Procesie, happeningi i akcje Łodzi Kaliskiej. 
Jego niespokojna, twórcza natura wyzwalała w nim pokłady szalonych 
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pomysłów, które przekuwane były w różnorodne kreacje artystyczne re-
alizowane we współpracy z różnymi twórcami. Często ich twórczość była 
pretekstem, punktem wyjścia do realizacji większej akcji artystycznej, 
większego przedsięwzięcia o wielu elementach i wątkach budujących na-
pięcie i interakcję z odbiorcą. 

Warto przypomnieć zapomnianą imprezę w SPATIF-ie Wernisaż nr 1, 
która była długo komentowana w środowisku kultury. Marek był jej współ-
twórcą, a pomysł z pewnością zrodził się w gronie przyjaciół podczas to-
warzyskiego spotkania. W połowie lat 70. XX wieku w salach SPATIF-u 
odbyła się wystawa fotografii aktów Włodzimierza Parysa połączona 
z performensem. Nie pamiętam dokładnej daty tego wydarzenia jak też 
kto był jego reżyserem. Natomiast wiem, że uczestniczyli i współtworzyli 
je ludzie i artyści, których już wśród nas nie ma, między innymi: Boguś 
Kobierski, Paweł Udorowiecki, Janusz Wiktorowski, Tadeusz Piechura, 
Andrzej Wach, Andrzej Grun. Całość składała się z kilku elementów, któ-
re budowały nastrój i napięcie, tak by publiczność nie mogła się nudzić. 
Głównym elementem, a może pretekstem do różnych niespodzianek 
była wystawa. Zaproszeni goście na jej otwarcie przy wejściu dostawali 
zabezpieczoną kopertę, w której był naświetlony papier fotograficzny – 
mówiąc delikatnie – ze zdjęciami „nietypowych aktów”. Można je było 
wywołać w jednej z sal z wanną pełną wywoływacza i wanną z utrwa-
laczem. Jak się okazało, po włożeniu do wanny z utrwalaczem zdjęcia 
znikały, bo w wannie była woda. Goście na początku wernisażu byli czę-
stowani wódeczką w specyficznym kolorze niebiesko-fioletowym, która 
serwowana była z butelek po denaturacie. Dla wzmocnienia efektu „za-
skoczenia” oprócz tego na tacach rozlany był prawdziwy denaturat, który 
swoim zapachem odstraszał potencjalnych amatorów trunku. Wernisaż 
rozpoczęto wzniesieniem pierwszego toastu i pierwszymi akordami or-
kiestry oraz efemerycznym obrazem gołej kobiety ukazanej punktowym 
światłem, będącej zapowiedzią tematu wystawy. Światło błyskawicznie 
z kobiety skierowane zostało na podłogę przykrytą białym płótnem. Po 
jego efektownym zdjęciu ukazały się skrywane pod nim fotografie aktów 
Włodzimierza Parysa. Kolejnym elementem wernisażu był szokujący po-
częstunek, na który goście zostali zaproszeni. Na długim stole zwiedza-
jący wystawę ujrzeli kolorowy akt kobiecy ułożony z różnych warzyw 
i sałatek. Goście byli początkowo skonsternowani, bowiem nie wiedzieli 
czy jest to dzieło sztuki, które jest nietykalne czy też dzieło kulinarne 
do spożycia. Sprawę rozstrzygnął artysta plastyk – autor owego dzieła –  
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Boguś Kobierski, wbijając nóż w sałatkę, rozpoczynając konsumpcję i 
częstując gości fragmentami misternie przygotowanego dzieła. Jak do-
nosiła prasa sałatka była przepyszna i całość była zjedzona do ostatniego 
kęsa.

Artystyczne przedsięwzięcia, często szokujące, w których Marek, An-
toni współuczestniczył czy też wymyślił, są dobitnym przykładem jego 
pomysłowości, świeżego spojrzenia na kulturę, a zarazem otwartości 
ówczesnej władzy na wszelkiego rodzaju działania twórczo-artystycz-
ne. Przywołane wyżej wydarzenie oraz inne opisane we wspomnieniach 
przyjaciół czy Kronice życia i działalności zawodowej często dość 
ekscentryczne działania artystyczne, są jednocześnie świadectwem, 
że decydenci nie przeszkadzali i nie ingerowali w wolność wypowiedzi 
twórczej zarówno artystów, jak i animatorów kultury. Władza w pewnym 
sensie swą tolerancją chciała się przypodobać artystom i twórcom, oczy-
wiście w granicach pewnego rozsądku i porządku ideologicznego. Mieli 
też świadomość, że to kultura i sztuka może być przepustką do świata 
za „żelazną kurtyną”. Kreowane przez Marka wydarzenia artystyczne, 
zwłaszcza te z okresu, kiedy przyszło mu powoływać i kierować muze-
ami, wiązały się z muzealnymi wydarzeniami, a przede wszystkim wysta-
wami, które zawsze miały swoją oprawę artystyczną. Stanowiły nie tylko 
atrakcję wernisażu, ale były jej dopełnieniem i do dziś żyją, obrośnięte 
legendą. 

Droga zawodowa Antoniego Szrama była trudna i pełna niespodzia-
nek, zwłaszcza w „służbie konserwatorskiej”. Bo to on przecierał szlaki, 
torował drogę przyszłym specjalistom w konserwatorskich zmaganiach 
z architekturą i urbanistyką Łodzi przemysłowej zwłaszcza XIX wieku.

Nie udało mu się obronić przed wyburzeniem domków tkaczy przy uli-
cy Piotrkowskiej, wpisać na listę UNESCO osiedla Księży Młyn, pozyskać 
całego pałacu Poznańskich na Muzeum Historii Miasta Łodzi, zrealizować 
idei związanych z powiększeniem i rozbudową Muzeum Kinematografii 
oraz paru innych, które nadal pozostają w sferze marzeń. Może następne 
pokolenia dostrzegą w nich wartość dodaną, którą warto sukcesywnie 
realizować, by miasto zyskało kolejne efektowne i atrakcyjne miejsca bu-
dujące tożsamość miasta, przyciągając turystów. 
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Autor plakatu Ryszard Kuba Grzybowski, 1971. Ze zbiorów autora
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Antoni Szram wśród społecznych opiekunów zabytków, objazd po Dolnym Śląsku, ok. 1977. Archiwum W. Walczaka

Antoni Szram z Andrzejem Wachem i zespołem Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi w trakcie przeprowadzki  
z Prezydium Rady Narodowej przy pl. Komuny Paryskiej do nowego lokalu przy ul. Tuwima 30, 1972. Archiwum W. Walczaka
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W Muzeum Historii Miasta Łodzi, od lewej:  Antoni Szram, Wojciech Walczak, Iwa Petrowa-Szram,  
Małgorzata Laurentowicz-Granas, Andrzej Majer, Jadwiga Jakubowska, Mieczysław Kuźmicki, Jolanta Błaszkowska,  
listopad 1976. Archiwum M. Laurentowicz-Granas

Impreza plenerowa „Fajka”  
w ogrodzie pałacowym 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
maj 1976.  
Fot. Aleksander Kurycki.  
Archiwum A. Szrama
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Okres II 1823–1840 decydujący dla rozwoju gospodarczego 
i  przestrzennego Łodzi, uznanej za osadę przemysłową. Na 
terenach w pobliżu Starego Miasta utworzono osady ręko-
dzielnicze: osadę sukienniczą Nowe Miasto, osadę tkaczy 
i  prządków bawełniano-lnianych Łódkę. Obie osady, różne  
w charakterze, stały się trzonem Łodzi przemysłowej

W okresie III (1840–1865) przyłączona została do miasta 
tzw. Nowa Dzielnica i doprowadzona linia kolejowa – droga 
warszawsko-wiedeńska. W Nowej Dzielnicy od 1855 r. Karol 
Scheibler na placu przy Wodnym Rynku, który był częścią par-
ku miejskiego, wzniósł budynki fabryczne i dom mieszkalny, po 
drugiej stronie Rynku – domy dla robotników, tworząc pierwszy 
w Łodzi zespół fabryczno-rezydencjalny. W 1865 r. przez Nową 
Dzielnicę poprowadzono linię kolejową, która spowodowała 
rozwój miasta w okolicach ulic Widzewskiej i Dzielnej.  

W okresie IV (1865–1889) rozwija się miasto do „wewnątrz”. 
Powstają nowe układy przestrzenne, wiele fabryk włókienni-
czych i parków. Po 1870 r. Łódź wkroczyła w okres wielkoka-
pitalistycznnego rozwoju, a zakłady przekształciły się w spółki 
akcyjne. W latach 70. XIX w. powstają kompleksy fabryczno-
-rezydencjalne: w północnej części miasta I.K. Poznańskiego 
przy ul. Ogrodowej oraz R. Biedermana, prywatny park Hele-
nów K. Anstadta, w śródmieściu ciekawy układ – prywatny 
Pasaż Meyera o willowej zabudowie

W okresie VI (1914–1939) obszar miasta powiększył się – 
przyłączono wsie: Bałuty Stare, Bałuty Nowe, Bałuty Kolonia, 
Widzew, Zarzew, Dąbrowa oraz część gruntów wsi Chojny, 
Rokicie Stare, Rokicie Nowe, Rokicie Wójtostwo, Żabieniec, 
Radogoszcz i Antoniew Stokowski. W układzie przestrzennym 
powstały nowe osiedla mieszkaniowe, domy czynszowe z luk-
susowymi mieszkaniami, w śródmieściu wzniesiono stosunko-
wo dużo budynków użyteczności publicznej
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Okładka książki wydanej w Pradze w 1973 r.  W wydawnic-
twie zamieszczone zostało wystąpienie Antoniego Szrama  
na sesji naukowej w Pradze w 1971 r.

Projekty: Ryszard Kuba Grzybowski, 1971. Archiwum autora
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Projekt: Janusz Wiktorowski. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram i dwie „Kroniki miasta Łodzi”, 2012.  
Fot. Józef Olbryk. Archiwum A. Szrama

Album Łódź autorstwa Antoniego Szrama i Andrzeja Wacha, 
wydany w 1986 r. Projekt okładki: Janusz Wiktorowski

Książka Architektura Łodzi przemysłowej autorstwa Antoniego Szra-
ma i Andrzeja Wacha, wydanej w 1975 r. Album jest podsumowa-
niem wystawy Architektura Łodzi lat 1850–1914, przygotowanej  
z okazji XXI Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Ło-
dzi prezentowanej również we Wrocławiu w Muzeum Architektury  
w 1972 r. Projekt okładki: Janusz Wiktorowski.
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Wernisaż wystawy fotografii Włodzimierza Parysa  
w SPATIF-ie. Performance z aktem kobiety z sa-
łatki warzywnej autorstwa Bogusława Kobierskie-
go. Lata 70. XX w. Archiwum T. Klink-Kobierskiej

Performance z okazji święta ul. Piotrkowskiej Sztuka jest niefunkcjonalna  
w wykonaniu Tadeusza Piechury i Jerzego Trelińskiego pod nadzorem kura-
torskim Antoniego Szrama, 1988. Archiwum J. Trelińskiego

Antoni Szram wśród przyjaciół, lata 70. lub 80. XX w.  Archiwum A. Szrama



Część II
Kronika życia i działalności zawodowej

Małgorzata Laurentowicz-Granas
Mieczysław Kuźmicki



Antoni Szram podczas realizacji filmu Fabryczna twarz Łodzi, 1972. Archiwum Fundacji Ulicy Piotrkowskiej



Kronika życia i działalności zawodowej | 49

Małgorzata Laurentowicz-Granas, Mieczysław Kuźmicki

Kronika życia i działalności zawodowej 
Wybrane fakty z życia i kariery zawodowej Antoniego Szrama  
na tle ważniejszych wydarzeń w łódzkiej kulturze 

Przedstawione poniżej wydarzenia z życia i działalności zawodowej 
bohatera niniejszej książki odnotowane zostały w arbitralnym wybo-

rze dokonanym przez autorów. Według nas są to najważniejsze, godne 
uwagi fakty i zdarzenia odnotowane w prasie lokalnej, różnych publi-
kacjach muzealnych, tekstach autorskich, literaturze. Z perspektywy 
czasu wydaje się, że nabraliśmy dystansu do tego, co zrobił, do jego 
idei i różnorodnych przedsięwzięć, których byliśmy świadkami czy też 
współuczestnikami, a często współtwórcami. Oczywiście nasz dystans 
nie jest równoznaczny z perspektywą innych aktywnych uczestników, 
a choćby i świadków. Tym bardziej z jego oglądem własnej przeszłości. 
Mamy świadomość, że nieunikniony w takich momentach subiektywizm 
powinien raczej ustąpić na rzecz zdystansowanego, bezemocjonalnego, 
możliwie obiektywnego przedstawienia faktów. Ale tak się nie da! Zbyt 
wiele nas łączyło i łączy z bohaterem tej kroniki, byśmy mogli widzieć 
w nim wyłącznie obiekt podlegający muzealnemu opisowi inwentaryza-
cyjnemu. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie metody polegającej na łą-
czeniu czasami nieprzystających i trudno porównywalnych zdarzeń oraz 
faktów z jego życia i z działalności instytucji, które stworzył i rozwijał 
i którymi zarządzał. Zależało nam, aby spośród dziesiątek i setek informa-
cji wyłonił się prawdziwy portret człowieka wyjątkowego. Jego kreatyw-
ność w myśleniu i działaniu najczęściej przenosiła się na osoby i zespoły; 
z nim, w jegu cieniu, a najczęściej blasku, wielu potrafiło przekroczyć 
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siebie, swoje ograniczenia i słabości. Staraliśmy się, aby Kronika... po-
została świadectwem jego czynów i dokonań, rzeczy trwałych i ulotnych. 
Wszystkie one miały i – wierzymy w to głęboko – mają znaczenie dla nas 
i tych, którzy podejmują te same wyzwania. 

Jego praca była i jest doceniona, a najlepszym potwierdzeniem są 
„jego” muzea i pałace, a w szufladach leżą symboliczne wyrazy uznania: 
ordery i medale, odznaki, dyplomy, listy gratulacyjne i tytuły honorowe. 
Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny 
Krzyż Zasługi, medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Złota Odzna-
ka „Za opiekę nad zabytkami” – bardzo je sobie ceni. Ale pamiętamy, 
że umiał cenić i szanować swoich współpracowników. Przekonaliśmy się 
o tym, zbierając materiały do książki o nim. A ordery może z czasem po-
winny stać się ozdobą jakiejś muzealnej kolekcji?

Wyboru dokonaliśmy głównie w oparciu o źródła drukowane, takie 
jak: Materiały z posiedzeń Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi 
obejmujące lata 1970–1975, Kalendarium Muzeum Historii Miasta 
Łodzi 1975–1985, archiwalia i dokumenty Muzeum Kinematografii, in-
formacje prasowe.

Brzeżany – miasto rodzinne Antoniego Szrama, 2007. Fot. Wojciech Walczak 
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1941
• Urodzony w Brzeżanach1 2 września 1941 roku, wychowywany głów-

nie przez kobiety – mamę i babcię, osoby ważne w jego życiu, które 
niewątpliwie miały duży wpływ na jego osobowość. Ojca nigdy nie 
poznał, bowiem nie wrócił on z wojny. Zginął w 1941 roku.

1946
• W ramach wysiedlenia Polaków po drugiej wojnie światowej z tere-

nów zajętych przez ZSRR, w nowe granice Polski, rodzina Szramów 
została z Brzeżan deportowana. Osiedliła się w Poznaniu. Antoni spę-
dził tam dzieciństwo, wczesną młodość i czas edukacji. 

1960
• Po uzyskaniu matury przez rok pracował w bibliotece Technikum 

Leśnego w Porażynie pod Poznaniem, które mieściło się w willi gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego. Zabytkowa willa, zachowany wystrój, at-
mosfera, książki niewątpliwie wpłynęły na późniejszy wybór kierunku 
studiów2. Jak twierdzi dr Antoni Szram, wpływ na wybór kierunku 
miał też znakomity historyk sztuki prof. Szczęsny Dettloff, również 
muzealnik zajmujący się ochroną zabytków, uważany za twórcę po-
znańskiej szkoły historii sztuki3.

• Studiował historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W opinii kolegów był 
bardzo sumiennym i pilnym studentem.

1 Brzeżany – miasto na Ukrainie, leżące w województwie tarnopolskim, w granicach Polski 
do 1945 r., później w ZSRR; od września 1939 do 1941 r. było pod okupacją sowiecką; miały wtedy 
miejsce deportacje ludności, głównie Polaków, w głąb ZSRR; w latach 1941–1944 znalazło się pod 
okupacją niemiecką i należało do dystryktu Galicja; w latach 1945–1991 leżało na terytorium Ukra-
ińskiej SSR, po rozpadzie ZSRR znajduje się na terytorium Ukrainy. 

2 Pałac wraz z parkiem to bardzo urokliwe miejsce, należące po pierwszej wojnie do generała 
Kazimierza Sosnkowskiego. Pałac Eichenhorst wraz z zabudowaniami gospodarczymi zbudowany 
został w 1882 r. dla właściciela dóbr porażyńskich Franza Heinricha von Beyme przez dwóch archi-
tektów z Berlina Hermana von der Hude i Juliusa Hennicke.

3 Szczęsny (Feliks) Maksymilian Dettloff (1878–1961) – ksiądz katolicki, historyk sztuki, pro-
fesor Uniwersytetu Poznańskiego (od 1955 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
założyciel poznańskiej szkoły historii sztuki, inicjator i organizator szeregu instytucji naukowych 
i kulturalnych Poznania, wychowawca kilku pokoleń historyków sztuki. Zajmował się muzeologią 
i ochroną zabytków.
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1964
• 22 czerwca – uzyskał dyplom i tytuł magistra w zakresie historii sztuki 

z wynikiem bardzo dobrym. Tematem pracy były malowidła ścienne 
w kościele we Wschowie. 

• W sierpniu przyjechał do Łodzi i we wrześniu podjął pierwszą pracę 
w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego na stanowisku asystenta mu-
zealnego. Dyrektorem muzeum był wówczas Stanisław Mierzejewski4. 

	 Zajmował się tam inwentaryzacją, opracowywaniem kart naukowych, 
sporządzaniem katalogu zbiorów, głównie różnych przedmiotów bę-
dących wyrobami więźniów.

1965
• Od 2 stycznia 1965 do 30 czerwca 1970 roku pracował w Wydziale 

Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 
jako starszy inspektor. Zajmował się między innymi plastyką współ-
czesną, a głównie sztuką ludową, którą przejął po przeniesieniu się 
Anny Rachowskiej do Warszawy. Nawiązał wówczas współpracę 
z jednym z prężniej działających i liczących się muzeów regionalnych, 
z Muzeum Okręgowym w Sieradzu, oraz kontakty z artystami i środo-

4 Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi jako muzeum miejskie powołane zostało 
w 1959 r., a jego otwarcie nastąpiło w październiku 1960 r. Jego siedzibą zostało dawne więzienie 
carskie z końca XX wieku. Pierwszym dyrektorem był Stanisław Mierzejewski, który po 1968 r. wy-
jechał za granicę i osiadł w Szwajcarii, a kolejnym był Tadeusz Czapliński.

Dyplom ukończenia studiów, 1964.  
Archiwum A. Szrama
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wiskiem plastycznym w terenie i w Łodzi, co w przyszłości zaowoco-
wało wieloma przyjaźniami trwającymi do dziś. 

	 W tym czasie rozpoczął działalność publicystyczną. Pisał do prasy 
łódzkiej: „Głosu Robotniczego” i tygodnika społeczno – kulturalnego 
„Odgłosy”; były to recenzje z wystaw, polemiki i artykuły dyskusyjne 
na temat plastyki i ruchu artystycznego w Łodzi5. Pisał też teksty do 
katalogów oraz recenzje i felietony do prasy w regionie na temat sztu-
ki ludowej.

	 Pracując w urzędzie wojewódz-
kim, współpracował z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków 
Zbigniewem Cieklińskim, wielce 
zasłużonym dla ochrony zabyt-
ków województwa i miasta, który 
z pewnością zaszczepił w mło-
dym pracowniku miłość do obiek-
tów przeszłości i ich ochrony. 

• Został członkiem Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki Oddział w Ło-
dzi.6

1966
• Poślubił Halinę Morawską-Kijowską, 

teatrologa, piękną kobietę, która 
zauroczyła Szrama, jak mówi: „Mnie 
Halusia zaimponowała swoją bogatą 
osobowością i kontaktami ze świa-
tem artystycznym”7.

5 Wraz z Gustawem Romanowskim redagowali dla działu kultury w „Głosie Robotniczym” ko-
lumnę poświęconą sztuce i kulturze.

6 Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki powstał w 1953 r., a inicjatorem był prof. 
Mieczysław Wallis, związany z Uniwersytetem Łódzkim, który wówczas kierował Katedrą Estetyki 
i Katedrą Historii Sztuki; filozof zajmujący się estetyką i krytyką artystyczną, wybitny znawca sece-
sji; autor książki Secesja (1974), dzięki której architektura secesyjna Łodzi została upowszechnio-
na i nobilitowana, a jej przykłady zostały zaprezentowane obok wybitnych polskich i europejskich 
przykładów w Warszawie, Pradze, Barcelonie, Nancy, Wiedniu, Monachium, Berlinie, Moskwie obok 
dzieł Antonio Gaudiego czy W.F.Valcotte, Fiodora Osipowicza Schechtela, Josefa Fanta itd. 

7 A. Szram, Chodzenie po linie w wersji francuskiej, Łódź 2005, s. 97.

Dyplom ukończenia studiów, 1964.  
Archiwum A. Szrama

Ślub Antoniego Szrama  z Haliną Morawską-Kijowską, 
Łódź 1966. Archiwum A. Szrama
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1967 
• Został członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS8; między innymi 

współpracował z łódzką prasą codzienną: „Dziennikiem Łódzkim” 
(„Dziennikiem Popularnym”), „Expressem Ilustrowanym”, „Głosem 
Robotniczym”, „Odgłosami”, tygodnikiem społeczno-kulturalnym czy 
„Kalejdoskopem”9. Jest też autorem wielu tekstów w katalogach do 
wystaw i publikacji książkowych.

1969
• Został członkiem powstałej w Łodzi grupy „Konkret”10. Jej trzon sta-

nowili artyści. Po krótkim czasie doszli do niej Gustaw Romanowski 
i Antoni Szram – dziennikarz i historyk sztuki – „artyści słowa”, jak ich 
nazywano. Działania tej grupy można umieścić na granicy konceptu-
alizmu i dadaizmu, choć nie mieli sformalizowanego programu. Grupa 
miała tylko cztery wystawy, trzy w Łodzi, w Ośrodku Propagandy Sztu-
ki, oraz jedną w Sieradzu. Jednak radykalne działania i spory wewnątrz 
grupy spowodowały, że grupa „Konkret” przestała istnieć11.

1970
• 1 maja powołany został na stanowisko konserwatora zabytków Miasta 

Łodzi i funkcję tę pełnił do końca roku 1975. 12 
	 Pierwszą siedzibą konserwatora był niewielki pokój w Urzędzie Mia-

sta Łodzi, wówczas Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy ulicy 
Piotrkowskiej od strony placu Komuny Paryskiej, a pierwszym współ-
pracownikiem był Wojciech Walczak – absolwent konserwatorstwa 
i zabytkoznawstwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

8 ZAiKS – Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych , działający od 1918 r., założony m.in. 
przez Juliana Tuwima, Jana Brzechwę i Antoniego Słonimskiego.

9 „Dziennik Łódzki” od 1 lipca 1975 do 30 grudnia 1980 r. ukazywał się pod nazwą „Dziennik 
Popularny”; „Kalejdoskop” – informator kulturalny – pierwszy numer ukazał się w maju 1974; „Od-
głosy” – tygodnik ten wydawany był w latach 1958–1992.

10 Grupa „Konkret” powstała w 1969 r. i należeli do niej: Roma Hałat, Ryszard Hunger Andrzej 
Jocz, Zbigniew Kosiński, Andrzej Nawrot, Henryk Strumiłło, później przystąpili Antoni Szram i Kon-
rad Frejdlich. 

11 K. Jabłońska, Działania konceptualne w łódzkim środowisku plastycznym na przykła-
dzie Grupy Konkret, „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6, s. 157–161.

12 W Łodzi w 1962 r. powołano pierwszy urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków, którym 
został mgr Tadeusz Byczko, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, funkcję tę pełnił do 1970 r.
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• Konserwator zabytków miasta po objęciu urzędu zlecił wykonanie:  
a) nowego spisu zabytków oraz oceny architektury i budownictwa 
przemysłowego; b) opracowania konserwatorskiego studium histo-
ryczno-urbanistycznego, uwzględniającego nowy spis zabytków, za-
bytków pt. M. Łódź – ocena wartości zabytkowego układu prze-
strzennego i ustalenie ogólnych wniosków urbanistyczno – kon-
serwatorskich. Opracowali je arch. Wacław Bald, arch. Henryk Jawo-
rowski i dr Irena Popławska, jego konsultantem naukowym był doc. dr 
hab. Wojciech Kalinowski. 

	 Opracowanie wytyczało strefy ochrony konserwatorskiej, określając 
je w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi13. 

	 W listopadzie uczestniczył w I Ogólnopolskiej Konferencji Konser-
watorskiej w Poznaniu Problemy ochrony architektury najnowszej 
1850–1939 14 .

• W listopadzie uczestniczył w dorocznym Zjeździe Społecznych Opieku-
nów Zabytków PTTK w Łodzi. Przywiązywał dużą wagę do współpracy 
z opiekunami zabytków, którzy byli ogromnymi entuzjastami i miłośni-
kami historii miasta i jego architektury. Brali czynny udział w różno-
rodnych spotkaniach, dyskusjach i pracach związanych z pracami nad 
programami konserwatorskimi, które na różnych etapach obejmowały 
szczegółowe propozycje programowe dotyczące między innymi zmiany 
użytkowników poszczególnych obiektów, kompleksowego programu za-
gospodarowania określonego zespołu czy też walczyli o konserwację po-
szczególnych obiektów zabytkowych15. Do grona „walczących” i współ-
pracujących u boku konserwatora zabytków społeczników zaliczyć na-
leży między innymi Zdzisława Konickiego, zwanego „Zetko”, Edwarda 
Kowalskiego, Stanisława Łukawskiego, Zbigniewa Wojalskiego.

• Poślubił Henrykę Rumowską, znaną łódzką dziennikarkę telewizyjną, 
publicystkę, komentatorkę, redaktor Łódzkiego Ośrodka TVP.

• Współpracował w zakresie konserwatorskich działań przy projek-
cie „Plan rekonstrukcji i modernizacji zespołu ulicy Piotrkowskiej”.  

13 Materiały z posiedzeń Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi, Łódź 1975, s. 3–6; s. 68.

14 Materiały z konferencji opublikowane w: „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków” t. 23.
15 Działalność społecznych opiekunów zabytków rozpoczyna się w pierwszych latach powojen-

nych, a ich osiągnięcia były na tyle znaczące, że wydane zostało przez ministra kultury i sztuki 
Zarządzenie z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie społecznych opiekunów zabytków i od tego czasu 
zagadnienie społecznej opieki nad zabytkami na trwałe znalazło swe miejsce w przepisach prawnych 
regulujących kwestie ochrony zabytków.
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Do realizacji tego projektu 1 grudnia 1970 roku przy Prezydium Dziel-
nicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście został powołany zespół 
projektowy: mgr inż. arch. Janusz Mackiewicz, kierownik Wydziału 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury; mgr inż. arch. Włodzimierz 
Stępniak i mgr inż. arch. Maria Płaza16. Do zespołu z ramienia służby 
konserwatorskiej włączony został mgr Wojciech Walczak17.

• 14 grudnia odbyła się inauguracyjna I Rada Ochrony Dóbr Kultury 
m. Łodzi na temat spisu architektury i budownictwa oraz studium 
historyczno-urbanistycznego, opracowanego przez Wacława Balda, 
Henryka Jaworowskiego, Irenę Popławską na zlecenie konserwatora 
zabytków Antoniego Szrama. Posiedzenie rady odbyło się w Muzeum 
Sztuki18.	 Wzięli w nim udział przedstawiciele władz administracyj-
nych, politycznych i resortowych z Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ge-
neralny Konserwator Zabytków, środowiska historyków sztuki, archi-
tektów i urbanistów. 

1971 
• 31 stycznia ukazało się obwieszczenie konserwatora zabytków m. Ło-

dzi w sprawie zarejestrowania zabytków nieruchomych w „Dzienniku 
Urzędowym Rady Narodowej m. Łodzi” nr 1 poz. 11 z dnia 20 stycz-
nia 1971 roku. Wówczas wpisano ponad 230 obiektów zabytkowej 
architektury łódzkiej wzniesionej do 1939 roku, między innymi wille, 
pałace, kamienice, obiekty przemysłowe, założenia fabryczno-rezy-
dencjonalne19.

• W lutym – staraniem Antoniego Szrama – łódzki ośrodek TV wyemito-
wał program poświęcony ochronie zabytków miasta. Zastępca konser-
watora zabytków, Wojciech Walczak, zaprezentował w nim opracowa-
ne i zaakceptowane przez władze miasta studium historyczno-urba-

16 Materiały z posiedzeń Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi, Łódź 1975. Przy projekcie współpracował Wojciech Walczak, który opracował 
wytyczne i ogólne założenia konserwatorskie zespołu ulicy Piotrkowskiej, s. 41–42.

17 Nawet rodzinny album pomaga konserwatorom zabytków, „Express Ilustrowany” 1971, 
nr 30.

18 Tamże.
19 W Polsce w latach 1961–1973 obowiązywała klasyfikacja obiektów zabytkowych. Było pięć 

klas: od 0 (najcenniejsze zabytki) do IV (najmniej wartościowe obiekty). Klasyfikacja ta zgodnie 
z ogólnoświatowymi tendencjami została uchylona w 1973 r., co spowodowało nieodwracalne straty, 
ponieważ nie objęto ochroną najmniej wartościowych obiektów zaliczonych do IV klasy. W efekcie 
wiele z nich uległo zaniedbaniu i zniszczeniu.
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nistyczne Łodzi. Program wraz z prezentacją był ważnym elementem 
konserwatorskiej działalności edukacyjnej, która miała uświadomić 
nie tylko decydentom, ale przede wszystkim społeczeństwu, jaką war-
tość historyczną i zabytkową ma zachowana architektura i urbanisty-
ka Łodzi oraz jakie korzyści wynikają z jej ochrony.

• W maju odbyły się dwa posiedzenia: XIII posiedzenie Prezydium 
Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście na temat rekon-
strukcji i modernizacji ulicy Piotrkowskiej oraz II posiedzenie Rady 
Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi.

• 31 maja odbyło się istotne posiedzenie: Zagadnienia rewaloryza-
cji zespołu staromiejskiego ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, na któ-
rym Antoni Szram przedstawił wnioski konserwatorskie i zalecenia 
dotyczące rewaloryzacji zabudowy zabytkowej ulicy Piotrkowskiej, 
zaś mgr inż. arch. Janusz Mackiewicz zreferował opracowany wraz 
z zespołem plan rekonstrukcji i modernizacji zespołu ulicy Piotrkow-
skiej20. 

• W czerwcu – Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi zatwierdziło plan 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Łodzi, uwzględniają-
cy postulaty, wnioski i uwagi konserwatora zabytków. Po raz pierwszy 
weszły do planu strefy konserwatorskie wyznaczone w opracowaniu 
Studium historyczno-urbanistyczne miasta z 1970 roku. 

• 5–8 października uczestniczył w międzynarodowym seminarium 
w Pradze poświęconym ochronie architektury i sztuki XIX i XX wie-
ku: Symposium sur la protection des monuments d’architecture 
set d’art du 19 et du 20 siècle „Prague 1860–1960”. 8 października 
wygłosił referat w języku francuskim: L’état des monuments d’ar-
chitecture et du bâtiment industriel á Łódź et les problémes por-
tḁnts sur la reconstruction de ceux-ci pour les buts d’unenouvelle 
exploitation sociale. W czasie pobytu w Pradze nawiązał kontakty 
z konserwatorem z Pragi dr. Milošem Pistoriusem, którego zaprosił do 
udziału w filmie Fabryczna twarz Łodzi.

• 11–13 listopada odbyła się sesja naukowa Sztuka 2 połowy XIX wie-
ku, zorganizowana na fali ogólnopolskiej i europejskiej dyskusji wokół 
architektury i budownictwa przemysłowego XIX wieku oraz proble-
mów jej ochrony przez środowisko historyków sztuki, którzy posta-

20 Materiały z posiedzeń Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi, Łódź 1975, s. 29–50.
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nowili ją zorganizować w Łodzi21, w mieście, które nie ucierpiało na 
skutek drugiej wojny światowej i w którym zachowały się w stanie 
niezmienionym całe zespoły architektoniczno-urbanistyczne drugiej 
połowy XIX wieku. Sesja ta utwierdziła w przekonaniu łódzkie służby 
konserwatorskie, a przede wszystkim władze miasta o słuszności po-
dejmowanych wysiłków na rzecz obrony łódzkiej architektury. Sesja 
była też niewątpliwie okazją do konfrontacji środowiskowej związanej 
z różnymi poglądami na temat ochrony architektury i budownictwa 
przemysłowego z nieodległej przeszłości, wymiany poglądów dotyczą-
cych wartościowania w ich „uzabytkowieniu”, przewartościowania 
i zmiany postawy estetycznej w stosunku do minionej epoki i najnow-
szego budownictwa. 

• 11 listopada Antoni Szram wygłosił na sesji referat pt. Rzeczywisty 
sens programu konserwatorskiego w świetle zagadnień zabytko-
wej architektury łódzkiej XIX wieku. Wystąpienie to zostało później 
opublikowane w materiałach posesyjnych22. Referat odebrano z du-
żym zainteresowaniem i przyjęto z uznaniem. 

• 12 listopada – wernisaż wystawy fotograficznej pt. Zabytkowa ar-
chitektura i budownictwo przemysłowe Łodzi, która towarzyszyła 
sesji. Wystawę otwierał Antoni Szram i zaproszony gość, prof. Mie-
czysław Wallis, który podczas swojego wystąpienia zasłabł. Omdlenie 
profesora spowodowane było tłumem gości, duszną, gęstą atmosferą 
i brakiem wentylacji w małym pomieszczeniu wystawienniczym – 
Galerii Współczesnej BWA przy ulicy Piotrkowskiej 86. Frekwencja 
była imponująca, a wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem, wzbudziła wiele dyskusji w kręgu specjalistów i nie tylko. Wy-
stawa pokazująca zabytkową architekturę Łodzi była dość istotnym 
i znaczącym elementem sesji z kilku powodów: zaprezentowano 
ciekawy wybór obiektów, bardzo dobre fotografie Andrzeja Wacha 

21 Stowarzyszenie Historyków Sztuki zrzesza historyków sztuki oraz osoby pracujące w tym 
zawodzie i osoby realizujące cele statutowe stowarzyszenia. Zostało założone w 1934 roku jako Pol-
ski Związek Historyków Sztuki, który przekształcił się w stowarzyszenie, które organizuje co roku 
m.in. ogólnopolskie sesje naukowe w oddziałach terenowych w różnych miastach (jest ich w kraju 
12). SHS wydaje własne publikacje, zwłaszcza materiały po ogólnopolskich sesjach czy seminariach 
naukowych. Zwyczajowo w przeddzień każdej ogólnopolskiej sesji naukowej odbywa się zebranie 
zarządu głównego SHS, na którym ustalany jest temat kolejnej sesji i jej miejsce. W 1970 r. ustalono, 
że kolejna sesja odbędzie się w Łodzi.

22 Sztuka 2 połowy XIX wieku, Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, 11–13 
listopada 1971; obrady odbywały się w Muzeum Historii Włókiennictwa.
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i innych23 – nie tylko dokumentacyjne, ale mające charakter fotogra-
fii artystycznej – oraz ciekawą aranżację prof. Jerzego Derkowskiego 
utalentowanego, wówczas młodego asystenta Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych (późniejszego dyrektora Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego i prorektora tej uczelni). Scenariusz wystawy 
opracowali Antoni Szram i Wojciech Walczak24.

• 12 listopada odbył się objazd po Łodzi przygotowany przez służbę 
konserwatorską.

• Na podsumowaniu sesji zarząd SHS podjął uchwałę, która stała się 
ważnym dokumentem zarówno dla władz Łodzi, jak i służb konserwa-
torskich. Sygnatariusze dokumentu uznali, że zaprezentowane obiekty 
architektoniczne i przemysłowe, zespoły urbanistyczne, rezydencjonal-
no-fabryczne, ich forma i zachowany wystrój powinny zajmować wyjąt-
kowe miejsce w Polsce i być otoczone ochroną jako dziedzictwo naro-
dowe. W uchwale nr 1 Stowarzyszenia Historyków Sztuki z 13 listopada 
1971 roku znajdujemy taki oto zapis: „Historycy sztuki reprezentujący 
wszystkie ośrodki polskie, zgromadzeni na Ogólnopolskiej XXI Sesji na-
ukowej, poświęconej problemom artystycznym 2 połowy XIX wieku, za-
poznawszy się z historyczną zabudową Łodzi: 
1. przejawili najwyższe zainteresowanie kształtem i wystrojem budyn-
ków zarówno pałacowych, jak i mieszkalnych, a nade wszystko architek-
turą i urbanistyką przemysłową; uważają iż obiekty te i ich zespoły, wy-
jątkowe w Polsce, powinny zostać otoczone opieką i uchronione jako do-
bro ogólnonarodowe, typowe i ważne dla okresu kiedy powstały [...]”25.

• 17 listopada odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Dóbr Kultury Komi-
sji Kultury i Sztuki Rady Narodowej m. Łodzi, na którym Antoni Szram 
zaprezentował ramowy program założeń konserwatorskich ochrony 
obiektów architektonicznych w Łodzi. Przedstawione główne kierunki 
działania, które wiązały się ze zmianą użytkowników i adaptacją obiek-
tów zabytkowych na cele kultury i turystyki, zostały zatwierdzone. 
Przyjęto uchwałę z następującymi postulatami: w ratuszu utworzone 
zostanie muzeum historyczne Łodzi; w willi secesyjnej przy ulicy Wól-
czańskiej 31/33 zlokalizowane zostaną siedziba Towarzystwa Przyjaciół 

23 Andrzej Wach (1942–2012) – fotoreporter „Dziennika Łódzkiego”, znakomity fotografik, wiel-
ki miłośnik Łodzi, utrwalał sceny z łódzkich ulic, podwórek, dworców, targowisk, wydarzeń kultu-
ralnych, społecznych i politycznych, był wszędzie, gdzie coś się działo; pokazywał Łódź prawdziwą, 
bez upiększeń, potrafił znakomicie oddać specyfikę i charakter miasta.

24 Recenzja z wystawy: L. Krzyżanowski, Wystawa konserwatorska „Zabytkowa architektura 
i budownictwo przemysłowe Łodzi, listopad 1971”, „Ochrona Zabytków” 1972, nr 1. 

25 Uchwała w całości zacytowana w: Sztuka 2 połowy XIX wieku, Warszawa 1973, s. 273.
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Sztuk Pięknych oraz Biuro Wystaw Artystycznych wraz z ekspozycją 
wnętrz i wystaw plastycznych; na Księżym Młynie w willi Herbsta przy 
ulicy Przędzalnianej 72 w kompleksie pałacowo – ogrodowym po ada-
ptacji budynku na cele muzealne utworzone zostanie muzeum wnętrz 
i sztuki 2 pol. XIX wieku, zaś osiedle domów robotniczych przekształco-
ne zostanie na skansen miejski; przy placu Zwycięstwa w pałacu Schei- 
blera po restauracji wnętrz utworzone będzie muzeum historii filmu 
i dziejów łódzkiej szkoły filmowej, zaś budynek bielnika przeznaczony 
zostanie na Państwowe Archiwum Województwa i m. Łodzi26.

• Wziął udział w Dorocznym Zjeździe Społecznych Opiekunów Zabyt-
ków PTTK w Łodzi.

1972
• W styczniu – staraniem Antoniego Szrama powołane zostało Biuro Ba-

dań i Dokumentacji Zabytków, którego dyrektorem został Wojciech Wal-
czak – absolwent Wydziału Sztuk Pięknych kierunku konserwatorstwo 
i zabytkoznawstwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Biuro miało skupiać fachowców i być zapleczem naukowym dla kon-
serwatora, kontynuować spis i rejestr zabytków nieruchomych i rucho-
mych, opracowując odpowiednią dokumentację naukowo-historyczną, 
prowadzić badania z różnych dziedzin i zagadnień kultury materialnej, 
by mogły stanowić bazę do analiz i tworzenia założeń konserwator-
skich, programu ochrony i modernizacji poszczególnych obiektów czy 
zespołów, na przykład Księży Młyn, zespołów fabrycznych Scheiblera, 
Poznańskiego, przy ulicy Piotrkowskiej, Moniuszki czy placu Wolności. 

	 Pierwszą siedzibą biura był pokój konserwatora zabytków miasta 
w Urzędzie Miasta (dawniej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej) 
z oknem wychodzącym na górę koksu. Po staraniach u władz miasta 
biuro otrzymało nową siedzibę, do której przeniósł się również urząd 
konserwatorski. Siedziba mieściła się w dawnej kamienicy przy ulicy 
Tuwima 30. Było to w mieszkaniu na drugim piętrze o powierzchni 
około 100 m2, z wyjściem kuchennym, które było bardzo przydatne, gdy 
odwiedzali nas niewygodni goście. Kamienica usytuowana była naprze-
ciwko parku i nieistniejących już zabudowań, w których mieściły się: 
Liga Obrony Kraju, sklep elektryczny oraz mięsny i spożywczy.

26 A. Szram, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świetle zagadnień zabytkowej 
architektury łódzkiej XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, Warszawa 1973, s. 272.
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• Pierwsi pracownicy biura: Andrzej Majer – jeszcze student piątego roku 
Wydziału Sztuk Pięknych na kierunku konserwatorstwa i zabytkoznaw-
stwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie profesor 
Uniwersytetu Łódzkiego; Jadwiga Jakubowska – historyk, absolwentka 
Uniwersytetu Łódzkiego; Małgorzata Laurentowicz – absolwentka Wy-
działu Sztuk Pięknych na kierunku konserwatorstwa i zabytkoznawstwa 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; nieco później do zespo-
łu dołączyli: Krystyna Potocka – archeolog, absolwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego, przez lata pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi 
ds. Muzeów i Galerii Sztuki, później animator kultury, przez kilkadziesiąt 
lat prowadziła Galerię „Manhattan”, cieszącą się dużym uznaniem; Ta-
mara Micewicz – historyk sztuki, absolwentka Kijowskiego Uniwersyte-
tu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Maria Urfalof – wilnianka, która 
przez wiele lat prowadziła sekretariat i sprawy kancelaryjne. Zespół był 
zgrany, panowała rodzinna atmosfera i zawiązywały się przyjaźnie, które 
trwają do dziś. Ta rodzinna atmosfera, jak i przyjaźnie cementowały ze-
spół, przede wszystkim opierały się na zasadach lojalności. Nie było nie-
zdrowej konkurencji i wyścigu szczurów, panowała atmosfera życzliwo-
ści, wzajemnego zrozumienia, pomocy i odpowiedzialności za powierzo-
ne zadania. Podobny klimat towarzyszył nam w relacjach z urzędnikami 
Wydziału Kultury. Należy tu dodać, że ówcześni dyrektorzy – Wojciech 
Boczkowski, Wojciech Ekiert czy Janusz Bujacz – wspierali konserwa-
tora i jego działania na rzecz ochrony zabytków. Zwłaszcza Wojciech 
Boczkowski był tym dyrektorem, który miał największy wkład w ochro-
nę dziedzictwa miasta i największe zasługi w pierwszych realizacjach 
programu konserwatorskiego. Z dużym zaangażowaniem wspierał kon-
serwatora i zawsze towarzyszył mu we wszystkich ważnych spotkaniach 
w „białym domu”, starając się wspierać i pomagać w realizacji zadań. To 
była wspólna polityka, wspólny cel.

• Od stycznia do kwietnia realizowano dokumentalny film Fabryczna 
twarz Łodzi w ramach telewizyjnego autorskiego cyklu programów 
dokumentalnych Ocalić od zapomnienia Zofii Haloty. Współautorem 
filmu był Antoni Szram27. Dokument był niewątpliwie dużym sukce-
sem i odbił się szerokim echem w różnych środowiskach: history-

27 Prace nad pisaniem scenariusza rozpoczęły się w 1971 r. Scenariusz i realizacja: Zofia Ha-
lota i Antoni Szram; zdjęcia: Wiesław Dobrowolski, Stanisław Ścieżko; komentarz: Antoni Szram; 
czyta: Lucjan Szołajski. W filmie udział wzięli: prof. dr Jan Białostocki, dr Miloš Pistorius, dr Lech 
Krzyżanowski, mgr Antoni Szram. Produkcja: Redakcja Popularno-Naukowa TVP Warszawa. Film 
zrealizowany jako trzeci program z cyklu Ocalić od zapomnienia.
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ków sztuki, historii architektury i urbanistyki, ochrony dziedzictwa 
narodowego, konserwatorów zajmujących się rewaloryzacją założeń 
architektoniczno-urbanistycznych czy też decydentów, od których za-
leżało pozyskanie pieniędzy na ratowanie zabytków. Zdjęcia do filmu 
rozpoczęły się z końcem stycznia podczas siarczystej, śnieżnej zimy 
i trwały przez kilka miesięcy. 

• W marcu – z inicjatywy Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego przy współudziale Biura Badań i Dokumentacji Zabytków 
i Konserwatora Zabytków Miasta pod patronatem między innymi Kon-
serwatora Zabytków Miasta został ogłoszony pierwszy Konkurs Folklo-
ru Robotniczego Łodzi. Konkurs trwał rok i składał się z dwóch czę-
ści: pierwsza to opisy etnograficzne, polegające na zebraniu materiałów 
związanych z obyczajowością, obrzędami i zwyczajami, grami i zabawami, 
zabawianiem i opiekowaniem się dziećmi, stosowaniem zbiegów leczni-
czych, pielęgnacyjnych itp., zaś druga część wiązała się z przeglądem mu-
zyki, tańca, pieśni i poezji amatorskiej. Laureaci zostali wyłonieni po roku 
pracy jurorów. Każda część miała swojego przewodniczącego i swoich 
członków. Skład jury I części: przewodniczący – dr Jan Piotr Dekowski; 
członkowie – doc. dr hab. Bronisława Jaworska, dr hab. Jadwiga Kuchar-
ska, mgr Irena Lechowa, mgr Antoni Szram, mgr Elżbieta Władykowa; 
część II: przewodnicząca – prof. dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska; 
członkowie – Edward Dulski, doc. dr Alfons Pellowski, Zdzisław Pizon, 
Barbara Rezler, mgr Antoni Szram; sekretarzem konkursu była Stefania 
Snopkiewicz28.	Takie folklorystyczne imprezy weszły na stałe do pro-
gramu studiów i badań nad problematyką kultury i przemian zacho-
dzących współcześnie zarówno w środowisku społeczności wiejskiej, 
jak i robotniczej oraz działań różnych środowisk i instytucji.

• W kwietniu została zaprezentowana w Muzeum Architektury we 
Wrocławiu wystawa przygotowana przez Biuro Badań i Dokumenta-
cji Zabytków pod tytułem Architektura Łodzi 1850–1914. Wysta-
wie towarzyszył folder oraz plakat, którego projekt wykonał Ryszard  
K. Grzybowski29. 

• 29 maja odbyło się III Posiedzenie Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi 
na temat: Konserwatorski program zagospodarowania zabytkowe-

28 Folklor robotniczej Łodzi, wydany przez Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, Muzeum 
Historii Miasta Łodzi w 550. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi; 150-lecie Łodzi przemysłowej; 
Międzynarodowy Rok Ochrony Zabytków w 1975

29 Ryszard Kuba Grzybowski – znakomity grafik, plakacista absolwent warszawskiej ASP, który 
przez lata współpracował z Antonim Szramem. Wykonał wiele plakatów związanych z ochroną za-
bytków, za które otrzymał nagrody i wyróżnienia.
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go zespołu domów robotniczych „Księży Młyn” w ramach organi-
zowanego skansenu miejskiego w Łodzi. Już w 1970 roku konserwa-
tor zabytków wystąpił z wnioskiem do władz miasta o zorganizowanie 
skansenu miejskiego na Księżym Młynie, gdzie obok domów dla robot-
ników fabryki przeniesione miały być domki tkaczy łódzkich, które by-
łyby świadectwem minionej epoki, próbą ukazania ewolucji form archi-
tektonicznych, jak też warunków socjalnych i bytowych robotników30. 

• W czerwcu odbyła się w I programie TVP Warszawa premierowa emi-
sja filmu Fabryczna twarz Łodzi w ramach cyklu Ocalić od zapo-
mnienia Zofii Haloty.

 • W lipcu – odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Narodo-
wej m. Łodzi, na którym zatwierdzono program ochrony zabytków m. 
Łodzi. Opracował go zespół pracowników Biura Badań i Dokumenta-
cji zabytków pod kierownictwem Wojciecha Walczaka i zatwierdził 
w czerwcu konserwator zabytków miasta Antoni Szram31.

• 21 listopada wziął kolejny ślub, tym razem Bułgarką Iwanką Petrową, 
konserwatorem dzieł sztuki, absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Ślub odbył się w Bułgarii.

• W grudniu miał miejsce kolejny Doroczny Zjazd Społecznych Opieku-
nów Zabytków PTTK w Łodzi z udziałem służby konserwatorskiej.

1973
To rok, w którym przypada 550. rocznica nadania Łodzi praw miejskich 
oraz 150. rocznica Łodzi przemysłowej. Władze polityczne i administra-
cyjne miasta przygotowywały się bardzo intensywnie. W związku z tym 
opracowano ramowy program obchodów i w styczniu wydano go dru-
kiem w formie propagandowej broszury32. 

Uroczystości zaplanowane zostały na cały rok z inauguracją 18 stycz-
nia 1973 roku, zaś główne uroczystości jubileuszowe w lipcu 1973 
i czerwcu 1974 roku33.

30 Materiały z posiedzeń Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi, Łódź 1975; A. Szram, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świe-
tle zagadnień zabytkowej architektury łódzkiej XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, 
Warszawa 1973, s. 283.

31 Program Ochrony Zabytków Miasta Łodzi, Łódź, czerwiec 1972, kopia msp w posiadaniu  
M. Laurentowicz. 

32 Ramowy program obchodów 550 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich i 150-lecie Ło-
dzi przemysłowej, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi i Prezydium Łódzkiego Komitetu Frontu 
Jedności Narodu, Łódź, styczeń 1973 r. 

33 Tamże s. 12–13.
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W ramach programu przewidziano realizację kilku zadań inwesty-
cyjnych i modernizacyjnych, które miały zdecydować o zmianie oblicza 
miasta, a wśród nich przewidziano odrestaurowanie obiektów o charak-
terze historyczno-zabytkowym zgodnie z programem konserwatorskim: 
uporządkowanie zabudowy mieszkaniowej placu Wolności i rozpoczęcie 
adaptacji ratusza na siedzibę Muzeum Historii Miasta Łodzi; adaptowanie 
obiektu zabytkowego przy ulicy Wólczańskiej 33 dla Biura Wystaw Arty-
stycznych i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych; zakończenie prac mo-
dernizacyjnych Muzeum Historii Włókiennictwa; adaptowanie pomiesz-
czeń dawnego „Bielnika” przy ulicy 8 Marca dla potrzeb Oddziału Łódz-
kiego Pracowni Konserwacji Zabytków; rozpoczęcie adaptacji pałacu przy 
ulicy Przędzalnianej na Muzeum Wnętrz XIX wieku, z równoczesnym upo-
rządkowaniem terenów ogodowo-parkowych, przyległych do tego obiektu; 
odnowienie elewacji budynków na ulicy Piotrkowskiej i niektórych ulic 
poprzecznych34.
• W styczniu i lutym w związku z obchodami odbywały się robocze spo-

tkania członków Komisji Kultury Rady Narodowej przy Prezydium 
Rady Narodowej m. Łodzi na temat szczegółowego programu prac 
konserwatorskich na lata 1973–1976 oraz stanu obiektów zabytko-
wych z udziałem służby konserwatorskiej.

• W lutym Antoni Szram został prezesem Łódzkiego Oddziału Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki i funkcję tę pełnił przez dwie kadencje do 1977 
roku.

• W marcu dzięki wysiłkom i staraniom władz konserwatorskich mia-
sta Antoniego Szrama i Wojciecha Walczaka powołany został w Łodzi 
Zakład PP Pracownie Konserwacji Zabytków w ramach Oddziału PKZ 
w Kielcach. Siedziba Zakładu mieściła się przy ulicy Piotrkowskiej 
184 i działały w nim następujące pracownie: projektowa, dokumenta-
cji naukowo-historycznej, dzieł sztuki oraz grupa robót budowlanych 
z siedzibą w Pabianicach z perspektywą powołania z czasem samo-
dzielnego Oddziału35. Powstanie takiego oddziału wymagało odpo-
wiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego, w związku z tym 
władze miasta na rozwój tego przedsiębiorstwa przeznaczyły pod bu-

34 Tamże s. 5.
35 PP PKZ – Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków powołane zostały 

przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1950 r. Składało się z zarządu w Warszawie i 20 oddziałów 
obejmujących jedno lub kilka województw. Przed prywatyzacją i reorganizacją po 1990 r. PKZ po-
siadały niezwykle rozbudowane specjalistyczne i różnorodne pracownie, które zatrudniały znakomi-
tych fachowców cieszących się wielkim uznaniem w świecie. 
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dowę bazy tereny w okolicach ulic Głośnej i Wjazdowej (dawnego fol-
warku Scheiblera), jej budowa miała być zakończona w 1975 roku36.

• Pierwszym dyrektorem w fazie organizacji był Antoni Szram, a jedno-
cześnie pełnił funkcję konserwatora zabytków miasta.

• 27 maja nastąpił finał Konkursu Folkloru Robotniczego w Łodzi, po-
łączono go z imprezą plenerową folklorystyczną w formie festynu37. 
Odbył się na placu Zwycięstwa, dawnym Wodnym Rynku, i Księżym 
Młynie. Zorganizowanie tego wydarzenia na terenie zabytkowego ze-
społu budownictwa robotniczego miało przekonać władze i łodzian 
do programu konserwatorskiego i projektu zorganizowania na tym te-
renie skansenu miejskiego „Księży Młyn” z częściowym przekształce-
niem domów robotniczych na wnętrza muzealne pokazujące miejskie 
życie robotnicze, muzeum wnętrz drugiej połowy XIX wieku w daw-
nej zabytkowej willi Edwarda Herbsta z otaczającym ogrodem. Festyn 
jako przedsięwzięcie folklorystyczne powtarzane corocznie mogło-
by się wpisać w imprezy kulturalne miasta, jak też przekształcić się 
w Ogólnopolski Festiwal Kultury Robotniczej. Wydarzeniu towarzy-
szyły druki: plakaty, zaproszenie, ulotki i katalog. Autorem projektów 
graficznych druków był Andrzej Smoczyński38.

• W lipcu miała miejsce – wystawa Łodziana – zabytki związane 
z historią miasta, przygotowana przez Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków wraz z Archiwum Państwowym m. Łodzi i Muzeum Arche-
ologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 

• We wrześniu wyemitowany został w TVP program Zofii Haloty Ocalić 
od zapomnienia z udziałem Antoniego Szrama.

• W październiku – rozpoczęły się przygotowania do filmu fabularnego 
Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy.	To kolejny film o Łodzi. Jesienią 
1973 roku odwiedziła konserwatora zabytków ekipa filmowa z An-
drzejem Wajdą, by uzyskać zgodę – rekomendację konserwatorską 
na realizację zdjęć w obiektach zabytkowych – fabrykach i pałacach, 
w których mieściły się różnorodne instytucje państwowe. Jak się 

36 A. Szram, Zabytki i współczesność w mieście, „Głos Robotniczy” 1974, nr 47; A. Szram, 
Chodzenie po linie w wersji francuskiej, 2005, s.33.

37 J.P. Dekowski, Konkurs Folkloru Robotniczego Łodzi, 1972–1973 rok. Założenia, uczest-
nicy i ogólne wyniki, [w:] Folklor Robotniczej Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1975.

38 Andrzej Smoczyński (1944–2010) – wybitny artysta grafik, plakacista, wieloletni wykładowca, 
prof. zw. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zajmował się grafiką warsztatową głównie sitodrukiem – 
techniką, którą doprowadził do perfekcji; zdobył wiele nagród i wyróżnień w kraju i za granicą.
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okazało, potrzebna była również pomoc pracowników we wskazaniu 
odpowiednich obiektów, wnętrz oraz w przygotowaniu wraz z ekipą 
scenografów dokumentacji miejsc zdjęciowych. Rekomendacja kon-
serwatora była jednocześnie przepustką do uzyskania zgody dyrekto-
rów instytucji mieszczących się w wytypowanych obiektach. Ponadto 
warunkiem zdjęć we wnętrzach zabytkowych był stały nadzór kon-
serwatorski i na bieżąco uzgadniane warunki. Po długich rozmowach 
podpisana została jedna umowa na konsultacje i pomoc w gromadze-
niu materiału źródłowego, wytypowanie obiektów zgodnie ze sce-
nariuszem. Konsultantami zostali: Antoni Szram, Wojciech Walczak 
i Małgorzata Laurentowicz39. Przygotowania trwały kilka miesięcy.

• 1–2 grudnia odbyła się Sesja Naukowa Oddziału Łódzkiego Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki Sztuka łódzka, na której Antoni Szram 
wygłosił referat Urbanistyka Łodzi w I poł. XIX w.40

• W grudniu odbył się Doroczny Zjazd Społecznych Opiekunów Zabyt-
ków PTTK w Łodzi z udziałem służby konserwatorskiej.

• Dzięki wsparciu i staraniom konserwatora zabytków ukazał się „Łódz-
ki Numizmatyk” 1973, nr 1–2/109–110, numer specjalny wydany 
z okazji 550-lecia m. Łodzi, 150-lecia Łodzi przemysłowej, 25-lecia po-
wstania Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Archeologicznego i Et-
nograficznego w Łodzi – wydany przez: Polskie Towarzystwo Arche-
ologiczne i Numizmatyczne Oddział w Łodzi, Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Ło-
dzi. W zespole redakcyjnym między innymi byli: Antoni Szram, Mał-
gorzata Laurentowicz, Wojciech Walczak, zaś opracowanie graficzne 
zapewnił Andrzej Smoczyński41. 

1974
• 21 marca odbyła się V Rada Ochrony Dóbr Kultury, na której zaprezen-

towano plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

39 Umowa w archiwum prywatnym autorki.
40 Sztuka łódzka, materiały Sesji Naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki, wydane przez Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, Warszawa–Łódź 1977, s. 4.
41 27 stycznia 1961 r. powstało w Łodzi Koło Numizmatyczne oddziału łódzkiego Polskiego To-

warzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego z inicjatywy Anatola Gupieńca, który był wówczas 
kierownikiem Działu Numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Pod koniec 1961 r. pod jego redakcją zaczęto w formie powielaczowej wydawać czasopismo „Łódzki 
Numizmatyk”. 
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Dyspozycje scenograficzne dekoratora wnętrz Macieja Putowskiego dla zespołu konsultantów filmu Ziemia obiecana 
Andrzeja Wajdy, 1973. Archiwum M. Laurentowicz-Granas
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Łódź-Śródmieście wraz z oceną i postulatami konserwatora zabytków. 
Plan opracowany był przez Biuro Programowania i Projektowania 
Rozwoju Łodzi w aspekcie przestrzegania postulatów konserwator-
skich dotyczących obiektów zabytkowych w śródmiejskiej dzielnicy. 
Plan zreferował jeden z autorów, mgr inż. arch. Mirosław Wiśniewski. 

	 Krytycznie oceniono propozycję układu rozwiązań komunikacyjnych 
wewnątrz obszarów objętych opracowaniem. Ponieważ nie znalezio-
no odpowiedniego rozwiązania, Rada Ochrony wysunęła propozycję, 
aby konserwator zabytków zlecił opracowanie alternatywnego roz-
wiązania dla miejscowego planu Śródmieścia. 

• Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi było wydawcą dwóch 
publikacji przy współpracy z konserwatorem zabytków: Rozwój prze-
strzenny Łodzi. Strefy ochrony konserwatorskiej w opracowaniu 
arch. Wacława Balda, arch. Henryka Jaworowskiego, dr Ireny Po-
pławskiej, pod redakcją Antoniego Szrama i Wojciecha Walczaka, oraz 
Dawne fabryki łódzkie Ireny Popławskiej.

 Trwały prace nad przygotowaniem schematu organizacyjnego i statu-
tu Muzeum Historii Miasta Łodzi w celu powołania placówki w 1975 
roku z okazji Międzynarodowego Roku Ochrony Zabytków. Do groma-
dzenia materiałów, które mogłyby stanowić bazę do jego opracowa-
nia, z Biura Badań i Dokumentacji Zabytków zostały oddelegowane 
Jadwiga Jakubowska i Małgorzata Laurentowicz. Pomysł zorganizo-
wania w Łodzi muzeum historycznego miasta zrodził się już w 1970 
roku, kiedy to Antoni Szram rozpoczął swoją działalność jako kon-
serwator zabytków na rzecz „uzabytkowienia” Łodzi oraz ochrony 
zabytków zarówno architektury, budownictwa przemysłowego, jak 
i kultury materialnej zabytków ruchomych42. Ideę tę Antoni Szram 
przez cały czas konserwatorskich zmagań pielęgnował mimo torpedo-
wania jej przez środowisko muzealników. Rolę i znaczenie przyszłe-
go muzeum podkreślał przy każdej okazji, wykazując, że badania nad 
historią i dziejami miasta i jego społeczeństwa są rozproszone i dość 
przypadkowo podejmowane w łódzkich muzeach. Przede wszystkim 
była mu bliska idea wypełnienia w działaniach i pracach badawczych 
przestrzeni niewykorzystanej w dziejach miasta, jak historia rozwoju 
kultury muzycznej, teatralnej, filmowej, literackiej czy dzieje archi-

42 A. Szram, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świetle zagadnień zabytkowej 
architektury łódzkiej XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, Warszawa 1973, s. 272.
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tektury i rozwój przestrzenny miasta. Powołane Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi, podobnie jak Biuro Badań i Dokumentacji Zabytów, miało 
być zapleczem intelektualno-naukowym w budowaniu tożsamości 
miasta i programie konserwatorskim ochrony zabytków, zarówno po-
szczególnych obiektów, jak i zespołów urbanistycznych, czy ochrony 
zabytków ruchomych kultury materialnej. 

 W działaniach związanych z wywłaszczeniem kamienicy przy placu 
Wolności 2 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Historii Miasta Ło-
dzi prace przebiegały dwutorowo. Wydział Kultury i Sztuki Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej zajmował się sprawami fomalno-prawnymi 
związanymi z samym procesem wywłaszczenia, zaś działająca w imie-
niu Biura Badań i Dokumentacji Zabytków Małgorzata Laurentowicz 
pomagała w kontaktach z lokatorami, dokonując spisu lokatorów prze-
znaczonych do wyprowadzenia. Dzięki temu udało się nawiązać dobre 
kontakty z niektórymi mieszkańcami, którzy wykazywali zaintereso-
wanie powstającym muzeum, do którego przekazali pamiątki łódzkie. 
Również dzięki tym kontaktom w przyszłości muzeum zakupiło porce-
lanową zastawę obiadową firmy Kuźniecow z początku XX wieku.

1975
Z inicjatywy konserwatora zabytków w ramach upowszechniania starej 
fabrycznej Łodzi z okazji Międzynarodowego Roku Ochrony Zabytków 
wydany został przez Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków tomik wier-
szy Romana Gorzelskiego pt. Miasto i wiersz ilustrowany starymi ryci-
nami z widokami łódzkich fabryk43.
• W maju konserwator zabytków miasta powołuje komisję ds. inwenta-

ryzacji obiektów ruchomych będących na wyposażeniu Urzędu Woje-
wódzkiego w stanie likwidacji przy ulicy Ogrodowej 15, pochodzących 
z dawnego wyposażenia pałacowego Poznańskiego44. Zdokumento-

43 Roman Gorzelski (1934–2010) – poeta, aforysta, tłumacz, dramaturg, publicysta. Przez wiele 
lat był nauczycielem, kierownikiem literackim Stowarzyszenia Muzycznego i Estrady Łódzkiej. De-
biutował jako poeta w 1960 r. Współpracował z konserwatorem zabytków i Biurem Badań i Doku-
mentacji Zabytków.

44 Pałac wpisany został do rejestru zabytków w 1970 r. i podlega ochronie. W związku z tym konieczne 
stało się powołanie komisji w celu zinwentaryzowania dawnego wyposażenia pałacowego. Komisja w skła-
dzie: Halina Zawilska, kustosz Muzeum Sztuki, historyk sztuki, ówczesny prezes Stowarzyszenia History-
ków Sztuki, oraz pracownicy Biura Badań i Dokumentacji Zabytków: Bronisław Podgarbi, historyk sztuki, 
oraz Małgorzata Laurentowicz, konserwator, zabytkoznawca, dokonali inwentaryzacji wraz z dokumenta-
cją fotograficzną przedmiotów zabytkowych będących na wyposażeniu Urzędu Wojewódzkiego. 
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Podziękowanie za współpracę przy realizacji filmu Andrzeja Wajdy Ziemia obiecana, 1974. Archiwum A. Szrama
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wane zabytkowe przedmioty zostały przekazane do Muzeum Sztuki,  
by uchronić je przed ewentualnym rozproszeniem. Wśród wielu przed-
miotów były meble (między innymi biurka, szafy biblioteczne, krzesła 
obite skórą, fotele), zegary stojące, niektóre z nich zdobione charakte-
rystycznym medalionem z monogramem „P”, statuetki z brązu z końca 
XIX wieku, żyrandole, obrazy, wazony itp. Niestety po powołaniu Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi do dziś nie udało się ich odzyskać, mimo iż 
zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury powinny wrócić i być ekspo-
nowane in situ. Jedynie część obiektów pozostała w depozycie i stano-
wi nadal wyposażenie wnętrz w ramach stałej ekspozycji.

Dziesięć lat – od listopada 1975 do 30 sierpnia 1985 roku – to okres 
działalności Antoniego Szrama w roli kustosza, muzealnika, dyrektora 
Muzeum Historii Miasta Łodzi. 

Charakter i profil Muzeum Historii Miasta Łodzi przedstawiony został 
poprzez wydarzenia, imprezy artystyczne, wystawy, publikacje, działa-
nia konserwatorskie, jakie w nim się odbywały. Wszystkie w wyborze, 
ograniczone do znaczących, określających charakter, profil i specyfikę 
muzeum. Niektóre z nich, te ważniejsze, ciekawsze, znaczące dla roz-
woju instytucji, zaprezentowane zostały w bardziej rozwiniętej formie, 
natomiast inne jedynie zasygnalizowane lub pominięte. 

Z inicjatywy konserwatora zabytków miasta ukazuje się drukiem mo-
numentalny album Architektura Łodzi przemysłowej. Tekst i wybór 
zdjęć Antoni Szram; zdjęcia Andrzej Wach; opracowanie graficzne Seba-
stian Paszczenko i Janusz Wiktorowski; wydawca Krajowa Agencja Wy-
dawnicza Oddział w Łodzi.

• Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi 30 października 1975 roku po-
wołane zostało Muzeum Historii Miasta Łodzi, którego siedzibą stała się 
część pałacu Poznańskich przy ulicy Ogrodowej 15, w którym uprzed-
nio mieściło się Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (w stanie 
likwidacji od 12 maja). 45 Stanowisko dyrektora Muzeum powierzono 
Antoniemu Szramowi i funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1985 roku46. 

45 12 maja 1975 r. na XVII Plenum KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podjęta została 
decyzja o wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego, która zaczęła obowiązywać już od 
1 czerwca. Ustawa z 28 maja 1975 r. likwidowała dotychczasowe województwa i trójstopniowy po-
dział administracyjny, zastępując go dwustopniowym: województwo – gmina. Utworzono 49 nowych 
województw, zlikwidowano pośredni szczebel – powiaty. 

46 Po mianowaniu Antoniego Szrama na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Miasta Łodzi do 
końca roku pełnił on jeszcze funkcję miejskiego konserwatora zabytków.
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	 Pierwsi pracownicy merytoryczni rekrutowali się głównie z Biura Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków, zaś administracyjno-techniczni z dawne-
go Urzędu Wojewódzkiego. Część pracowników zwolnionych z Urzędu 
zatrudniono w powołanej Poradni Pracy Kulturalno-Oświatowej, by 
ochronić ich przed utratą pracy i zapewnić im ciągłość zatrudnienia, 
nim rozpoczną pracę w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Już wówczas 
stanowiliśmy zgrany i dość liczny zespół zróżnicowany pod względem 
specjalności. 

	 W pierwszym roku działalności struktura organizacyjna muzeum 
kształtowała się następująco: 

	 Dział Inwentarzy i Informacji Naukowej, którym kierował główny in-
wentaryzator, kustosz i kierownik działu z wieloletnim doświadcze-
niem muzealnym. Był to istotny i ważny dział, bowiem prowadził 
gospodarkę muzealiami – dokonywał zakupów, powołując komisje 
szacunkowe, dbał o ich bezpieczeństwo i zabezpieczenie, prowadził 
księgi ewidencyjne, ruch muzealiów, depozyty, nadzorował prace ewi-
dencyjne, inwentaryzacyjne i naukowe opracowanie, sprawował nad-
zór nad konserwacją, magazynami. 

	 Dział Badań i Rozwoju Kultury Materialnej. Program tego działu był 
bardzo szeroki i wielowątkowy, opierał się na badaniach, analizach so-
cjologicznych z szeroko pojętą kulturą bez gromadzenia przedmiotów 
i pamiątek z zakresu kultury materialnej świadczących o przeszłości 
mieszkańców Łodzi. 

	 Dział Naukowo-Oświatowy i Wydawniczy zajmował się zarówno pracą 
u podstaw, czyli oświatowo-edukacyjno-upowszechnieniową, populary-
zatorską i wydawniczą, jak też oprowadzaniem po wystawach i pałacu; 
organizacją odczytów i różnego rodzaju imprez i wydarzeń zarówno wła-
snych jak i „zleconych”, między innymi spotkań autorskich, koncertów, 
spektakli teatralnych, wieczorów poetyckich, sympozjów naukowych, 
sesji, seminariów, spotkań towarzyskich, imprez okolicznościowych, ju-
bileuszy, uroczystości związanych z wręczaniem nagród i odznaczeń pań-
stwowych, wernisaży itp. oraz udostępnianiem pomieszczeń. 

	 Dział Administracyjno-Gospodarczy. Był to dział bardzo rozbudowany, 
bowiem skupiał wszystkie działania związane z obsługą administracyjną 
i techniczną obiektu, realizacją wystaw, remontów, spraw osobowych, 
zaopatrzenia materiałowego, pełnej obsługi sekretariatu (zabezpieczenie 
kancelaryjne, prowadzenie korespondencji, pisanie na maszynie etc.), 
zabezpieczenie przeciwpożarowe i bhp, zabezpieczenie mienia itp.
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	 Oprócz trzech działów merytorycznych strukturę muzeum tworzyły sa-
modzielne stanowiska pracy w zakresie różnych dziedzin związanych 
z dziejami miasta i jego kultury: historii Łodzi (prace badawcze i gro-
madzenie zbiorów swym zakresem obejmowały historię dawną i współ-
czesną miasta); sztuki Łodzi (sztuka obejmowała nie tylko zabytki ru-
chome – obrazy, rzeźbę, grafikę, plakaty, czyli sztukę użytkową – ale 
też zagadnienia związane z urbanistyką, architekturą, parkami, cmen-
tarzami i miejscami upamiętnienia); kultury filmowej i teatralnej; iko-
nografii; biblioteki i archiwum; pracownia konserwatorska i techniczna.  
Te samodzielne stanowiska obsadzone były specjalistami i z czasem 
przekształciły się w działy merytoryczne. 

	 Mimo trudnych warunków lokalowych muzeum od samego początku 
tętniło życiem i aktywną działalnością. Stało się ważnym ośrodkiem 
kulturalnym, instytucją, która miała ambicje, by nie tylko uczestni-
czyć w wydarzeniach współczesnych miasta, ale swoimi działaniami 
skupiać jak najszerszy krąg sympatyków, stymulować i wpływać na 
rozwój kultury miasta oraz przyciągnąć do współpracy wybitne oso-
bowości ze świata nauki, kultury, polityki, sztuki, gospodarki, jak też 
instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, przedsiębiorstwa i firmy. 

• 15 listopada odbyła się pierwsza impreza w salach muzeum. Była to 
uroczystość jubileuszowa z okazji 30-lecia Oddziału Łódzkiego Związ-
ku Literatów Polskich. Uroczystość ta była świadectwem naszych za-
interesowań i dała początek cyklicznym spotkaniom literackim lub 
poetyckim. Zapoczątkowała też naszą współpracę ze środowiskiem,  
co w przyszłości zaowocowało wystawami literackimi, programem działu 
merytorycznego zajmującego się tym problemem i przyszłego Muzeum 
Literatury i Prasy jako Oddziału MHMŁ, które niestety nie powstało. 

• 17 listopada odbyła się inauguracja działalności muzeum, o godzinie 
21.00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Ulica Piotrkowska47.

	 Wybór tematu pierwszej ekspozycji nie był przypadkowy. Zarówno 
łodzianie, jak i przyjeżdżający kojarzą Łódź przede wszystkim z ulicą 
Piotrkowską. Wystawa w swej formie merytorycznej i aranżacji była 
zaskakująca. Pokazana została we wnętrzach pałacowych, a właściwie 
biurowych, zupełnie nieprzystosowanych do ekspozycji. Ulicę i jej 
dzieje pokazano w nietypowy sposób. Wystawie towarzyszyła znako-
mita muzyka oraz projekcja dwóch filmów, z których jeden opatrzo-
ny był ciekawym komentarzem o łódzkich pałacach i ulicy Piotrkow-

47 Wystawa była elementem towarzyszącym Ogólnopolskiej Sesji Naukowej pt. Znaczenie za-
bytków budownictwa XIX wieku w procesie przemian społecznych, Łódź 1976.
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skiej, czytanym przez Kazimierza Rudzkiego48. Twórcami ekspozycji 
byli: Antoni Szram, Wojciech Walczak oraz znakomici artyści Paweł 
Udorowiecki i Enver Erol. Elementem teatralnym i i symbolicznym 
były wypuszczone białe gołębie. Takie specjalne efekty towarzyszy-
ły późniejszym muzealnym wystawom, a zastosowane scenograficz-
ne, teatralne zabiegi, między innymi lustra, przeglądarki na linkach, 
w których można było oglądać zdjęcia budynków i wnętrz, symbo-
liczne przedmioty, a nawet postacie czy ptaki stały się dopełnieniem 
wystawy pozwalającym zapamiętać wydarzenie.

• 17 i 18 listopada miała miejsce Ogólnopolska Sesja Naukowa Znacze-
nie zabytków budownictwa XIX wieku w procesie przemian spo-
łecznych, zorganizowana przez Muzeum Historii Miasta Łodzi i Biuro 
Badań i Dokumentacji Zbytków w Łodzi z okazji Międzynarodowego 
Roku Ochrony Zabytków49. Wspólnym wysiłkiem również zostały wy-
dane materiały po sesji w 1976 roku.

• W grudniu opracowany został konspekt czasopisma „Kronika Miasta 
Łodzi”50. Pomysłodawcą i autorem projektu oraz wstępnego konspek-
tu był Antoni Szram. Projekt zakładał współpracę Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi z Wydawnictwem Łódzkim oraz innymi instytucjami. Kronika 
według projektu miała być rocznikiem o charakterze społeczno – gospo-
darczo-kulturalnym, łączącym przeszłość z teraźniejszością, poruszać 
różne problemy z dziedziny historii, kultury szeroko pojętej, historii 
miasta, oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, gospodarki 
związanej z przemysłem, handlem, rzemiosłem, sportem, turystyką itp. 
Projekt doczekał się realizacji parę lat później. Pierwszy i jedyny numer 
ukazał się w 1982 roku.

48 Kazimierz Rudzki (1911–1976) – aktor, reżyser, pedagog i publicysta; profesor warszawskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a następnie jej prorektor; związany z teatrem, konferansjer, 
związany z estradą, radiem i telewizją; mistrz słowa i stylu.

49 Sesja naukowa poświęcona problematyce ochrony zabytków przemysłowych zorganizowana zo-
stała z inicjatywy dyrektora Muzeum Historii Miasta Łodzi wspólnie z Łódzkim Społecznym Komitetem 
Międzynarodowego Roku Ochrony Zabytków 1975, Wydziałem Kultury i Sztuki w Urzędzie Miasta, 
Instytutem Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Stowarzyszeniem Histo-
ryków Sztuki Oddział w Łodzi; Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi; Muzeum Historii 
Miasta Łodzi. Patrz: Kalendarium Muzeum Historii Miasta Łodzi 1975–1980, Łódź 1980.

50 Próba określenia projektu definicji oraz sposobu realizacji środka informacji dotyczą-
cych przeszłości i współczesności w zakresie złożonej działalności ośrodka łódzkiego. Jako 
punkt wyjścia przyjmuje się projekt edycji czasopisma p.t. „Kronika miasta Łodzi”, kseroko-
pia msp. w posiadaniu autorki.
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1976
Pierwszy rok intensywnej działalności muzeum nastawiony był na pracę 
u podstaw, a więc pracę muzealną związaną z gromadzeniem i opracowy-
waniem zbiorów; prace związane z projektowaniem i adaptacją wnętrz 
na cele muzealne. 

Projektowanie wiązało 
się z adaptacją piwnic go-
spodarczych pałacu na cele 
muzealne, rekonstrukcją 
dawnej sali balowej, restau-
racją i konserwacją zacho-
wanego wystroju, moder-
nizacją pomieszczeń biuro-
wych, przywróceniem daw-
nego układu pomieszczeń 
w części parteru, likwidacją 
wtórnych podziałów oraz 
remontem. Autorem pro-

jektu adaptacji był Stanisław Cuchra-Cukrowski51 współpracujący przy 
projekcie wystawy historycznej w piwnicach z Krystyną Wilczkowską52. 
Prace projektowe realizowane były przez Spółdzielnię Artystów Plasty-
ków „ART”. 

Pierwsze prace konserwatorskie wiązały się z konserwacją wystroju 
sali tzw. arkadkowej, w prasie nazwanej myśliwską, sąsiadującej z dużą 
jadalnią, oraz parteru. 

Niezależnie od prac konserwatorskich odbyło się około 100 różnych 
imprez, których nie sposób wymienić i które zapoczątkowały później-
sze cykle organizowane systematycznie przez następne lata53. A były to:  
a) imprezy muzyczne: koncerty i recitale, między innymi koncerty ka-
meralne, koncerty przy świecach, recitale miesiąca Portrety muzyczne;  

51 Stanisław Cuchra-Cukrowski (1932–1991) – absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowni profesorów Romana Manna i Władysława 
Bojkowa. Należał on do grona pierwszych autorów rewaloryzacji i rekonstrukcji wnętrz łódzkich. Zajmo-
wał się również wystawiennictwem i miał na swoim koncie szereg wystaw. Stanisław Cuchra-Cukrowski 
był głównym projektantem rekonstrukcji i renowacji wnętrz pałacowych w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

52 Krystyna Wilczkowska – absolwentka PWSSP w Łodzi (dziś ASP), była scenografem teatral-
nym, wystawiennikiem i projektantem kostiumów. 

53 Imprezy muzyczne były wydarzeniami często współorganizowanymi z Towarzystwem Mu-
zycznym, zaś spotkania literackie, z artystami i zabytkami organizowane były wspólnie z Towarzy-
stwem Przyjaciół Łodzi, Łódzkim Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i uczelniami bądź instytucja-
mi kultury. 

Wystawa Ulica Piotrkowska, plakaty Pawła Udorowieckiego.
Archiwum M. Lauretowicz-Granas
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b) spotkania z różnymi osobowościami i twórcami: spotkania literackie 
z pisarzami Biesiady Literackie lub spotkania problemowe, tematyczne 
Obraz literatury współczesnej; spotkania z twórcami – aktorami, fil-
mowcami, muzykami, artystami plastykami Wywiady; c) odczyty z cyklu 
Zabytki przeszłości a dzień dzisiejszy; sesje, sympozja i konferencje 
naukowe; d) wystawy czasowe o różnej tematyce przygotowane przez 
muzeum: teatralne, muzyczne, sportowe, historii miasta, architektury 
i urbanistyki z cyklu Łódzcy architekci; wystawy stałe; wystawy im-
portowane z innych instytucji kultury54; e) wydarzenia artystyczne: bale 
aktora, które odbywały się tradycyjnie co roku i były ukoronowaniem 
obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Łączyły się one również 
z uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym ludziom 
sceny oraz dorocznych nagród: „Srebrnej Łódki” dla teatru za najlepszą 
sztukę i „Srebrnego Pierścienia” dla najlepszego aktora; Łódzkie Spotka-
nia Teatralne, w ramach których odbywały się różne spektakle teatralne; 
f) imprezy folklorystyczne, między innymi „Fajka”. 

Wszystkie działania tworzyły spójną programową całość i były wy-
padkową zainteresowań merytorycznych muzeum, założeń statutowych 
i struktury organizacyjnej, jak też oczekiwań społecznych. 

Ponadto w salach reprezentacyjnych muzeum odbywały się imprezy 
okolicznościowe, takie jak spotkania jubileuszowe, uroczyste wręczenia 
nagród, wyróżnień, odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom 
różnych resortów, odbywały się też uroczyste wręczenia dowodów osobi-
stych młodzieży, a przez jakiś czas również uroczystości zaślubin, co nie 
było pozytywnie odnotowane w prasie lokalnej. We wnętrzach realizowa-
no też zdjęcia do różnych filmów i programów telewizyjnych.

Oto przykłady tej różnorodnej działalności, które przedstawione są 
wybiórczo i pozwalają na zilustrowanie głównych kierunków działania 
podkreślając specyfikę i profil muzeum.
• Antoni Szram otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi za stworzenie muzeum 

miejskiego.
• 18 stycznia z okazji XXXI Rocznicy Wyzwolenia Łodzi z udziałem 

władz administracyjnych i politycznych miasta w muzeum zorganizo-
wano wydarzenie o bogatym programie:
I. Otwarcie wystawy fotogramów obrazujących osiągnięcia miasta 

Łódzkie przemiany w latach 1971–1975
54 Niektóre wystawy czasowe – fotograficzne czy planszowe – często towarzyszyły różnym 

przedsięwzięciom okolicznościowym, np. sympozjom i konferencjom branżowym różnych instytucji, 
jubileuszom.
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II. Otwarcie wystawy projektów i zrealizowanych przedsięwzięć 
Ochrona zabytków Łodzi

III. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji XXXI 
Rocznicy Wyzwolenia Łodzi oraz wręczenie medali i dyplomów za 
opiekę nad dobrami kultury miasta Łodzi oraz koncert w wykona-
niu artystów scen łódzkich. 

• 12 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Wywiady z mala-
rzem Andrzejem Szonertem55. 

• 14 lutego odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne Pasja II w wy-
konaniu Teatru 7756.

• 16 lutego odbył się pierwszy odczyt z cyklu Zabytki przeszłości 
a dzień dzisiejszy. Krajobraz w obrazach malarzy polskich XIX 
wieku Haliny Zawilskiej57.

• 25 lutego odbył się pierwszy recital z cyklu Recitale miesiąca w wy-
konaniu Delfiny Ambroziak, Andrzeja Malinowskiego i Rajmunda Am-
broziaka, zorganizowany przy współpracy Łódzkiego Towarzystwa Mu-
zycznego58.

• 2 marca odbyło się pierwsze spotkanie literackie z cyklu Biesiady 
Literackie – bohaterem spotkania był Władysław Rymkiewicz59. 

• 7 marca miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników plebiscytu Ło-
dzianin Roku redakcji „Odgłosów” i wręczenia nagród60. 

• 18 marca Szram podpisał z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Tele-
wizyjną i Teatralną porozumienie o współpracy, które miało zaowoco-
wać wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, a w przyszłości powsta-
niem specjalistycznego Muzeum Kinematografii”61. Wiele podobnych 
porozumień o współpracy A. Szram zawarł z prestiżowymi uczelniami, 

55 Kolejne cykliczne spotkania z: aktorem Janem Kobuszewskim, aktorką Małgorzatą Potocką, 
aktorem Zygmuntem Malanowiczem, grafikiem Wojciechem Jakubowskim. 

56 Przedstawienie było powtórzone dwukrotnie 8 maja i 7 grudnia 1976 r. 
57 Kolejne odczyty w 1976 r. z tego cyklu wygłosili: Zbigniew Ciekliński – 4 odczyty; Halina  

Zawilska – 2 odczyty; Wojciech Walczak – 2 odczyty; Mieczysław Pracuta – 2 odczyty; Andrzej Majer.
58 Muzeum Historii Miasta Łodzi od samego początku istnienia rozpoczęło współpracę z Lódz-

kim Towarzystwem Muzycznym i zorganizowało wspólnie wiele koncertów i recitali. W 1976 r. od-
były się 4 takie muzyczne wydarzenia, m.in. koncert fortepianowy Zbigniewa Szymonowicza, kon-
certzespołu Kameralistów Warszawskich, 

59 Władysław Rymkiewicz (1900–1984), prawnik z wykształcenia, prozaik, od 1945 r. mieszkał 
w Łodzi.

60 Plebiscyt „Odgłosów” na Łodzianina Roku odbywał się w latach 1968–1984. W ciągu tych lat 
wygrało go 35 osób. W latach 1985–1990 redakcja przyznawała nagrody „Odgłosów” za upowszech-
nianie kultury. Pierwszym laureatem został w 1985 r. Antoni Szram.

61 „Głos Robotniczy”1976, nr 64.
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placówkami i stowarzyszeniami, chcąc w ten sposób podnieść poziom 
zarówno prac badawczych, wystawienniczych i wydawniczych, jak 
też artystyczny różnych organizowanych wydarzeń i imprez. Autory-
tet, zwłaszcza placówek naukowych, budował wiarygodność i markę 
muzeum. 

• 27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w muzeum odbyły się 
uroczyste obchody, podczas których wręczono odznaczenia państwowe 
zasłużonym ludziom sceny polskiej, doroczną nagrodę „Srebrnej Łódki” 
dla Państwowego Teatru Nowego za sztukę Witolda Gombrowicza Ope-
retka w reżyserii Kazimierza Dejmka i nagrodę „Srebrnego Pierścienia”  
dla Andrzeja Maya. Wieczorem odbył się pierwszy w muzeum bal aktora, 
który stał się w następnych latach tradycją.

• 27 marca otworzono pierwszą ekspozycję czasową związaną z historią 
teatru łódzkiego Łódzkie prapremiery teatralne w latach 1945–1975. 
Wystawę przygotowano z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Za-
prezentowano na niej pozyskane przez muzeum fotogramy, druki i pa-
miątki teatralne.

• 30 marca odbyło się pierwsze spotkanie literackie z cyklu Obraz li-
teratury współczesnej, którego bohaterem był Jan Koprowski. Spo-
tkanie połączone było z odczytem O nowych zjawiskach w poezji 
i prozie literatur niemieckiego obszaru językowego62. 

• 28 kwietnia odbył się pierwszy cykliczny koncert Recital miesiąca. Ka-
meraliści Warszawscy wykonali utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta.

• 3–6 maja w ramach Łódzkich Spotkań Teatralnych odbyła się w mu-
zeum inauguracja przedstawień teatrów studenckich polskich i zagra-
nicznych spektaklem Teatru STUDIO z Tbilisi63.

• 22 maja nastąpiło otwarcie wystawy własnej czasowej 100 lat 
śpiewactwa łódzkiego, która zainaugurowała VIII Łódzką Wiosnę 
Artystyczną64. Do aranżacji Antoni Szram zaprosił znakomitego ar-
tystę Andrzeja Gieragę, który był młodym uzdolnionym absolwen-

62 Spotkania z tego cyklu obyły się jeszcze z Jerzym Wawrzakiem, który wygłosił odczyt nt. 
Polska powieść obyczajowo-polityczna a przemiany społeczne i Wacławem Bilińskim z odczytem 
nt. Białe plamy w polskiej literaturze i filmie.

63 Łódzkie Spotkania Teatralne to najstarsza impreza kulturalna w Łodzi organizowana obecnie 
przez Łódzki Dom Kultury. To jeden z ważniejszych festiwali teatru alternatywnego w kraju, organi-
zowany od lat 60. XX w. Początkowo jako przegląd teatrów studenckich z czasem stał się przeglądem 
teatrów alternatywnych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Łódzkie_Spotkania_Teatralne.

64 Łódzka Wiosna Artystyczna – impreza interdyscyplinarna organizowana cyklicznie co roku, 
najczęściej w maju, począwszy od 1969 r. Zaprzestano jej organizacji w okresie stanu wojennego.
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tem i asystentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Aranżacja ekspozycji była bardzo ciekawa i nowoczesna. 
Dopełnieniem przedstawionych treści wystawy były złote klatki 
z kanarkami, które stanowiły wymowny i symboliczny zabieg sceno-
graficzny, a śpiewające ptaki stanowiły spektakularny efekt podczas 
wernisażu. 

• 23 maja pierwszy z cyklu koncertów kameralnych – organizowa-
ny przy współpracy z Łódzkim Towarzystwem Muzycznym – odbył 
się w ramach VIII Wiosny Artystycznej z udziałem Delfiny Ambro-
ziak i łódzkich muzyków – Barbary Górzyńskiej, Bogusława Pikały  
i Rajmunda Ambroziaka, Andrzeja Jasińskiego65.

• 29 maja w ogrodzie pałacowym odbyło się pierwsze wydarzenie ar-
tystyczne w formie folklorystycznej imprezy „Fajka” zorganizowanej 
w ramach VIII Wiosny Artystycznej66. Jak donosiła prasa, „Fajka” była 
najbardziej spektakularną plenerową imprezą nawiązującą w swej tra-
dycji do XIX-wiecznych festynów ludowych67.” Dziennik Popularny” 
odnotował: „V Jarmark Łódzki stał się wydarzeniem w naszym mie-
ście. Na jego powodzenie złożyła się również starannie przygotowana 
»Fajka« w ogrodach Muzeum Historii M. Łodzi przy ul. Ogrodowej. 
Impreza stała się przykładem pomysłowo zorganizowanej masowej 
rozrywki”68. 

• 29 maja miał miejsce wernisaż wystawy czasowej Z dziejów łódzkich 
księgozbiorów. Księgozbiór Feliksa Wężyka z Mroczenia. Wystawa

65 Koncertów kameralnych w salach muzeum organizowanych wraz ŁTM odbyło się w 1976 
roku jeszcze cztery.

66 Była to miejska impreza artystyczna. W VIII edycji głównym elementem był V Jarmark Łódzki 
w dniach 26 maja do 2 czerwca pod patronatem „Dziennika Popularnego”. Muzeum aktywnie uczestniczy-
ło w tej imprezie i „Fajka” była tym muzealnym akcentem. Zorganizowana przez pracowników muzeum.

67 Kalendarium 1975–1985, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1985. 
68 „Dziennik Popularny” 1976, nr 131. Święto „Fajki” zapewne pamiętają jeszcze nieliczni najstarsi 

żyjący łodzianie. Było to święto „rodem z Łodzi miasta”, odbywało się w Zielone Świątki na Wodnym 
Rynku. Jak donoszą różnorodne relacje z przełomu XIX i XX wieku, to „fajka” była fantastyczną zabawą 
i niektórzy porównywali ją do wiedeńskiego festynu na Praterze, twierdząc, że nawet ją przewyższała 
pomysłowością, ilością różnych zabaw i widzów. Podobno już na dobry tydzień przed uroczystościami 
do Łodzi ściągały budy jarmarczne, wozy cyrkowe, wesołe miasteczka. Program był bardzo atrakcyjny, 
a zapewniały je występy orkiestr podwórkowych, kataryniarzy, siłaczy i woltyżerki, tresowane małpki 
i prestidigitatorzy itp.; odbywały się różne zawody – wspinaczka po słupie, „jazda w powietrzu”, „koło 
szczęścia”), sprawdzenie swoich umiejętności strzeleckich i wiele innych atrakcji, m.in. dekoracja „króla 
kurkowego”, która była głównym akcentem całości programu, bowiem „Fajka” organizowana była przez 
Towarzystwo Kurkowe – Strzeleckie.
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 pokazująca białe kruki, fragmenty zabytkowej biblioteki dworskiej69, 
przygotowana była przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publicz-
ną. W prasie została pozytywnie odnotowana i szeroko anonsowana70. 

• 4–6 czerwca odbył się Ogólnopolski Festiwal Poezji zorganizowany 
przez Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich, Wydział Kultury 
i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi. Uro-
czyste otwarcie i obrady odbywały się w salach muzeum71. 

• 6 czerwca odbył się zorganizowany przez muzeum pierwszy recital forte-
pianowy w wykonaniu Piotra Palecznego z cyklu Portrety muzyczne72.

• 30 czerwca kręcono we wnętrzach pałacowych fragment filmu telewi-
zyjnego w reżyserii Ryszarda Bera Lalka73.

• 14 lipca została otwarta wystawa malarstwa pt. Pejzaże Łodzi. Była 
to wystawa pokonkursowa z cyklu Motywy Łodzi w plastyce74.

• 21 lipca została otwarta wystawa Pejzaże Łodzi Zygmunta Hyżego. 
Była to wystawa malarstwa z cyklu Motywy Łodzi w plastyce75.

• 11 września otwarta została wystawa poza siedzibą muzeum, przygoto-
wana przez pracowników muzeum. Tę wystawę historyczną o charak-
terze monograficznym 100 lat Łódzkiej Straży Pożarnej przygotowa-
no na Księżym Młynie w budynku straży pożarnej dawnych zakładów 
Scheiblera. To kolejny przykład na zainteresowanie Szrama ochroną 

69 Feliks Wężyk z Mroczenia (1796–1863) – doktor prawa, bibliofil i kolekcjoner. Właściciel Mro-
czenia i Baranowa. Kolekcjonował wszelkiego rodzaju „starożytności” i okazy archeologiczne, monety, 
medale, ale przede wszystkim książki, których był wielkim miłośnikiem. Ta niezwykła kolekcja ksiąg, 
głównie z dziedziny historii i prawa, starodruków oraz czasopism, po wielu perypetiach trafiła do Ło-
dzi, gdzie została rozprzedana niemal za bezcen pod koniec 1922 r. Do dziś rozproszone tomy kolekcji 
przetrwały w zbiorach wielu instytucji, placówek naukowych i kolekcjach osób prywatnych, m.in. 
Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, dzięki której wystawa mogła zaistnieć w MHMŁ 

70 (m.), „Ekspress Ilustrowany” 1976, nr 96.
71 Udostępnianie sal muzeum na imprezy organizowane przez różne środowiska pozwalało na 

nawiązanie ścisłej współpracy z różnymi instytucjami, placówkami kultury czy nauki, m.in. Akade-
mią Muzyczną, towarzystwami reprezentującymi różnorodne środowiska, m.in. literatów, artystów 
plastyków i muzyków, architektów, urbanistów, co w konsekwencji często nobilitowało muzealne 
wydarzenia, wystawy, wydawnictwa. 

72 Z tego cyklu w 1976 r. odbył się jeszcze jeden recital z udziałem Władysława Malczewskiego 
Koncert przy świecach.

73 Pałac niejednokrotnie był wykorzystywany do realizacji zdjęć filmowych przez TVP, Wytwór-
nię Filmów Fabularnych w Łodzi, Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi; nakręciły wiele rekla-
mówek nie tylko ekipy polskie, ale również zagraniczne; pierwszym filmem kręconym po drugiej 
wojnie światowej w pałacu była Rzeczpospolita babska.

74 Przez lata odbywały się konkursy plastyczne na temat „Motywy Łodzi w plastyce”. Konkurs był 
organizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych i muzeum od początku włączyło się w ten program.

75 Zygmunt Hyży (1911–1983) – łódzki malarz, przedstawiciel, koloryzmu (kapizmu), uczeń  
Wacława Dobrowolskiego i Maurycego Trębacza; jego wystawa jubileuszowa odbyła się we wrześniu 
1975 r. w Salonie Sztuki Współczesnej, BWA Łódź. 
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zabytków. Wydarzenie miało być pretekstem do dalszych dyskusji nad 
programem konserwatorskim i zagospodarowaniem Księżego Młyna.

• 25 września otwarta została w salach muzeum wystawa jubileuszowa 
z okazji 20 lat Ośrodka Telewizji Polskiej w Łodzi. 

• 25 i 26 września odbyło się w Łodzi ogólnopolskie sympozjum leka-
rzy laryngologów; w muzeum miało miejsce uroczyste spotkanie jego 
uczestników. Spotkania tego typu stały się tradycją i zawsze łączyły 
się z oprowadzaniem po wnętrzach muzealnych. Były niewątpliwie 
pretekstem do pokazania i upowszechnienia placówki. W taki sposób 
staraliśmy się tworzyć muzeum otwarte, dostępne dla jak najszersze-
go kręgu odbiorców.

• 23 października została otworzona pierwsza wystawa z cyklu Łódzcy 
architekci. Była to ekspozycja Aleksander Zwierko – architektura, 
prezentująca jego projekty architektoniczne obiektów zrealizowa-
nych76. Wystawy muzealne o tej tematyce to kontynuacja zaintereso-
wań Szrama przede wszystkim architekturą współczesną w obliczu 
przekształceń dawnej zabudowy.

• Prezentacje twórczości współczesnej myśli architektonicznej i urba-
nistycznej przez organizację wystaw dorobku wybitnych architektów 
miały ważną rolę do spełnienia – zaznajamiały społeczność łódzką 
z najnowszą myślą architektoniczną, pozwalały poznać przyszły cha-
rakter i kształt miasta oraz skonfrontować nowe budynki z dawnymi 
– przyszłość z przeszłością. 

• 17 listopada została otworzona wystawa Zenon Wasilewski  
(1903–1966). Karykatura, film, malarstwo. Realizacja: scenariusz Mar-
cin Giżycki, opracowanie plastyczne Teresa Klink, Bogusław Kobierski 
i Mikołaj Dawidziak; komisarz Mieczysław Kuźmicki; redakcja katalogu 
Anna Godlewska, projekty druków Janusz Wiktorowski. Była to pierwsza 
tak obszerna wystawa muzealna poświęcona twórcy filmowemu związa-
nemu z Łodzią, przygotowana przez pracowników muzeum przyszłego 
Działu Kultury Filmowej i Teatralnej.

• 17 listopada odbyło się otwarcie drugiej tego dnia wystawy Łódzcy 
olimpijczycy. Paryż 1924 – Montreal 1976. 

	 Pierwsze wystawy organizowane w muzeum realizowane były w za-
bytkowych, nieprzystosowanych wnętrzach. Trudność sprawiał za-
chowany bogaty dawny wystrój, ale artyści realizujący wystawy ra-

76 Aleksander Zwierko – łódzki architekt, autor wielu realizacji w Łodzi; kolejna wystawa z tego 
cyklu miała miejsce 20 grudnia i prezentowany był dorobek Bolesława Kardaszewskiego (1931– 
2000), znanego architekta, profesora Politechniki Łódzkiej.
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dzili sobie znakomicie. Dziś 
z perspektywy czasu można 
podziwiać pomysłowość i bar-
dzo nowoczesne rozwiązania, 
mimo dość skromnych możliwo-
ści technologicznych. Aranżacje 
były naprawdę bardzo nowa-
torskie i nowoczesne. Wystawa 
sportowa eksponowana była 
w dawnej sali balowej o boga-
tym wystroju w jego górnej kon-
dygnacji. Sala jeszcze była przed 
rekonstrukcją i przywróceniem 
jej pierwotnego wyglądu. Tu 
Andrzej Pukaczewski z aranża-
cją poradził sobie znakomicie. 
Wystrój stanowiły tkaniny i ste-
laże pod fotografie wielkoforma-
towe. Stelaż, tkanina i proste 
gabloty o skośnym froncie ukła-
dały się w formę owalu, a motyw 
kół olimpijskich był dominującym akcentem graficznym77. 

• 21 listopada odbył się Doroczny Zjazd Społecznych Opiekunów Za-
bytków m. Łodzi. Podczas zjazdu odbywały się odczyty, dyskusje, a na 
zakończenie koncert. 

• 24 listopada odbył się Ogólnopolski Zjazd Głównych Architektów 
miast wojewódzkich.

• 27–28 listopada odbywał się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego O złoty liść jesieni. 

• 1–5 grudnia odbył się Ogólnopolski Konkurs Wykonawczy Gitary Kla-
sycznej – eliminacje, recitale i koncert laureatów.

• 20 grudnia rok zakończyły: koncert przy świecach z udziałem Władysła-
wa Malczewskiego z cyklu Portrety muzyczne oraz otwarcie wystawy 
z cyklu Łódzcy architekci, prezentującej twórczość architektoniczną 
Bolesława Kardaszewskiego – projekty zrealizowanych obiektów.

77 Andrzej Pukaczewski – znakomity artysta plastyk, fotografik, grafik, wystawiennik, absolwent 
Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie 
ASP), członek Związku Polskich Artystów Fotografików, aranżował niejedną wystawę w muzeum. 
Zaprojektowane do wystawy sportowej uniwersalne gabloty miały unikalną, prostą formę, która 
dobrze komponowała się w każdym niemalże wnętrzu. Były one używane przez kilkadziesiąt lat. 

Projekt: Janusz Wiktorowski, 1976.  
Archiwum Muzeum Kinematografii w Łodzi
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1977
Antoni Szram podjął decyzję o robieniu doktoratu. Po zdaniu stosownych 
egzaminów i otwarciu przewodu doktorskiego na Wydziale Filozoficz-
no-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Konstantego Kalinowskiego rozpoczyna pisanie 
pracy i gromadzenie materiałów. Temat pracy doktorskiej Inicjatywy 
budowlane I.K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego 
łódzkiego przemysłowca łączy się z łódzkim fabrykantem, właścicielem 
pałacu przy ulicy Ogrodowej 15, projektowanym przez Hilarego Majew-
skiego, architekta miasta78. Wobec konieczności gromadzenia materia-
łów źródłowych Szram wyjeżdża do Leningradu (ZSRR), gdzie znajdują 
się dokumenty związane z Hilarym Majewskim, autorem nie tylko projek-
tu pałacu – siedziby muzeum, ale i innych budowli w mieście. 

W 1977 roku odbyło się 59 imprez, znacznie mniej niż w roku poprzed-
nim, a ich ograniczenie podyktowane było rozpoczętymi pracami remonto-
wo-konserwatorskimi. Na program propozycji składały się cykliczne wyda-
rzenia, koncerty, spotkania, odczyty, wystawy zapoczątkowane w ubiegłym 
roku, które zdobyły już swoich stałych odbiorców i sympatyków79. Tematy 
niektórych wystaw były zapowiedzią, zwiastunem idée fixe Szrama, jak na 
przykład wystawy związane z filmem i zapowiedzią przyszłego Muzeum 
Kinematografii, z zakresu literatury, bibliofilstwa, historii prasy łódzkiej 
w Muzeum Literatury oraz sportowe w Muzeum Sportu i Turystyki. 

Dla przykładu wymienione zostaną jedynie te wydarzenia, koncerty, 
recitale, wystawy, spotkania i uroczystości jubileuszowe, które miały ran-
gę ponadlokalną, były interesujące merytorycznie i dobrze przyjęte przez 
krytykę i prasę. Koncerty i recitale odbywające się cyklicznie weszły na 
stałe w propozycje programowe muzeum. Cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem z uwagi na kameralną atmosferę i niecodzienną scenerię. Słu-
chanie muzyki klasycznej w wykonaniu sław smyczka lub fortepianu czy 
gwiazd opery i operetki nawet w remontowanym anturażu z pewnością 
dodawało smaczku pewnej wyjątkowości i egzotyki. 

78 Hilary Majewski (1838–1892) – architekt polski, przedstawiciel historyzmu, studiował w Ce-
sarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w latach 1859–1861. W 1872 r. objął stanowisko 
miejskiego architekta Łodzi i pełnił tę funkcję przez 20 lat do 1892 r.  Swoimi realizacjami ukształto-
wał architektoniczny wygląd miasta, który do dziś jest dostrzegalny. Projektował dla Izraela Poznań-
skiego, jego autorstwa są budynki fabryczne w kompleksie dzisiejszego Centrum Manufaktura; pa-
łace przy ulicy Ogrodowej i alei Kościuszki (obecnie rektorat Uniwersytetu Medycznego), budynek 
Szpitala im. L. i I. Poznańskich (dziś im. Seweryna Sterlinga) na rogu ulic Północnej i Sterlinga.

79 Imprezy z datą dzienną zostały chronologicznie opisane w Kalendarium 1975–1985 Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1985.
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Ważniejsze wydarzenia i wystawy: 

• 1 stycznia utworzono w Muzeum Historii Miasta Łodzi Dział Kultury 
Filmowej i Teatralnej. W zespole byli: Mieczysław Kuźmicki (kierow-
nik działu), Anna Godlewska, Barbara Błaszczyk, Aleksander Kurycki, 
Mirosław Borusiewicz.

• 9 stycznia została otworzona ogólnopolska wystawa zabawek, która zor-
ganizowana była przy współudziale Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Politechnicznych oraz Studia 
Małych Form Filmowych „Se-Ma-For”, z którym muzeum podjęło stałą 
współpracę. Wystawie towarzyszyła impreza choinkowa – bal dziecka.

• 2 lutego odbył się koncert skrzypcowy w wykonaniu Jacques Fourne 
z Francji w ramach cyklu Recital miesiąca.

• 26 marca zorganizowano kolejny tradycyjny bal aktora i obchody Między-
narodowego Dnia Teatru wraz z uroczystym wręczeniem nagród: „Srebrną 
Łódkę” otrzymał Teatr Powszechny za sztukę Słoń Aleksandra Kopkowa 
w reżyserii Andrzeja Kondratiuka, zaś „Srebrny Pierścień” Jerzy Przybylski80. 

• 6 kwietnia została otwarta wystawa Architektura. Pokazano projekty 
architektoniczne zespołu młodych architektów z łódzkiego „Miastopro-
jektu”: Krystyny Gregier, Zdzisława Lipskiego, Andrzeja Owczarka i Ja-
kuba Wujka. Wystawa prezentująca współczesną architekturę łódzkich 
twórców „jest szczególnie interesująca dla nie tylko co obeznanych 
z warsztatem architekta. Zgromadzono na niej rysunki, makiety i zdjęcia 
obrazujące projekty i realizacje”81. Wystawie towarzyszył minikoncert 
w wykonaniu wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi dr. Joachima 
Gudla. Zagrał on na nietypowym, rzadkim instrumencie – fisharmonii82, 
pozyskanej i odrestaurowanej przez muzeum. Jest to cenny obiekt, 
który mając cechy i walory instrumentu muzycznego, jest też meblem 
uzupełniającym dawny wystrój bogatych wnętrz fabrykanckich. Jako 
instrument dęty znakomicie spełniał się w roli akompaniamentu dla 
śpiewu solowego oraz organizacji nastrojowych kameralnych koncer-
tów, bowiem z powodzeniem naśladował orkiestrę83.

80 W Międzynarodowym Dniu Teatru przyznawane były wyróżnienia ludziom łódzkiego śro-
dowiska teatralnego. Artyści za najlepszą rolę uhonorowani byli nagrodą „Srebrnego Pierścienia”, 
przyznawaną przez Wydział Kultury i Sztuki UMŁ, najlepsze spektakle sezonu nagradzano „Srebrną 
Łódką”. Nagroda ta fundowana była przez Towarzystawo Przyjaciół Łodzi.

81 (hosz.), Dzisiejsza achitektura, „Express Ilustrowany” 1977, nr 78.
82 (grom.), Ciekawa Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, „Głos Robotniczy” 1977, nr 78.
83	 (jk)	„Instrument intymnych zwierzeń” wzbogacił zbiory Muzeum Historii Miasta, „Dziennik	

Popularny”	1977,	nr	78.
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• 7 kwietnia nastąpiło otwarcie wystawy grafiki książkowej Od Flat-
ta do naszych czasów. Jak pisze Lucyna Hoszowska, „wystawa jest 
skromna jeśli idzie o ilość prezentowanych eksponatów, ale jednocze-
śnie bardzo wartościowa pod względem ich doboru. Jedną jej część 
stanowią zachowane z XIX wieku nieliczne widoki Łodzi utrwalone 
na litografiach Walkiewicza w książce Flatta, albo na drzeworytach 
»Tygodnika Ilustrowanego«. Druga prezentuje artystów plastyków po-
wiązanych z łódzkim środowiskiem, którzy tworzyli i tworzą grafikę 
książkową. Odnajdujemy wśród nich prace Władysława Strzemińskie-
go i Karola Hillera, wybitnych twórców okresu międzywojennego [...], 
ilustracje Leszka Rózgi oraz Bogusława Balickiego i Stanisława Ła-
bęckiego, a także dokonania przedstawiciela najmłodszego pokolenia 
– Zbigniewa Janeczka, którego exlibrisy cieszą się uznaniem w kraju 
i za granicą”84.

• 14 kwietnia odbyły się: Warsztat Formy Filmowej – prezentacje i dys-
kusje – oraz „Fajka” zorganizowana w ramach IX Łódzkiej Wiosny Ar-
tystycznej.

• 23 kwietnia otwarta została wystawa retrospektywna Życie i twór-
czość Konstantego Mackiewicza, która prezentowana była w salach 
Biura Wystaw Artystycznych i Muzeum Historii Miasta Łodzi. Ekspo-
zycja przygotowana została przez pracowników muzeum, a komisa-
rzem była Tamara Micewicz. Z uwagi na trudne warunki wystawien-
nicze w muzeum prezentacja większości prac musiała się odbyć w sa-
lach BWA. Wystawie towarzyszył obszerny katalog prac artysty. 

• 18 maja odbył się koncert Królewskiej Opery Szkockiej z Glasgow.
• 20 lipca została otwarta wystawa sportowa pt. Moskwa – miasto 

Olimpiady 1980, która odbiła się szerokim echem w mediach. Towa-
rzyszyła V Spartakiadzie Młodzieży. Wystawa, bardzo efektowna i cie-
kawie plastycznie zaaranżowana, była dziełem radzieckiego artysty 
Siemiona Bierzina. Trzeba było dużej odwagi dyrektora, by tak niety-
pową wystawę pod względem plastycznym i tematycznym usytuować 
w dawnej jadalni pałacowej – sali o bardzo bogatej dekoracji. Zresztą 
władze polityczne uważały, że muzeum jest miejscem prestiżowym 
i reprezentacyjnym i tylko tu może być prezentowana. 

	 W „Głosie Robotniczym” pisano: „Warto pochwalić Muzeum Histo-
rii Miasta Łodzi za kolejną inicjatywę popularyzującą kulturę fizycz-

84	 (L.H.),	Wystawa grafiki książkowej,	„Express	Ilustrowany”	1977,	nr	164.
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ną w murach tej szacownej instytucji”85. Otwarcie odbyło się bardzo 
uroczyście z udziałem między innymi: Jewgienija Łysenko, sekretarza 
ambasady ZSRR w Polsce; Jerzego Lorensa, prezydenta m. Łodzi; Bo-
lesława Kapitana, przewodniczącego GKKFiT; Klemensa Kwiatkow-
skiego, sekretarza KŁ PZPR, oraz Mariny Gierasimowej, przedstawi-
cielki Komitetu Organizacyjnego XXII Igrzysk Olimpijskich w 1980 
roku w Moskwie86.

• 20 lipca została otwarta wystawa Plakat polityczny Pawła Udoro-
wieckiego. Wystawie towarzyszył katalog, w którym czytamy: „Plakat 
jest jednym z publikatorów, kto wie może i najdoskonalszym. Nie ma 
właściwie takiej dziedziny życia, która nie mogłaby znaleźć wyrazu 
w sztuce plakatu”87. Paweł Udorowiecki (1944–2002) to znakomity 
grafik, plakacista, odkrycie Antoniego Szrama; był autorem logotypu 
muzeum. 
Na wystawie pokazane zostały plakaty odnoszące się do różnych sfer 
życia społecznego i kulturalnego. Jednak jak wskazuje tytuł wysta-
wy, najliczniej reprezentowane były plakaty o tematyce politycznej.  
We wszystkich pracach dostrzec można poszukiwania twórcy oraz 
skłonność do syntezy i uproszczeń.

• 16 września w sali reprezentacyjnej muzeum odbyła się uroczysta in-
auguracja Roku Kulturalno-Oświatowego z udziałem I sekretarza KC 
PZPR Edwarda Gierka, przedstawicieli władz centralnych politycz-
nych i administracyjnych oraz władz województwa łódzkiego.

• 3 października została otwarta wystawa prezentująca dorobek za-
wodowy znakomitych konserwatorów dzieł sztuki Ewy i Jerzego 
Wolskich. Małżeństwo Wolskich to naukowcy i dydaktycy związani 
z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, których Antoni 
Szram pozyskał dla Łodzi. Jerzy Wolski od 1970 roku był konsultan-
tem konserwatorskim Muzeum Sztuki w Łodzi, zaś Ewa Marxen-Wol-
ska w 1975 roku przeniosła się do Łodzi i podjęła pracę w Muzeum 
Sztuki. Od tego czasu obydwoje na stałe związali się z miastem i sku-
pili wokół siebie środowisko czynnych konserwatorów, wśród których 
była znaczna grupa absolwentów z Torunia – ich studentów. Muzeum 
zorganizowało wystawę przy współpracy ze Stowarzyszeniem Histo-
ryków Sztuki Oddział w Łodzi, Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Za-

85	 B.K.,	Otwarcie wystawy „Moskwa – miasto Olimpiady 1980”, „Głos	Robotniczy”	1977,	nr	164.
86	 „Głos	Robotniczy”	1977,	nr	166.
87	 „Głos	Robotniczy”	1977,	nr	164;	„Express	Ilustrowany”	1977,	nr	164.
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bytków. Towarzyszyły jej druki projektu Ryszarda K. Grzybowskiego 
– zaproszenie, plakat i katalog pod redakcją Antoniego Szrama i Woj-
ciecha Walczaka. 

• 27 października została otwarta wystawa stała pod tytułem 550 lat 
Głowna, przygotowana przez pracowników muzeum przy współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół Głowna i tam zrealizowana88.

• 4 listopada otworzono wystawę Z rewolucyjnych tradycji prasy 
łódzkiej. Została przygotowana przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Dziennikarzy Polskich z okazji 60-lecia Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej. Wystawa była zapowiedzią przyszłe-
go Muzeum Prasy, Radia i TV, jak pisała prasa, „realizowane bę-
dzie w bieżącej pięciolatce i następnej”. Ów anons, opublikowany 
w „Dzienniku Popularnym” 27 marca 1977 roku zapowiadał wysta-
wę jako pierwszą cykliczną o tematyce z dziejów łódzkich mediów. 
„Decyzja o organizacji takiego muzeum zapadła wczoraj (16 marca 
1977 roku – przyp. red.) na nadzwyczajnym rozszerzonym zebraniu 
Zarządu Łódzkiego Oddziału SDP. Uczestniczyli w nim: kierownik 
Wydziału Propagandy i Kultury KŁ PZPR – Maksymilian Celeda, za-
stępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi – Mieczy-
sław Pracuta (który był wówczas konserwatorem miasta w randze 
zastępcy dyrektora Wydziału), dyrektor Muzeum Historii Miasta Ło-
dzi – A. Szram, dyrektor Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego – Piotr 
Sagan oraz naczelni redaktorzy łódzkich gazet i czasopism, sekreta-
rze POP PZPR poszczególnych redakcji, przedstawiciele związków 
zawodowych i delegaci SDP.” 89 

• 7–13 listopada muzeum obchodziło 60. rocznicę rewolucji październi-
kowej i z tej okazji przygotowany był trzydniowy program. Obchody 
rocznicowe stały się okazją do zorganizowania bardzo interesującej 
wystawy: 

	 Od Jana Skarbka Malczewskiego do naszych dni. 60 lat kontaktów 
filmowców polskich i radzieckich 1917–1977. Wystawa prezento-
wała sylwetkę tego i innych polskich operatorów filmowych, którzy 
pracowali w Rosji w czasie rewolucji i przewrotu. Wystawa połączo-
na z widowiskiem „światło i dźwięk”. Reżyseria widowiska: Feridun 

88	 Wystawa	ta	zainaugurowała	powstanie	sali	pamięci	Towarzystwa	Przyjaciół	Miasta	Głowna,	która	stała	
się	bazą	Muzeum	Regionalnego	powołanego	w	1989	r.	Internet	https://pl.wikipedia.	org/wiki/Muzeum_Re-
gionalne_w_Głownie;	Kalendarium Muzeum Historii Miasta Łodzi 1975–1986,	Łódź	1985.	

89 (wit), Muzeum Prasy Radia i TV powstanie w Łodzi, „Dziennik Popularny” 1977, nr 69.
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Erol, scenografia widowiska i aranżacja wystawy: Enver Erol, projek-
ty zaproszenia, plakatu, katalogu: Jakub Erol90, scenariusz wystawy: 
Mieczysław Kuźmicki, scenariusz widowiska: Jerzy Wilmański.	Przed-
sięwzięcie zrealizowane było wspólnie z Wytwórnią Filmów Oświato-
wych i Stowarzyszeniem „Dom Środowisk Twórczych”. 

• 7 grudnia miał miejsce przedświąteczny koncert z cyklu Koncerty 
Kameralne – w wykonaniu filharmoników łódzkich, a w programie 
grane były utwory Antonia Vivaldiego. 

• 12 grudnia wraz z Zespołem Filmowym „Profil” odbyło się Ogólno-
polskie Spotkanie Filmowców. Wystawy i spotkania z filmowcami to 
część planu Antoniego Szrama, dążącego do powołania Muzeum Kine-
matografii. 

1978
To trzeci rok zmagań Antoniego Szrama jako dyrektora Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, zmagań z pracami remontowymi i pracami zmierzającymi 
do realizacji wystawy stałej historycznej w podziemiach pałacu – daw-
nych piwnicach gospodarczych. 

Z uwagi na trwające intensywne prace remontowo-budowlane i kon-
serwatorskie repertuar wydarzeń i wystaw był znacznie ograniczony. 
Odbyły się zaledwie 33 imprezy. Część pomieszczeń była wyłączona, 
niemniej jednak w warunkach „spartańskich”, w remontowanych, suro-
wych, pozbawionych wystroju wętrzach, nadal przygotowywano wyda-
rzenia i wystawy. Natomiast nie mogły odbywać się cykliczne imprezy 
muzyczne i teatralne. Zorganizowano jedynie benefis, który miał miejsce 
na początku roku, przed podjęciem zasadniczych prac remontowych.

Mimo remontu we wnętrzach realizowane były zdjęcia do kilku fil-
mów: w styczniu do końca lutego Rodzina Połanieckich w reżyserii 
Jana Rybkowskiego; w kwietniu realizowano fragmenty filmu fabularne-
go Znaków szczególnych brak w reżyserii Anatolija Bobrowskiego; od 
drugiej połowy lipca do początków września kręcono zdjęcia do filmu 
fabularnego Aria dla Atlety w reżyserii Filipa Bajona

90 Bracia Erolowie współpracowali z Antonim Szramem przez cały czas jego zawodowej dzia-
łalności – Enver, najmłodszy z braci, absolwent warszawskiej ASP, pracuje w zakresie architektury 
wnętrz i wystawiennictwa; Feridun, reżyser, absolwent lódzkiej filmówki; Jakub, grafik, plakacista, 
absolwent warszawskiej ASP, laureat wielu nagród w dziedzinie plakatu. 
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Ważniejsze wydarzenia i wystawy: 

• 17 stycznia wystawa pokonkursowa Pamiątka łódzka rozpoczęła ko-
lejny rok działalności muzeum; ekspozycja zorganizowana była wspól-
nie z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, Związkiem Artystów Plastyków 
i Związkiem Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego CPLiA. 
Z wystawy zrealizowany został przez TVP film przeznaczony do Kro-
niki polonijnej. 

• 2 lutego została otwarta wystawa Architektura wnętrz Stanisława 
Cuchry-Cukrowskiego, zaaranżowanej w niecodziennej scenerii – 
w rekonstruowanej dawnej sali balowej, która była jeszcze w stanie 
surowym i w trakcie prac konserwatorskich. Ekspozycja projektów 
Stanisława Cuchry-Cukrowskiego była niewątpliwie nietuzinkowa 
i z pewnością zaskakująca. Przy tej okazji wydany został katalog we-
dług projektu graficznego Ryszarda K. Grzybowskiego pod redakcją 
Antoniego Szrama i Wojciecha Walczaka. 

• Imprezę zaszczycili bardzo licznie ludzie ze świata kultury i sztuki, im-
prezy w Muzeum zaczęły „coraz bardziej spełniać integracyjną funkcję 
dla środowisk twórczych. Tworzą klimat życia artystycznego – rzecz nie-
zmiernie ważna i istotna dla tworzenia nowych wartości kulturalnych”91.

• 8–11 marca odbyło się spotkanie instruktarzowo-szkoleniowe filmow-
ców i krytyków filmowych zorganizowane przez Zespół Filmowy „Pro-
fil” przy współpracy z pracownikami działu filmowego i teatralnego 
oraz oświatowego.

• 12 marca rozstrzygnięto plebiscyt na Łodzianina Roku, organizowa-
nego przez redakcję „Odgłosów”. Wręczenie odbyło się w salach mu-
zeum, a laureatami zostali: pisarz Tadeusz Chróścielewski; muzyk 
Kazimierz Dębski; śpiewaczka Teresa May-Czyżowska i działaczka 
społeczna Barbara Wójcicka.92

• 1 kwietnia miały miejsce: tradycyjny bal aktora, który uświetniony 
był występem Karela Gotta, oraz uroczystości związane z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Teatru. Nagrody otrzymali: „Srebrną Łódkę” 
za najlepszy spektakl Teatr Nowy za sztukę Wojciecha Młynarskie-
go Cień według Eugeniusza Szwarca w reżyserii Kazimierza Dejmka, 
zaś „Srebrny Pierścień” za najlepszą rolę otrzymał Wirgiliusz Gryń93. 

91	 H.P.,	Benefis, „Głos	Robotniczy”	1978,	nr	50.
92	 Łodzianie 1977,	 „Dziennik	 Popularny”1978,	 nr	 58.	 Od	 10	 lat	 tygodnik	 społeczno-kulturany	

„Odgłosy”	organizował	plebiscyt	na	Łodzianina	Roku;	uroczyste	wręczanie	wyróżnień	odbywało	się	
od	1975	r.	w	salach	muzeum.	

93 Na Balu Aktora. Wręczenie „Srebrnej Łódki” i „Srebrnego Pierścienia”; Występ Karela 
Gotta, „Głos Robotniczy” 1978, nr 74.
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Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Karykatury teatralne Ibisa-Grat-
kowskiego.

• 18–19 kwietnia odbyła się ogólnopolska sesja naukowa Literatura 
i język Łodzi, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Dział Literatury 
Muzeum Historii Miasta Łodzi. 94 

• 22 kwietnia została otwarta wystawa okolicznościowa, przygotowa-
na poza muzeum w ramach współpracy z dawnymi zakładami Izraela 
Poznańskiego z okazji 125 lat Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. 
Juliana Marchlewskiego w Łodzi. Wystawa była prezentowana w za-
kładowym domu kultury i szeroko opisana przez autora wystawy Mar-
ka Pawłowskiego w prasie codziennej95. 

• 20 maja z okazji 25-lecia Miejskiego Biura Projektów została otwar-
ta w muzeum wystawa najciekawszych realizacji i dokonań projek-
towych biura z zakresu architektury i budownictwa; pokazane były 
projekty, fotografie realizacji i makiety96.

• 3 czerwca miała miejsce cykliczna doroczna impreza folklorystyczna 
„Fajka” w ramach X Łódzkiej Wiosny Artystycznej; odbyła się na Sta-
rym Rynku, muzeum uczestniczyło w jej współorganizacji.

• 6 lipca z okazji powołania do działania Oddziału Pracowni Konserwa-
cji Zabytków w Łodzi zaprezentowana została wystawa pokazująca 
osiągnięcia Łódzkiego Zakładu PKZ.97 

• 30 listopada zostały otwarte dwie wystawy: 150 lat ratusza, pokazująca 
historię, architekturę i funkcję budynku przy placu Wolności 1, oraz In-
wentaryzacja detali architektury miasta Łodzi. Wystawy były przy-
gotowane jako towarzyszące sesji naukowej z okazji 25-lecia SHS98.

• 30 listopada – 2 grudnia z okazji 25-lecia jubileuszu Łódzkiego Oddziału 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbyła się w muzeum sesja nauko-
wa poświęcona działalności stowarzyszenia. „Przybyłych gości powitał 
prezes oddziału A. Szram, a obecny na sesji dyrektor Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu m. Łodzi Wojciech Ekiert odczytał list okolicznościowy 
od prezydenta Łodzi Józefa Niewiadomskiego [...]. Wygłoszone zostały 
trzy referaty: Haliny Fidenkiewicz i Haliny Zawilskiej – Historia Łódz-
kiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Janusza Zagrodz-

94 Literatura i język Łodzi, „Dziennik Popularny” 1978, nr 86.
95 Marek Pawłowski, Wystawa jubileuszowa 125 lat ZPB im. J. Marchlewskiego 
96	 AP, MBP 25 lat w służbie miasta, „Dziennik Popularny” 1978.
97 Kalendarium MHMŁ 1975–1985, Łódź 1985.
98	 (jb), Jubileusz, „Dziennik Popularny” 1978, nr 273.
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kiego – Tradycje sztuki łódzkiej, Antoniego Szrama i Wojciecha Wal-
czaka – Zadania i osiągnięcia Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki w zakresie ochrony zabytków Łodzi”99. 

• 12 grudnia odbyło się spotkanie kibiców i miłośników sportu, między 
innymi piłki nożnej czy hokeja na lodzie, ze znakomitymi dziennikarza-
mi sportowymi – redaktorami TVP – Janem Ciszewskim i Stefanem 
Rzeszotem. Frekwencja była fantastyczna, a dyskusja bardzo gorąca100. 

1979
To rok, w którym muzeum rozpoczęło swój nowy etap, związany z zakoń-
czeniem pierwszego dość istotnego etapu prac remontowych – oddano 
po remoncie i adaptacji piwnice gospodarcze pałacu na cele ekspozycyj-
ne. Po częściowym udostępnieniu piwnic pałacowych odbyło się w mu-
zeum około 50 różnych wydarzeń i wystaw. Rok ten obfitował w szereg 
zdarzeń, muzeum tętniło życiem, choć nadal trwały prace związane z re-
konstrukcją i konserwacją sali balowej, adaptacji pomieszczeń na Galerię 
Łódzką – galerię wystaw czasowych muzeum oraz prace związane z przy-
gotowaniem stałej wystawy historycznej w podziemiach. 

Antoni Szram tak zapowiada oddanie podziemi do użytku: „Jest to 
jakby »wiecha« wieńcząca koniec prac adaptacyjnych w gmachu naszej 
placówki […] otwieramy piwnice, w których znalazły pomieszczenie: fo-
toplastikon, kawiarenka, sale wystawowe” oraz (kino – przyp. red.). „In-
augurujemy tym samym cały cykl imprez, dla których zamierzamy udo-
stępnić cały nasz stan posiadania, a więc budynek wraz ze wspaniałym 
ogrodem, który latem powinien być miejscem dobrej zabawy i wypoczyn-
ku. […] Wszystko po to, by nasz gmach przy ul. Ogrodowej był czymś 
więcej w świadomości łodzian, niż tylko wspomnieniem fabrykanckiej 
fortuny i powagi wojewódzkiego urzędu”101. 
• 22 stycznia miało miejsce wydarzenie muzealne związane z zakończe-

niem prac remontowych w piwnicach pałacowych, które przystoso-
wane zostały do celów ekspozycyjnych. Głównym punktem progra-
mu było udostępnienie XIX-wiecznego fotoplastikonu, usytuowanego 
w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu. Był to bardzo cenny 

99	 (jb), Jublileusz, „Dziennik Popularny” 1978, nr 273.
100	W.J., Pytań na pewno nie braknie
101 (jb), W Muzeum Historii Miasta Łodzi. Coś więcej niż fotoplastikon „Dziennik Popularny” 

1979, nr 14.
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nabytek muzealny. Zakupiony został w PP. Desa od prywatnego wła-
ściciela z Kielc z myślą o zbiorach przyszłego Muzeum Kinematografii. 

 Oprócz otwarcia fotoplastikonu udostępnione zostały dwie towarzy-
szące wystawy w dwóch różnych przestrzeniach.

• W sali kolumnowej – części piwnic ekspozycyjnych oddanych do 
użytku – pokazana została wystawa Plakaty Jakuba Erola – była to 
wystawa retrospektywna jego plakatów filmowych, które po zakoń-
czeniu ekspozycji wzbogaciły kolekcję Muzeum Kinematografii. W fo-
toplastikonie prezentowane były stereoskopowe zdjęcia współczesnej 
Łodzi wykonane przez Wiesława Stępnia.

	 Ekspozycja miała swoją specjalną oprawę. Po wystawie oprowadzał 
sam autor plakatów. Przechadzał się z kaczką na smyczy, jednocześnie 
częstując gości cebulaczkami – smakołykami specjalnie przygotowa-
nymi przez cukiernię ojca.102 

• Drugą wystawą o historycznym charakterze, którą udostępniono tego 
wieczoru, była ekspozycja Łódzka pocztówka, na której pokazane 
zostały pocztówki z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów muzeum. 
Zorganizowana została przy współpracy z Robotniczą Spółdzielnią 
Wydawniczą „Prasa – Książka – Ruch”.

• Swoją inaugurację również miała kawiarnia muzealna. Otwarcie jej 
łączyło się z konkursem na jej nazwę. W rezultacie nie nadano kawia-
rence żadnej oficjalnej nazwy. 

	 Kawiarnia miała swój klimat, a wystrój i meble zaprojektowane były 
przez Stanisława Cuchrę-Cukrowskiego. Miały prostą współczesną for-
mę. Dopełnieniem wystroju i przełamaniem tych prostych form wyposa-
żenia były przedmioty zabytkowe, które tworzyły nastrój i jednocześnie 
ekspozycję. Były to obiekty o łódzkiej proweniencji pochodzące z łódz-
kich delikatesów, kawiarni, cukierni, restauracji, jak na przykład: piec 
do palenia kawy z delikatesów Gugli, XIX-wieczna kasa popularna we 
wnętrzach handlowo-usługowych, akcesoria i naczynia kawiarniane.

• Nastąpiło otwarcie profesjonalnej kameralnej sali kinowej – kina z ka-
biną projekcyjną wyposażoną w aparaturę 35 milimetrów, które przez 
lata było jednocześnie salą obrad, kameralnych konferencji, lekcji 
edukacyjnych, które zainaugurowało swoją działalność pierwszą pro-
jekcją filmową.

102	Głową	rodu	był	mieszkający	od	lat	30.	XX	w.	w	Polsce	Turek	Mehmet	Erol,	znakomity	cukiernik,	
który	w	Łodzi	posiadał	znaną	cukiernię	z	wyrobami	tureckimi.
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• 26 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru otwarta została 
w Teatrze im. Stefana Jaracza, przygotowana przez muzeum, wysta-
wa Z dziejów teatralnej Łodzi jako wynik prac badawczych i zapo-
wiedź ekspozycji stałej w salach muzeum. Wystawa towarzyszyła uro-
czystym obchodom wręczenia dorocznych nagród „Srebrnej Łódki” 
i „Srebrnego Pierścienia”, które tradycyjnie wręczono w muzeum, 
a zakończono balem aktora. Nagrody otrzymali: „Srebrną Łódkę” Te-
atr Nowy za sztukę Aleksandra Fredry Zemsta w reżyserii Kazimierza 
Dejmka, a „Srebrny Pierścień” Ludwik Benoit.

• 29 marca kręcono zdjęcia do filmu reklamowego o Zespole Pieśni 
i Tańca „Anilana” w związku z jego wyjazdem na tournée do Libii.

• 28 kwietnia odbył się Ogólnopolski Zjazd Społecznych Opiekunów Za-
bytków. 

• 12 maja kręcono zdjęcia do filmu oświatowego o przemyśle dziewiar-
skim i artystycznym.

• 17–18 maja odbyła się ogólnopolska sesja naukowa Socjologiczne 
problemy Łodzi, zorganizowana przy współpracy z Uniwersytetem 
Łódzkim.

• 11 kwietnia odbył się walny zjazd Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Teatru i Filmu z udziałem przedstawicieli władz 
centralnych stowarzyszenia. 

• 30 czerwca miało miejsce międzynarodowe spotkanie krytyków sztu-
ki, dziennikarzy i bibliofilów z działaczami kultury z Anglii, Bułgarii, 
Francji, NRD, Rumunii i Węgier.

• 8 lipca w tygodniku „Odgłosy” nr 27 ukazała się karykatura Antoniego 
Szrama, narysowana przez Stanisława Ibisa-Gratkowskiego, opatrzo-
na fraszką Mieczysława Michała Szargana: „Odkąd wszedł na burżuj-
skie sale/Nie zabytki mu w głowie, lecz bale”.

• 20 lipca było kolejne święto muzealne – w podziemiach pałacu zostały 
otwarte długo wyczekiwana stała wystawa historyczna, pokazująca-
dzieje Łodzi oraz galeria łodzian budowniczych Polski Ludowej – ob-
razów pędzla łódzkiego artysty malarza Zdzisława Głowackiego103. 

	 Wystawę historyczną przygotował cały zespół pracowników merytorycz-
nych, a jej kuratorem był Antoni Szram. Aranżacji dokonał Stanisław 
Cuchra-Cukrowski wraz z Krystyną Wilczkowską. Powierzchnia wystawy 
była dość ograniczona, ale udało się w sposób syntetyczny, wielowątkowo 

103	Portrety	odznaczonych:	Romuald	Cebertowicz,	Wanda	Gościmińska,	Marian	Morawski,	Stefan	
Nowak,	Genowefa	Ruszkowska,	Ludwik	Spruch,	Stanisława	Świderska,	Michalina	Tatarkówna-Majkow-
ska,	Henryka	Węgrzyn,	Czesław	Zapart.
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pokazać dzieje miasta od epoki kamienia do czasów współczesnych. Wy-
stawa podzielona została na kilka działów, które składają się na historię 
Łodzi: Osadnictwo prahistoryczne; Łódź w dokumentach archiwal-
nych; Lodziana w numizmatyce, medalach i falerystyce; Łódź filmo-
wa; Łódź w fotografii Włodzimierza Pfeiffera i Andrzeja Wacha. Do 
każdej części wystawy wydany był osobny folder omawiający ekspozycje. 

	 Wystawę rozpoczynała prezentacja różnorodnych przedmiotów ze 
znalezisk archeologicznych na terenie dzisiejszej Łodzi oraz mapa sta-
nowisk archeologicznych świadczących o pierwszych osadach w la-
tach między 8300 a 4500 p.n.e. czy epoce brązu, żelaza. Dzięki faksy-
miliom dokumentów sięgających do najstarszych wzmianek o Łodzi 
możemy poznać poszczególne etapy rozwoju Łodzi – od niewielkiej 
osady, która w XIX wieku przekształciła się w ośrodek przemysłu 
włókienniczego; poprzez okres międzywojenny, czas walk o niepodle-
głość, wojen i okupacji hitlerowskiej po osiągnięcia miasta w okresie 
35-lecia po drugiej wojnie światowej, za które miasto otrzymało Or-
der Budowniczego Polski Ludowej w 1960 roku (również pokazany 
w ekspozycji). Ciekawie zaprezentowane były Lodziana i efektow-
nie rozbudowany dział Łódź filmowa104. Wystawa była autonomiczną 
częścią całości. Prezentowała historię kina i kinematografii w łódzkich 
kontekstach: pierwsze pokazy filmowe i kina w mieście, powstanie 
i rozwój wytwórni filmowych, obraz Łodzi w filmie dokumentalnym 
i fabularnym. Poza wspomnianymi autorami oprawy plastycznej całej 
ekspozycji tę część aranżowali także: Andrzej Pukaczewski, Bogumił 
Galewicz i Andrzej Kwieciński. Scenariusz: Mieczysław Kuźmicki; ko-
misarz: Bronisław Sadurski; redakcja katalogu: Anna Godlewska. 

• 24 września miało miejsce wydarzenie w ramach działań edukacyj-
nych „Tydzień plastyki łódzkiej w Muzeum”. Program wydarzenia był 
bogaty i odbyło się szereg imprez: otwarcie galerii rzeźby w ogrodzie 
pałacowym; otwarcie ekspozycji malarstwa łódzkich artystów; kon-
kurs malarstwa dla dzieci i młodzieży; plastyczne warsztaty dla dzieci 
prowadzone przez Wiesława Karolaka; pokaz-warsztaty teatralne Kry-
styny Piasecznej; wydarzenie uświetnione zostało koncertem muzyki 
dawnej w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej. 

• 1 października z okazji 30-lecia Wytwórni Filmów Oświatowych miało 
miejsce spotkanie jej pracowników oraz przedstawicieli władz cen-
tralnych i terenowych z wiceministrem kultury i sztuki Antonim Ju-
niewiczem. 

104	M.	Jagoszewski,	Z dziejów Łodzi,	„Dziennik	Popularny”	1979,	nr	177.	
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• 12–18 października odbywały się 
w salach muzeum przedstawienia 
teatralne w ramach XV Łódzkich 
Spotkań Teatralnych. Były to spek-
takle Wiosna Ludów w wykona-
niu Teatru 77 i studenckiego teatru 
z Brna Divadlo na Provazku.

• 9 listopada towarzysko spotkali 
się uczestnicy ogólnopolskiej sesji 
naukowej Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki Tradycja i inno-
wacja105, połączone z wręczaniem 
nagród i wyróżnień, uświetnione 
recitalem skrzypcowym w wy-
konaniu Barbary Górzyńskiej. Po 
części oficjalnej uczestnicy spo-
tkania zostali oprowadzeni po 
nowo otwartej wystawie histo-
rycznej Z dziejów Łodzi oraz do-
stępnych wnętrzach muzealnych. 

• 10 listopada odbyły się w muzeum uroczystości jubileuszowe związane 
z 30-leciem Teatru Nowego w Łodzi, a w teatrze z tej okazji otwarta zosta-
ła wystawa jubileuszowa przygotowana przez pracowników muzeum106.

• 17 listopada spotkali się kompozytorzy i muzycy, uczestnicy Ogólno-
polskiego Festiwalu Muzyki dla Dzieci „Do-Re-Mi”

• 8 grudnia zakończył się Międzynarodowy Rok Dziecka, w muzeum od-
były się spotkania z twórcami i projekcja filmów „Se-Ma-Fora”107.

• 11 grudnia odbył się inauguracyjny koncert Orkiestry Kameralnej Fil-
harmonii Łódzkiej pod dyrekcją Józefa Ciepłuchy z udziałem Teresy 
May-Czyżowskiej, Bogdana Pietrzaka i innych. 

• 16 grudnia z okazji 25-lecia sceny operowej w Łodzi odbyło się otwar-
cie wystawy jubileuszowej w Teatrze Wielkim przygotowanej przez 
pracowników muzeum 25 lat sceny operowej w Łodzi.
105	Sesja	naukowa	SHS	odbyła	się	w	dniach	8–11	listopada	1979.	Obrady	miały	miejsce	w	auli	Pań-

stwowej	Wyższej	Szkoły	Sztuk	Plastycznych	w	Łodzi.
106	Muzeum	uczestniczyło	w	życiu	kulturalnym	miasta	 i	wiele	uroczystości	 jubileuszowych,	spo-

tkań	oraz	miejskich	wydarzeń	odbywało	się	w	jego	salach.	Ponadto	muzeum	współpracowało	z	wie-
loma	 stowarzyszeniami,	placówkami	kultury,	uczelniami	 czy	 też	przedsiębiorstwami,	wspierającymi	
działania	kulturalne.	Ta	współpraca	owocowała	różnorodnymi	przedsięwzięciami	m.in.	wystawami.	

107	Muzeum	 wiele	 uwagi	 poświęcało	 tematom	 i	 problemom,	 które	 dotyczyły	 dzieci	 w	 zakresie	
sztuk	–	filmu,	muzyki,	plastyki.

Antoni Szram wśród historyków sztuki w Muzeum Historii 
Miasta Łodzi. Z lewej prof. Tadeusz Jaroszewski,  
z prawej Halina Fidenkiewicz, 1979.  
Archiwum W. Walczaka
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1980
W rok po zakończeniu pierwszego etapu prac remontowo-budowlanych 
i adaptacyjnych oraz hucznym udostępnieniu piwnic pałacowych nastą-
piło zakończenie kolejnego etapu prac konserwatorskich.
• 18 stycznia uroczyście oddano do użytku zrekonstruowaną salę kon-

certowo-teatralną, dawną salę balową pałacu. Sala w czasie okupacji 
hitlerowskiej, kiedy w pałacu mieścił się niemiecki Zarząd Cywilny 
przy dowództwie 8. Armii, została podzielona na dwie kondygnacje 
z usytuowanymi na niższej kondygnacji pomieszczeniami biurowymi. 
Sala została częściowo zrekonstruowana. Zlikwidowano strop dzielą-
cy ją na kondygnacje, odtworzono gzyms i podziały ścian z lustrami 
w części dolnej. Wystrój, upięcia okienne, balustrady empor w górnej 
kondygnacji, kolorystykę oraz ogólny charakter nadał jej Stanisław 
Cuchra-Cukrowski. Oświetlenie – żyrandole oraz kinkiety, zaprojekto-
wał i wykonał artysta Michał Gałkiewicz, zaś supraporty nad drzwia-
mi, które zastąpiły zaginione, są autorstwa znakomitego łódzkiego ar-
tysty Andrzeja Gieragi108. Dziś oryginalne supraporty znamy nie tylko 
z reprodukcji, trzy z nich udało się bowiem odzyskać.

• Koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jerzego Maksy-
miuka zainaugurował otwarcie „nowej przestrzeni” muzeum przezna-
czonej na organizację cyklicznych wydarzeń artystycznych – muzycz-
nych, teatralnych i innych. Udostępnienie sali, w której mogą odby-
wać się kameralne koncerty, recitale, spotkania, spektakle teatralne, 
było od dawna oczekiwane, a ciekawość przyciągnęła tłum ludzi.

• Uroczystości przekazania do użytku sali towarzyszyła wystawa malar-
stwa Zdzisława Głowackiego109.

• 18 – 20 stycznia realizowane były fragmenty filmu fabularnego Pałac 
w reżyserii Tadeusza Junaka. Dzięki tej produkcji i negocjacjom dy-
rektora A. Szrama z kierownictwem produkcji filmu, muzeum zyskało 
marmurową posadzkę w hallu głównym110. 

• 21 marca odbył się ogólnopolski zjazd przedstawicieli środowiska fil-
mowego, dyrektorów wytwórni i instytucji filmowych dla omówienia 
zasad współpracy przy organizacji Muzeum Kinematografii w Łodzi

108	Michał	Gałkiewicz	–	artysta	rzeźbiarz,	profesor	ASP	w	Łodzi;	tworzy	rzeźby	kameralne,	monu-
mentalne,	architektoniczne;	pracuje	w	drewnie,	kamieniu,	betonie,	ceramice	i	metalu.	Andrzej	Gie-
raga	–	malarz,	grafik,	profesor	zwyczajny,	pedagog	i	wykładowca	w	ASP	w	Łodzi,	w	latach	1987–1990	
prorektor	tejże	uczelni,	od	1994	r.	kierownik	na	Wydziale	Sztuki	Politechniki	Radomskiej.	

109	Zdzisław	Głowacki	(1919–1987)	–	absolwent	krakowskiej	ASP,	uczeń	Hanny	Rudzkiej-Cybiso-
wej,	malarz,	pedagog,	profesor	ASP	w	Łodzi	i	wieloletni	rektor	tej	uczelni.

110	Historia	opisana	przez	M.	Laurentowicz	i	M.	Jaskulskiego:	25 lat Muzeum Historii Miasta Ło-
dzi, „Miscellanea	Łódzkie”	2000,	nr17,	s.	19.
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• 29 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się w mu-
zeum uroczyste wręczenie dorocznych nagród „Srebrnej Łódki 
i „Srebrnego Pierścienia”, zakończone balem aktora. Nagrody otrzy-
mali: „Srebrną Łódkę” Teatr im. Juliana Tuwima za sztukę Jana Ko-
chanowskiego Odprawa posłów greckich w reżyserii Józefa Jasiel-
skiego i dla Teatru Powszechnego za sztukę J.M. Barrie Piotruś Pan 
w reżyserii Romana Kamińskiego, a „Srebrny Pierścień” Bogdan Baer 
i Włodzimierz Zalewski. 

	 Obchodom towarzyszyła wystawa malarstwa Tadeusza Romana111.
• 20 kwietnia tradycyjnie odbył się Zjazd Społecznych Opiekunów 

Zabytków połączony z uroczystością wręczenia odznak zasłużonym 
działaczom oraz drugie niezależne spotkanie w ramach obchodów 
Dni Kultury Radzieckiej w Polsce z wiceministrem kultury i sztuki 
ZSRR Wasilijem Kucharskim 

• 21 kwietnia w nowej scenerii sali teatralno-koncertowej odbył się spek-
takl Sceny ZERO. Było to przedstawienie według Ferdynanda Raimunda 
Chłop milionowy, czyli dziewczyna ze świata czarownego w reżyserii 
Kazimierza Dejmka w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Łodzi. 

• 25 kwietnia zostały otwarte dwie wystawy sprowadzone z Pragi dzięki 
wysiłkom pracowników Działu Kultury Filmowej i Teatralnej muzeum:

	 Plakaty filmowe Milana Grygara, wybitnego artysty, znanego w ca-
łym świecie. Po zakończeniu prezentacji w Łodzi autor podarował pla-
katy powstającemu Muzeum Kinematografii. Kolekcja liczyła 60 prac. 

• Ujarzmienie ruchu to prezentacja wynalazków, aparatów i urządzeń 
technicznych, które bezpośrednio poprzedzały wynalazek kinema-
tografu. Pokazano między innymi zabawki optyczne imitujące ruch, 
latarnie magiczne, stroboskop, kinetoskop Edisona, kamerę braci 
Lumiere – łącznie 34 obiekty. Wystawa wypożyczona z Narodowego 
Muzeum Techniki w Pradze. Wernisaż z udziałem gości z Pragi. Obie 
wymienione ekspozycje, prezentowane łącznie, były kolejnymi kro-
kami zmierzającymi w stronę utworzenia autonomicznego Muzeum 
Kinematografii w Łodzi. 

• 28 kwietnia odbył się uroczysty koncert pod hasłem Sojusz świata 
pracy z kulturą zorganizowany dla przodowników pracy z Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi w wyko-
naniu artystów estradowych scen łódzkich i warszawskich112.

111	Tadeusz	Roman	(1906–1983)	–	znany	głównie	z	pejzaży	malowanych	w	duchu	postimpresjonizmu.
112 „Głos Robotniczy” z dn 16.01.1976 
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• 9 czerwca odbyło się spotkanie z cyklu Wywiady z reżyserem Stani-
sławem Grabowskim, połączone z pokazem filmów w nowo otwartej 
sali kinowej muzeum.

• 18–24 sierpnia odbyło się w muzeum prestiżowe wydarzenie – I Mię-
dzynarodowy Festiwal Kwartetów Smyczkowych, zorganizowany we 
współpracy z Komitetem do spraw Radia i Telewizji w Warszawie 
oraz Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskie-
go. W festiwalu udział wzięły: Kwartet Wilanowski, Kwartet Śląski, 
Kwartet Kocjana z Czechosłowacji, Kwartet Bernedea z Francji, 
Kwartet Wileński z Litewskiej SRR i Berneński Kwartet Smyczkowy 
ze Szwajcarii.

• 1 października odbył się w muzeum koncert poświęcony twórczości 
Aleksandra Tansmanna w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki. 

• 18–22 listopada odbywała się ważna z politycznego punktu widzenia 
sesja krajów RWPG z udziałem wiceministrów finansów.

• 8–10 grudnia dla Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej rejestrowano 
program muzyczny z udziałem Jerzego Połomskiego i redaktora mu-
zycznego Bogusława Kaczyńskiego.

• 31 grudnia w wieczór sylwestrowy odbyło się duże wydarzenie arty-
styczne, które na długo zapadło w pamięć jego uczestników.

	 Sylwester był pretekstem do organizacji imprezy w charakterze „per-
formensu” o wielowątkowych działaniach z udziałem twórców, którzy 
przygotowali poszczególne sekwencje imprezy. Na całość składały się 
trzy bloki tematyczne. Lodziana w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
– Magiel to wystawa nowych nabytków z zakresu kultury material-
nej. Pokazane zostało pełne wyposażenie pralni chemicznej Tadeusza 
Wegenki – pierwszej tego typu pralni w Łodzi, muzeum otrzymało je 
w darze. Malarstwo Zenony Pionk pokazane zostało pośród szaf pralni 
i świetnie skomponowało się z całym jej wystrojem. Innym obiektem 
z zakresu kultury materialnej był magiel, który stanowił ongiś stałe 
wyposażenie willi Rychtera przy ulicy Worcella (obecnie ulicy Skorup-
ki) z czasów dawnej świetności.

	 Całości towarzyszyła wystawa fotograficzna Spotkania’80, pokazują-
ca strajki w Łodzi od sierpnia do grudnia. Autorzy zdjęć: Zbigniew 
Nowak i Marek Widerkiewicz. 

 Przez całą noc prezentowano w muzealnym kinie film dokumentalny 
Robotnicy’80 – w ramach imprezy sylwestrowo-noworocznej realizo-
wanej przez muzeum. 
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1981
Rok ten był okresem intensywnej, różnorodnej działalności. Do stanu 
wojennego odbyło się ponad 100 różnych imprez. Oto najważniejsze.
• 12 stycznia odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Wydział Kul-

tury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi, z przedstawicielami pracowników 
i twórców kultury Łodzi z ministrem kultury i sztuki Józefem Tejch-
mą, I sekretarzem KŁ PZPR Tadeuszem Czechowiczem i prezyden-
tem Miasta Łodzi Józefem Niewiadomskim.

• 15 stycznia odbyło się otwarcie wystawy Scenografia łódzka, która 
towarzyszyła sympozjum poświęconemu problemom scenografii łódz-
kiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współudziale Związku 
Polskich Artystów Plastyków oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

• 21 stycznia wyświetlano film Robotnicy‚80 dla przedstawicieli łódz-
kiego środowiska kultury.

• 26 stycznia odbył się pokaz filmów wybitnego reżysera Zbigniewa 
Bochenka. Zorganizowano go przy współudziale Wytwórni Filmów 
Oświatowych w Łodzi i Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

• 8 lutego odbył się koncert Muzyka kompozytorów łódzkich, zorga-
nizowany przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne, rejestrowany przez 
Łódzki Ośrodek Telewizji Polskiej.

• 27 marca w muzeum odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru. Nagrody otrzymali: „Srebrną Łódkę” 
Teatr Nowy za spektakl Uciechy staropolskie w reżyserii Kazimierza 
Dejmka oraz Teatr im. Stefana Jaracza za spektakl Pamiątki Sopli-
cy w reżyserii Mikołaja Grabowskiego; „Srebrny Pierścień” Ryszard 
Dembiński za rolę w sztuce Uciechy staropolskie. W tym roku nie 
zorganizowano balu aktora.

• 31 marca wieczór poświęcony Helenie Modrzejewskiej w 90. rocznicę 
gościnnych występów aktorki w Łodzi , zorganizowany przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Łodzi113

• 3 maja odbył się koncert poezji i pieśni patriotycznej w wykonaniu 
artystów scen łódzkich, zorganizowany przez Stronnictwo Demokra-
tyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

113	Helena	Modrzejewska	gościła	w	Łodzi	w	1891	r.	(marzec	–	maj).
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• 11 maja miało miejsce cykliczne spotkanie literackie ze znaną rodziną 
Chróścielewskich 114.

• 16–17 maja odbyła się ogólnopolska sesja popularno-naukowa po-
święcona ochronie zabytków archeologicznych, zorganizowana przez 
Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

• 18 maja została otworzona wystawa Władysław Daszewski – scenogra-
fia w warszawskiej „Zachęcie” – Centralnym Biurze Wystaw Artystycz-
nych. Przygotowano ją przy merytorycznym i organizacyjnym udziale 
muzeum. Ekspozycja w terminie późniejszym przeniesiona została do 
muzeum.

• 22–24 czerwca odbył się Międzynarodowy Kongres Architektów, któ-
ry był pretekstem do organizacji wystawy towarzyszącej – projektów 
architektonicznych Łódź przemysłowa.

• 25 czerwca pożegnano Kazimierza Dejmka, wybitnego reżysera, który 
postanowił wyjechać z Łodzi. Podczas spotkania uroczyście wręczono 
mu nagrodę „Złota Łódeczka”. Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

• 1 września została otwarta wystawa malarstwa Adama Rychtarskiego 
w CBWA w Warszawie, następnie przeniesiona była do Łodzi i pre-
zentowana w salach muzeum. Powstała z inicjatywy dwóch przyjaciół 
Tadeusza Grygiela i Anatola Gupieńca, u których obrazy były prze-
chowywane po śmierci artysty. Inicjatywą tą zainteresował się dyrek-
tor muzeum Antoni Szram i postanowił zrobić wszystko, by wystawa 
mimo dużych kosztów mogła być zrealizowana. Dzięki współpracy Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki oraz Centralnego Biura Wystaw Artystycz-
nych w Warszawie i Muzeum Historii Miasta Łodzi koszty rozłożone 
zostały na poszczególne instytucje. Ponieważ obrazy były przechowy-
wane przez lata w niezbyt dobrych warunkach i były w bardzo złym 
stanie, musiały być poddane konserwacji. Z uwagi na dużą ilość prac 
i koszty, jakie się z tym wiązały, zawiązał się komitet „dobrej woli” skła-
dający się z przyjaciół – malarzy i konserwatorów ze środowiska war-

114	Tadeusz	Chróścielewski	(1920–2005)	–	pisarz,	poeta,	 tłumacz	z	 języków	słowiańskich,	mace-
dońskiego	 i	niemieckiego;	Honorata	Chróścielewska	(1924–2007)	–	żona	Tadesza,	pisarka,	autorka	
utworów	dla	dzieci;	Dorota	Chróścielewska	(1948–1996)	–	córka	Tadeusza	i	Honoraty	Chróścielew-
skich,	filolog	polski,	absolwentka	Uniwersytetu	Łódzkiego,	poetka,	prozaik,	autorka	literackich	opra-
cowań,	recenzji,	artykułów	krytycznych.	Oprócz	rodziny	Chróścielewskich	odbyły	się	spotkania	z	po-
etami	pt.	Dwugłos poetycki:	w	październiuku	z	Lucyną	Skompską	i	Zdzisławem	Jaskułą;	wieczór	poezji	
i	pieśni	legionowej	w	listopadzie	oraz	w	grudniu	spotkanie	z	poetką	Anną	Pogonowską.
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szawskiego, którzy podjęli się ocalenia tych prac i wzięli na siebie trud 
prac konserwatorskich, a ministerstwo je częściowo sfinansowało. 
Wystawie towarzyszył starannie opracowany katalog wydany wspól-
nym wysiłkiem trzech współpracujących instytucji. Adam Rychtarski 
to malarz i wielka osobowość zasłużona dla kultury i sztuki polskiej. 
Związany był zarówno z artystycznym środowiskiem warszawskim, 
jak i łódzkim, głównie dydaktycznym115. 

• 28–30 września odbywał się w Muzeum przegląd archiwalnych fil-
mów niemieckich Ekspresjonizm w filmie niemieckim. 

• 29 września została otwarta wystawa Hilary Majewski – architekt 
łódzki 1872–1892, która towarzyszyła międzynarodowemu sympo-
zjum naukowemu Architektura miast przemysłowych 2 połowy 
XIX wieku – jej historyczne i współczesne problemy. Postać Hi-
larego Majewskiego, pełniącego funkcję architekta miasta przez 20 
lat, zajmowała wówczas poczesne miejsce w pracach badawczych 
nad architekturą drugiej połowy XIX wieku w Łodzi. Na wystawie po 
raz pierwszy pokazane zostały dokonania architekta, który dotąd był 
niedoceniony przez historyków sztuki. Wystawie towarzyszył katalog. 
Była to praca zbiorowa kilku autorów, którzy w poszczególnych roz-
działach problemowych podjęli próbę analizy projektów Majewskiego 
w różnych obszarach, jak: wille fabrykanckie, kamienice, pasaż Mey-
era w Łodzi, środowisko mieszkalne. 

• 1 października odbył się koncert poświęcony twórczości kompozytor-
skiej Beli Bartoka, zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki.

• 19 października została otwarta wystawa przygotowana przez Dział 
Sztuki muzeum pt. Tkaniny Marii Horbaczewskiej-Wolańskiej, łódz-
kiej artystki, której prace zdobiły sale sejmu i pałacu prezydenckiego.

• W październiku po kolejnych wyborach w Łódzkim Oddziale Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki Antoni Szram został desygnowany do Za-
115	Adam	Rychtarski	urodził	się	w	1885	r.	pod	Kijowem,	a	zmał	w	1957	r.	w	Łodzi,	z	którą	związał	

się	 od	 1944	 r.	 po	 upadku	 powstania	 warszwskiego.	 W	 latach	 1904–1909	 studiował	 w	 warszawskiej	
Szkole	Sztuk	Pięknych	i	był	uczniem	Konrada	Krzyżanowskiego.	Następnie	studiował	w	ASP	w	Mona-
chium	i	prywatnej	szkole	Simona	Hollośyego,	w	której	od	1912	r.	był	pedagogiem,	a	po	powrocie	do	
Polski	od	1919	r.	asystentem	w	Szkole	Malarstwa	i	Rysunku	Konrada	Krzyżanowskiego	w	Warszawie.	
Po	śmierci	mistrza	od	1922	r.	aż	do	1944	r.	samodzielnie	prowadził	w	Warszawie	Szkołę	Malarstwa	i	Ry-
sunku	im.	K.	Krzyżanowskiego.	W	1945	r.	już	w	Łodzi	otworzył	prywatne	Studium	Rysunku	i	Malarstwa,	
ponadto	 był	 zaangażowany	 w	 organizację	 Państwowej	 Wyższej	 Szkoły	 Sztuk	 Plastycznych	 w	 Łodzi.	
Z	początkiem	roku	akademickiego	w	1946	r.	objął	tam	stanowisko	profesora	rysunku	i	malarstwa,	a	od	
1952	r.	pełnił	funkcję	kierownika	studium	ogólnego	tej	uczelni.
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rządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki na jedną kadencję 
do roku 1985.

• 27–28 października Stowarzyszenie Twórców Kultury zorganizowało 
międzynarodowe sympozjum teoretyczne z udziałem twórców i kry-
tyków sztuki z krajów europejskich zatytułowane Sztuka lat siedem-
dziesiątych.

• 5 listopada realizowano zdjęcia do filmu dokumentalnego Konstruk-
cja w procesie w reżyserii Józefa Robakowskiego. Film realizowany 
przez Zespół Filmowy „Aneks”116. 

• 9 listopada została otwarta wystawa Plastyka polskiego filmu ani-
mowanego, prezentacja: Narodni Technicke Museum w Pradze (Cze-
chosłowacja). Autorzy wystawy: scenariusz Anna Godlewska i Mie-
czysław Kuźmicki; koordynator Jerzy Rudzki; oprawa graficzna i aran-
żacja Tadeusz Śliwiński i Jerzy Treliński, który również zaprojektował 
plakat i folder w języku czeskim. Wszystkie kolejne prezentacje wy-
stawy przygotował ten sam zespół. W wernisażu wziął udział Antoni 
Szram. Wystawa prezentowana była w Pradze do 6 grudnia. 

• 15 listopada została otworzona wystawa Józef Piłsudski w plasty-
ce. Przygotował ją Dział Historii i Kultury Materialnej ze zbiorów pry-
watnych. Na fali społecznego niezadowolenia i odrodzenia się kultu 
marszałka powstała ciekawa prezentacja, pokazująca jego postać 
w różnych dziedzinach sztuki – rzemiośle artystycznym w postaci sta-
116	Konstrukcja w procesie była	artystycznym	przedsięwzięciem,	którego	pomysłodawcą	był	arty-

sta	Ryszard	Waśko.	Był	to	festiwal	określany	jako	międzynarodowe	zdarzenie	artystyczne	z	udziałem	
zaproszonych	artystów	z	całego	świata.	Jego	pierwsza	edycja	odbyła	się	w	1981	r.	w	Łodzi	przy	wspar-
ciu	„Solidarności”,	a	ostatnia	w	2000	roku	w	Bydgoszczy.	Konstrukcja w procesie	miała	siedem	edycji	
i	odbyła	się	w	wielu	miejscach	na	całym	świecie,	tam	gdzie	zachodziły	istotne	transformacje	polityczne	
i	kulturowe:	w	Łodzi	(1981,	1990,	1993),	w	Monachium	(1985),	w	Izraelu	(1994),	w	Melbourne	(1998).	
Dzięki	kilku	edycjom	tego	artystycznego	wydarzenia	w	Łodzi	powstało	wiele	plenerowych	rzeźb,	któ-
rych	autorami	są	artyści	zagraniczni.	Ryszard	Waśko	pracuje	w	wielu	dziedzinach	sztuki:	 fotografia,	
film,	 sztuka	 wideo,	 instalacja,	 malarstwo	 i	 rysunek.	 Jest	 absolwentem	 PWSFTViT,	 w	 czasie	 studiów	
należał	do	legendarnej	grupy	studenckiej „Warsztat	Formy	Filmowej”,	do	której	należeli	także	jeden	
z	najbardziej	znanych	artystów	sztuki	wideo	Józef	Robakowski,	performer	Paweł	Kwiek,	a	także	naj-
słynniejszy	polski	reżyser	filmowy	Zbigniew	Rybczyński.	

Był kuratorem i i organizatorem wielu wystaw w kraju i za granicą.
Józef Robakowski – historyk sztuki, filmowiec, artysta należący do czołówki polskiej awangardy, 

artysta multimedialny, fotograf, autor filmów, obrazów, instalacji, uczestnik niezależnych ugrupowań 
artystycznych w Polsce, pedagog, profesor w PWSFTViT. Jest współzałożycielem wielu eksperymen-
tujących grup artystycznych m.in. fotograficznej „Zero-61” oraz Warsztatu Formy Filmowej. Absol-
went Wydziału Sztuk Pieknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz PWSFTViT 
w Łodzi. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Künstlergremium. 

Zespół Filmowy „Aneks” był polskim studiem produkcji filmów w Łodzi. Istniał w latach 1981–83, 
przez cały ten okres jego szefem był reżyser Grzegorz Królikiewicz.
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tuetek, medali, plakietek, numizmatyki, malarstwa, rysunku, grafiki, 
wydawnictw, tkaniny itp. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, 
niestety stan wojenny nie pozwolił na dłuższe jej eksponowanie. 

• 17 listopada odbyło się otwarcie wystawy Książki z Republiki Fe-
deralnej Niemiec – zaprezentowano 3500 książek i czasopism z 288 
wydawnictw RFN i Berlina Zachodniego. Wystawa była dużym wyda-
rzeniem, bowiem mogliśmy zobaczyć ciekawe pozycje wydawnicze na 
bardzo wysokim poziomie edytorskim i skonfrontować je z naszymi 
skromnymi wydawnictwami o niskich możliwościach technicznych.

• 23 listopada dla Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi w muzeum 
kręcono zdjęcia do filmu oświatowego o twórczości i życiu artysty 
Adam Rychtarski – malarstwo w rezyserii Konstantego Gordona. 

• 11 grudnia odbył się jubileusz 50-lecia Łódzkiej Rozgłośni Polskiego 
Radia z uroczystym wręczeniem odznaczeń państwowych zasłużonym 
pracownikom. Uroczystość uświetniona została koncertem Orkiestry 
Polskiego Radia w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha.

• 13 grudnia – niedziela – stan wojenny – muzeum nieczynne. 

1982
Mimo stanu wojennego kontynuowane były działania muzealne i prace 
remontowe. W oddanej po rekonstrukcji sali koncertowo-widowiskowej 
w głównej mierze odbywały się imprezy muzyczne i teatralne – koncerty, 
recitale, spektakle teatralne, cykliczne odczyty tematyczne czy spotkania 
autorskie. Wystawy przygotowane przez pracowników muzeum w wyni-
ku prowadzonych prac badawczych z uwagi na ograniczoną powierzch-
nię wystawienniczą prezentowane były poza muzeum. 

W tym roku ukazał się pierwszy numer „Kroniki Miasta Łodzi” 1976, 
do którego materiały złożone były w latach 1976–1977. W skład kole-
gium redakcyjnego wchodzili: przewodniczący – Antoni Szram; sekretarz 
– Mieczysław Kucner; członkowie – Jerzy Gos, Mariusz Kulesza, Bogu-
sław Rakowski; opracowanie plastyczne – Janusz Wiktorowski; fotogra-
fia na okładce – Andrzej Wach. Autorami poszczególnych artykułów byli 
głównie pracownicy Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz innych instytucji 
kultury, jak: prof. Henryk Anders związany z PWSSP; Zbigniew Ciekliń-
ski, historyk sztuki, były wojewódzki konserwator zabytków; Stanisław 
Dyzbardis, dyrektor Teatru Wielkiego; Andrzej Turowski, historyk sztu-
ki, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był to 
jedyny numer tego wydawnictwa planowanego jako rocznik.
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Ważniejsze wydarzenia i wystawy: 

• 18 stycznia została otwarta wystawa Osiągnięcia sportu łódzkiego, 
inaugurująca działalność Muzeum Sportu i Turystyki Oddziału Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, które jeszcze było w organizacji.

• W lutym rozpoczął się rok Karola Szymanowskiego. Recital Delfiny 
Ambroziak – sopran przy akompaniamencie Zenona Hodora (skrzyp-
ce) – zainaugurował cykl 17 koncertów. Warto tu przywołać koncert 
z 3 października poświęcony pamięci Karola Szymanowskiego w ramach 
Międzynarodowego Dnia Muzyki, podczas którego odbyło się prawyko-
nanie utworu Kazimierza Bronisława Przybylskiego In memoriam w in-
terpretacji Izabeli Kobus (mezosopran), przy akompaniamencie Anity 
Krochmalskiej (fortepian), Józefa Ciepłuchy (obój), Antoniego Wierz-
bińskiego (flet) i Urszuli Bereźnickiej-Kniak (instrumenty perkusyjne).

• 4 marca Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Państwowa Wyższa szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi i Muzeum Historii Miasta Ło-
dzi podpisały umowę o współpracy i powołaniu Archiwum Jazzowego.
Akt podpisania umowy miał artystyczną oprawę wyreżyserowaną przez 
Feriduna Erola. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody laure-
atom Europejskiego Festiwalu Szkół Filmowych, odbył się peformens 

Antoni Szram z Iwą Petrową-Szram w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1982/1983.  Archiwum A. Szrama
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Dwoje ludzie z szafą, inspirowany filmem Romana Polańskiego, a tło 
muzyczne stanowiła kompozycja Krzysztofa Komedy. Całość uświetnio-
na została koncertem Hanny Banaszak. 

• 27 marca miała miejsce ogólnopolska sesja popularno-naukowa po-
święcona pamięci Leona Schillera, która zorganizowana została z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Teatru przez Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Leona Schillera (w składzie Komitetu był między innymi An-
toni Szram) i Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Podczas sesji uroczyście 
wręczono nagrody i odznaczenia zasłużonym działaczom sceny.

• 27 marca odbyła się premiera sztuki Tok Ryszarda Bigosińskiego 
w reżyserii autora, wykonana przez Teatr „Uniwarius”, a 23 maja 
premiera widowiska dla dzieci w wykonaniu tego samego teatru 
i w tej samej reżyserii. Wystawiono trzy spektakle sztuki Tok oraz 
cztery widowiska dla dzieci. W czerwcu i październiku odbyły się 
spektakle teatralne sztuki Tu wcale nie chodzi o Mozarta w wyko-
naniu Teatru im. St. Jaracza w Łodzi.

• 18 maja rejestrowano program telewizyjny Macieja Łukowskiego, 
realizowany przez Łódzki Ośrodek Telewizji Tajemnice i sensacje 
małej kinematografii.

• 21 maja odbyła się sesja naukowa Osobowość twórcza zorganizowa-
na przez: Instytut Teorii i Historii Filmu i Telewizji PWSFTViT, Mu-
zeum Kinematografii – Oddział Muzeum Historii Miasta Łodzi. Refe-
raty wygłosili między innymi prof. dr hab. Władysław Jewsiewicki, 
prof. dr hab. Zbigniew Czeczot-Gawrak, doc. dr Maciej Łukowski, 
doc. Ryszard Koniczek, dr Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Materiały 
z sesji ukazały się w osobnej publikacji wydanej przez Instytut Teorii 
i Historii Filmu i Telewizji PWSFTViT i Muzeum Kinematografii – 
Oddział MHMŁ: Osobowość twórcza (film oświatowy), Łódź 1982, 
red. Maciej Łukowski. Sesji towarzyszyła wystawa poświęcona syl-
wetce wybitnego fotografa i realizatora filmów przyrodniczych Wło-
dzimierza Puchalskiego. W czasie sesji po raz pierwszy upublicznio-
na została nazwa Muzeum Kinematografii.

• 17 września została otwarta wystawa Z dziejów łódzkich księgozbio-
rów – księgozbiór Bartoszewiczów – na bazie księgozbioru pokazana 
została krótka historia powstania Muzeum Miejskiego w Łodzi i początki 
jego zbiorów. Wystawa cieszyła się powodzeniem. Towarzyszył jej folder.

• 17 września została otwarta wystawa w Dzielnicowej Bibliotece Pu-
blicznej Łódź-Bałuty Lodziana Eugeniusza Ajnenkiela. Ze zbiorów 
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Muzeum Historii Miasta Łodzi. Wystawę przygotowali pracownicy-
muzeum i towarzyszył jej folder117.

• W listopadzie w muzeum zainaugurowano Dni muzyki Haydna, z tej 
okazji odbyły się cztery koncerty kameralne: Warszawskiej Opery Ka-
meralnej pod dyrekcją Tomasza Bugaja; Państwowej Orkiestry Kame-
ralnej z Torunia pod dyrekcją Kazimierza Kryza; Tria Fortepianowego 
w składzie: Barbara Górzyńska (skrzypce), Anna Wesołowska-Firlej 
(fortepian) i Stanisław Firlej (wiolonczela).

• 16 listopada została otwarta wystawa w Galerii Bałuckiej w ramach 
współpracy z łódzkim BWA Pomnik Juliana Marchlewskiego w Ło-
dzi. Pomnik był dziełem znakomitych rzeźbiarzy związanych z Łodzią: 
Jerzego Mazurczyka i Elwiry Mazurczyk. Do wystawy wydany był ka-
talog. 

• 24 listopada odbyła się ogólnopolska sesja naukowa Teoria i historia 
awangardy artystycznej zorganizowana przez Instytut Literatury, 
Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego.

• 29 listopada miało miejsce ważne wydarzenie jubileuszowe z okazji 
60-lecia polskiego jazzu. W związku z jubileuszem otwarta została 
wystawa 60 lat polskiego jazzu, połączona z przedstawieniem te-
atralnym Proces w wykonaniu Teatru Muzycznego w Gdyni oraz kon-
certem orkiestry Zbigniewa Namysłowskiego z udziałem Ewy Bem 
i Krystyny Prońko.

• Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego przy współpracy 
z Muzeum odbyły się jeszcze dwa koncerty jazzowe: recital Stanisła-
wa Sojki; koncert w wykonaniu Zbigniewa Namysłowskiego (sakso-
fon) i Łódzkiej Grupy Jazzowej. 

• 30 grudnia została otworzona wystawa przeniesiona z warszawskiej 
„Zachęty” Władysław Daszewski – scenografia. Wystawa miała 
miejsce w muzealnej galerii wystaw czasowych zwanej „Galerią Łódz-
ką” na parterze, górna kondygnacja jeszcze była w trakcie remontu. 
Do wystawy został wydany katalog118.

• W grudniu odbył się Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej – były to 
przesłuchania, rozstrzygnięcie konkursu i koncert laureatów. 

117	Eugeniusz	Ajnenkiel	(1900–1981)	–	historyk,	kolekcjoner,	przekazał	do	zbiorów	muzeum	swój	
księgozbiór,	głównie	dotyczacy	miasta.

118	Władysław	Daszewski(1902–1971)	–	scenograf,	jeden	z	twórców	nowoczesnej	scenografii	pol-
skiej,	karykaturzysta.	W	latach	1945–1949	był	scenografem	Teatru	Wojska	Polskiego	w	Łodzi.
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1983
W roku tym w muzeum odbyło się około 100 imprez. Każdego roku 
w programie placówki możemy odnaleźć takie wydarzenia, które wnosiły 
coś nowego, znaczącego, co bywalcy muzeum zapamiętali na długo, co 
wpisało się na stałe w kronikach miasta. Te wydarzenia to wynik umiejęt-
ności i ogromnej intuicji Szrama – z dużym wyczuciem i ze znajomością 
historii miasta potrafił wyszukiwać takie fakty historyczne bądź osobo-
wości, wokół których dzięki twórczemu myśleniu, pragmatyzmowi, poza 
sferą merytoryczną budował odpowiednią oprawę i atmosferę, co spra-
wiało, że wystawa stawała się atrakcyjnym wydarzeniem. 

Niektóre z wystaw bądź imprez okolicznościowych, które głównie 
związane były z wymianą kulturalną z zagranicą w ramach prowadzo-
nej polityki kulturalnej władz administracyjnych i politycznych miasta 
i kraju, były włączane w plan imprez muzeum. Często odbywały się z za-
skoczenia, ale miały swój pozytywny oddźwięk, pozwalały na nawiązanie 
kontaktów, które z czasem procentowały bezpośrednią wymianą i współ-
pracą. 

Ważniejsze wystawy i wydarzenia

• 10 stycznia zainaugurowano cykl pokazów filmowych Film oświato-
wy – Prezentacje autorskie. Impreza zaproponowana przez Macieja 
Łukowskiego współorganizowana była początkowo przez: Wytwórnię 
Filmów Oświatowych, Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechnia-
nia Filmów, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Muzeum Kinematografii 
– oddział MHMŁ. Pokazy monograficzne poświęcone wybranym twór-
com odbywały się raz w miesiącu w kinach: Wisła, Tatry, a także Łódz-
kiego Domu Kultury, Muzum Historii Miasta Łodzi i Muzeum Kinema-
tografii. Każdemu pokazowi towarzyszył drukowany folder – mała mo-
nografia prezentowanego twórcy oraz drukowane zaproszenie według 
projektu Jerzego Trelińskiego. Teksty do folderów pisali najczęściej: 
Maciej Łukowski i inni redaktorzy z WFO oraz pracownicy muzeum: 
Bożenna Jędrzejczak i Marek Strąkowski. Bohaterem pierwszego spo-
tkania był Marek Koterski i jego filmy dokumentalne. Ostatnie spotka-
nie odbyło się 8 stycznia 1990 roku i był to pokaz z okazji jubileuszu 
40-lecia WFO – Nagrody festiwalowe ostatnich lat – pokaz w kinie 
Tatry. Łącznie w ramach cyklu zrealizowano około 60 spotkań.
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Praca doktorska opublikowana w 1998 r. Z archiwum A. Szrama

Benefis kustosza. Antoni Szram z Wojciechem Walczakiem, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Spotkanie  
w Muzeum Historii Miasta Łodzi po obronie pracy doktorskiej Antoniego Szrama, 1983. Archiwum W. Walczaka
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• 19 stycznia otwarta została wystawa Myśl urbanistyczna a rozwój 
przestrzenny Łodzi. Wystawie towarzyszył katalog. Dopełnieniem 
wystawy był odczyt prof. dr. hab. Wojciecha Kalinowskiego Rozwój 
przestrzenny miast przemysłowych kalisko-mazowieckiego okrę-
gu włókienniczego.

• 26 stycznia zostało otwarte Muzeum Sportu i Turystyki Oddziału Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi. Wystawa stała Z dziejów sportu łódzkie-
go zainaugurowała jego działalność. 

• 3 lutego została otwarta wystawa Plastyka polskiego filmu animo-
wanego, prezentacja: Polskie Centrum Informacji i Kultury w Sofii 
(Bułgaria). Plakat i folder w języku bułgarskim według projektu Jerze-
go Trelińskiego; prezentowana do 18 lutego.

• 21 lutego Antoni Szram obronił na Wydziale Historycznym Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską Inicjatywy 
budowlane I.K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego 
łódzkiego przemysłowca. Praca napisana w latach 1977–1981 pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Konstantego Kalinowskiego. Za rozprawę 
doktorską otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi. 

• 11 marca Mongolia wczoraj i dziś, wystawa fotograficzno-planszo-
wa zainaugurowała Dni Kultury Mongolskiej w Polsce. Uroczystość 
uświetnił koncert oraz degustacja przysmaków mongolskich. 

• 21 marca Dni Kultury Japońskiej zorganizowane zostały przy współudzia-
le Ambasady Japonii w Warszawie. Z tej okazji zaprezentowana została 
wystawa osiagnięć naukowo-technicznych i gospodarczych Japonii i po-
kaz układania ikebany, zaś całość uświetniona została koncertem.

• 25 marca odbył się benefis kustosza. Bohaterem tej imprezy artystycz-
nej był dr Antoni Szram. Uroczystość uświetniona była koncertem ja-
zzowym w wykonaniu zespołów Gold Washboard, Music Market i grupy 
Wiesława Pieregorólki. W czasie spotkania Szram został uhonorowany 
tytułem „doktora honoris causa” Polskiego Archiwum Jazzu. 

• 31 marca została otwarta ekspozycja Galeria trzech obrazów. Wzię-
li w niej udział: Helena Bącałowa, Zdzisław Głowacki, Jerzy Kudukis,  
Andrzej Nawrot, Henryk Strumiłło i Tadeusz Wolański. Wydano też ka-
talog wystawy. Otwarcie wystawy połączone było z koncertem absol-
wentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 

• 10 kwietnia została otwarta wystawa Projekty konkursowe kościo-
łów w Łodzi, ekspozycja prezentowana była w dużej jadalni pała-
cu. Z okazji wernisażu odbył się koncert w wykonaniu Asa Konishy 
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Z archiwum A. Szrama
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(skrzypce) i Tadeusza Chmielewskiego (fortepian) zorganizowany 
przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne. 

• 20 kwietnia rozpoczął się II Ogólnopolski Przegląd Filmów Przyrodni-
czych o Nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego. Muzeum Kinemato-
grafii włącza się do zespołu realizującego imprezę, która pod zmienio-
ną nazwą trwa nadal. W tej edycji w dniach 20–23 kwietnia w salach 
muzeum w Galerii Łódzkiej zorganizowana została wystawa Polski 
film przyrodniczy, prezentowana równocześnie z wystawą Galerii 
trzech obrazów.

• 13 maja została otwarta wystawa fotograficzna Klub wysokogórski 
w Łodzi. Prezentowano na niej wyprawy i szczyty zdobyte przez człon-
ków klubu wysokogórskiego w Łodzi. Ekspozycję przygotowało mu-
zeum, towarzyszył jej katalog oraz druki ulotne, między innymi plakat.

• 12 czerwca została otwarta wystawa historyczna Browarnictwo 
łódzkie przełomu XIX i XX wieku, połączona z z imprezą plenero-
wą. Wernisaż wystawy odbył się w ogrodzie. Autorem tego pomysłu 
był Enver Erol, zaś reżyserem Feridun Erol. W ogrodzie odbywała 
się degustacja piwa z łódzkich browarów, które współuczestniczyły 
w realizacji wystawy oraz kiermasz kolekcjonerski. Inspiracją wystawy, 
o takiej tematyce była zgłoszona do zakupu muzealnego duża kolekcja 
etykietek z łódzkich browarów. Historia łódzkiego browarnictwa oraz 
obyczajowość związana z tym rodzajem zajęcia była mało nam znana. 
Przy bliższym rozpoznaniu zgłoszonej do zakupu oferty i gromadzeniu 
materiałów na ten temat okazało się, że jest to bardzo ciekawy temat 
do prezentacji, jest sporo eksponatów, które mogły zilustrować historię 
łódzkiego browarnictwa, a tym samym obyczajowość i życie codzien-
ne mieszkańców naszego miasta. Wystawą pracownicy muzeum starali 
się tę lukę w historii miasta wypełnić, pokazując wycinek rozwoju ży-
cia gospodarczego i przemysłowego niezwiązanego z włókiennictwem. 
Wiele obiektów zabytkowych zostało wypożyczonych na wystawę od 
kolekcjonerów i Zakładów Piwowarskich w Łodzi. Z czasem część eks-
ponowanych obiektów trafiła do muzeum i wzbogaciła jego zbiory. Na 
wystawie pokazany został materiał ikonograficzny, źródłowy, dokumen-
tacyjny, który w znacznej mierze został udostępniony przez Wojewódz-
kie Archiwum Państwowe w Łodzi. Do wystawy wydany został staran-
nie opracowany katalog. 

• 13–15 czerwca odbyła się ogólnopolska sesja naukowa urbanistów i ar-
chitektów połączona z wystawą Projekty osiedli i mieszkań ekspery-
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mentalnych, opracowanych w ramach rządowego programu miesz-
kaniowego – Kraków, Łódź, Warszawa, Tychy, Zamość. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Towarzystwo Urbanistów Polskich przy 
pomocy Muzeum.

• 20 lipca została otworzona wystawa Chorągwie Cechów Miasta Ło-
dzi, towarzyszył jej starannie opracowany katalog. 

• 12 września została otworzona wystawa 300 lat odsieczy wiedeńskiej 
połączona z koncertem. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach 
współpracy przez Łódzki Oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

• 30 września odbył się jubileusz 35-lecia Studia Małych Form Filmo-
wych „Se-Ma-For”, połączony z pokazem filmów oraz uroczystym wrę-
czeniem odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom. 

• 8–13 października została otworzona wystawa w ramach współpracy 
z zagranicą Plastyka Polskiego Filmu Animowanego, przygotowa-
na przez pracowników muzeum i eksponowana w Warnie w Bułgarii 
z okazji III Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych. Do 
wystawy przygotowany był folder i plakat w językach: angielskim, buł-
garskim, polskim według projektu Jerzego Trelińskiego. 

• 22 października ukazało się Zarządzenie nr 34/83 Prezydenta Mia-
sta Łodzi w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
w którym tworzy się oddział Muzeum Kinematografii. 

• 10 listopada zainaugurowano rok kulturalno-oświatowy. Z tej okazji 
wystawiono operę jednoaktową Domenica Cimarosy Il maestro di 
capella w reżyserii Antoniego Wicherka w wykonaniu zespołu Teatru 
Wielkiego w Łodzi.

• 21 listopada zostały otworzone dwie wystawy z zakresu sztuki ama-
torskiej – jedna to wystawa rzeźby i malarstwa nieprofesjonalnego ze 
zbiorów Muzeum Historii Górnictwa w Zabrzu Robotnicze widzenie 
świata; druga to Szopki łódzkie Jerzego Pietrowskiego – pracowni-
ka Zakładów Włókienniczych im. J. Marchlewskiego w Łodzi. Wysta-
wy zorganizowano w efekcie zainteresowań pracowników muzeum 
socjologicznym aspektem życia codziennego robotników, ich upodo-
baniami i sposobem spędzania czasu wolnego119. Wystawom towarzy-
szyło ogólnopolskie seminarium Kultura klasy robotniczej w Polsce, 
zorganizowana przez Wydział Kultury Komitetu Łódzkiego PZPR.

119	Jerzy	Pietrowski	z	czasem	został	pracownikiem	muzeum	na	stanowisku	renowatora	obiektów	
metalowych,	gdzie	pracował	do	przejścia	na	emeryturę.
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• 24 listopada zainaugurowano Międzynarodowy Konkurs i Przegląd 
Filmów Jazzowych. Wydarzeniu towarzyszyły: projekcja filmu Only 
jazz, wystawa poświęcona Józefowi Skrzekowi oraz koncert Miste-
rium w Pałacu w wykonaniu Józefa Skrzeka. Konkurs i przegląd fil-
mów trwał do 26 listopada. 

• 5 grudnia została otwarta wystawa Książka o filmie i teatrze ze 
zbiorów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej. 

Ważniejsze koncerty, recitale, spektakle teatralne

Koncert zorganizowany w styczniu przez Filharmonię Łódzką na rzecz 
budowy nowego gmachu filharmonii przy ulicy (dziś) Piłsudskiego roz-
począł rok koncertów organizowanych w muzeum120. 

Większość koncertów, które odbyły się w muzeum, organizowało Łódz-
kie Towarzystwo Muzyczne, rzadziej organizowały je inne stowarzyszenia, 
na przykład Stowarzyszenie Artystyczne, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. 
Oczywiście ich realizacja nie mogła się odbyć bez udziału Działu Oświato-
wego. Cieszyły się one zawsze dużym zainteresowaniem121, często też sta-
nowiły oprawę muzyczną wielu wystaw, wydarzeń i uroczystości. 

Warto odnotować muzyczne wieczory, które nie stanowiły muzycznej 
oprawy żadnych wydarzeń, na przykład Koncert kameralny w wykona-
niu łódzkiego Trio Akordeonowego; Dni muzyki kameralnej, w ramach 
których odbył się cykl koncertów organizowanych przez Stowarzysze-
nie Młodzieży Muzycznej i Stowarzyszenie Artystyczne; koncert chóru 
„Iradier” z Victorii z Hiszpanii, zorganizowany przez Politechnikę Łódz-
ką; koncert Jazz top 82 w wykonaniu laureatów plebiscytu pisma „Jazz 
Forum” oraz String Connection, Heavy Metal Sextet i zespół Zbigniewa 
Namysłowskiego, wspólnie z Towarzystwem Muzycznym I Ogólnopolski 

120	Plany	budowy	nowej	filharmonii	łódzkiej	wiązały	się	z	nowym	gmachem	i	nową	lokalizacją	przy	
ulicy	Głównej	 (dziś	Piłsudskiego).	Obok	gmachu	 filharmonii	miał	powstać	 również	nowy	budynek	
BWA,	były	to	plany	związane	z	powstaniem	nowego	centrum	kulturalnego	w	miejsce	wyburzonych	
budynków.	W	1981	r.	został	położony	kamień	pod	przyszłą	filharmonię,	który	przeniesiony	został	do	
Muzeum	Kinematografii	w	1991	r.,	gdy	plany	te	upadły.	To	wielka	szkoda,	że	plan	ten	upadł,	tym	bar-
dziej	że	zniknęła	historyczna	nazwa	ulicy	Głównej.

121	Stowarzyszenia	te	odegrały	dużą	rolę	w	działalności	programowej	muzeum.	Z	uwagi	na	finan-
sowe	niedostatki	często	wiele	koncertów	muzycznych,	spotkań	autorskich	z	wielkimi	osobowościami	
Łodzi	ze	świata	nauki,	kultury,	sztuki,	polityki	itp.	było	organizowane	właśnie	przez	te	stowarzyszenia.	
Zwłaszcza	Towarzystwo	Przyjaciół	Łodzi,	które	długo	miało	siedzibę	w	gmachu	muzeum,	było	inicjato-
rem	i	organizatorem	wielu	zdarzeń.	
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Konkurs Pianistyczny im. Karola Szymanowskiego i koncert kameralny 
w wykonaniu Wadima Brodskiego (skrzypce) i Tadeusza Chmielewskie-
go (fortepian) Wieczory Muzyki Gitarowej 

W 1983 roku odbyło się wiele spektakli teatralnych: 3 przedstawienia 
Słoneczna polana w wykonaniu Teatru „Uniwarius”; Antygona według 
Jeana Anouhille’a w reżyserii Pawła Korwina w wykonaniu aktorów Te-
atru im. Stefana Jaracza w Łodzi; Odprawa posłów greckich Witolda 
Rudzińskiego oraz Il maestro di capella Domenica Cimarosy. 

1984
Był to rok, który przyniósł Antoniemu Szramowi zarówno osobistą sa-
tysfakcję, jak i zawodową. Za pracę doktorską Inicjatywy budowlane  
I. K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego 
przemysłowca otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, zaś jako 
dyrektor MHMŁ za muzealną działalność wyróżnienie i nagrodę Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki. Antoni Szram pełnił funkcję Radnego Rady 
Narodowej m. Łodzi IX kadencji w okresie PRL-u, w latch 1984–1988; 
pracował w Komisji Planu, Budżetu i Finansów oraz w Komisji Kultury.

Powstał projekt Encyklopedii Miasta Łodzi, który nie został zreali-
zowany. Opracowują go: dr Antoni Szram, dr Jacek Zaorski (dyrektor 
Wydawnictwa Łódzkiego) i red. Konrad Frejdlich („Odgłosy”). Według 
autorów: „EMŁ musiałaby uwzględnić szeroką panoramę […] obejmują-
cą wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego i politycznego 
w Łodzi aż po osiągnięcia szeroko pojętej kultury, nauki, sztuki w aspek-
cie regionalnym”122. Miałaby liczyć około 5 000 haseł rzeczowych i osobo-
wych, hasła przeglądowe i tabele syntetyczne. Przewidziany czas przygo-
towania i realizacji około 7–10 lat. 

Ważniejsze wystawy i wydarzenia

• 19 stycznia została otwarta wystawa Hendryk – czyli życie i działal-
ność Henryka Rudnickiego.

• 14–15 stycznia odbył się II Turniej Poezji Robotniczej zorganizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Robotnicze Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury.

122 Maszynopis projektu Encyklopedii Miasta Łodzi w posiadaniu autorów.



Kronika życia i działalności zawodowej | 115

• 4 kwietnia została otwarta wystawa Nowe nabytki Muzeum Kinema-
tografii (W kręgu techniki filmowej); prezentowano ją w galerii wy-
staw czasowych muzeum – Galerii Łódzkiej. Realizacja: Muzeum Ki-
nematografii – oddział MHMŁ; aranżacja plastyczna: Tadeusz Śliwiń-
ski i Jerzy Treliński. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano logo 
Muzeum Kinematografii zaprojektowane przez Jerzego Trelińskiego. 
W towarzyszącym wystawie folderze znalazły się tezy programowe 
dla tworzącego się muzeum: artykuł wstępny Antoniego Szrama oraz 
artykuł programowy Muzeum Kinematografii – czym być powinno 
Mieczysława Kuźmickiego. Można było przeczytać w nim o zadaniach 
muzeum: „Gdyby pokusić się o lapidarne określenie miejsca, w któ-
rym sytuuje się Muzeum Kinematografii, można byłoby stwierdzić, że 
jest ono między muzeum techniki a filmoteką, albo między panopti-
cum a świątynią sztuki, albo między graciarnią a salonem”123.

• 4 kwietnia została otwarta wystawa pamiątek związanych z Arturem 
Rubinsteinem. Połączono ją z sesją muzykologiczną oraz innymi wyda-
rzeniami. Pamiątki zostały pozyskane po śmierci w 1982 roku Artura 
Rubinsteina. Starania rozpoczął dyrektora muzeum, który zwrócił się 
do żony artysty Anieli Młynarskiej-Rubinstein z propozycją utworze-
nia miejsca upamiętniającego wybitnego pianistę urodzonego w Ło-
dzi. W dwa lata po śmierci artysty pamiątki zostały zdokumentowane 
i opisane dzięki wysiłkom pracowników – Bożenny Pietraszczyk i To-
masza Orłowskiego, którzy mieli swój znaczący udział w ich wybo-
rze i dostarczeniu do muzeum. Pamiątki po przewiezieniu do Łodzi 
znalazły swoje miejsce w gablotach i ścianach muzealnej galerii na 
wystawie czasowej. Uroczystego otwarcia dokonała wdowa po piani-
ście. W dniu tym również dokonała w godzinach przedpołudniowych 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ulicy Piotrkow-
skiej 78, w której Rubinstein mieszkał. W dniu otwarcia ekspozycji 
podpisano ważny dokument: „Akt Fundacji Muzeum Artura Rubinste-
ina”, zawarty pomiędzy Anielą Młynarską-Rubinstein, działającą też 
w imieniu rodziny artysty, a Muzeum Historii Miasta Łodzi. Dokument 
ten był jednocześnie aktem przekazania w darze muzeum eksponowa-
nych pamiątek i inauguracją Galerii Muzyki im. Artura Rubinsteina, 
która była jednocześnie działem kultury muzycznej z założeniem opra-

123 M. Kuźmicki, Muzeum kinematografii – czym być powinno, [w:] Nowe nabytki Muzeum 
Kinematografii [folder wystawy], red. A.Godlewska, Łódź 1984.
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cowania i otwarcia – po adaptacji kolejnych pomieszczeń pałacu – sta-
łej wystawy pamiątek po tym wielkim pianiście o łódzkich korzeniach, 
która pokazałaby jego życie, artystyczne zmagania i osiągnięcia. Eks-
pozycja zaaranżowana została przez artystę Tadeusza Piechurę, któ-
ry również zaprojektował plakat i folder. Otwarcie wystawy czasowej 
uświetnił recital Marioli Cieniawy (fortepian).

• 5 kwietnia odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez mu-
zeum z udziałem Anieli Młynarskiej-Rubinstein. Wieczorem odbyła się 
uroczystość nadania Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina 
oraz specjalny koncert. Powiązane z nią był muzealne uroczystości, 
a całość wydarzeń była hołdem złożonym wielkiemu artyście świato-
wej sławy, który zawsze podkreślał swoje związki z Łodzią. 

 Wystawa została uznana za najciekawsze muzealne wydarzenie roku 
1984 i nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

• 4 maja odbyło się otwarcie wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych 
w Poznaniu Tadeusz Wilkosz. Plastyka Filmu Animowanego, która 
była zrealizowana przez Oddział Muzeum Kinematografii wspólnie ze 
Studiem Małych Form „Se-Ma-For”. Wystawa eksponowana była w ra-
mach VI Biennale Sztuki dla Dzieci. 

• 7 maja została otwarta wystawa cykliczna Miastoprojekt Łódź, 35-le-
cie w czterdziestoleciu PRL, pokazująca osiągnięcia we współcze-
snej architekturze i budownictwie.

• 18 maja odbyła się sesja naukowa-historyczna zorganizowana w 40. 
rocznicę bitwy o Monte Casino wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół 
Łodzi i ZBOWiD. Sesji towarzyszyła wystawa pamiątek wojennych Po-
lacy w walkach na Zachodzie 1943–1945.

• 7 września została otwarta wystawa malarstwa łódzkich artystów 
Łódź – portret miasta w galerii Domu Kultury im. Beli Bartoka 
w Szeged na Węgrzech. Wystawa została zorganizowana w ramach 
współpracy i wymiany kulturalnej z miastem partnerskim.

• 20–21 września odbyły się dwie różne jednodniowe sesje naukowe po-
święcone drugiej wojnie światowej: Działania bojowe armii „Łódź” 
na Ziemi Łódzkiej we wrześniu 1939 r., zorganizowana przy współ-
udziale ZBOWiD i Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, oraz Hitlerowskie 
obozy jenieckie przy współudziale Okręgowej Komisji Badań Zbrodni 
Hitlerowskich w Łodzi. Wcześniej z tej okazji została udostępniona 
wystawa towarzysząca, pokazująca pamiątki wojenne z obozu jeniec-
kiego w Łambinowicach W niewoli Wehrmachtu.



Kronika życia i działalności zawodowej | 117

• 5 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z okazji 100-le-
cia istnienia Szpitala im. Karola Jonschera Łódź medyczna. Szpita-
le XIX i XX w. Wystawa połączona była z uroczystością wręczenia 
odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom służby zdrowia, 
a całość uświetnił specjalny koncert. 

• 10–15 października odbyły się dni polsko-węgierskie, Łódź 84. Zostały 
zainaugurowane koncertem w wykonaniu artystów Teatru Muzyczne-
go. Z tej okazji zaprezentowano w muzeum wystawę malarstwa Hem-
mérta Jánosa. Obchody dni przyjaźni zorganizowało Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, z którym muzeum od samego początku 
współpracowało. Dzięki temu miało możliwość w różnych miastach 
węgierskich, w placówkach kultury prezentować wystawy muzealne 
i promować kulturę i sztukę łódzką. 

• 5 listopada odbył się zorganizowany przez muzeum jubileusz 90-lecia 
Konstantego Mackiewicza. W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz polityczno-administracyjnych miasta. Jubileusz uświetnio-
ny był koncertem w wykonaniu Teresy May-Czyżowskiej przy akom-
paniamencie skrzypcowym Zenona Hodora124. 

• 7 listopada została otwarta wystawa Hilary Majewski i jego krąg 
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, przeniesiona z Muzeum Hi-
storii Miasta Łodzi. 

• 9 listopada została otwarta wystawa Plastyka Polskiego Filmu Ani-
mowanego w Muzeum Louvain-La-Neuve w Belgii w ramach wymia-
ny kulturalnej i współpracy. Do wystawy przygotowany był plakat i fol-
der w języku francuskim według projektu Jerzego Trelińskiego. 

• 12 listopada została otwarta w muzealnej galerii wystaw czasowych 
Galerii Łódzkiej wystawa Łódzcy olimpijczycy 1924–1984. To-
warzyszył jej starannie przygotowany katalog, którego autorem był  
dr Andrzej Bogusz, scenarzysta wystawy.

• 15–16 listopada odbyła się sesja naukowa, której towarzyszyła wy-
stawa pod wspólnym tytułem Zakład Wiedzy o Filmie UŁ w kultu-
rze filmowej (1959–1984). Bolesław Lewicki (1908–1981)125. Sesję 
zorganizowano przy współudziale Instytutu Teorii Literatury, Teatru 
i Filmu UŁ i Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

124 Teresa May-Czyżowska (1935–2012) – znakomita polska śpiewaczka operowa, związana z Te-
atrem Wielkim w Łodzi przez 40 lat, od 1967 r.; Zenon Hodor (1955–2000) – koncertmistrz orkiestry 
Filharmonii Łódzkiej.

125 Bolesław Lewicki (1908–1981) – prof. dr hab., teoretyk filmu, krytyk i pedagog, twórca filmo-
znawstwa uniwersyteckiego. W latach 1968–1969 rektor PWSFTviT w Łodzi, od 1957 r. związany 
z Uniwersytetem Łódzkim, prowadził Zakład Wiedzy o Filmie. 
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• 22–23 listopada z okazji 150. rocznicy wydania Pana Tadeusza To-
warzystwo Przyjaciół Łodzi wraz z muzeum zorganizowało turniej po-
etycki.

• 14 grudnia odbył się jubileusz 35-lecia istnienia Wytwórni Filmów 
Oświatowych.

• Oprócz wystaw i ważniejszych wydarzeń odbywały się też różnorod-
ne koncerty, recitale muzyczne, spektakle teatralne, a z ważniejszych 
odnotować można: Odprawa posłów greckich, jednoaktowa ope-
ra Witolda Rudzińskiego wystawiona kilka razy przez zespół Teatru 
Wielkiego; recital gitarowy w wykonaniu Gregory Newtona z USA126; 

koncert utworów Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego w wykonaniu 
Kwartetu Smyczkowego im. Karola Szymanowskiego, Oktetu Smycz-
kowego Akademii Muzycznej oraz Joanny Hajn (fortepian), z okazji 
175. rocznicy urodzin kompozytora; koncerty w ramach II Dni Muzyki 
Gitarowej w Łodzi.

• Ponadto w ramach współpracy z różnymi stowarzyszeniami i instytu-
cjami kultury odbywały się przeglądy filmów oraz realizacje filmowe 
we wnętrzach pałacowych. Z ważniejszych wymienić można: prze-
gląd etiud filmowych studentów PWSFTViT zorganizowany wspólnie 
z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi. Przegląd zakończył się wręczeniem 
nagród autorom wyróżnionych filmów; rejestracja programu telewi-
zyjnego z cyklu Trójdźwięk z udziałem Orkiestry Polskiego Radia 
i Telewizji pod dyrekcją Henryka Debicha; rejestracja koncertu Ode-
on pod dyrekcją Stanisława Gerstenkorna realizowana przez Oddział 
Łódzki Telewizji Polskiej; ten sam oddział realizował program z cyklu 
Rozmowy z kompozytorem. Była to rejestracja spotkania i rozmo-
wa z wybitnym polskim kompozytorem Zbigniewem Penherskim127. 
II Międzynarodowy Przegląd Filmów Jazzowych – Łódź 84 odbył się 
w Zakładowym Domu Kultury ZPB „Poltex” zorganizowany przez mu-
zeum i Polskie Archiwum Jazzu.

126 guitar.tychy.pl/pl/historia/. Gregory Newton – myzyk, gitarzysta, zagrał podczas pierwszej 
edycji międzynarodowego festiwalu oraz konkursu gitarowego w Tychach, który miał miejsce 2–9 
października 1986 t., festiwalu, który z czasem stał się muzyczną imprezą o dużym znaczeniu nie 
tylko w skali kraju, ale i świata. Jest to festiwal Śląska Jesień Gitarowa im. Edmunda Jurkows-
kiego.

127 https://pwm.com.pl/pl/kompozytorzy_i_autorzy/.../zbigniew-penherski/index.html. Zbigniew 
Penherski – znakomity współczesny polski kompozytor muzyki orkiestrowej, kameralnej, operowej 
i radiowej. Dyrygent i publicysta. Był stypendystą rządu holenderskiego, laureat wielu konkursów 
kompozytorskich w kraju i za granicą. Najważniejszy jego utwór to kompozycja z 1963 r. Musica 
humana, zaś opery: Zmierzch Peryna (1972) i Edgar – syn Wałpora (1982). 
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1985
To kolejny przełomowy rok, w którym dokonała się zmiana w życiu zawo-
dowym Antoniego Szrama. Nadal był muzealnikiem, lecz zainteresowania 
jego ukierunkowane zostały na dziedzinę, która od dawna była w sferze 
jego zainteresowań – film i tradycje filmowe w Łodzi. Nietrudno zauwa-
żyć z ilości działań w Muzeum Historii Miasta Łodzi, ile było wśród nich 
filmowych. 

1 września Antoni Szram został powołany na dyrektora Muzeum Kine-
matografii i funkcję tę pełnił do 14 maja 2000 roku.

W tym też roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Łodzi powołany zostaje Wydział Edukacji Artystycznej, którego dzieka-
nem został Zdzisław Głowacki128, a Antoni Szram wykładowcą. Szram był 
wielkim orędownikiem powołania tego wydziału, angażował się w jego 
organizację oraz merytoryczne przygotowanie programu edukacyjnego. 
Jako współtwórca tej idei prowadził tam wykłady z historii sztuki.

Ważniejsze wystawy i wydarzenia 

• 27 stycznia z okazji 98. rocznicy urodzin Artura Rubinsteina zorga-
nizowany został koncert fortepianowy w wykonaniu Grzegorza Ja-
strzębskiego. 

• 29 stycznia odbyło się otwarcie dwóch wystaw: Lodziana w zbio-
rach biblioteki Muzeum Historii miasta Łodzi i Trzy najcenniej-
sze obiekty z moich zbiorów. Rarytasy łódzkich bibliofilów.

• 2 lutego odbył się jubileusz 40-lecia „Dziennika Łódzkiego”, połączo-
ny z koncertem w wykonaniu Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją 
Agnieszki Duczmal.

• 29 lutego została otwarta wystawa Grafika książki – projekty i re-
alizacja.

• 4 lutego została otwarta wystawa ze zbiorów Krakowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego – Muzeum Historii Fotografii Szlak bojowy  
2 Korpusu Polskiego.

128 Zdzisław Głowacki (1919–1987) malarz, absolwent ASP w Krakowie; zasłużony pedagog 
łódzkiej ASP (dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych), trzykrotnie jej rektor, pro-
rektor, dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej, inicjator jego powołania. Wielki przyjaciel Antonie-
go Szrama i przez lata jego doradca.
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• 15 lutego została otwarta wystawa prac Jerzego Trelińskiego Kinofil-
mowa biografia artysty129.

• 8 marca została otwarta wystawa malarstwa Almagi – Aleksandry Mał-
gorzaty Gaganaszwili, mieszkającej i tworzącej w Belgii, korzeniami 
związanej z Łodzią. Wernisaż połączony był z koncertem w wykona-
niu Antoniego Wierzbińskiego (flet) i Bogdana Wódki (fortepian)130. 
W przeddzień wystawy odbyła się zorganizowana przez muzeum kon-
ferencja prasowa z udziałem artystki. Wystawie towarzyszył obszerny 
katalog. 

• 31 maja została otwarta wystawa Retrospektywa polskiego filmu 
animowanego 1947–1984, przygotowana przez Muzeum Kinemato-
grafii – Oddział MHMŁ. Wystawa prezentowana w Annecy (Francja) 
– Musee Chateau d’Annecy z okazji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Animowanych. Do wystawy został wykonany plakat i folder 
w języku francuskim według projektu Jerzego Trelińskiego. W wer-
nisażu uczestniczył Antoni Szram. Wystawa była tam pokazywana do 
1 września.

• W grudniu została otwarta wystawa z okazji 40-lecia powojennej kine-
matografii polskiej (40 lat kinematografii w Polsce Ludowej). Organi-
zatorami wystawy poza muzeum byli: Naczelny Zarząd Kinematografii, 
Filmoteka Polska, Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów „Zespoły Filmo-
we”. Zrealizowana została według schematu: jeden rok – jeden film fa-
bularny i jeden krótkometrażowy. Wybór tytułów został skonsultowany 
z ekspertami z instytucji współorganizujących oraz ze Stowarzyszeniem 
Filmowców Polskich ze względu na prestiżowy (częściowo polityczny) 
charakter przedsięwzięcia. Konsultantami wystawy byli między innymi: 
Henryk Kluba (rektor PWSFTViT), Maciej Łukowski (dyrektor WFO), 
Roman Witek (dyrektor Filmoteki Polskiej). Jednym z istotnych ele-
mentów wystawy była prezentacja nagród i wyróżnień, jakie otrzymały 
polskie filmy i ich twórcy, oraz wybranych dokumentów. Zostały po-

129 Jerzy Treliński (ur. 1940) łódzki artysta, pedagog, profesor i rektor ASP w Łodzi (1993–2000). 
Grafik, plakacista, rysownik. Absolwent PWSSP w Łodzi. Związany jest z nurtem konceptualnym 
i znany jest głównie ze swoich akcji i manifestacji z lat 70. Jedną z nich było wystąpienie z ogromnym 
transparentem „TRELIŃSKI” w pochodzie pierwszomajowym. W swoich pracach przede wszystkim 
zwraca uwagę na znaczenie indywidualnego, niezależnego wyrazu i działania artystycznego, posłu-
gując się różnymi formami wypowiedzi, które z formalnego punktu widzenia są niejednokrotnie 
prowokacją. 

130 Antoni Wierzbiński (ur.1946) – profesor zwyczajny, wykładowca, rektor Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w l. 2005–2012
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kazane dyplomy, statuetki, medale wypożyczone zarówno od twórców 
filmowych, jak też studiów filmowych, zespołów, wytwórni. Specjalne 
życzenie wyraził Andrzej Wajda, którego kilka tytułów znalazło się na 
wystawie: udostępnił wszystkie swoje nagrody z zastrzeżeniem, że mu-
szą być prezentowane w komplecie, bez podziału na poszczególne tytuły.

 Wernisażowi towarzyszyła specjalna inscenizacja przygotowana przez 
studenta reżyserii PWSFTViT Macieja Szelachowskiego z udziałem stu-
dentów Wydziału Aktorskiego. W wernisażu uczestniczyli między innymi 
reż. Jerzy Kawalerowicz, przewodniczący NZK Jerzy Bajdor, liczni twórcy 
filmowi.

	 Realizacja wystawy: Mieczysław Kuźmicki i Antoni Szram – komisa-
rze (kuratorzy), Tadeusz Śliwiński i Jerzy Treliński – oprawa plastycz-
na oraz druki (plakat, folder) według projektu Jerzego Trelińskiego. 
Współpracował cały niemal ówczesny zespół Muzeum Kinematografii.  

 W towarzyszącym wystawie folderze zatytułowanym Łódź w czter-
dziestoleciu kinematografii polskiej znalazły się informacje pre-
zentujące stan posiadania i historię Łodzi filmowej, a także oficjalny 
wniosek w sprawie powołania Muzeum Kinematografii w Łodzi o cha-
rakterze autonomicznym podpisany przez Antoniego Szrama.

• 18 grudnia wyszło Zarządzenie nr 42/85 Prezydenta Miasta Łodzi 
w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 1986 r. Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi i nadania mu statutu. Zarządzenie podpisał wiceprezy-
dent Lech Krowiranda w porozumieniu z ministrem kultury i sztuki 
Kazimierzem Żygulskim. Struktura Muzeum Kinematografii według 
statutu obejmowała 24 działy, gabinety, pracownie i komórki organi-
zacyjne: Dział Historii Kina i Telewizji, Dział Sztuki Operatorskiej i Reali-
zacji Telewizyjnej, Dzieł Scenariuszy, Teorii Literatury i Wiedzy o Filmie, 
Dział Filmu Fabularnego, Dział Filmu Oświatowego, Dział Filmu Doku-
mentalnego, Dział Filmu Animowanego, Gabinet Scenografii, Insceniza-
cji i Plakatu Filmowego, Dział Techniki Filmowej i Telewizyjnej, Dział 
Technik Audiowizualnych, Dział Upowszechniania Kultury Filmowej, 
Dział Naukowo-Oświatowy i Wydawniczy, Dział Inwentarzy i Informa-
cji Naukowej – Główny Inwentaryzator, Dział Administracyjno-Gospo-
darczy, Dział Finansowo-Księgowy, Dział ds. Pracowniczych, Biblioteka 
i Archiwum, Kino Muzealne, Studio – Warsztat Filmowy, Pracownia 
Dokumentacji Naukowo-Technicznej i Mechanicznej, Pracownia Foto-
graficzna, Pracownia Konserwatorska i Techniczna, Kancelaria, Straż 
Muzealna. Dyrektor Antoni Szram zawsze podkreślał, że muzeum ma 
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formułę otwartą, a jego struktura organizacyjna została zaplanowana 
„na zapas” i tak elastycznie, by mogła sprostać wszelkim wymogom, 
jakie pojawią się w przyszłości.

• We wnętrzach pałacowych kontynuowane były w ramach programu 
muzealnego i oferty edukacyjnej przeglądy filmów, między innymi 
projekcje filmów dla młodzieży: Deszczowa pani, Akademia Pana 
Kleksa; realizacje filmowe jak rejestracja programu telewizyjnego 
z cyklu Trójdźwięk z udziałem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji 
w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha; udział w organizacji IV Ogól-
nopolskiego Festiwalu Filmów Dydaktycznych – pokaz programów 
telewizyjnych oraz sympozjum naukowe; spektakl dyplomowy Świę-
toszek Moliera w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej z Wrocławia.

1986
• 1 stycznia nastąpiła formalna inauguracja działalności Muzeum Kine-

matografii w Łodzi.
• 29 stycznia – 3 lutego prezentowano wystawę scenografii filmu ani-

mowanego twórców z kręgu SMFF Se-Ma-For: Mariana Kiełbaszczaka 
i Edwarda Sturlisa jako impreza towarzysząca IX Ogólnopolskiemu 
Festiwalowi Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży 
w Poznaniu, prezentowana w Pałacu Kultury w Poznaniu (dziś Cen-
trum Kultury Zamek).

• W kwietniu zespół Muzeum Kinematografii przeprowadził się z Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi do pałacu Scheiblera przy placu Zwycię-
stwa 1. Wstępna, prowizoryczna adaptacja wybranych pomieszczeń 
nadających się do wykorzystania zgodnie z różnorodnymi potrzebami 
muzeum. Konfrontacja przygotowanych wcześniej projektów i zamie-
rzeń z rzeczywistością mocno zdegradowanego pałacu, przez kilka 
poprzedzających lat pozbawionego ogrzewania, z uszkodzonymi ryn-
nami, przeciekającym dachem. Pierwsze decyzje związane z docelo-
wym wykorzystaniem części pałacu i wozowni. Wchodzący w skład 
zespołu budynek dawnej stajni ciągle był użytkowany przez Szko-
łę Muzyczną i nie był dostępny dla muzealników. Wszyscy „starzy” 
pracownicy otrzymali angaże do Muzeum Kinematografii z dniem 
1 kwietnia 1986 r. Byli  to: Małgorzata Białkowska, Liliana Brzezińska, 
Anna Godlewska, Jan Huszcza, Bożena Jędrzejczak, Tomasz Komo-
rowski, Mieczysław Kuźmicki, Ewa Starzec, Marek Strąkowski, Kry-
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styna Wągrowska i dyrektor Antoni Szram. Ze „starego” (macierzy-
stego) muzeum doszło jeszcze kilku pracowników, przede wszystkich 
fachowców technicznych (elektryk, kinooperator) zatrudnionych na 
część etatu lub umowę. Również od tego dnia podjęła pracę Barbara 
Kurowska, pierwsza „nowa” zaangażowana przez Antoniego Szrama 
do muzeum, która w 2008 roku została zastępcą dyrektora Muzeum 
Kinematografii, a od 2017 została dyrektorem Muzeum Miasta Łodzi. 
Ten zespół rozpoczął intensywne przygotowania do oficjalnego zapre-
zentowania siebie i muzeum publiczności Łodzi i kraju. Rozpoczęły 
się działania, które można umownie określić „metodą Szrama”. Ich 
istota polegała na odpowiednim nagłośnieniu wszelkich działań, spra-
wieniu, aby informacja o nich i o organizującej je instytucji docierała 
do możliwie szerokich kręgów widzów, czytelników, potencjalnych 
sympatyków muzeum. Wiele z nich realizowanych było poza siedzibą 
muzeum na terenie kraju i za granicą. W prezentowanym zestawieniu 
uwzględnione zostały przede wszystkim te „eksportowe” i wybrane 
najważniejsze z odbywających się w siedzibie. 

Projekt: Tadeusz Piechura. Archiwum Muzeum Kinematografii
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• 10 maja została otwarta pierwsza wystawa we własnej siedzibie Rey-
mont – Ziemia obiecana – Wajda. Została zbudowana w oparciu 
o przygotowaną wcześniej wystawę Andrzej Wajda. 30 filmów z lat 
1954–1985 (realizacja Polska Federacja DKF i DKF KWANT Warsza-
wa, 24 marca 1986 roku). Andrzej Wajda uzupełnił ją o nowe materia-
ły: około 30 dodatkowych fotografii i rysunków z jego archiwum oraz 
archiwalia pozyskane przez muzealników związane z realizacją naj-
bardziej „łódzkiego” ze wszystkich filmów – Ziemi obiecanej. Doszły 
więc fotografie dokumentujące pracę ekipy filmowej i scenograficzną 
adaptację wnętrz pałacu Scheiblera autorstwa Andrzeja Wacha, pro-
jekty kostiumów do filmu oraz wybrane kostiumy z zasobów Wytwórni 
Filmów Fabularnych w Łodzi autorstwa Barbary Ptak, wybrane doku-
menty z okresu realizacji filmu w Łodzi, polskie i zagraniczne plakaty, 
druki ulotne reklamujące film. Plakat do wystawy przygotował Tadeusz 
Piechura, który również uczestniczył razem z Tadeuszem Śliwińskim 
i Jerzym Trelińskim w aranżacji wystawy w trudnych, reprezentacyj-
nych wnętrzach pałacu. W wernisażu uczestniczył Andrzej Wajda oraz 
członkowie ekipy filmu, wśród których byli: projektantka kostiumów 
Barbara Ptak, kierownik produkcji Barbara Pec-Ślesicka, II kierownik 
produkcji Kazimierz Sioma, dekorator wnętrz Maciej Putowski, liczni 
asystenci i współpracownicy, a wśród nich konsultanci filmu: Antoni 
Szram, Małgorzata Laurentowicz, Wojciech Walczak. Wystawa spotkała 
się z doskonałym odbiorem, oceniono wydarzenie jako najlepsze możli-
we otwarcie Muzeum Kinematografii. Warto dodać, że Andrzej Wajda 
w tym czasie przekazał do muzeum kolekcję zagranicznych plakatów 
do swoich filmów, a także rzeźbę – rekwizyt z filmu Człowiek z mar-
muru, wykonany przez artystę plastyka prof. Adama Romana z ASP 
w Warszawie gipsowy (imitujący marmur) posąg Mateusza Birkuta z ry-
sami odtwarzającego go aktora Jerzego Radziwiłowicza.

• W czerwcu została otwarta wystawa Plastyka polskiego filmu ani-
mowanego, prezentacja: Muzeum Sztuki Użytkowej w Zagrzebiu 
w Jugosławii. Wystawa towarzyszyła 7. Międzynarodowemu Festiwa-
lowi Filmów Animowanych. Plakat i folder w języku serbsko-chorwac-
kim przygotowano według projektu Jerzego Trelińskiego. Wystawę 
otwierał Antoni Szram.

• Muzeum Kinematografii (producent) zrealizował film dokumentalny 
(inscenizowany) Człowiek środka. Reżyseria: Grzegorz Królikiewicz; 
zdjęcia: Adam Kaczanowski; bohater filmu: prof. Jerzy Toeplitz; czas 
trwania: 145'.
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1987
Początek prac remontowo-budowlanych w podziemiach pałacu i na pod-
daszu. Rozpoczęły się prace dokumentacyjne i projektowe związane 
z przygotowaniem do remontu dachu pałacu i pokrycia go blachą mie-
dzianą. Mimo remontu prowadzone były działania muzealne.
• 31 stycznia została otwarta wystawa fotograficzna Kontrasty łódzkie 

we wnętrzach pałacu Scheiblera, zrealizowana przy współpracy z Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi i Polsko-Szkockiego Towarzystwa Kultu-
ralnego. Wystawie towarzyszył katalog.

• 9 marca została otwarta wystawa zdjęć wykonanych przez Jarosława 
Mazura i Tomasza Magierskiego, studenta i absolwenta PWSFTViT, 
na planie filmu Romana Polańskiego Piraci w styczniu 1985 roku 
w Tunezji.

• W maju została otwarta wystawa Film i plakat przyrodniczy, zreali-
zowana we wnętrzach muzeum jako impreza towarzysząca IV Ogólno-
polskiemu Przeglądowi Filmów Przyrodniczych.

• W wrześniu Antoni Szram ustanawia „Artura” – nagrodę filmową Mu-
zeum Kinematografii. Genezą nagrody było uczczenie 60. rocznicy 
wynalezienia filmu dźwiękowego, została związana z imieniem Artura 
Rubinsteina, najwybitniejszego łodzianina, muzyka, pianisty, laureata 
Oscara. Po raz pierwszy wręczona została przez Antoniego Szrama na 
12. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku–Gdyni, otrzy-
mało ją Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego za zestaw prezen-
towanych filmów z wyróżnieniem filmu Krzysztofa Tchórzewskiego 
Cosi fan tutte, czyli szkoła kochanków (sfilmowana opera Mozarta) 
18 września 1987 roku. Nagroda miała kształt małej formy rzeźbiar-
skiej; autorką większości rzeźb była Ewa Tyc-Karpińska, współpraco-
wał z nią Kazimierz Karpiński. Wykonane były z brązu, z wyjątkiem 
„Artura” dla Andrzeja Wajdy, w którym wykorzystano biały marmur 
i stal (żelazo). W 1988 roku na 13. FPFF w Gdyni nagrodę otrzymał 
film Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym globie; nagroda wręczona 
została w Warszawie w kinie Śląsk (Iluzjon Filmoteki Narodowej) 
z okazji premiery filmu Żuławskiego Borys Godunow wiosną 1990 
roku. Nagrodę wręczył wicedyrektor muzeum Mieczysław Kuźmic-
ki. W 1990 roku na 15. FPFF w Gdyni nagrodę otrzymał Wojciech 
Pszoniak za rolę tytułową w filmie Andrzeja Wajdy Korczak; nagroda 
wręczona została w Łodzi w kinie ŁDK dnia 21 grudnia 1990 roku. 
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Wręczył ją Antoni Szram. W 1991 roku na 16. FPFF w Gdyni – nagro-
dę otrzymał Sławomir Idziak za zdjęcia do filmu Krzysztofa Kieślow-
skiego Podwójne życie Weroniki; nagroda została wręczona w kinie 
PWSFTViT w Łodzi 6 grudnia 1991 roku. Nagrodę wręczył Mieczysław 
Kuźmicki. W 1992 roku nagrodę otrzymał producent filmowy, łodzianin 
Artur Brauner z okazji I Światowego Spotkania Łodzian, przyznania mu 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi oraz otwarcia poświęco-
nej mu wystawy monograficznej w Muzeum Kinematografii w Łodzi 
19 września 1992 roku. Nagrodę wręczył Antoni Szram. W 1993 roku 
nagrodę otrzymał prof. Jerzy Toeplitz, przewodniczący Rady Muzeal-
nej Muzeum Kinematografii za „twórczość i zasługi w rozwoju polskiej 
światowej nauki, dydaktyki, historii sztuki filmowej”, podczas festiwa-
lu Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie – nagrodę wręczył Mieczysław 
Kuźmicki w amfiteatrze w Łagowie 20 czerwca 1993 roku. W 1994 
roku nagrodę otrzymał Andrzej Wajda za całokształt twórczości, została 
wręczona w Muzeum Kinematografii 14 lutego 1995 roku przez Anto-
niego Szrama. W 1995 roku nagrodę otrzymała Filmoteka Narodowa 
w Warszawie z okazji stulecia kinematografii, wręczona w Warszawie 

Projekt: Jerzy Treliński. Archiwum autora
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w kinie Iluzjon przez Antoniego Szrama. W 1997 roku nagrodę otrzy-
mał Wojciech Kilar za całokształt twórczości kompozytorskiej dla filmu, 
wręczona została przez Antoniego Szrama w Łodzi na gali otwierającej 
I Festiwal Muzyki Filmowej w kinie Polonia 10 maja 1997 roku. W 1998 
roku nagrodę otrzymał Wojciech Has za całokształt twórczości reżyser-
skiej z okazji jubileuszu 50. lat PWSFTViT w Łodzi, wręczył ją w Mu-
zeum Kinematografii Antoni Szram 17 października 1998 roku. Była to 
ostatnia edycja nagrody. W 1988 roku wręczono specjalnego prywatne-
go „Artura”: „za myśl, za czyn Antoniemu Szramowi twórcy Muzeum 
Kinematografii w Łodzi, 1998”; ofiarowali go projektanci i wykonawcy 
statuetki, małżonkowie Ewa Tyc-Karpińska i Kazimierz Karpiński.

• W październiku odbył się Festiwal Braci Quay. Impreza objazdowa obej-
mowała spotkania autorskie i pokazy filmów reżyserów filmów animowa-
nych o światowej sławie. Muzeum Kinematografii było jednym z partne-
rów imprezy. Pokaz i spotkanie w Łodzi zrealizowane staraniem muzeum 
odbyło się w sali widowiskowej SMFF Semafor 22 października.

• 17 grudnia została otworzona wystawa Dźwięk i projektor, przypo-
minająca 60. rocznicę filmu dźwiękowego, w cyklu działań podjętych 
przez muzeum dla przypomnienia tego wydarzenia. Wystawa została 
przygotowana przez Jacka Cybusza (scenariusz), zaaranżowana przez 
Jerzego Trelińskiego i Tadeusza Śliwińskiego. Otwarciu towarzyszyła 
premiera kilkuminutowego żartu filmowego, zrealizowanego na taśmie 
8 milimetrów w konwencji filmu niemego, w którym w postać główne-
go bohatera wcielił się Jonasz Parking (Antoni Szram). Autorami filmu 
byli koledzy z muzeum. 

• Stowarzyszenie Artystyczne zrealizowało ze środków Muzeum Kine-
matografii (producent) film dokumentalny (inscenizowany), Wiesz jak 
jest. Reżyseria: Grzegorz Królikiewicz; zdjęcia: Adam Kaczanowski; bo-
hater filmu: prof. Bolesław W. Lewicki; czas trwania: 158’.

• Ukazał się album: Antoni Szram, Andrzej Wach, Janusz Wiktorowski, 
Łódź, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

1988
Trwają intensywne prace remontowo-budowlane w piwnicach i na pod-
daszu, rozpoczynają się prace konserwatorskie na parterze we wnętrzach 
z zachowanym wystrojem. Przez większą część tego i następnego roku 
muzeum zmuszone jest realizować wystawy poza swoją siedzibą. 
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Przyznano Nagrodę Miasta Łodzi dla dyrektora Muzeum Kinemato-
grafii za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury 
i ochrony zabytków.
• 2–6 lutego została otworzona wystawa Scenografia filmowa zreali-

zowana przez Muzeum Kinematografii jako impreza towarzysząca X 
Ogólnopolskiemu Festiwalowi Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla 
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, prezentowana w Pałacu Kultury w Po-
znaniu, dziś Centrum Kultury Zamek. Scenariusz, kurator: Mieczy-
sław Kuźmicki; projekt plastyczny: Jerzy Treliński, Tadeusz Piechura. 
Na wystawie pokazano po raz pierwszy wielkogabarytowe rekwizyty 
z filmu Juliusza Machulskiego Kingsajz.

• 29 lutego została otworzona wystawa poświęcona twórczości filmowej 
Wojciecha Hasa w Muzeum Kinematografii, pokazana w salach parte-
ru pałacu z zachowanym historycznym wystrojem, przed konserwa-
cją. Scenariusz: Krystyna Kuczyńska; oprawa plastyczna: zespół pod 
kierunkiem Anny Bobrowskiej-Ekiert. Wnętrza zostały zaaranżowane 
w oparciu o pomysły zaczerpnięte z filmów reżysera z wykorzystaniem 
oryginalnych rekwizytów filmowych, projektów scenograficznych, pro-
jektów kostiumów, fragmentów dekoracji i kostiumów. Pokazana zosta-
ła dokumentacja twórczości reżysera, plakaty, programy kinowe polskie 
i zagraniczne, nagrody i dyplomy, pamiątki z archiwum reżysera. Wy-
stawa została wyróżniona Nagrodą II stopnia Ministra Kultury i Sztuki 
w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku 1988.

• W lipcu została otwarta wystawa Świat lalek. Scenografia filmowa 
Edwarda Sturlisa, zrealizowana przy współpracy z SMFF „Se-Ma-For”, 
miejsce prezentacji: Polskie Centrum Informacji i Kultury w Sofii, Bułgaria.

• 25 października została otworzona wystawa Popiół i diament. An-
drzejewski–Cybulski–Wójcik–Wajda. W 30. rocznicę premiery 
filmu, zrealizowana przez Muzeum Kinematografii w istniejącej wów-
czas galerii PWSFTViT w akademiku przy ulicy Piotrkowskiej 189/191. 
W wernisażu uczestniczyli: Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, 
operator filmu Jerzy Wójcik i wielu współtwórców. Otwarcie połączo-
no z happeningiem: reżyser filmu podjechał pod budynek zabytko-
wym samochodem willys (takim, jaki pojawił się w pierwszej scenie 
filmu). Razem z nim jechali: Antoni Szram jako kierowca i Mieczysław 
Kuźmicki na siedzeniu z tyłu. Ten ostatni zaprosił zebranych przed 
galerią na „spirytus u Rudego”. Na ulicy Piotrkowskiej pojawił się też 
biały koń. Przed wernisażem aktor, absolwent PWSFTViT, Paweł Kró-
likowski recytował wiersz Norwida, który dał tytuł powieści i filmowi. 



Kronika życia i działalności zawodowej | 129

Wystawę przygotowali: Krystyna Kuczyńska – scenariusz i kurator; 
Tadeusz Śliwiński i Jerzy Treliński – aranżacja plastyczna i plakat. 

• 1–15 grudnia odbywał się przegląd filmów i wystawa monograficzna Wojcie-
cha Hasa w Sofii zrealizowana przez Muzeum Kinematografii przy udziale 
Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Sofii oraz Filmoteki Narodowej 
Bułgarii. Przegląd filmów (osiem tytułów) i wystawa będąca uproszczoną 
wersją wystawy prezentowanej uprzednio w muzeum odbyły się w kinie 
Drużba w Sofii. Kuratorzy: Krystyna Kuczyńska, Mieczysław Kuźmicki.

• W grudniu z okazji kilku ważnych rocznic został przygotowany i wykona-
ny specjalny medal pamiątkowy Muzeum Kinematografii. Rocznice i daty 
uwzględnione na medalu: awers – 18 grudnia 1985 roku, data dokumentu 
powołującego muzeum; 1948–1998 – jubileusz 40-lecia PWSFTViT; re-
wers: 1938–1988 – jubileusz 50-lecia FIAF (Międzynarodowa Federacja 
Archiwów Filmowych). Medal zaprojektowała Anna Wątróbska-Wdowiar-
ska, a wykonała go Mennica Warszawska w nakładzie 500 sztuk z patyno-
wanego tombaku o średnicy 70 milimetrów. Medal w zamierzeniu miał 
być wręczany ważnym gościom muzeum, na festiwalach filmowych itp.

1989
Sytuacja materialna i lokalowa Muzeum Kinematografii była podobna do 
tej z roku poprzedniego. Nadal duża część działalności odbywała się poza 
siedzibą.
• 14–20 stycznia odbywało się ogólnopolskie seminarium filmoznawcze 

organizowane przez: Muzeum Kinematografii, krakowski Magazyn Fil-
mowy „Powiększenie” i Zamek Książ pod patronatem Narodowej Rady 
Kultury na zamku w Książu k. Wałbrzycha. W programie: sesja naukowa 
80 lat polskiej kinematografii, dyskusja panelowa o stanie i perspek-
tywach kultury filmowej w Polsce, otwarte posiedzenie Rady Nauko-
wej Muzeum Kinematografii. Seminarium towarzyszyły pokazy filmów 
fabularnych i dokumentalnych realizowane przez ekipę techniczną 
PWSFTViT. W seminarium wzięli udział między innymi: Władysław 
Jewsiewicki, Ryszard Koniczek, Tadeusz Lubelski, Zygmunt Machwitz, 
Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Ewa Nagurska, Janusz Tylman, Jacek Ja-
roszyk, Bronisława Stolarska, Małgorzata i Marek Hendrykowscy, Jerzy 
Toeplitz oraz liczna grupa pracowników muzeum na czele z dyrekto-
rem Antonim Szramem. Materiały z seminarium wzbogacone o serwis 
fotograficzny ukazały się drukiem w numerze specjalnym kwartalnika 
„Powiększenie” (1991, nr 1–2), przygotowanego i opublikowanego przy 
udziale Muzeum Kinematografii.
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• 2 kwietnia została otwarta wystawa Autoportret w Muzeum Okręgo-
wym w Radomiu poświęcona Andrzejowi Wajdzie. W wystawie prezen-
towane były między innymi materiały z kolekcji Muzeum Kinematogra-
fii, w wernisażu uczestniczyła delegacja z muzeum łódzkiego z Antonim 
Szramem na czele.

• 18 maja odbył się Międzynarodowy Salon Plakatu Filmowego. Założe-
nia programowe, regulamin konkursu, projekty druków, tłumaczenia 
na język angielski ogłoszeń i druków akredytacyjnych, jak również 
powołanie Rady Programowej zostały podjęte w Muzeum Kinemato-
grafii w kwietniu 1988 roku. Kuratorem konkursu została Krystyna 
Kuczyńska. Nadesłano 371 plakatów wykonanych przez 96 autorów 
z 25 krajów, z których zakwalifikowano do konkursu i wystawy 245 
plakatów 93 autorów. Jury pracowało pod kierunkiem artysty grafika 
Wernera Jekera ze Szwajcarii. Wystawa została przygotowana przez 
kuratorów Krystynę Kuczyńską i Jarosława Maciejewskiego. Prezen-
tacja odbyła się w Łódzkim Domu Kultury, otwarcia dokonał prof.  
Jerzy Toeplitz, Przewodniczący Rady Muzeum Kinematografii. 

• 18 maja – 18 czerwca Antoni Szram jako dyrektor Muzeum Kinema-
tografii podjął decyzję, aby Muzeum było organizatorem i fundatorem 
wystawy sztuki współczesnej pt. Lochy Manhattanu, czyli sztuka 
innych mediów. Wystawa instalacja131. Odbyła się interdyscyplinar-
na ogólnopolska prezentacja nowej sztuki w podziemiach garaży osie-
dla mieszkaniowego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 182/184. W wy-
stawie i prezentacjach uczestniczyli artyści i grupy z Polski i goście 
z zagranicy, łącznie ponad 60 osób. Realizator organizacyjny wystawy: 
Antoni Szram; koncepcja artystyczna: Józef Robakowski.

• 4 czerwca Antoni Szram startował w wyborach do Senatu jako kandy-
dat niezależny, bez powodzenia.

• 14–18 września przyznano medal Muzeum Kinematografii dla Tade-
usza Konwickiego za film Lawa. Opowieść o Dziadach Adama Mic-
kiewicza wręczony na 14. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. 

• 27 listopada dyrektor Muzeum Kinematografii zorganizował uroczysto-
ści jubileuszowe 80-lecia prof. Jerzego Toeplitza. Odbyły się one w jed-
nej z odbudowanych sal Zamku Królewskiego w Warszawie – Wielkim 

131	Inicjatorem	i	autorem	wystawy	był	artysta	Józef	Robakowski.	Odbyła	się	ona	w	garażach	bloków	
na	Manhattanie	przy	ulicy	Piotrkowskiej	182.
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Skarbcu. Odbyło się uroczyste posiedzenie Rad Naukowych Muzeum 
Kinematografii i Filmoteki Narodowej, którym przewodniczył jubilat. 
O jego dokonaniach mówili w wystąpieniach: Antoni Szram, Maciej Łu-
kowski, Andrzej Wajda, Jerzy Płażewski, Juliusz Burski, Janusz Majew-
ski. Jubilat został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy przez 
minister kultury i sztuki Izabellę Cywińską. Gratulacje nadesłali między 
innymi Wojciech Jaruzelski, Tadeusz Mazowiecki, Mieczysław Rakow-
ski. Leszek Rózga wykonał portret profesora (rysunek). 

1990
Muzeum Kinematografii rozpoczyna piąty rok samodzielnej egzystencji. 
Kończą się brudne prace remontowe w podziemiach i na poddaszu, trwa 
konserwacja zabytkowych wnętrz parteru. 
• 29 stycznia – 1 lutego została otwarta wystawa Świat dziecka Janu-

sza Nasfetera, zrealizowana przez Muzeum Kinematografii jako impreza 
towarzysząca XI Ogólnopolskiemu Festiwalowi Filmów dla Dzieci i Mło-
dzieży w Poznaniu, prezentowana w Pałacu Kultury w Poznaniu, dziś 
Centrum Kultury Zamek. Twórcy wystawy: scenariusz Elżbieta Czarnec-
ka, kurator Mieczysław Kuźmicki, projekt plastyczny Tadeusz Śliwiński;

• W czerwcu do Muzeum Kinematografii trafiły pamiątki i część archiwum 
reżysera Aleksandra Forda, zmarłego w 1980 roku emigranta z 1968 
roku. Archiwum przekazali: mieszkająca w Danii córka reżysera Konstan-
cja Ford i jego przyjaciel i współpracownik Andrzej Żak. W spotkaniach 
uczestniczył również starszy syn reżysera – aktor Aleksander Ford jr.

• 18–23 września została otworzona wystawa plakatów prezentowa-
nych podczas Międzynarodowego Salonu Plakatu Filmowego w Łodzi, 
przeniesiona do Teatru Muzycznego w Gdyni z okazji XV Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych.

• W październiku odbywała się Konstrukcja w procesie – trzecia edy-
cja (druga w Łodzi) międzynarodowej prezentacji sztuki współcze-
snej. Antoni Szram i Muzeum Kinematografii współpracowali z gro-
nem artystów, kilka prezentacji odbyło się się we wnętrzach muzeum, 
częściowo zaadaptowanych, w trakcie remontu lub przed remontem. 
Pokazy, wystawy, instalacje odbywają się w podziemiach, w dawnej 
wozowni, na poddaszu, w salach parteru z zabytkowym wystrojem. 
Uczestniczy dziewięciu artystów z Australii, USA, Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Polski. Antoni Szram z zespołem: Mirosław Bartczak, Marek 
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Bieniek, Mirosław Gumiński, Andrzej Januszewicz, tworzą instalację 
Akropol na dziedzińcu muzeum132. 

• W listopadzie zostało otwarte Przeszedłem na druga stronę – wysta-
wa monograficzna, obejmująca twórczość zmarłego artysty Janusza 
Wiktorowskiego, który współpracował bardzo intensywnie z Antonim 
Szramem i jego muzeami. Prezentacja w Galerii Łódzkiej MHMŁ. Wy-
stawie towarzyszył plakat i katalog według projektu Jerzego Treliń-
skiego. Zrealizowały ją wspólnie oba muzea i inne instytucje.

1991
Działalność rozpoczęła Fundacja Filmowa im. Antoniego Bohdziewicza, 
której pomysłodawcą był Antoni Szram – prezes Rady Fundacji. Antoni 
Szram został wybrany prezesem Rady Fundacji, Hanna Krajewska pre-
zesem zarządu Fundacji, w skład Zarządu fundacji weszli: Jacek Króli-
kiewicz, Elżbieta Czarnecka, Dorota Podgórska, Grażyna Tomaszewska. 
Muzeum Kinematografii było siedzibą fundacji do 2000 roku.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych, obie części poddasza udostęp-
niono publiczności. Zaczynają pełnić funkcję sal wystawowych, miejsca 
spotkań autorskich, pokazów kameralnych.
• 7 czerwca odbył się blok imprez z okazji „małego jubileuszu”, pięciole-

cia Muzeum Kinematografii. Zakończono prace remontowo-adaptacyjne 
podziemi i poddasza pałacu. Otworzono wystawę scenografii teatralnej 
i filmowej Grzegorza Małeckiego Z ziemią obiecaną w tle; odbyło się 
spotkanie z polskimi bohaterami filmu Romana Polańskiego Piraci: Wła-
dysławem Komarem, Władysławem Barańskim i kaskaderami; zorgani-
zowano pokazy kaskaderskie na dziedzińcu muzeum; odbyło się spotka-
nie z Danielem Olbrychskim i pokaz ujeżdżania konia w jego wykonaniu; 
odbył się koncert orkiestry kameralnej łódzkich filharmoników. Całość 
reżyserował Feridun Erol, nadzór kuratorski sprawował Antoni Szram.

1992
Kolejny rok intensywnych starań o środki na kontynuację prac remon-
towo-konserwatorskich pałacu. Mimo wielu trudności działalność insty-
tucji, jakkolwiek mocno ograniczona, jest prowadzona zgodnie z wyty-
czonym programem. Zakończona została całkowita adaptacja podziemi, 

132		„Projekt”	1991,	nr	1,	s.	16–17.
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w których zlokalizowano sale wystawowe z pełnym wyposażeniem, ka-
wiarnię z zapleczem i pomieszczenia techniczne.
• W lutym i marcu prezentowano wystawę efektów specjalnych Świat 

wyobraźni Janusza Króla. Zaprezentowano na niej autorskie projek-
ty, pomysły i rozwiązania praktyczne związane z realizacją scen spe-
cjalnych w filmach fabularnych. Integralną częścią wystawy były różne 
rekwizyty i wynalazki stosowane w konkretnych tytułach filmowych.

• W maju i czerwcu była wystawa Siergiej Paradżanow – artysta, który 
wymyśla jedynie prawdę. Monografia wybitnego reżysera filmowego, 
malarza, rysownika, zrealizowana w odnowionych wnętrzach poddasza 
pałacowego. Aranżacja wystawy: Jurij Nowikow, Piotr Wandachowicz, ku-
rator wystawy: Elżbieta Czarnecka. Na wystawie pokazano oryginalne pra-
ce artysty wypożyczone z muzeum jego imienia w Erywaniu, przywiezione 
przez dyrektora tego muzeum Zawena Sarkisjana. Wystawie towarzyszyło 
jednodniowe seminarium i przegląd filmów tego reżysera w kinie ŁDK.

• W czerwcu odbyły się I Światowe Spotkania Łodzian. W muzeum zor-
ganizowano z tej okazji imprezy poświęcone życiu i twórczości pro-
ducenta Artura Braunera z Berlina Zachodniego. Najważniejszą jest 
wystawa monograficzna wypożyczona z Muzeum Filmu we Frank-
furcie n. Menem, ukazująca go jako współtwórcę ponad 250 tytułów. 
Wystawa została uzupełniona o polski rozdział w jego życiu i współ-
pracę z Aleksandrem Fordem, Andrzejem Wajdą, Jerzym Hoffmanem, 
Januszem Kijowskim, Agnieszką Holland. Z okazji wystawy i wizyty 
w Łodzi Artur Brauner został nagrodzony „Arturem”, odbył się też 
pokaz jego „polskich” filmów pokazanych w kinie ŁDK i w muzeum. 

• Z inicjatywy Antoniego Szrama odbyło się sentymentalne spotkanie 
z łodzianami: Karlem Dedeciusem i Pawłem Joczem w pracowni ko-
walskiej Jana Cygankiewicza.

• 10 października miało miejsce interdyscyplinarne polsko-niemieckie 
przedsięwzięcie artystyczne Od akcji do instalacji. Udział wzięli 
artyści z grupy artystycznej „Initiative GG-1973” (Niemcy) oraz za-
proszeni goście z Łodzi. Miejscem wystaw, akcji, instalacji były wnę-
trza pałacu Scheiblera oraz muzealny dziedziniec. Nadzór kuratorski:  
Antoni Szram; nadzór artystyczny: Tadeusz Piechura.

1993
Antoni Szram został laureatem nagrody Laterna Magica’93 „za wybitne 
zasługi dla kultury filmowej”, przyznanej przez przewodniczącego Ko-
mitetu Kinematografii Waldemara Dąbrowskiego „za edytorstwo książek 
i publikacje o filmie”. 
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• 16 maja wystawa Zbig Oscar Rybczyński, zrealizowana przez Mu-
zeum Kinematografii w Warszawie w kinie Stolica, towarzyszyła prze-
glądowi filmów: Zbigniew Rybczyński Nowe medium.

• W maju wystawa Zbig Oscar Rybczyński. Rozdział polski, zreali-
zowana przez Muzeum Kinematografii, towarzyszyła 19. Międzyna-
rodowemu Festiwalowi Filmów Animowanych w Annecy we Fran-
cji. Wystawa pokazywana była jeszcze do 1995 roku, między innymi 
w Muzeum Filmu w Kopenhadze, na Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowa-
nych w Stuttgarcie, w Poznaniu, Łodzi, Sofii. 

• W maju miała miejsce wystawa Piotr Dumała prace z lat 1972–93 jako 
impreza towarzysząca 19. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Animo-
wanych w Annecy we Francji. Na wystawie zaprezentowane zostały rysunki 
artysty – wybitnego reżysera filmów animowanych – wykonane na gipso-
wych płytkach. Kurator wystawy: Bożenna Jędrzejczak. Do wystawy przy-
gotowano obszerny katalog w językach: polskim, angielskim, francuskim.

• 9 lipca została otwarta wystawa Carl Th. Dreyer „Męczeństwo Jo-
anny D’Arc”, zrealizowana przez Muzeum Filmu w Kopenhadze (Da-
nia), wernisaż odbył się w podziemiach pałacu Scheiblera.

• 1–7 października odbyła się Konstrukcja w Procesie edycja 4 (w Łodzi 
3): Mój dom – twoim domem. W muzeum prezentowało się sześcioro 
artystów z USA, Francji, Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii w sa-
lach na parterze i w podziemiach pałacu. Antoni Szram został człon-
kiem Komitetu Honorowego prezentacji. W trakcie prezentacji w mu-
zeum złożył wizytę wybitny serbski reżyser filmowy Emir Kusturica.

• Zrealizowano film dokumentalny Zawodowiec, w koprodukcji z Mu-
zeum Kinematografii. Reżyseria: Marek Piestrak; zdjęcia: Janusz Paw-
łowski; bohater: Leon Niemczyk; czas trwania: 35 minut. Część zdjęć 
z udziałem Romana Polańskiego zrealizowano w Paryżu.

1994
• Wiosną muzuem zainicjowało obchody stulecia kinematografii świato-

wej i polskiej.
• Prolog: galowy pokaz odnowionej kopii filmu francuskiego Szachista 

z 1929 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Pokazowi towarzyszyła orkiestra 
Teatru Wielkiego pod dyrekcją Aleksandra Tracza, która wykonała odna-
lezioną oryginalną partyturę do filmu. W drugiej części wieczoru odbyła 
się łódzka uroczysta premiera filmu Krzysztofa Kieślowskiego Czerwony 
z udziałem reżysera, scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza, operatora Pio-
tra Sobocińskiego, kompozytora Zbigniewa Preisnera i aktora Jean-Louis 
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Trintignanta. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało staraniem kilkunastu 
osób i kilku instytucji, z dużym udziałem Muzeum Kinematografii. Akcja 
dała początek Społecznemu Komitetowi Obchodów Jubileuszu Stulecia 
Kinematografii w Łodzi. Antoni Szram został wybrany wiceprzewodniczą-
cym zespołu, przewodniczyła prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska 
z Uniwersytetu Łódzkiego. Zespół przygotował bardzo obszerny, szczegó-
łowy program obchodów jubileuszu planowanego na dwa lata – w roku 
1995 obchodzono stulecie kina światowego, w 1996 stulecie pierwszych 
pokazów w Polsce. Program zawiera około 40. różnych przedsięwzięć. 

• 4 listopada została otworzona wystawa Z wizytą w Cannes. Zaprezen-
towano na niej fotografie dokumentujące udział gwiazd filmowych ze 
szczególnym wyodrębnieniem polskich uczestników festiwalu w końcu 
lat 80. i początkach lat 90. Autorem zdjęć był absolwent Szkoły Filmo-
wej w Łodzi Piotr Włodarski. Zdjęcia uzupełniała aranżacja przestrzen-
na z piaskiem i palmami oraz polskie „Złote Palmy” – nagrody wypoży-
czone od Krystyny Jandy, Jadwigi Jankowskiej-Cieślak i Andrzeja Wajdy.

• 27 listopada ukazał się numer 0 periodyku „Odgłosy” – znanego łódzkie-
go tygodnika wydawanego w latach 1958–1992. Antoni Szram wykupił 
tytuł dla Muzeum Kinematografii i planował wydawać go w zmienionej 
szacie w cyklu miesięcznym. W numerze zerowym jako redaktor na-
czelny pojawia się zapis „GrunSzram” (Andrzej Grun i Antoni Szram) 
jako wydawca Muzeum Kinematografii. Na tym numerze się skończyło, 
tytuł został sprzedany prywatnemu wydawcy.

• 4 grudnia została otwarta Jak wiadomo smoków nie ma – wystawa 
zrealizowana we współpracy z łódzką redakcją Radia RMF FM. Radio 
ogłosiło ogólnopolski konkurs dla dzieci, którego tematem był smok 
– logo radia. Nadeszło kilka tysięcy rysunków, z których część wy-
selekcjonowano do wystawy oraz wytypowano najlepsze do nagród. 
Ekspozycja znajdowała się na poddaszu pałacu.

• Antoni Szram obchodził jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Z tej oka-
zji odbyło się spotkanie towarzyskie z udziałem przyjaciół w SPATIF-
-ie. Na cześć jubilata Oficyna Bibliofilów Marka Szukalaka odbiła 25 
egzemplarzy okolicznościowej broszury Sto lat uwielbienia Antonie-
go Szrama z wierszem Jerzego Wilmańskiego.
Cytujemy fragment:
„Antkowi Szramowi na jubileusz
Ulubieniec pięknych dam
Cny jubilat Antek Szram
Powodzenie ma u płci
Wiele pań o Antku śni, 
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I najbardziej pragnie tego:
Za eksponat być u niego.
[…]
Więc życzymy Ci przy święcie
Byś u pań miał zawsze wzięcie
Abyś do stu lat miał szanse,
Na flirciki i romanse”.

1995
W całym kraju trwają obchody stulecia kina, w których aktywnie uczest-
niczy Muzeum Kinematografii. Przewodniczący Komitetu Kinematografii 
Tadeusz Ścibor-Rylski powołuje ogólnopolski zespół do spraw stulecia 
kina z Antonim Szramem w składzie.
• W maju została otworzona wystawa prac plastycznych absolwenta 

PWSSP w Łodzi, studenta reżyserii PWSFTViT – Jacka Makiewicza 
Malarstwo. Wystawę przygotowała Fundacja Filmowa im. A. Boh-
dziewicza we współpracy ze Szkołą Filmową.

• 27–28 września odbyła się wystawa historyczno-edukacyjna Żeromski na 
ekranie. Zaprezentowano na niej filmowe adaptacje prozy Żeromskiego. 
Przygotowało ją muzeum z okazji sesji popularnonaukowej zorganizowa-
nej przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i innych partnerów. Wystawa 
pokazana została w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach, potem była 
prezentowana między innymi w Łodzi i Nałęczowie. Wystawa wchodziła 
w skład cyklu realizowanego z okazji 100-lecia kina w Polsce. 

• W grudniu muzeum przygotowało wystawę historyczną Panorama 
pierwszego półwiecza, na której została przedstawiona historia ki-
nematografii polskiej okresu 1896–1945. Wystawa prezentowana 
była w ramach wielkiej ogólnopolskiej wystawy historii kina polskiego 
w „Zachęcie” w Warszawie. 

• 15 grudnia odbył się wieczór urodzinowy z Leonem Niemczykiem, na 
który złożyły się: wystawa monograficzna poświęcona rolom teatralnym 
i filmowym aktora, publikacja wydanej przez muzeum książki, spotka-
nie z bohaterem wieczoru, pokaz filmu dokumentalnego Zawodowiec. 

• Ukazała się drukiem książka Chodzenie po linie w wersji francu-
skiej – wybór publicystyki, felietonów i wywiadów publikowanych 
przez Antoniego Szrama w łódzkiej prasie w latach 1971–1978, wy-
dawca PPHU „Argus”, Łódź 1995.

• Pojawiło się drugie wydanie książki Chodzenie po linie w wersji 
francuskiej. Jedyna zmiana w stosunku do wydania poprzedniego to 
inna okładka.
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1996
• W marcu odbywała się wystawa Władysław Starewicz. Fabrykant 

ożywionych marionetek, zrealizowana w szkole filmowej w Ludwi-
gsburgu jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi 
Filmów Animowanych w Stuttgarcie. 

• W październiku wystawę Panorama pierwszego półwiecza zapre-
zentowano na XXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

• Również w październiku została otworzona wystawa Anatol Radzino-
wicz. Scenografia we wnętrzach Muzeum Kinematografii. Zaprezen-
towano na niej dorobek zmarłego na emigracji scenografa, współtwór-
cy największych sukcesów kina polskiego. W wernisażu uczestniczyły 
żona artysty Zofia i córka Joanna z mężem – obie ze Szwecji – oraz cór-
ka Małgorzata (Margo) z USA. Wystawie towarzyszył obszerny katalog-
-monografia twórczości artysty, pierwsza publikacja z cyklu muzealnych 
książek poświęconych problematyce historii polskiej scenografii.

• 8 listopada została otworzona wystawa Max Skladanowsky – pionier 
filmu, przedsiębiorca, fotograf, zrealizowana przez Goethe-Institut 
w Warszawie we wnętrzach pałacu Scheiblera z okazji 100 lat kina. 
Jedna z kilku imprez z okazji jubileuszu kina: wystaw, pokazów filmo-
wych realizowanych w muzeum we współpracy z Goethe-Institut.

• 14 listopada wystawa Panorama pierwszego półwiecza została 
zaprezentowana w Teatrze Słowackiego w Krakowie na obchodach 
100-lecia kina w Polsce w rocznicę krakowskiego pokazu sprzed 100 
lat w tym samym teatrze.

• Wystawa rusza w trasę po różnych ośrodkach w Polsce. 
• W listopadzie wystawa Kino według Sienkiewicza, przygotowana przez 

muzeum z okazji 100-lecia kina oraz 150. rocznicy urodzin i 50. roczni-
cy śmierci Henryka Sienkiewicza, została zaprezentowana w Kielcach 
w kinie Moskwa, gdzie odbyła się sesja naukowa Sienkiewicz i film 
oraz przegląd wybranych ekranizacji jego prozy. Wystawę pokazywano 
przez kilka lat w różnych miastach i ośrodkach w Polsce, między innymi 
w Warszawie, Gdyni, Nałęczowie, Krakowie i w Muzeum Kinematografii.

1997
• 15–17 kwietnia odbyła się konferencja naukowa Włochy a Polska – 

wzajemne spojrzenie, zrealizowana przez Uniwersytet Łódzki przy 
współpracy z Muzeum Kinematografii. W ramach współpracy został 
zorganizowany dzień filmowy, podczas którego obrady toczyły się 
w kinie Polonia, wygłoszone zostały referaty filmowe – ich autorami 
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byli Zygmunt Machwitz i Mieczysław Kuźmicki, odbyły się dwa po-
kazy filmów Krzysztofa Zanussiego i spotkanie z nim. Po konferencji 
w roku 1998 wydana została książka pod takim samym tytułem.

• 2 czerwca miała miejsce impreza 40 lat zza kamery. Był to benefis Woj-
ciecha Króla, operatora filmowego, związanego z Łódzkim Ośrodkiem TVP. 
Odbył się w pałacu Scheiblera, gdzie pokazana była wystawa dokumentu-
jąca jego pracę zawodową i spotkano się towarzysko, oraz w parku Źró-
dliska, gdzie odbył się okolicznościowy koncert. Imprezę zorganizowało 
muzeum we współpracy z Fundacją Filmową im. Atoniego Bohdziewicza.

• 7 czerwca została otworzona wystawa dla dzieci Kulfon i inni, przygoto-
wana w oparciu o prace plastyczne – wykorzystano scenografię z filmów 
animowanych ze studia STO Films, ContraStudio i Anima-Pol w Łodzi.

1998
• Ukazała się drukiem praca doktorska Inicjatywy budowlane I.K. Po-

znańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego prze-
mysłowca, wydana przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Łodzi oraz Oddział Terenowy Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie133.

• W marcu została otworzona wystawa Tadeusz Wilkosz – scenogra-
fia filmu lalkowego, zorganizowana z okazji 40-lecia pracy twórczej 
reżysera, scenarzysty i scenografa. Wystawie towarzyszył obszerny 
ilustrowany przewodnik po twórczości Tadeusza Wilkosza. 

• 17 października zaprezentowano wystawę Złoty jubileusz Filmów-
ki, zrealizowaną w siedzibie muzeum jako element większej prezen-
tacji Krajobrazy Łodzi filmowej. Towarzyszyła jej prezentacja prac 
Warsztatu Formy Filmowej.

• 14 grudnia na wystawie Moje dzieci – moja miłość zaprezentowano 
zdjęcia wykonane przez znaną aktorkę Beatę Tyszkiewicz. Tematem 
zdjęć były córki aktorki – Karolina i Viktoria. Ich dzieciństwo, zaba-
wy, dorastanie. W tym samym dniu została odsłonięta gwiazda Beaty 
Tyszkiewicz na ulicy Piotrkowskiej.

133	Praca	pod	redakcją	Wiesława	Stępnia	i	Mirosława	Jaskulskiego	(redaktora	naukowego),	recen-
zent	–	prof.	dr	hab.	Krzysztof	Stefański



Kronika życia i działalności zawodowej | 139

1999
• Antoni Szram trafił do szpitala, przeszedł długą rehabilitację.
• 10 stycznia została otworzona wystawa Ogniem i mieczem. Scenografia. 

Kostiumy. Militaria. Była to duża ekspozycja scenograficzna zrealizowana 
z okazji premiery filmu Jerzego Hoffmana. przygotowała ją Krystyna Wą-
growska-Zamysłowska, scenarzystka i kurator, przy udziale znacznej części 
muzealnego zespołu. Wystawa włączona została do programu promocyjne-
go muzeum zatytułowanego Literatura na ekranie. Filmowe adaptacje 
prozy Henryka Sienkiewicza. Ogniem i mieczem nagrodzonego Sybillą 
w Ogólnopolskim Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku 1999.

• 13 września zapoczątkowano cykl wydarzeń muzealnych „Pan Tadeusz” 
w kilku odsłonach, prezentujących ekranizację filmu oraz towarzyszącą 
mu atmosferę. Odbywały się spotkania z twórcami filmu, wystawy zwią-
zane z tematyką poematu. W ramach cyklu miało miejsce sześć wyda-
rzeń w okresie od 13 września 1999 do 10 czerwca 2000 roku.

• Na wystawie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie… – pierwszej z cy-
klu – pokazano kulisy realizacji filmu, elementy scenografii, projekty 
i kostiumy, zdjęcia z planu filmowego. W trakcie prezentacji wystawy 
odbyła się uroczysta łódzka premiera filmu, po której do muzeum i na 
wystawę przybyli jego twórcy i aktorzy obecni na premierze. 

2000
• Po chorobie i rekonwalescencji Antoni Szram powrócił do pracy 

w muzeum.
• 10 marca została otworzona ostatnia, szósta wystawa z cyklu „Pan 

Tadeusz” w kilku odsłonach, zatytułowana Allan Starski. Sceno-
graf… z Oscarem do Soplicowa – monografia wybitnego scenografa. 
Z okazji wystawy pmuzeum przygotowało katalog. Wstęp do niego 
jest ostatnim tekstem dyrektora Szrama opublikowanym przez mu-
zeum. Kuratorem tej wystawy i całego realizowanego przez dwa lata 
cyklu była Elżbieta Czarnecka. 

• W maju odbiór Sybilli 1999, wręczonej na Zamku Królewskim w War-
szawie, był ostatnim publicznym wystąpieniem Antoniego Szrama 
jako dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi. 

• 14 maja Antoni Szram przestał pełnić funkcję dyrektora Muzeum Ki-
nematografii.

• 15 maja został zatrudniony jako główny specjalista doradca prezyden-
ta Miasta Łodzi ds. ochrony zabytków w Urzędzie Miasta Łodzi z za-
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daniem przygotowania i opracowania wniosku o wpisanie fragmentu 
Łodzi (Księżego Młyna) na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

• Wbudowano kostkę nr 5 z napisem: Antoni Szram, historyk sztuki 
w nawierzchnię ulicy Piotrkowskiej jako element pierwszego Pomni-
ka Łodzian Przełomu Tysiącleci. Kostką tą został uhonorowany jako 
łodzianin zasłużony dla miasta134. 

2001
• 28 lutego Antoni Szram odebrał wyróżnienie redakcji miesięcznika 

„Tygiel Kultury” – „Sprężyna 2000”. Statuetkę wykonał Wojciech Kiź-
niewicz, a fundatorem była Małgorzata Badowska135.

2002–2003
• Od 9 września 2002 do 28 lutego 2003 roku Antoni Szram był zatrud-

niony w prywatnej firmie „HM” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we jako konsultant ds. marketingu. 

• 8 lutego 2002 zainaugurowano obchody 10-lecia Fundacji Filmowej 
im. Antoniego Bohdziewicza. Była to impreza artystyczno-rozrywko-
wo-biesiadna w salach SPATIF-u w Łodzi.

• W listopadzie 2002 roku Antoni Szram otrzymał „Odznakę za Zasługi 
dla Miasta Łodzi”, przyznaną przez Radę Miejską w Łodzi.

• 6 listopada 2002 – otrzymał tytuł barona od Polskiego Ruchu Monar-
chicznego.

2004
• 1 maja jako starszy kustosz został powołany na stanowisko kierownika 

Muzeum Sportu i Turystyki Oddziału Muzeum Miasta Łodzi i pełnił ją 
do 31 stycznia 2007 roku.

• 18 listopada za zasługi i działalność w Stowarzyszeniu Historyków Sztu-
ki otrzymał najwyższą godność stowarzyszenia – tytuł Honorowego 
Członka SHS podczas sesji naukowej OŁ SHS Sztuka obok awangardy. 
134	Pierwszy	Pomnik	Łodzian	Przełomu	Tysiącleci	wzniesiony	został	w	latach	2000–2003	i	składał	

się	z	13454	kostek	z	nazwiskami	łodzian	wbudowanych	w	nawierzchnię	ulicy.	Pomnik	budowany	jest	
przez	samych	łodzian,	którzy	byli	fundatorami	swoich	kostek.	Inicjatorem	budowy	pomnika	jest	po-
wstała	w	1999	r.	Fundacja	Ulicy	Piotrkowskiej.	

135	„Sprężyna”	jest	honorowym	wyróżnieniem	„Tygla	Kultury”	dla	twórcy,	intelektualisty	bądź	ani-
matora	życia	umysłowego,	którego	działalność	wprowadza	ożywczy	ferment	kulturalny	w	Łodzi	albo	
w	regionie	i	wykracza	poza	zwyczajowo	przyjęte	obowiązki.
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• W sierpniu została otworzona wystawa poświęcona olimpijskim konkur-
som sztuki. Olimpijskie Konkursy Sztuki i Literatury odbywały się rów-
noległe z igrzyskami olimpijskimi w latach 1912–1948. Pomysłodawcą 
połączenia rywalizacji sportowej i artystycznej był sam Pierre de Co-
ubertin. Z Polaków złote medale olimpijskie w konkurach zdobyli: Kazi-
mierz Wierzyński (poezja – Amsterdam 1928); Józef Klukowski (rzeźba 
– Los Angeles 1932); Zbigniew Turski (muzyka – Londyn 1948); srebrne 
medale: Janina Konarska (grafika – Los Angeles 1932); Józef Klukowski 
(rzeźba – Berlin 1936); medale brązowe: Jan Parandowski (proza – Ber-
lin 1936); Stanisław Ostoja-Chrostowski (grafika – Berlin 1936). 

2005
• Ukazało się trzecie wydanie książki Chodzenie po linie w wersji 

francuskiej, w stosunku do poprzednich wydań rozszerzone o teksty 
z lat 1979–2004, Wydawnictwo ADI, Łódź 2005. Nowa okładka we-
dług projektu Izabeli Pomarkiewicz. 

2006 
• Antoni Szram przeszedł na emeryturę, ale pełnił jeszcze funkcję kie-

rownika placówki do chwili rozwiązania umowy.

2007 
• 15 stycznia został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kultu-

rze – Gloria Artis” w zakresie ochrony dziedzictwa.

2009
• 25 lutego jako członek jury w XIX edycji konkursu na „Najlepsze Wnę-

trze Roku 2008” bierze udział w posiedzeniu rozstrzygnięcia konkursu.

2013
• Odbyło się 60-lecie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki. Antoni Szram, długoletni członek stowarzyszenia, prezes 
i członek zarządu, został wyróżniony listem gratulacyjnym SHS.

2014
• Antoni Szram startował w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej 

z listy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Okręg numer 2
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nadaje tytuł

CZŁONKA HONOROWEGO 
STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH

DR. ANTONIEMU SZRAMOWI
historykowi sztuki, konserwatorowi zabytków, animatorowi kultury 

społecznikowi i muzealnikowi
za

całokształt dokonań  
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

twórcy i dyrektorowi
ważnych dla kultury polskiej muzeów:

Muzeum Historii Miasta Łodzi
w latach 1975 - 1985

Muzeum Kinematografii w Łodzi
w latach 1986 - 2000

 Prezes Oddziału Łódzkiego SMP        Prezes Zarządu Głównego SMP
 Jan Książek Michał Niezabitowski

   

Międzynarodowy Dzień Muzeów
Łódź, 18 maja 2017 roku
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2015
• 19 czerwca Antoniemu Szramowi nadano tutuł Honorowego Członka Związ-

ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego; uroczystość i spotkanie 
towarzyskie odbyły się w galerii ZPAP przy ulicy Piotrkowskiej 86.

• 20 czerwca – w Muzeum Miasta Łodzi odbył się benefis i uroczystość 
nadania Antoniemu Szramowi honorowego tytułu „Obywatel Szram – 
Pierwszy Anioł Łodzi”, nadanego przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej. 
Podczas uroczystości wręczona została statuetka „Anioła” autorstwa 
Zofii Władyki-Łuczak. 

• 24 września podczas inauguracji sezonu artystycznego 2015/2016 zo-
stała Antoniemu Szramowi wręczona nagroda Prezydenta Miasta Ło-
dzi w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury136

• 25 października odbyły się wybory do Sejmu, Antoni Szram kandydo-
wał z listy nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczonej Lewicy 
z poparciem Krajowej Partii Emerytów i Rencistów.

2016
• We wrześniu miało miejsce spotkanie z okazji ukończenia 75 lat; jubi-

leusz zorganizowała Fundacja Ulicy Piotrkowskiej.

2017
• 18 maja został wyróżniony – po raz pierwszy w Polsce – tytułem Człon-

ka Honorowego Stowarzyszenia Muzealników Polskich za całokształt 
dokonań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz za stworze-
nie i kierowanie Muzeum Historii Miasta Łodzi w latach 1975–1985 
i Muzeum Kinematografii w Łodzi w latach 1986–2000.

2018
• 24 kwietnia Antoni Szram został członkiem Stowarzyszenia Dzienni-

karzy Polskich.

136	„Dziennik	Łódzki”	z	dn.	26.09.	2015
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Projekt: Paweł Udorowiecki, 1975. Archiwum Małgorzaty Laurentowicz-Granas
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Wystawa Ulica Piotrkowska – inauguracja działalności Muzeum Historii Miasta Łodzi, 17.11. 1975. 
Fot. Aleksander Kurycki. Archiwum A. Szrama
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Wystawa Ulica Piotrkowska – inauguracja działalności Muzeum Historii Miasta Łodzi, 17.11. 1975. 
Fot. Aleksander Kurycki. Archiwum A. Szrama
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Projekty: Ryszard Kuba Grzybowski, 1978. Archiwum autora

Otwarcie wystawy Prace konserwatorskie Ewy i Jerzego Wol-
skich w Muzeum Historii Miasta Łodzi.  Od lewej: Jerzy Wolski, 
Antoni Szram, Wojciech Walczak, 1977. Fot. Zdzisław Radzki. 
Archiwum W. Walczaka Projekt: Ryszard Kuba Grzybowski, 1977. Archiwum autora



Kronika życia i działalności zawodowej | XIII

Antoni Szram (w środku) podczas otwarcia wystawy projektów Stanisła-
wa Cuchry-Cukrowskiego rekonstrukcji sali balowej pałacu w Muzeum 
Historii Miasta Łodzi,1978. Archiwum A. Szrama

Remont sali balowej w pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15, 1977/1978. Fot. Aleksander Kurycki. Archiwum Miasta Łodz

Relaks po otwarciu wystawy Z dziejów Łodzi w Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, lipiec 1979. Fot. Aleksander Kuryc-
ki. Archiwum A. Szrama 
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Projekt: Janusz Wiktorowski, 1980.  
Archiwum M. Laurentowicz-Granas

Projekt: Jakub Erol, 1980. Archiwum autora
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Wydarzenie artystyczne „Magiel” –
noc sylwestrowa 1980/1981. 
Fot. Bogusław Kobierski. 
Archiwum T. Klink-Kobierskiej
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Projekt: Paweł Udorowiecki, 1979. Archiwum M. Laurentowicz-Granas

Antoni Szram i Bolesław Koperski podczas inauguracji zrekonstruowanej sali balowej pałacu w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
styczeń 1979. Archiwum A. Szrama
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Antoni Szram z Jerzym Trelińskim w trakcie otwarcia jego wystawy w galerii wystaw czasowych – Galerii Łódzkiej Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, 1985. Archiwum J. Trelińskiego

Benefis Konstantego Mackiewicza (w środku z laską) w Muzeum Historii Miasta Łodzi, listopad 1984. Fot. Włodzimierz Szczeciński. 
Archiwum M. Laurentowicz-Granas
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Antoni Szram z Pawłem Joczem z wizytą u Almagi w Everbeek (Belgia), 1984. Archiwum A.M. Gaganaszwili

Wystawa Almagi w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1985. Od lewej: Antoni Szram, Almaga, Mariusz Kulesza, Maria Filipowska, 
Ryszarda Krysztoforska, Jerzy Rudzki. Archiwum A.M. Gaganaszwili
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Wystawa Almagi w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1985. Archiwum A.M. Gaganaszwili
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Miłośnik folkloru i sztuki ludowej, z rękodziełem Danuty Ledzion, 
1983. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram w towarzystwie Juliana Grabika i Leszka Rózgi pod-
czas otwarcia wystawy pamiątek po Arturze Rubinsteinie w Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, 1984. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram z redaktor Ewą Bratoś i wicedyrektorem MHMŁ 
Mariuszem Kuleszą, lata 80. XX w. Archiwum A. Szrama 

Antoni Szram z Maciejem Łukowskim, dyrektorem Wydzia-
łu Kultury i Sztuki UMŁ, w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
1980. Archiwum A. Szrama
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Otwarcie wystawy pamiątek po Arturze Rubinsteinie w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1984. Archiwum A. Szrama

Otwarcie wystawy pamiątek po Arturze Rubinsteinie, Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, kwiecień 1984. Pierwsza z lewej Aniela 
Młynarska-Rubinstein, w środku Antoni Szram, z prawej Tomasz 
Orłowski.  Archiwum A. Szrama

Otwarcie wystawy pamiątek po Arturze Rubinsteinie i powołanie Fundacji Muzeum Artura Rubinsteina przez Anielę Młynarską-Rubin-
stein i Antoniego Szrama, Muzeum Historii Miasta Łodzi, kwiecień 1984. Archiwum A. Szrama
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Antoni Szram wśród muzealników po odebraniu Krzyża Oficerskiego, styczeń 1987. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram wśród laureatów Nagrody Miasta Łodzi w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1988. Archiwum A. Szrama
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Antoni Szram z Andrzejem Wajdą podczas otwarcia wystawy Reymont – Ziemia 
obiecana – Wajda inaugurującej Muzeum Kinematografii w Łodzi, 10.05.1986.  
Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama

Rada Muzealna i pracownicy Muzeum 
Kinematografii w Łodzi, 1987. Od lewej: 
Jerzy Trunkwalter, Zygmunt Machwitz, 
Mieczysław Kuźmicki, Feridun Erol, Mał-
gorzata Karbowiak, Antoni Szram, Andrzej 
Januszewicz, Elżbieta Czarnecka, Ewelina 
Nurczyńska-Fidelska, Jerzy Toeplitz, Tade-
usz Wolański. Fot. Tomasz Komorowski. 
Archiwum Muzeum Kinematografii

Antoni Szram jako kierowca Andrzeja Waj-
dy – happening z okazji wernisażu wystawy 
w 30-lecie premiery filmu Popiół i diament, 
Łódź, październik 1988. Fot. Tomasz Komo-
rowski. Archiwum A. Szrama 

Antoni Szram i Paweł Królikowski podczas 
wernisażu wystawy w 30-lecie premiery 
filmu Popiół i diament, Łódź, październik 
1988. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum 
A. Szrama 
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Antoni Szram z Wojciechem Pszoniakiem – laure-
atem „Artura”, nagrody Muzeum Kinematografii 
w Łodzi, grudzień 1990. Fot. Tomasz Komorowski. 
Archiwum A. Szrama

Antoni Szram z pracownikami Muzeum Kinematografii w Łodzi podczas 
otwarcia wystawy Andrzej Wajda. Autoportret w Muzeum Okręgowym w Ra-
domiu, 1989. Siedzą obok niego: Liliana Brzezińska, Mieczysław Kuźmicki,  
Krystyna Wągrowska-Zamysłowska, Krystyna Kuczyńska. Fot. Tomasz Komo-
rowski. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram z Dorotą Stalińską i Krzysztofem Kie-
ślowskim podczas festiwalu w Gdyni, 1988. Fot. 
Tomasz Komorowski. Archiwum Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi

Antoni Szram z Lechem Wałęsą w Hali Sportowej  
w Łodzi, 1989. Archiwum A. Szrama
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Antoni Szram – budowniczy muzeów. Happening w trakcie otwarcia wystawy Jerzego Trelińskiego w Muzeum Kinematografii 
w Łodzi, 1987. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum Muzeum Kinematografii



Idée fixe Antoniego Szrama | 147

Małgorzata Laurentowicz-Granas

W Muzeum Historii Miasta Łodzi – bez kapci

Kulturę i potęgę narodów poznaje się po muzeach
Feliks Kopera1

O muzeum, w którym przepracowałam 40 lat, napisano wiele, sama 
dość obszernie opisałam jego historię i genezę w kilku artykułach, 

a zwłaszcza w zeszycie specjalnym „Miscellaneów Łódzkich” z okazji 
25-lecia muzeum2 i „Kalejdoskopie”, gdzie przypomniałam wiele wyda-
rzeń oraz działań świadczących o odmienności muzeum na tle innych 
placówek muzealnych w mieście3. 

Pisząc kolejny raz, nie uda mi się uniknąć powtórzeń, ale postaram się 
przywołać te fakty i zdarzenia, które można odczytać w aspekcie poszuki-
wań modelu funkcjonowania muzeum, jego wizerunku, a przede wszystkim 
te, które wyznaczały kierunki naszych działań w latach 1975–1985, to jest 
w czasie, gdy muzeum zarządzane było przez Antoniego Szrama. Wydarze-
nia, które były ciekawe, wnosiły coś nowego, ożywczego i były urzeczywist-
nieniem jednej z jego największych wizji, jego nieustannej idee fixe...

Idea powołania Muzeum Historii Miasta Łodzi narodziła się z począt-
kiem lat 70. i była pomysłem Antoniego Szrama, ówczesnego konserwa-

1	 Feliks	Kopera	(1871–1952)	–	historyk	sztuki,	muzeolog,	wiceprezes,	a	następnie	prezes	Towa-
rzystwa	Przyjaciół	Sztuk	Pięknych	w	Krakowie.	W	latach	1891–1896	studiował	historię	 i	 filozofię	na	
Uniwersytecie	Jagiellońskim,	kontynuował	studia	w	Bazylei,	Berlinie,	Florencji	i	Petersburgu.	W	1901	r.	
został	wykładowcą	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim,	w	latach	1910–1950,	będąc	profesorem	UJ,	pro-
wadził	także	zajęcia	praktyczne	w	Muzeum	Narodowym.	Od	1918	r.	był	członkiem	Polskiej	Akademii	
Umiejętności,	zaś	w	latach	1901–1950	(z	przerwą	w	okresie	drugiej	wojny	światowej)	–	dyrektorem	
Muzeum	Narodowego	w	Krakowie.	

2 M. Laurentowicz-Granas, „Miscellanea Łódzkie” 2000, nr 17, s. 12–21 i 23–27.
3	 „Kalejdoskop”,	2015,	nr	12,	s.	46.
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tora zabytków miasta. 17 listopada 1971 roku na posiedzeniu Komisji 
Kultury i Sztuki Rady Narodowej m. Łodzi zostały zatwierdzone główne 
kierunki działania na rzecz ochrony dóbr kultury miasta, a dotyczyły one 
zmiany użytkowników i adaptacji wskazanych obiektów na cele kultural-
ne i turystyczne. Podjęto wówczas decyzję, że dawny ratusz przy placu 
Wolności, w którym mieści się Archiwum Państwowe w Łodzi, i kamieni-
ca obok przeznaczone zostaną na siedzibę muzeum historycznego. Taka 
decyzja oczywiście niosła za sobą określone konsekwencje. Warunkiem 
powołania muzeum było przygotowanie siedziby, co wiązało się z prze-
niesieniem archiwum w inne miejsce, zaś kamienica będąca własnością 
prywatną musiała zostać wywłaszczona. Obie te inwestycje ujęte zostały 
w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Łodzi na lata 
1971–1975, który wówczas przewidywał budowę nowego budynku na 
siedzibę archiwum. Miał on się znaleźć na tyłach ratusza w miejscu stra-
ży pożarnej. W ten sposób miał powstać zespół placówek wzajemnie do-
pełniających się merytorycznie i związanych z budowaniem tożsamości 
historycznej miasta. Plany ulegały ciągłym zmianom, pojawiały się nowe 
propozycje i do dziś ta szacowna, ważna i potrzebna instytucja nie docze-
kała się nowego budynku.

W ratuszu planowana była ekspozycja historyczna pokazująca dzieje 
miasta i historię władz municypalnych, w kamienicy zaś, po jej adaptacji, 
projekt zakładał utworzenie: magazynów zbiorów muzealnych o ekspo-
zycyjnym charakterze, pracowni naukowych i sal ekspozycyjnych z wy-
stawą stałą pokazującą życie codzienne łodzian poprzez kulturę material-
ną różnych grup społecznych. 

Działania ówczesnej władzy administracyjno-politycznej charak-
teryzowały się akcyjnością. Z okazji 550. rocznicy nadania Łodzi praw 
miejskich i 150-lecia Łodzi przemysłowej, przypadających na 1973 rok, 
w oparciu o uchwałę VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
oraz program rozwoju i modernizacji naszego miasta, powstał program 
obchodów opracowany przez władze polityczne Łodzi4. W ramach tych 
obchodów włączono do realizacji między innymi inwestycję związaną 
z pracami adaptacji ratusza na siedzibę Muzeum Historii Łodzi. Obchody 
trwać miały przez cały rok, zakończenie, które zaplanowano na czerwiec 
1974 roku, zaakcentowane miało być odsłonięciem pomnika Czynu Re-

4	 Ramowy Program Obchodów 550 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich i 150-lecia Łodzi 
przemysłowej,	oprac.	i	wyd.	przez	Prezydium	Rady	Narodowej	Łódzkiego	Komitetu	Frontu	Jedności	
Narodu,	Łódź	1973.
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wolucyjnego. Większość zobowiązań zapisanych w ramowym programie 
obchodów została zrealizowana. Niestety niektóre inwestycje nie zostały 
podjęte, wypadły z planu, choćby adaptacja ratusza na cele muzealne, za-
pewne z uwagi na toczące się już wewnątrz partii polityczne rozgrywki. 

Muzeum Historii Miasta Łodzi powołane zostało dopiero 30 paździer-
nika 1975 roku, a na siedzibę przeznaczono część pałacu fabrykanckiego 
rodziny Poznańskich przy ulicy Ogrodowej 15 po likwidowanym Urzę-
dzie Wojewódzkim. Powołanie muzeum zbiegło się z reformą admini-
stracyjną kraju w 1975 roku, która spowodowała wiele zmian nie tylko 
administracyjnych. Zmieniły się plany zagospodarowania przestrzenne-
go Łodzi i plany inwestycyjne, nastąpiła również weryfikacja postulatów 
konserwatora zabytków m. Łodzi związanych ze zmianą użytkowników 
obiektów. Upadł oczywiście plan budowy nowego budynku dla archi-
wum, natomiast kamienica przeznaczona na muzeum nadal pozostawała 
w planach inwestycyjnych. 

Decyzja o przeznaczeniu pałacu na siedzibę muzeum była w grun-
cie rzeczy znakomita. Pałac był od zaraz „do wzięcia” i do użytkowania. 
Natomiast adaptacja kamienicy na cele muzealne była dość odległą per-
spektywą z uwagi na konieczność jej wywłaszczenia i uregulowania praw 
własnościowych, wyprowadzenie lokatorów, a następnie przeprowadzenie 
kapitalnego remontu. Szkoda, że ratusz nie został przekształcony w mu-
zeum, bowiem jego rola byłaby bardziej adekwatna w działaniach na rzecz 
upowszechniania historii miasta. Wraz z kamienicą, która ilustrowałaby 
kulturę mieszczańską, i pałacem, reprezentującym kulturę fabrykancką,  
te trzy różne obiekty tak charakterystyczne w pejzażu miasta i jego dzie-
jach, dopełniłyby jego obraz historyczno-kulturowy. Łączyłyby się w histo-
ryczny ciąg ekspozycyjny, zespół placówek muzealnych kreujących różne 
aspekty tożsamości miasta.

Pomysł Szrama związany z utworzeniem muzeum historii miasta wzbu-
dzał wśród muzealników wiele kontrowersji. Oponenci uważali, że mu-
zeum będzie kolejną placówką muzealną konkurencyjną wobec muzeów 
mających znacznie dłuższą tradycję. Będzie dublować czy powielać tema-
ty w nich podejmowane i prezentowane. Jednak wizja Szrama zbijała te 
w gruncie rzeczy niedorzeczne argumenty przeciwników. Sens powstania 
muzeum uzasadniał: „Muzeum Historii Miasta Łodzi w założeniach swych 
miało i ma [...] ukazywanie przeszłości i teraźniejszości Łodzi. Tych jej 
fragmentów i zagadnień, które opracowywane były rzadko lub wcale. Mu-
zeum miało w pewnym sensie wypełnić lukę, gdyż główne nasze zainte-
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resowania mają skupiać się wokół problematyki związanej, ogólnie rzecz 
biorąc, z życiem codziennym miasta i jego mieszkańców. Z jego kulturą, 
zwyczajami, specyficznym folklorem, charakterystycznymi instytucjami, 
obyczajowością”5. Dodać tu należy, że na dzieje miasta składa się wiele 
jeszcze innych obszarów, jak choćby jego rozwój przestrzenny, architek-
tura i budownictwo przemysłowe oraz inne gałęzie przemysłu: browar-
nictwo, które w Łodzi miało swoje tradycje, przemysł metalowy czy też 
inne drobne firmy i przedsiębiorstwa. Tematy i zagadnienia te nie były 
podejmowane przez istniejące muzea, podobnie jak problemy związane 
z kulturą muzyczną, filmową, teatralną, literacką czy tradycjami sportowy-
mi. Dzieje miasta to wielotomowa, niekończąca się opowieść, którą tworzą 
też ludzie i ich historie, muzeum tę opowieść miało metodycznie spisywać. 
Zbiory i kolekcje miały tworzyć „lodziana”, określając tym samym profil 
i charakter muzeum. „Lodziana” to wszelkie pamiątki z różnych dziedzin 
nieobjętych kolekcjonerstwem istniejących łódzkich placówek muzeal-
nych, gromadzone metodycznie i opracowywane w sposób naukowy.

Pierwsze działania związane z przygotowaniem bazy przyszłego mu-
zeum historii miasta – schematu organizacyjnego i statutu – rozpoczęły się 
jeszcze w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków podległemu konserwa-
torowi zabytków miasta Antoniemu Szramowi. Zbieraniem materiałów ko-
niecznych do opracowania statutu i schematu organizacyjnego muzeum, 
jego celów i założeń programowych powierzył Szram mnie i nieżyjącej już 
wspaniałej koleżance Jadwidze Jakubowskiej6. Działania nasze miały też 
zmierzać do zdobywania pierwszych łódzkich pamiątek, które miały stano-
wić zręby przyszłych kolekcji muzealnych. Były to na ogół różnego rodza-
ju dokumenty, zdjęcia, książki, z czasem przedmioty. Zdjęcia i dokumenty 
zdobywane i odkrywane były podczas badań i opracowań materiału iko-
nograficznego dla potrzeb filmów dokumentalnych i fabularnych (z waż-
niejszych należy wymienić: dokument Fabryczna twarz Łodzi, reż. Zofia 
Halota, 1972; film fabularny Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, 1974) 
oraz publikacji. Przyszłe obiekty muzealne pochodziły też z darów prze-
kazywanych przez właścicieli mieszkań z wyburzanych kamienic, którzy 

5	 A.	Szram,	Zamiast wstępu,	rozm.	A.	Grun,	[w:]	Muzeum Historii Miasta Łodzi: kalendarium 
1981 – 1983,	Łódź	1983.

6 Jadwiga Jakubowska (1944–1987) – historyk, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego,, stworzyła 
w Muzeum Historii Miasta Łodzi nieoceniony Dział Ikonografii, w którym zgromadziła pokaźną kolek-
cję winiet fabrycznych z widokami obiektów i miasta, fotografii dawnej i współczesnej Łodzi, fotografii 
rodzinnych i znanych łodzian, kolekcję fotografii różnych łódzkich zakładów fotograficznych itd. 
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przenosząc się często z dużych mieszkań do mniejszych w blokach, nie byli 
w stanie pomieścić w nich dorobku całego życia. Pozbywali się nieprzydat-
nych już przedmiotów użytku codziennego i mebli, a przy okazji książek, 
czasem też zdjęć, dokumentów i pamiątek osobistych. 

Model, jaki proponował Szram, to muzeum interdyscyplinarne, otwar-
te, muzeum forum, w którym nauka i wiedza wiodą prym i są bazą dla róż-
norodnych działań. Miało być instytucją edukującą i kształtującą gust pu-
bliczności, jej poczucie estetyki, piękna, wrażliwości, a przede wszystkim 
być instytucją budującą tożsamość historyczną i kulturową miasta w opar-
ciu o gromadzone i odpowiednio zabezpieczane dobra kultury materialnej 
wielokulturowej i wielonarodowej społeczności Łodzi. Najkrócej ujmując: 
muzeum miało być instytucją ochrony dziedzictwa, instytucją „zachowa-
nia i nauczania”, a poprzez prezentację, interpretację obiektu – przedmio-
tu, dokumentu – powodować przeżycia estetyczne i duchowe, poruszać 
i wywoływać w odbiorcy snobistyczny mechanizm zainteresowania. 

W poszukiwaniu i określeniu definicji muzeum, jego modelu i roli rozwa-
żania snute były przez stulecia i w gruncie rzeczy snute są do dziś. Nauko-
we teorie krystalizowały się powoli i dopiero na konferencji muzeologicznej 
w Madrycie w 1934 roku zostały jasno określone. Pojawiło się pojęcie muze-
ologii, które weszło na stałe do języka europejskiej, światowej humanistyki. 
I jako nauka zajmująca się architekturą muzeów, ich zarządzaniem, teorią 
komunikacji, edukacją oraz rolą, jaką muzeum ma pełnić w społeczeństwie, 
wytyczyła ogólne kierunki działania i jego funkcjonowania. W polskim mu-
zealnictwie już w latach 30. i 40. XX wieku, gdy powoływano muzea regio-
nalne – terenowe – wypracowano bardzo nowoczesne i jakże aktualne do 
dziś podejście do funkcjonowania muzeum. Te terenowe muzea określono 
jako „mikrokosmos Polski, współczesny, a zarazem retrospektywny”, o sta-
tusie placówek naukowych popularyzujących wiedzę7. Głównym kryterium 
definiującym muzeum były zbiory, typ kolekcji i sposoby ich prezentacji, 
dostosowane do współczesnych oczekiwań odbiorcy. 

Pomijając te teoretyczne rozważania, Antoniemu Szramowi udało się 
powołać muzeum o jasno zdefiniowanym profilu i modelu funkcjonowania 
w oparciu o powyższe założenia. W ciągu pięciu lat stworzył muzeum o in-
terdyscyplinarnym charakterze, nowoczesne, o otwartej i żywej formule. 
A gromadzone zbiory i kolekcje będące materialnym świadectwem prze-
szłości miasta, były prezentowane i upowszechniane w sposób ciekawy 
i rzetelny, w zgodzie z wiedzą popartą badaniami i nauką.

7	 M.	Krzemińska,	Muzea Sztuki w kulturze polskiej,	Warszawa1987,	s.	71.



152 | Antoni Szram. Wizje i konkrety 

Początki i pierwsze lata działalności nie były łatwe. Muzeum miało do 
zagospodarowania i remontu dwa obiekty – pałac i kamienicę przy placu 
Wolności 2. Remont kamienicy trwał parę lat i mimo wielu pomysłów 
i projektów muzeum nie znalazło do dziś odpowiedniego sposobu jej za-
gospodarowania i funkcjonowania. 

Za to pałac przy ulicy Ogrodowej od razu zaczął tętnić muzealnym ży-
ciem. Muzeum wówczas zajmowało tylko jego część reprezentacyjną, któ-
ra z całości wyróżniała się architektoniczną odmiennością. Dwie okazałe 
kopuły skrywały sale reprezentacyjne. Pozostałą część – skrzydło boczne, 
gdzie mieściły się pierwotnie magazyny wyrobów gotowych (w piwnicach 
i na parterze), apartament mieszkalny rodziny Poznańskich i pokoje ho-
telowe, dawny ogród zimowy na piętrze (zlikwidowany i zamieniony na 
biura Urzędu Wojewódzkiego w 1936 roku) – zajmował Urząd Dzielnico-
wy Łódź-Bałuty. Powierzchnia muzealna ograniczała się do pomieszczeń 
biurowych na parterze, dwóch sal reprezentacyjnych na piętrze i przyle-
gających do nich pokoi biurowych – dawniej salonów, pokoi biurowych na 
poddaszu oraz pomieszczeń w dobudówce, która miała być po przebudo-
wie z 1900 roku drugą oranżerią, później zamienioną na pomieszczenia 
dawnej giełdy. W wymienionej części oprócz muzeum przez pewien czas 
gościnne siedziby miały inne instytucje: Zespół Filmowy „Profil”, Urząd 
Konserwatora Zabytków Miasta i Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi oraz urząd pocztowy i kiosk „Ruchu” – pozo-
stałości po urzędzie. Powoli, rozpoczynając prace remontowe, żegnaliśmy 
się z lokatorami, pozyskiwaliśmy też kolejne pomieszczenia. Od początku 
batalia toczyła się o pokoje na piętrze, czyli dawny apartament mieszkalny 
rodziny Poznańskich. Pozyskiwaliśmy je sukcesywnie i w żółwim tempie. 

Prace remontowe i adaptacyjne pałacu na cele muzealne rozpoczę-
ły się z chwilą powołania muzeum i w zasadzie trwają bez przerwy do 
dziś. W wyniku tych działań pałac odzyskiwał powoli dawną świetność, 
zachowując reprezentacyjny charakter w nowej rzeczywistości, a profil 
muzeum zdeterminował program i kierunek tych działań.

Prace konserwatorsko-remontowe podzielone były na etapy. Pierwsze 
prace wiązały się z naprawą poszycia dachów i kopuł oraz remontem 
holu bocznego. Kolejne wiązały się z pracami adaptacyjnymi piwnic go-
spodarczych pałacu na cele muzealne, rekonstrukcją dawnej sali balo-
wej oraz remontem dawnej giełdy z przeznaczeniem na galerię wystaw 
czasowych – Galerię Łódzką – a dalej wnętrz usytuowanych na piętrze 
w części reprezentacyjnej łączącej dwie sale – dużą jadalnię i balową 
(dziś nazywaną lustrzaną).
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W pozostałych pomieszczeniach skrzydła bocznego na piętrze, które 
przeznaczone były na Galerię Muzyki im. Artura Rubinsteina, prace zwią-
zane z remontem i konserwacją zachowanego wystroju rozpoczęły się już 
po odejściu dyrektora Szrama. 

Niemal wszystkie prace projektowe adaptacji wnętrz na cele muzealne 
wykonał znany w Łodzi architekt wnętrz, specjalizujący się we wnętrzach 
zabytkowych, Stanisław Cuchra-Cukrowski. Wyjątek stanowiła Galeria 
Łódzka – galeria wystaw czasowych, której projektantem był Jerzy Frątczak.

Pierwsze prace konserwatorskie sali arkadkowej, które przeprowa-
dzane były przez specjalistyczne pracownie konserwacji zabytków, nie-
dawno w Łodzi powołane, zostały nagłośnione w prasie z uwagi na od-
słoniętą oryginalną boazerię z secesyjną ornamentacją. Kolejne odkrywki 
konserwatorskie w pozostałych wnętrzach o zachowanym oryginalnym 
wystroju odsłaniały przed nami wspaniałe detale, pierwotną polichromię, 
złocenia czy srebrzenia, które sukcesywnie były poddawane konserwa-
cji, przywracającej im dawny blask. Czasami zniszczenia były tak duże,  
że koniecznością była rekonstrukcja, na przykład marmoryzowanie kolumn 
w holu głównym, wykonane przez artystę plastyka Jerzego Mroza. Zacho-
wało się wiele sufitów z oryginalną dekoracją i polichromią pod wtórną 
warstwą farby bądź wtórnymi podwieszanymi sufitami oraz boazerie po-
zbawione pierwotnego kolorytu z powodu pokrycia ich farba olejną.

Oczywiście nie we wszystkich wnętrzach udało się odzyskać pierwot-
ny wystrój. Na taki stan wpływały dwa powody. Pierwszy i zasadniczy 
– to ciągłe kompromisy, wynikające z braku pieniędzy. Konserwacja i re-
stauracja to kosztowne zabiegi, pracochłonne i drobiazgowe, nie udało 
się dokonać konserwacji pełnej, satysfakcjonującej, ze wszystkimi deta-
lami i elementami wystroju. Nie udało się odtworzyć między innymi par-
kietów (pierwotne były intarsjowane szlachetnymi gatunkami drewna), 
złoceń sufitów i balustrad schodowych, witraży wewnętrznych, poddać 
konserwacji wszystkich zachowanych elementów drewnianych, wśród 
nich holu głównego i paradnej klatki schodowej oraz drzwi w salonikach 
przylegających do sal reprezentacyjnych, dokonać rekonstrukcji kotar 
i upięć zarówno okien, jak i drzwi. Nigdy też z tego samego powodu – 
braku pieniędzy – nie udało się odtworzyć muszli koncertowej w dawnej 
sali balowej, dziś widowiskowo-koncertowej, czy też wyposażyć jej w od-
powiednie, pasujące stylowo do wnętrza, krzesła. 

Drugi powód to niechęć władz administracyjnych – z braku woli? 
braku pieniędzy – do przekazania pozostałej części dawnego założenia 
pałacowego w celu powiększenia powierzchni muzealnej i stworzenia 
odpowiednich warunków do funkcjonowania placówki. 
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Program rewitalizacji obiektu zakładał dwukierunkowe działania 
– przede wszystkim utrzymanie substancji zabytkowej poprzez kon-
serwację zachowanego wystroju wnętrz oraz adaptację i modernizację 
pomieszczeń do potrzeb ekspozycyjnych, w których zgodnie z założenia-
mi miejsce swoje znajdą ekspozycje historyczne związane tematycznie 
z historią, kulturą i sztuką Łodzi. Nie mieliśmy wówczas aspiracji, aby 
odtwarzać wnętrza pałacowe, tym bardziej że nie dysponowaliśmy żad-
nymi materiałami źródłowymi (i nie ma ich do dziś), a ponadto tworzyło 
się już „muzeum wnętrz 2. połowy XIX wieku” w willi Edwarda Herbsta 
na Księżym Młynie (Oddział Muzeum Sztuki). 

Pierwsze ekspozycje były organizowane we współpracy z różnymi insty-
tucjami i stowarzyszeniami, które w przyszłości zaowocowały ożywionymi 
kontaktami. Były to wystawy gotowe, eksponowane we wnętrzach jeszcze 
nieprzystosowanych i w dość surowych warunkach, często nawet w trakcie 
prac remontowych. Przyjmowaliśmy je podobnie jak i różnorodne imprezy, 
by zaakcentować naszą aktywność włączając się od początku w życie spo-
łeczno-kulturalne miasta, oferując łodzianom nowe miejsce spotkań.

 Pierwszą wystawą, inaugurującą działalność muzeum tuż po jego po-
wołaniu była wystawa Ulica Piotrkowska, której otwarcie odbyło się 
17 listopada 1975 roku. Wystawie towarzyszyła ogólnopolska sesja na-
ukowa Znaczenie zabytków budownictwa XIX wieku w procesie prze-
mian społecznych. Wybór tematu pierwszej ekspozycji nie był przypad-
kowy. Łódź zawsze i wszystkim przyjeżdżającym do naszego miastakoja-
rzy się z ulicą Piotrkowską, główną ulicą miasta. Dlatego też ta główna 
arteria, dawny trakt piotrkowski, dała początek pracom badawczym pra-
cowników muzeum nad dziejami miasta. Pokazana była we wnętrzach 
pałacowych, a właściwie biurowych, zupełnie nieprzystosowanych do 
ekspozycji. Wystawa w swej formie merytorycznej i aranżacji była bar-
dzo nietypowa i zaskakująca. Nie były to tylko plansze ukazujące w spo-
sób opisowy i chronologiczny historię ulicy oraz rozwój urbanistyczny. 
Jej dzieje ilustrowały przedmioty, eksponaty, dokumenty, mapy, slajdy. 
Zwiedzanie zaczynało się od dawnej jadalni wyłożonej lustrami, na któ-
rych leżał jeden symboliczny obiekt – książka Ulica Piotrkowska autorstwa 
Anny Rynkowskiej8. W następnych salach można było zobaczyć Piotrkow-
ską nieznaną. W wiszących licznych przeglądarkach zostały umieszczone 

8	 Anna	Rynkowska	(1903–1984)	–	historyk,	archiwista,	historyk	Łodzi,	 regionalista,	publicysta,	
działacz	społeczny,	pracownik	Archiwum	Państwowego	w	Łodzi,	pierwsza	podjęła	się	kompleksowego	
opracowania	w	sposób	naukowy	historii	ulicy	Piotrkowskiej.
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różnorodne slajdy pokazujące wystrój poszczególnych gmachów: klatki 
schodowe, witraże, wnętrza, piece, sztukaterie, ciekawe detale architek-
toniczne, bramy, wystrój prześwitów bramnych, pachołki, dawne rekla-
my i szyldy sklepów lub zakładów. Ulica była miejscem życia towarzy-
skiego, kulturalnego i handlowego, które toczyło się w różnych obiek-
tach: bankach, hotelach, domach handlowych, budynkach użyteczności 
publicznej, instytucjach, teatrach, kinach, lokalach gastronomicznych 
– kawiarniach, restauracjach. Oprócz fotografii można było zobaczyć róż-
nego rodzaju dokumenty, na przykład rachunki, weksle bądź przedmioty. 
Dominującym kolorem był czarny, który miał podkreślać mroczność i sza-
rość oficyn, nieco nadszarpniętych czasem tynków i elewacji, ale jedno-
cześnie wydobywać jej nocną urodę w intymnym świetle lamp ulicznych. 
Ciekawostką wystawy była „sala jednego eksponatu”. Był to pozyskany 
dla muzeum stary aparat projekcyjny z końca XIX wieku, właściwie la-
tarnia magiczna, która zapowiadała nową wystawę pokazującą dzieje 
Łodzi filmowej. Wystawie towarzyszyła znakomita muzyka oraz projek-
cja dwóch filmów. Były to obrazy z łódzkiej WFO: Ulica Piotrkowska 
w reżyserii Daniela Szylita (1966) i Pałace ziemi obiecanej w reżyserii 
Leszka Skrzydło (1967). Komentarzem do tego ostatniego filmu były cy-
taty z Ziemi obiecanej Reymonta czytane przez Kazimierza Rudzkiego 
z charakterystyczną dla niego ekspresją. Twórcami ekspozycji byli mię-
dzy innymi byli: Antoni Szram, Wojciech Walczak oraz znakomici artyści 
plastycy Paweł Udorowiecki i Enwer Erol. Do rangi swoistego symbolu 
urosło wypuszczenie białych gołębi w sali jadalnej pałacu. Ich przelo-
ty nad publicznością przemierzającą długim wężem wyznaczoną trasę 
zwiedzania dawały nadzieję na budowanie czegoś nowego, przy okazji 
rozpraszały stary kurz pokrywający sztukaterie i figury umieszczone pod 
kopułą. 

Ten spektakularny efekt stał się niemalże stałym elementem później-
szych muzealnych wystaw. Scenograficzne, teatralne zabiegi osiągane 
przez wprowadzenie jakiegoś symbolicznego elementu – przedmiotu, 
postaci (kuglarzy, akrobatów, kaskaderów) lub zwierzęcia (psa, węża, 
ptaka) – były dodatkowymi akcentami wystawy, kropką nad i, czasem też 
wykrzyknikiem albo znakiem zapytania, które miały być dopełnieniem, 
miały sprawiać, że wystawa, wydarzenie na długo zapadnie w pamięć. 
Wystawa Ulica Piotrkowska zaprezentowana z pomysłem w nietypowy 
i nieszablonowy sposób dała wyraźny przekaz, że model funkcjonowania 
muzeum będzie inny, odbiegający od typowego, tradycyjnego. 
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Szram nie znosił stagnacji. Mimo remontów, dużych często utrudnień, 
muzeum stało się centrum życia kulturalnego miasta. Organizowaliśmy 
nie tylko wystawy i sesje, seminaria, warsztaty naukowe, spotkania au-
torskie, literackie, muzyczne i towarzyskie, ale też wydarzenia artystycz-
ne, koncerty, recitale, spektakle teatralne, bale, które zapadały na długo 
w pamięć. Organizowane były przez muzeum przy współpracy z różnymi 
partnerami bądź przyjmowane w ramach rekomendacji władz admini-
stracyjnych czy politycznych. 

Szram wychodził z założenia, że instytucja musi żyć, a niedogodności 
spowodowane pracami konserwatorskimi i budowlanymi mają nas wzbo-
gacać i przybliżać do „blasku z przeszłości”. Widz stawał się mimo woli 
uczestnikiem swoistego spektaklu, był świadkiem zmian i obserwatorem 
postępu prac budowlanych, a przede wszystkim konserwatorskich, które 
rzadko miał okazję podziwiać z tak bliskiej perspektywy. Takie działanie 
miało swój głęboki sens – uruchamiało wyobraźnię uczestników wydarzeń, 
spełniało też rolę edukacyjną. Ponadto takimi gestami czy wręcz manife-
stacjami prowokował, poniekąd przymuszał władze, aby chciały przyspie-
szyć i zwiększyć dofinansowanie prac, co pozwoliłoby na szybsze ich ukoń-
czenie, jak też przyspieszenie przekazywania kolejnych pomieszczeń pa-
łacowych. Czy efekt był osiągany? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Warto przywołać jedno z pierwszych wydarzeń, które miało miejsce 
w rekonstruowanej sali, dawniej balowej, dziś zwanej lustrzaną. 20 lu-
tego 1978 roku muzeum zorganizowało Benefis Stanisława Cuchry-Cu-
krowskiego, autora projektu adaptacji wnętrz pałacowych dla potrzeb 
Muzeum Historii Miasta Łodzi. Spotkanie z autorem wraz z ekspozycją 
jego projektów odbyło się w wyjątkowej scenerii, w sali remontowanej, 
pachnącej wapnem, cementem i farbą. Sali, która w okresie okupacji hi-
tlerowskiej została przedzielona stropem na dwie kondygnacje. W warun-
kach remontowych, pośród surowych, gołych, pozbawionych częściowo 
tynku ścian, zaaranżowana była wystawa plansz ilustrujących rekonstruk-
cję sali i jej potencjalną urodę, która po zakończeniu remontu zgodnie z 
projektem wykorzystywana miała być dla potrzeb widowisk teatralnych 
i koncertów. Pokazane w tej niecodziennej scenerii rysunki prezentowa-
ły się fantastycznie, przedstawiały architektoniczną wizję poszczególnych 
ścian wraz z detalami i draperiami – upięciami okiennymi i kurtyną sce-
ny – oraz szereg detali koniecznych do odtworzenia wystroju, takich jak 
lustra, ramy i marmurowe obudowy, kraty, balustrady, okucia, ornamenty. 
Oprócz prac Cuchry-Cukrowskiego pokazane były projekty zaproszonych 
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do współpracy artystów – Andrzeja Gieragi, który zaprojektował cztery su-
praporty (reliefowe kompozycje nad drzwiami), oraz Michała Gałkiewicza, 
który zaprojektował oświetlenie (kinkiety i żyrandole). Co w tej prezenta-
cji było istotne: uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wizją plastycz-
no-architektoniczną rekonstruowanej sali. I jak odnotowała prasa, było to 
najciekawsze wydarzenie sezonu, dodatkowo atrakcyjne, bowiem można 
było oglądać wnętrze w trakcie przebudowy. „Można było ocenić wysi-
łek artysty zmierzający do stworzenia wnętrza harmonijnie zespolonego 
z eklektyczną architekturą, szukającego ładu estetycznego”, a oprócz tego 
uczestniczyło się w spektaklu – „Grała w nim rzęsiście oświetlona balowa 
sala, w której występowała dęta orkiestra, popisywał się jarmarczny atleta, 
arlekin z kukiełką, tańczyło dziewczę nie całkiem ubrane. Zacny zaś autor 
siedział na stylowym tronie i słuchał z lekkim – jak trzeba – zażenowaniem 
komplementów pod swoim adresem”9. 

Z rekonstrukcją i remontem tej sali, na którą ciągle brakowało pienię-
dzy, wiąże się ciekawa historia. Antoni Szram z Romanem Kłosowskim, 
ówczesnym dyrektorem Teatru Powszechnego w Łodzi, podczas towa-
rzyskiego spotkania w SPATIF-ie zawarli ustny, dżentelmeński układ. 
Uzgodnili, że w odtworzonej dawnej sali balowej pałacu powstanie mała 
scena teatru, która jednocześnie rozwiąże dyrektorowi teatru problem 
organizacji kameralnych widowisk, zaś dyrektorowi muzeum pomoże 
odtworzyć historyczną salę, w której będą organizowane nie tylko te-
atralne widowiska, ale koncerty, różne spotkania, będzie też służyła spo-
łeczeństwu, władzom miasta jako sala reprezentacyjna. Układ ten po-
zwalał dwóm dyrektorom związanym z rozwojem swoich instytucji na 
spełnienie marzeń, które z powodu ograniczeń finansowych wydawały 
się utopią. Ten dość spektakularny pomysł chwycił, była zgoda i wola 
polityczna. Znalazły się pieniądze, prace ruszyły pełną parą, lecz nigdy 
układ dyrektorów nie został sformalizowany, a Teatr Powszechny na „ma-
łej scenie” gościł jedynie sporadycznie. Dyrektor Kłosowski wyjechał do 
Warszawy, a sala stała się salonem artystycznym muzeum. Dzięki prze-
różnym wydarzeniom artystycznym, muzycznym, teatralnym występom 
indywidualności i osobowości artystycznych sala obrosła legendą. 

Remont jej został ukończony z końcem 1979 roku, a otwarcie zainau-
gurował niezwykły, niezapomniany koncert Polskiej Orkiestry Kameral-
nej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Odbył się 18 stycznia następnego 
roku. Frekwencja dopisała, ogromna liczba gości przeszła nasze najśmiel-

9 H.P., Benefis, „Głos Robotniczy” 1978, nr 50. 
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sze oczekiwania. Sala, jak i przyległe saloniki wypełnione były po brze-
gi. Komfort odbioru muzyki dla niektórych mógł być wątpliwy, ale dla 
naszych sympatyków liczył się udział w „muzealnym święcie”. Dla wielu 
była to świetna okazja nie tylko do wysłuchania muzyki w wykonaniu 
znakomitej orkiestry, ale też do bezpośredniego kontaktu z ekscentrycz-
nym, wspaniałym mistrzem batuty. Nowy wystrój sali wzbudzał cieka-
wość i wiele emocji, zwłaszcza wśród tych, którzy wcześniej uczestni-
czyli w benefisie Stanisława Cuchry-Cukrowskiego i pokazie projektów 
rekonstrukcji sali. 

Każdy kolejny etap zakończenia prac był zarówno pretekstem do 
świętowania, zarówno zorganizowania ważnego wydarzenia artystyczne-
go, które miało zaakcentować istnienie muzeum. I tak zakończenie prac 
remontowych na przełomie 1979 i 1980 roku, które wiązało się z odda-
niem do użytku piwnic gospodarczych pałacu po adaptacji dla celów mu-
zealnych i ekspozycyjnych, zostało uświetnione dwoma wydarzeniami 
o spektakularnym charakterze. Była to prezentacja pozyskanego do zbio-
rów muzealnych XIX-wiecznego fotoplastikonu i otwarcie stałej wystawy 
historycznej Z dziejów Łodzi.

W poniedziałkowy, styczniowy wieczór 1979 roku, tłumnie przybyli 
goście na zapowiedziane wcześniej w prasie wydarzenie10. Organizato-
rzy, jak donosiła prasa, „zapewniają, że atrakcji nie zabraknie dla nikogo 
bez względu na płeć, wiek i gusta i będzie to impreza jakiej w mieście 
nie było”11. Była ona starannie wymyślona przez Szrama i wyreżysero-
wana przez Feriduna Erola, a jej program, w którym miał wziąć udział 
ZAKR z Jonaszem Koftą, Stefanem Friedmanem, Janem Stanisławskim, 
Tadeuszem Drozdą oraz odbyć się przegląd etiud filmowych studentów 
PWSFTViT i koncert kameralny Filharmonii Łódzkiej, zapowiadał się 
bardzo ciekawie. 

Punktem kulminacyjnym programu wieczoru było oddanie fotoplasti-
konu – „cudu techniki schyłku XIX wieku”, pochodzącego z firmy A. Furh-
mann z Berlina, jednej z najbardziej wyspecjalizowanych w tej branży, 
której właścicielem był jeden z wynalazców i pionierów stereoskopowej 
techniki optycznej12. Niespodzianką, która towarzyszyła pokazowi slajdów 

10	 W	 ramach	 integracji	 środowisk	 większość	 wydarzeń	 artystycznych	 w	 muzeum	 odbywała	 się	
w	poniedziałki,	kiedy	teatry	były	nieczynne	i	aktorzy	mieli	wolny	wieczór.

11 H.P.,	Benefis,	„Głos	Robotniczy”	1978,	nr	50.

12	 (jb),	 Atrakcja „Retro” w Muzeum Historii Miasta. Łódź współczesna przez XIX-wieczne 
szkła,„Dziennik	Popularny”	1978,	nr	293.
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współczesnej Łodzi13 w fotoplastykonie, był striptiz. Trwał on na tyle krót-
ko, że znaczna część tłumnie przybyłych gości, grzecznie ustawionych,  
by w kolejności zająć miejsca przy stanowisku do oglądania zdjęć przez 
jeden z 25 wizjerów, go nie widziała. Głośno, z niezadowoleniem wyrażali 
swoje rozczarowanie, bowiem dla nich pozostało jedynie oglądanie współ-
czesnej architektury Łodzi. Przez cały wieczór nie ukrywali też swojego 
niezadowolenia, podając w wątpliwość fakt, że w fotoplastykonie można 
było zobaczyć striptiz. A całe wydarzenie tak zostało opisane: „Uroczystość 
otwarcia odbiegała od modelu wszelkiej oficjalności, było wprawdzie krót-
kie przemówienie, ale cała uwaga skupiła się na różnego rodzaju artystycz-
nych, czasem półżartobliwych przedsięwzięciach. Zaczęło się od kwartetu 
smyczkowego w hallu wejściowym, potem projekcji filmów, pokazów w fo-
toplastykonie łódzkich zdjęć i – jakby tu powiedzieć – łódzkiej dziewczyny, 
w wielkiej sali przybranej olbrzymim kobiercem koncertowała orkiestra 
dęta, by potem ustąpić miejsca kabaretowi. Publiczność nie przejmowała 
się zbyt małą ilością krzeseł, zasiadła po prostu na dywanie. Dodać też 
trzeba, że po salach muzeum biegała głośno dając znać o sobie śnieżno-
biała kaczka przyozdobiona srebrzystą kolią”14. Wydarzeniu towarzyszyły 
też dwie wystawy – plakatów Jakuba Erola i pocztówki łódzkiej XIX i XX 
wieku. Plakaty pokazane były w podziemiach pałacu, w wykończonej już 
sali wystawienniczej, którą nazywaliśmy kolumnową, zaś pocztówki pre-
zentowane były na galeryjce przy sali jadalnej.

W tym samym roku, w lipcu, w podziemiach pałacowych już we wszyst-
kich pomieszczeniach adaptowanych na sale ekspozycyjne, otwarta została 
pierwsza wystawa stała Z dziejów Łodzi, będąca wynikiem prac badaw-
czo-naukowych pracowników muzeum. Obok udostępnienia ekspozycji, 
oddane do użytku zostały jeszcze kawiarnia muzealna będąca przedłuże-
niem ekspozycji oraz sala kinowa, która pełniła przez lata rolę sali eduka-
cyjnej, odczytowej i była miejscem kameralnych spotkań autorskich15. 

Wystawa ilustrowała historię miasta od czasów najdawniejszych do 
współczesności, wieloaspektowo przez pryzmat dziejów Łodzi w doku-
mentach i fotografii, tradycji literackich, teatralnych, filmowych, wyzna-
niowych czy kultury fizycznej, sportowej. Ten szeroki zakres merytorycz-

13 Stereoskopowe pary diapozytywów oprawione w szklane szybki przedstawiały współczesny 
wygląd Łodzi. Wykonał je Wiesław Stępień.

14 Pałacowy fotoplastykon, „Głos Robotniczy” 1979, nr 18.
15	 Projekt	adaptacji	podziemi	wykonał	Stanisław	Cuchra-Cukrowski	przy	współpracy	z	Krystyną	

Wilczkowską.
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ny zmuszał do wykorzystania różnorodnych elementów wystawienni-
czych – przedmiotów, fotografii, ikonografii i dokumentów źródłowych, 
w dużej mierze udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Łodzi 
w ramach współpracy. Wystawa, podzielona na kilka działów problemo-
wych, w sposób szczególny miała wyodrębnioną część dotyczącą Łodzi 
filmowej. Obrazowała w pigułce historię kinematografii, historię techniki 
filmowej i historię łódzkich instytucji filmowych. Dała początek dalszym 
działaniom związanym z dziejami łódzkiej kinematografii i powołania sa-
modzielnej placówki – Muzeum Kinematografii. 

Wachlarz zagadnień i problemów pokazanych na wystawie był z jed-
nej strony wypadkową wcześniejszych wystaw, z drugiej, przyczynił się 
do opracowań i powstania z czasem wielu czasowych wystaw historycz-
nych ilustrujących różne dziedziny życia, kultury i sztuki, które odegrały 
znaczącą rolę w budowaniu tożsamości historycznej i kulturowej miasta. 
Warto przypomnieć kilka z nich: Browarnictwo łódzkie przełomu XIX 
i XX wieku, duża wystawa połączona z plenerową imprezą (1983); Cho-
rągwie cechów miasta Łodzi (1983), Szpitale łódzkie XIX i XX wieku 
(1984), Z dziejów łódzkich instytucji kredytowo-finansowych (1985). 

Zainteresowanie kulturą materialną i problematyką życia codziennego 
i obyczajowością, zwłaszcza klasy robotniczej, to również tematy podej-
mowane przez muzeum. Organizowaliśmy zarówno wystawy pokazujące 
twórczość malarską amatorów, jak i imprezy plenerowe, folklorystyczne, 
które weszły na stałe do naszego programu. Pierwsza tego typu impre-
za plenerowa, którą muzeum w 1976 roku zorganizowało, to „Fajka”. Jak 
donosiła prasa „Fajka była najbardziej spektakularną plenerową imprezą 
nawiązującą w swej tradycji do XIX-wiecznych festynów ludowych”16 „[…] 
stała się przykładem pomysłowo zorganizowanej masowej rozrywki”17. Faj-
ka w dzisiejszym wydaniu „[...] to festyn ludowy w najszerszym znaczeniu 
tego słowa. I takie założenie porostu przyświecało organizatorom z Mu-
zeum Historii Miasta, kiedy układali scenariusz zabawy. Nie mogło zabrak-
nąć tradycyjnego »słupa«, »pchlego targu«, popisu akrobatów. Nie mogło 
zabraknąć podwórzowych kapel, które przeżywają prawdziwy renesans 
[...]”18 Święto „Fajki” zapewne pamiętali jeszcze nieliczni najstarsi żyjący 
łodzianie. Było to święto „rodem z Łodzi miasta” i odbywało się w Zielone 
Świątki na Wodnym Rynku, dziś placu Zwycięstwa. Jak donoszą różnorod-

16	 Kalendarium 1975 – 1985 Muzeum Historii Miasta Łodzi,	Łódź	1985;	
17	 Jarmark łódzki,	Dziennik	Popularny,	1976,	nr	123.
18	 J.Darnal	(K.	Frejdlich),	Fajka,	Odgłosy,	1976,	nr	24.	
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ne relacje z przełomu XIX i XX wieku, to „Fajka” była fantastyczną zabawą 
i niektórzy porównywali ją do wiedeńskiego festynu na Prater, twierdząc, 
że nawet ją przewyższała pomysłowością i liczbą różnych zabaw i widzów. 
Podobno już na dobry tydzień przed uroczystościami do Łodzi ściągały 
budy jarmarczne, wozy cyrkowe, wesołe miasteczka. Program był bardzo 
atrakcyjny, a zapewniały je występy orkiestr podwórkowych, kataryniarzy, 
siłaczy i woltyżerki, tresowane małpki i prestidigitatorzy itp.; odbywały się 
różne zawody – wspinaczka po słupie, „jazda w powietrzu”, „koło sczęścia” 
– sprawdzenie swoich umiejętności strzeleckich – i wiele innych atrakcji, 
między innymi dekoracja „króla kurkowego”, która była głównym akcen-
tem całości programu, bowiem „Fajka” organizowana była przez Towarzy-
stwo Kurkowe – Strzeleckie19.

Muzeum Historii Miasta Łodzi jako pierwsze w Łodzi na przełomie lat 
70. i 80., a więc na początku swojej drogi, podejmowało również próbę 
prac badawczych w sferze przejawów życia duchowego mieszkańców, 
rozbicia narodowego i wyznaniowego. Tuż przed stanem wojennym (jej 
trwanie i finał to już stan wojenny) zorganizowaliśmy wystawę ze zbiorów 
prywatnych, związaną z osobą marszałka Piłsudskiego. Zgromadziliśmy 
na niej wiele różnych obiektów przedstawiających jego postać: statuet-
ki, numizmaty, medale, grafiki, dokumenty, bibeloty z jego wizerunkiem. 
Była to nie tylko chęć pokazania jego wizerunku w sztuce użytkowej, 
ale próba po latach milczenia, analizy jego działalności w kształtowaniu 
polityki wewnętrznej i zagranicznej w II Rzeczpospolitej w świetle ów-
czesnej sytuacji i odradzającego się po latach kultu marszałka. W sferze 
zainteresowań była też historia lokalnej Armii Krajowej czy kwestie od-
noszące się do holokaustu dokonanego w łódzkim getcie. 

Dzięki tym wystawom, pracom związanym z poszukiwaniem materia-
łów, udało się pozyskać do zbiorów muzealnych między innymi pokaźną 
kolekcję przedmiotów pochodzących z getta łódzkiego i dziś muzeum 
może pochwalić się bogatym zbiorem. 

Muzeum też, jako pierwsze w Łodzi, zwróciło uwagę na twórczość 
łódzkich architektów i urbanistów, zarówno współczesnych, jak i z prze-
szłości, organizując cykliczne wystawy Łódzcy architekci pokazujące ich 
dorobek, jednocześnie eksponujące współczesną myśl architektoniczną, 
która zmienia oblicze miasta fabrycznego. Obok wystaw monograficz-
nych ukazujących twórczość architektoniczną między innymi Bolesława 

19	 Stefan	Pytlas,	Burżuazja przemysłowa w latach 1864 – 1914,	Łódź	1994,	s.	344	–	345	
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Kardaszewskiego, Aleksandra Zwierko czy zespołu w składzie Krysty-
na Greger, Zdzisław Lipski, Andrzej Owczarek, Jakub Wujek prezento-
waliśmy też współczesne projekty konkursowe kościołów w Łodzi oraz 
osiedli i mieszkań eksperymentalnych w ramach rządowego programu 
mieszkaniowego Kraków – Łódź – Warszawa – Tychy – Zamość oraz z za-
kresu urbanistyki. Dla tej tematyki ważną wystawą była eksponowana 
w 1984 roku Myśl urbanistyczna a rozwój przestrzenny Łodzi, poka-
zująca rozwój miasta w aspekcie historycznym. Wystawa była inspiracją 
do powstania muzealnego periodyku – zeszytów naukowych „Miscel-
lanea Łódzkie”. Po wystawie wydany został pierwszy numer monogra-
ficzny periodyku poświęcony w całości problematyce prezentowanej na 
wystawie. Jego redaktorem naczelnym był Antoni Szram. Wszystkie te 
działania przyczyniły się do powołania w muzeum Pracowni Architektu-
ry i Urbanistyki, której celem było zabezpieczenie przed zniszczeniem 
i rozproszeniem dokumentacji – dowodów twórczości myśli pokolenio-
wej architektów i urbanistów oraz opracowywanie i upowszechnianie 
tego dorobku, tak istotnego dla historycznego i współczesnego obrazu 
kulturowego naszego miasta20.

Obok cyklu wystaw ukazujących sylwetki współczesnych architektów 
pokazywany był rozwój myśli architektonicznej i rozwój przestrzenny 
miasta w aspekcie historycznym. Jedną z ważniejszych była zrealizowana 
w 1981 roku wystawa historyczna Hilary Majewski i jego krąg, w któ-
rej nacisk położono na prezentację jego dorobku jako architekta miasta 
pełniącego tę funkcję przez 20 lat, od 1872 do1892. W tym czasie nadał 
on miastu określony, czytelny architektoniczny charakter. Wystawa ta 
wymagała dużego wysiłku badawczego, bowiem materiał źródłowy znaj-
dował się nie tylko w archiwum łódzkim, ale w dużej mierze w archiwum 
w Leningradzie. Dotarcie do tych źródeł na terenie ZSRR nie było łatwe. 
Starania Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz radzieckie obywatelstwo na-
szej muzealnej koleżanki – historyka sztuki Tamary Micewicz, ułatwiły 
Antoniemu Szramowi poszukiwania. Największa trudność, jaka się poja-
wiła, to przekopanie się przez ogromną ilość dokumentów, głównie ręko-

20	 Pracownia	ta	powstała	w	1983	r.	z	chwilą	zatrudnienia	specjalisty	historyka	Jadwigi	Szewczyk	
(1944–2008),	która	w	muzeum	pracowała	do	przejścia	na	emeryturę	w	2005	r.	Była	ona	autorką	wielu	
wystaw,	zgromadziła	w	muzeum	pokaźną	kolekcję	planów	i	projektów	architektonicznych.	Dziś	temat	
ten	w	muzeum	jest	traktowany	dość	marginalnie	i	nie	ma	specjalisty,	który	mógłby	nadal	kontynuować	
aktywną	działalność	w	badaniach	nad	rozwojem	miasta	w	aspekcie	urbanistyczno-architektonicznym	
jak	i	dokumentować	zmiany,	które	w	zasadniczy	sposób	zmieniają	oblicze	miasta,	a	przede	wszystkim	
uczestniczyć	w	tym	procesie.
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pisów. Odczytanie tych materiałów pisanych ręcznie cyrylicą graniczyło 
z cudem, ale znajomość języka rosyjskiego osób, które towarzyszyły Mar-
kowi w tej „wyprawie” (wspomnianej koleżanki Tamary Micewicz oraz 
żony Marka Iwy Petrowej), pozwoliła na pokonanie tej trudności. Pozy-
skane materiały zostały wykorzystane w katalogu do wystawy i w jego 
pracy doktorskiej. Wystawie towarzyszyła też międzynarodowa konfe-
rencja naukowa Architektura miast przemysłowych drugiej połowy 
XIX wieku. 

Muzyka i kultura muzyczna w tradycji łódzkiej sięgająca początków 
Łodzi wczesnoprzemysłowej była również obecna w muzeum od samego 
początku jego istnienia. Rozpoczęliśmy gromadzenie muzycznych pamią-
tek, tworząc z tego zakresu kolekcje i zbiory muzealne oraz prace badaw-
cze nad twórczością znakomitych indywidualności muzycznych i życiem 
muzycznym miasta. Z czasem prace te zaowocowały wieloma wystawa-
mi biograficznymi oraz historycznymi związanymi zarówno z muzyką po-
ważną, klasyczną, jak i lekką – jazzową i rozrywkową. 

Już w 1976 roku na bazie pozyskanych, jak i wypożyczonych ekspona-
tów powstała wystawa 100 lat śpiewactwa łódzkiego o niezapomnianej 
aranżacji według pomysłu artysty Andrzeja Gieragi z udziałem „koncer-
tu ptaków – żywych słowików”. Wystawa poświęcona była działalności 
towarzystw śpiewaczych, stowarzyszeń muzycznych i chórów w Łodzi, 
zorganizowana w 100. rocznicę powstania pierwszego „Chóru Polskiego” 
przy kościele św. Krzyża. 

Niezapomniane też były w 1975 roku obchody 60-lecia Filharmonii 
Łódzkiej z udziałem Artura Rubinsteina. Był to rok pierwszych kontaktów 
muzeum z filharmonią, które z czasem przerodziły się w bardzo owoc-
ną współpracę. Kolejny pobyt Rubinsteina w Polsce i w Łodzi w 1979 
roku był „zaczynem” do pozyskania przez kustosz Bożennę Pietraszczyk 
pamiątek do gromadzonej kolekcji muzykaliów i obiektów związanych 
z muzykami o łódzkich korzeniach. Pierwsza korespondencja z mistrzem 
Arturem nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dopiero po śmierci 
mistrza żona Aniela Młynarska, w odpowiedzi na kondolencje i list dy-
rektora Antoniego Szrama z propozycją utworzenia w muzeum miejsca 
upamiętniającego wybitnego łodzianina dała nadzieję na przekazanie pa-
miątek. I tak 4 kwietnia 1984 roku w galerii wystaw czasowych otwarta 
została wystawa memorabiliów z udziałem Anieli Młynarskiej-Rubinste-
in. Wystawa została nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz 
uznana za najciekawsze wydarzenie muzealne 1984 roku. Podpisany też 
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został wówczas akt utworzenia Fundacji im. Artura Rubinsteina i po-
wołania przy muzeum galerii muzyki jego imienia. Dokument ten był 
jednocześnie aktem przekazania muzeum w darze pamiątek po Arturze 
Rubinsteinie. Z czasem w odrestaurowanych wnętrzach pałacowych 
w skrzydle bocznym została usytuowana Galeria Muzyki im. Artura Ru-
binstaina – jedyna na świecie stała ekspozycja pamiątek po tym wielkim, 
światowej klasy pianiście urodzonym w Łodzi. 

Stworzenie tej galerii i pozyskanie tak wielu cennych eksponatów, 
między innymi szpady Akademii Francuskiej, Złotego Tulipana, odzna-
czeń państwowych i nagród z różnych krajów świata, odlewu rąk, statu-
etek Oskara Amerykańskiej Akademii Filmowej i Emmy Amerykańskiej 
Akademii Telewizyjnej za główną rolę w biograficznym filmie Kocham 
życie w reżyserii François Reichenbacha21 dało impuls do starań o ko-
lejne eksponaty – pamiątki po wielkich osobowościach związanych z Ło-
dzią. Aleksander Tansman, Miłosz Magin, rodzeństwo Bacewiczów czy 
Feliks Parnell – związane z nimi i ich dotyczące dokumenty, fotografie, 
pamiątki wzbogaciły z czasem kolekcję muzealną. 

Muzeum wspólnie z Łódzkim Towarzystwem Muzycznym przez sze-
reg lat organizowało w ramach Salonu muzyczngo Ogólnopolskie Kon-
kursy Pianistyczne im. Karola Szymanowskiego oraz koncerty i recitale.  
Salą koncertową początkowo była duża jadalnia, a po rekonstrukcji – sala 
lustrzana. Wiele wspaniałych, światowej klasy artystów, wystąpiło przed 
muzealną publicznością: Piotr Paleczny, Jerzy Maksymiuk, Halina Czer-
ny-Stefańska, Delfina Ambroziak, Miłosz Magin, Andrzej Kurylewicz, Jan 
Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Wiesław 
Pieregorólka i inni. 

Koncerty jazzowe w pałacu, obok koncertów muzyki poważnej, rów-
nież cieszyły się dużym zainteresowaniem. W Łodzi środowisko muzy-
ków jazzowych dość prężnie działało, a początki sięgają 1947 roku, kiedy 
w ośrodku YMCA grono młodzieży utworzyło zespół „Melomani”. Sięgając 
do tych tradycji, utworzono w muzeum w 1982 roku Archiwum Jazzowe. 
Podpisywaniu aktu powołania towarzyszył happening – podpisujący doku-
ment powołania archiwum przechodzili przez szafę, która ustawiona była 

21	 Powstanie	Galerii,	pozyskanie	zbiorów	to	również	zasługa	Bożenny	Pietraszczyk	i	Tomasza	Orłow-
skiego,	którzy	we	Francji	w	paryskim	mieszakaniu	Rubinsteinów	toczyli	rozmowy	i	dokonywali	pierwsze-
go	wyboru	pamiątek.	Wysiłki	te	i	zmagania	z	jej	powstaniem	opisuje	wieloletnia	wicedyrektor	Muzeum	
Miasta	Łodzi	oraz	kierownik	Działu	Muzyki,	która	była	autorką	scenariusza	wystaw	związanych	z	Arturem	
Rubinsteinem:	Bożenna	Pietraszczyk,	Rubinstein i nie tylko, „Miscellanea	Łódzkie”	2000,	nr	17,	s.	32.
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pośrodku sali jadalnej. Było to nawiązanie i odniesienie do etiudy filmowej 
Polańskiego Dwaj ludzie z szafą. Odbyło się również wręczenie nagród 
laureatom Europejskiego Festiwalu Szkół Filmowych, a całość uświetniał 
koncert jazzowy z udziałem Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Hanny Bana-
szak. Dopełnieniem była wystawa ukazująca twórczość muzyczną Krzysz-
tofa Komedy (również był członkiem zespołu „Melomani”) z udziałem żony 
artysty, która otworzyła wystawę. Koncert poświęcony był pamięci tego 
znakomitego muzyka i kompozytora.

Z okazji 60 lat polskiego jazzu przygotowaliśmy ogromną historyczną 
wystawę jubileuszową, która połączona była ze spektaklem Proces w wy-
konaniu Teatru Muzycznego z Gdyni oraz koncertem orkiestry Zbigniewa 
Namysłowskiego z udziałem Ewy Bem i Krystyny Prońko. Na fali ogólne-
go zainteresowania muzyką jazzową i działającym archiwum organizowa-
liśmy dość regularnie koncerty jazzowe oraz nocne jam session22.

Interdyscyplinarny profil muzeum zdeterminowany był, jak wspo-
minałam wcześniej, nie tylko zbiorami i kolekcjami, jakie zaczynaliśmy 
od samego początku gromadzić, ale też tematami, jakie były w sferze 
naszych zainteresowań. Były wśród nich tematy obejmujące różne dzie-
dziny życia, które składają się na obraz historii, kultury i sztuki Łodzi. 
Takimi tematami, sięgającymi początków kształtowania się Łodzi prze-
mysłowej, obok tradycji muzycznych były też teatr czy literatura i prasa.

Dzięki systematycznym poszukiwaniom i pracom badawczym udało 
się skompletować duży zbiór afiszów, plakatów programów, egzemplarzy 
reżyserskich sztuk, fotografii dokumentujących życie Łodzi teatralnej. 
Do najstarszych teatraliów należą między innymi afisze z Teatru Fryde-
ryka Sellina z 1894 roku i Teatru Thalia z 1899 roku oraz programy te-
atralne z lat 1914–1939, wśród których znajdują się programy do sztuki 
Alfreda Savoira, komediopisarza, wnuka Izraela Poznańskiego. Ponadto 
znajdują się w zbiorach projekty scenograficzne, rekwizyty i kostiumy, 
na przykład Henri Poulaina, scenografa, malarza, związanego ze scena-
mi łódzkimi, projektującego dla Teatru Lalek Pinokio, Teatru Nowego, 
Teatru Powszechnego, Teatru Wielkiego oraz łódzkiego ośrodka telewi-
zyjnego. Wystawy o tematyce teatralnej cieszyły się dużym uznaniem,  
bo muzeum było jedynym miejscem, gdzie można było poznać historię 

22	 Archiwum	wraz	z	materiałami	(afisze,	dokumenty,	 fotografie	 itp.)	zostało	później	przeniesione	
do	Bydgoszczy	z	uwagi	na	obiektywne	przyczyny.	Nie	było	możliwości	zatrudnienia	pracownika,	który	
mógłby	je	prowadzić	i	podjąć	prace	zmierzające	do	uporządkowania	oraz	opracowania	naukowego	tego	
archiwalnego	materiału	w	ramach	struktury	organizacyjnej	muzeum	w	Dziale	Muzyki	–	wielka	szkoda.
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scen łódzkich czy też obejrzeć kostiumy oraz projekty scenograficzne, 
co dla widza – odbiorcy sztuki teatralnej – było dodatkową atrakcją, bo-
wiem mógł poznać proces tworzenia sztuki w sferze wizualnej. Takim 
pokazem była ekspozycja prezentująca twórczość scenograficzną Włady-
sława Daszewskiego23, która zainaugurowała w pewnym sensie otwarcie 
Galerii Łódzkiej. Prezentowana była na parterze galerii po zakończeniu 
pierwszego etapu prac remontowo-adaptacyjnych. Galeria mająca swój 
zabytkowy wystrój musiała być poddana, podobnie jak inne pomiesz-
czenia pałacu, specjalistycznym pracom konserwatorskim, co wymagało 
czasu i prowadzone było etapami. 

Ta współpraca ze środowiskiem teatralnym miała również i inne ko-
notacje. Do niezapomnianych wydarzeń należały fantastyczne coroczne 
bale aktora, słynące w Łodzi z doskonałej atmosfery i organizacji. Organi-
zowane były w ramach dorocznych obchodów związanych z Międzynaro-
dowym Dniem Teatru. Bal zawsze połączony był z uroczystością rozdania 
nagród: „Srebrnej Łódki”, wręczanej przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 
za najlepszy spektakl sezonu, i „Srebrnego Pierścienia”, przyznawanego 
przez Wydział Kultury i Sztuki za najlepszą kreację aktorską roku. 

Niezapomnianym wydarzeniem integrującym różne środowiska 
był wyjątkowy wieczór sylwestrowy 1980 roku w okresie rodzącej się  
„Solidarności”. Miejscem spotkania towarzyskiego była duża jadalnia 
i hol, korytarz boczny oraz kawiarnia muzealna w podziemiach pałacu. 
Wieczór, a właściwie noc, przebiegała pod muzealnym hasłem Lodziana 
w Muzeum Historii Miasta Łodzi – Magiel. Nowe nabytki muzeum 
z zakresu kultury materialnej. Tytuł intrygujący, ale zwyczajem Marka 
wieczór był idealnie i perfekcyjnie przygotowany i wyreżyserowany. Mia-
ło być to kolejne wydarzenie z niespodziankami, wydarzenie, które na 
długo zapadnie w pamięć. Składało się ono z kilku elementów – wystawy 
najnowszych nabytków muzeum – zespołu przedmiotów i mebli z dawne-
go wyposażenia pierwszej w Łodzi pralni chemicznej Tadeusza Wegenki 
oraz magla z willi fabrykanckiej (ulica ks. Skorupki, dawniej Worcella). 
Wokół tych nowych nabytków zbudowaliśmy cały program. Szafy wyko-
rzystane zostały jako etalaż do wystawy prac Zoni Pionk, świetnie wpi-
sujących się w eksponowane meble. Jako projektantka odzieży pokazała 
swoje prace malarskie, nazywając je malowanymi obiektami tkaninowy-

23	 Wystawa	otwarta	została	w	grudniu	1982	r.	Władysław	Daszewki	(1902–1971),	wybitny	sceno-
graf,	jeden	z	twórców	nowoczesnej	scenografii	polskiej;	karykaturzysta.	W	latach	1945–1949	był	sce-
nografem	Teatru	Wojska	Polskiego	w	Łodzi.	



Idée fixe Antoniego Szrama | 167

mi. Były to rozmaite elementy płóciennej bielizny damskiej z dawnych 
czasów, na których malowane były w różnych konfiguracjach, jakby odci-
śnięte części ciała ludzkiego – twarz, piersi, łono, ręka. Prace te rozwie-
szone były niczym susząca się bielizna. Magiel ustawiony w narożniku 
sali jadalnej był główną atrakcją wieczoru, wykorzystano go jako prasę 
drukarską. Z matrycy według projektu Teresy Klink odbijane były prace 
graficzne, których treść wiązała się z ruchem solidarnościowym. Sama 
impreza miała też swoją wymowę symboliczną: „maglowało” się słowa 
i polityczną rzeczywistość. 

Na fali rozmaitych działań związanych z próbą integrowania w mu-
zeum różnych środowisk, które były przecież opiniotwórcze i mogłyby 
wpływać na obraz kultury w mieście, dyrektor instytucji chciał stworzyć 
miejsce pracy twórczej i spotkań, głównie środowiska literackiego, po-
etyckiego, dziennikarskiego, środowiska związanego z radiem, telewizją, 
prasą, z którą sam był przez pewien czas związany. Takim miejscem mia-
ła zostać kamienica w sercu miasta przy placu Wolności 2. Miała być 
miejscem, które trwale wpisze się, jak pałac, w kulturalną mapę miasta. 
Koncepcję funkcjonowania tego miejsca jako oddziału muzeum nakreślił 
Mieczysław Kucner, poeta, krytyk, pracownik, który jednocześnie opra-
cował projekt ekspozycji stałej pod nazwą Z dziejów kultury literackiej 
Łodzi. Szeroko ten pomysł komentowała prasa łódzka, w „Odgłosach” 
w 1977 roku ukazał się obszerny artykuł Jerzego Wilmańskiego omawia-
jący koncepcję oddziału oraz scenariusz wystawy24, zaś w „Dzienniku Po-
pularnym” i „Trybunie Ludu” ukazały się informacje, że 26 marca 1977 r. 
władze polityczne i administracyjne przychylnie odniosły się do inicjaty-
wy powołania w bieżącej pięciolatce w oparciu o bazę Muzeum Historii 
Miasta Łodzi – pierwszego w kraju Muzeum Prasy, Radia i Telewizji25. Po-
mysł był fantastyczny, lecz niestety nie zdążyliśmy go zrealizować, z róż-
nych przyczyn, choć jak się wydaje głównym powodem jak zwykle były 
pieniądze. Ich niedostatek w kulturze był zawsze największą przeszkodą 
w realizacji zacnych i szczytnych wizji.

Pierwsza literacka wystawa przygotowana przez muzeum po remoncie 
kamienicy to wystawa poświęcona Julianowi Tuwimowi Pejzaże łódzkie 
„Kwiatów polskich”, otwarta 18 lipca 1986 roku w oparciu o scenariusz, 
który opracowali Mieczysław Kucner i Jarosław Warzecha. 

24	 J.	Wilmański,	Muzeum Literatury,	„Odgłosy”1977,	nr	14.
25	 „Dziennik	Popularny”	1977,	nr	69.	
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Materiał ekspozycyjny był bardzo skromny, ale oryginalna aranża-
cja i oprawa graficzna, dzieło zespołu w składzie: Krystyna Jaguczańska,  
Tomasz Jaśkiewicz, Tadeusz Śliwiński, Jarosław Zduniewski, sprawiły, że 
wystawa odnotowana została pozytywnie i w środowisku długo była ko-
mentowana i pamiętana. Odbywały się też różnego rodzaju spotkania lite-
rackie i poetyckie, a warto przypomnieć wieczór poświęcony twórczości 
poetyckiej Czesława Miłosza po otrzymaniu przez niego literackiej nagrody 
Nobla w 1980 roku. 

Przeglądając kalendarium wydarzeń, które miały miejsce w Muzeum 
Historii Miasta Łodzi w latach 1975–1985 trzeba przyznać, że charak-
teryzowały się dużą rozmaitością. Tak Szram mówił o tych muzealnych 
przedsięwzięciach: „Nasze […] bardzo różnorodne i nieszablonowe dzia-
łania, wynikały z konieczności przyciągania do nowej instytucji i nowego 
miejsca jak największej liczby ludzi. Mieszkańcy tego miasta są dość opor-
ni [...]. Trzeba było zatem zbulwersować opinię, zaskoczyć potencjal-
nego odbiorcę, zaciekawić atrakcyjnym tematem, pobudzić ciekawość 
umiejętnie spreparowaną plotką…[...] i przyjaciele i oponenci nazywają 
to muzeum »Łódzkim Pompidou«”26. Był to komplement, a zarazem zobo-
wiązanie i duże obciążenie. 

Kreowanie żywego i otwartego na nowości wizerunku muzeum mogło 
odbywać się dzięki szalonym pomysłom Antoniego Szrama, jego zespołu 
oraz całej gupy wspaniałych, utalentowanych twórców – artystów róż-
nych specjalności, którzy z nami współpracowali. Byli w pewnym sensie 
odkryciem Antoniego, a w gronie tym byli: Paweł Udorowiecki, Janusz 
Wiktorowski, Tadeusz Piechura, Ryszard Kuba Grzybowski, Jerzy Tre-
liński, Andrzej Gieraga, Michał Gałkiewicz, bracia Erol: Enver, Jakub  
i Feridun, Teresa Klink i Bogusław Kobierski, Krystyna i Tadeusz Śliwiń-
scy, Andrzej Jocz, Zdzisław Głowacki, Tadeusz Wolański, grupa archi-
tektów: Stanisław Cuchra-Cukrowski, Jakub Wujek, Andrzej Owczarek 
i wielu innych, których nie sposób wymienić. 

Oni to, wówczas młodzi artyści po różnych szkołach artystycznych 
– w Warszawie, Gdańsku, Łodzi – byli autorami druków muzealnych, za-
proszeń, katalogów, plakatów oraz autorami aranżacji wystaw i reżysera-
mi spektakli towarzyszących, rekonstrukcji wnętrz i detali wyposażenia. 
Są wśród nich graficy, plakaciści, malarze, rzeźbiarze, filmowcy, archi-

26 A. Szram, Zamiast wstępu, rozm. A. Grun, [w:] Muzeum Historii Miasta Łodzi: kalenda-
rium 1981–1983, Łódź 1983.
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tekci wnętrz, architekci. Wielu z nich zdobywało nagrody i wyróżnienia 
w kraju i za granicą, również za dokonania na rzecz muzeum, niektórzy 
zostali wykładowcami wyższych uczelni artystycznych w kraju i za grani-
cą. Praca z utalentowanymi twórcami była wielce satysfakcjonująca, tym 
bardziej że to druki muzealne, głównie plakaty, wysyłane na różne kon-
kursy wyróżniane były i nagradzane. Podobnie rzecz się miała z wysta-
wami, wyróżnianymi i nagradzanymi przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
docenianymi z uwagi na wartości merytoryczne, jak i walory artystyczne, 
ciekawą aranżację, architekturę i etalaż, oprawę plastyczną i graficzną. 

Takim spektakularnym działaniem był cykl zdarzeń związanych z in-
teresującą wystawą Od Jana Skarbka Malczewskiego do naszych dni. 
60 lat kontaktów filmowców polskich i radzieckich. Wystawa ta oczy-
wiście odnosiła się do kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej, którą 
muzeum, jak i inne instytucje państwowe z obowiązku zmuszone były 
uroczyście obchodzić. Chcąc uniknąć banalizacji i pokazać mało atrak-
cyjny temat w sposób atrakcyjny, trzeba było wymyślić po pierwsze nie-
banalny temat, a po drugie formę. Tym tematem była ciekawa postać 
Jana Skarbka Malczewskiego, o którym prawie nikt wówczas nie słyszał. 
Odwołaliśmy się do faktu, przywołując historyczną postać operatora fil-
mowego, który jako jeden z nielicznych zarejestrował na taśmie filmowej 
przebieg rewolucji w Rosji. Napisał też swoje wspomnienia, które po-
służyły za materiał wyjściowy przy opracowywaniu scenariusza wysta-
wy. Przypomnieliśmy jego postać – polskiego operatora filmowego, który 
znalazł się w zrewoltowanej Rosji, nadto reportażystę i dokumentalistę. 
Pierwszy w Polsce wykonywał zdjęcia z samolotu i odbył wędrówkę po 
frontach pierwszej wojny światowej, w okresie międzywojennym był fo-
toreporterem PAT-a oraz współtwórcą i autorem zdjęć pierwszych pol-
skich filmów fabularnych. Jednocześnie przypomnieliśmy ważną i zapo-
mnianą postać w kinematografii polskiej. 

Wystawie towarzyszył jednorazowy spektakl wyreżyserowany przez Fe-
riduna Erola, epizod związany ze sceną rozgrywającą się w gabinecie pre-
miera rządu tymczasowego w Rosji Kiereńskiego w chwili wystrzału z Au-
rory i szturmu na Pałac Zimowy. Było to widowisko typu światło i dźwięk. 
Za pomocą odpowiednich efektów widz został wprowadzony w atmosferę 
tamtych dni. Słychać było tętent koni, odgłosy wystrzałów pojedynczych 
i seryjnych, krzyki ludzi, zgiełk i harmider. Efekt był tak fantastyczny,  
że widz miał wrażenie bezpośredniego udziału w tych wydarzeniach. 
Uzyskany został przez zastosowanie kwadrofonii, stworzonej chałupniczo 
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przez inżynierów z WFO, ale z dobrym efektem. Dziś można by porów-
nać to widowisko z trójwymiarowym, stereofonicznym „spektaklem filmo-
wym”. Było to niezapomniane wydarzenie, z którym wiąże się też zabawna 
historia. Otóż reżyser, zmęczony zarówno pracą, jak i eliksirem wzmac-
niającym, po zakończonym spektaklu złożony niemocą chciał odpocząć. 
Położył się na chwilę w rekwizycie, łóżku Kiereńskiego – muzealnym eks-
ponacie i przysnął. Reżyser drobnej postury pozostał niezauważony przez 
personel muzeum pośród sztandarów, ustawionych w kozły karabinów, 
skrzyń z amunicją, gałganów, worków i innych przedmiotów stanowiących 
elementy scenografii. Obudził go dopiero nad ranem hałas strażników ro-
biących obchód sal przed otwarciem muzeum oraz ekipy sprzątającej. 

Innym zdarzeniem, związanym z „wypadkiem przy pracy” przy organi-
zacji wystawy okolicznościowej wynikającej ze współpracy z Komitetem 
Łódzkim PZPR, była wystawa Mongolia wczoraj i dziś. 

Wystawa sprowadzona była z okazji Dni Kultury Mongolskiej w Polsce. 
Jedyna sala, w jakiej mogła być zaprezentowana, to duża jadalnia – sala 
reprezentacyjna. Była to wystawa fotograficzna składająca się z kilku-
dziesięciu kolorowych zdjęć dużego formatu, dobrej jakości zarówno pod 
względem technicznym, jak i artystycznym. Po oprawieniu zdjęć w szy-
by prezentowane były w naszym muzealnym mobilnym stelażu. Na kilka 
godzin przed przyjazdem oficjalnej delegacji – przedstawicieli ambasady, 
władz państwowych, partyjnych i administracyjnych – wystawa złożyła 
się jak domek z kart. Ekipa muzealna zamarła. Na szczęście potłuczone 
szyby nie wyrządziły większych strat, jedynie kilka zdjęć zostało wyeli-
minowanych i w tempie ekspresowym musieliśmy ekspozycję odtwo-
rzyć. Bez najmniejszego poślizgu wystawę uroczyście otwarto. Takich 
wystaw przyjmowanych z powodu i z okazji różnych okoliczności było 
wiele i były one bardziej lub mniej udane. Jednak z takiego układu czer-
paliśmy pewne korzyści. W ramach tej zagranicznej współpracy władz 
muzeum mogło nawiązywać swoje kontakty i wyjeżdżać z wystawami 
tematycznymi z zakresu sztuki i filmu. Z czasem kontakty te przerodziły 
się w ścisłą współpracę z instytucjami kultury, galeriami i muzeami, któ-
re zaowocowały wymianą zagranicznych wystaw i doświadczeń głównie 
z dziedziny filmu – fabularnego, animowanego, przyrodniczego i teatru. 
Nasze wystawy pokazywane były w Niemczech, Francji, Jugosławii, na 
Węgrzech, w Belgii i innych krajach europejskich. U nas gościły ekspozy-
cje z Niemiec, Francji, Finlandii, Czechosłowacji, Węgier, ZSRR, Wielkiej 
Brytanii, Belgii, Bułgarii.



Idée fixe Antoniego Szrama | 171

Ważnym faktem, który należy specjalnie odnotować, to powołanie 
w styczniu 1982 roku Muzeum Sportu i Turystyki jako oddziału muzeum. 
Impulsem niewątpliwie była jedna z pierwszych wystaw o tematyce spor-
towej Łódzcy olimpijczycy. Paryż 1924–Montreal 1976, która została 
urządzona na górnej kondygnacji dawnej sali balowej, jeszcze przed jej 
remontem. Wystawa była odpowiedzią muzeum na zabiegi środowiska 
miłośników sportu i byłych olimpijczyków łódzkich z okazji odbywają-
cych się Igrzysk Olimpijskich w Montrealu i udziału w nich łodzian. Wy-
stawa przygotowana przez muzeum w oparciu o eksponaty wypożyczone 
przez działaczy sportowych, kolekcjonerów, jak i samych sportowców, 
w tym wielu olimpijczyków, stała się zaczynem do gromadzenia zbiorów 
o tej tematyce i przygotowywania wystawy stałej z dziejów łódzkiego 
sportu, którego tradycje sięgały jeszcze XIX wieku. 

Zabytkowy wystrój sali, w której wystawa olimpijska została zaaranżo-
wana, wbrew pozorom nie był zgrzytem w stosunku do na wskroś współ-
czesnej aranżacji. Jednak Andrzej Pukaczewski poradził sobie znakomicie. 
Przy użyciu tkanin wysłaniających detale dekoracji sali i etalażu składa-
jącego się z ukośnych czarnych gablot artysta stworzył taką architekturę 
wystawy, że świetnie wpisała się w wystrój sali, a jej owalna kompozycja 
podkreśliła wydłużony kształt sali, przypominając jednocześnie owal sta-
dionu. Wystawa w swej minimalistycznej formie była bardzo nowoczesna. 

Sam pałac Poznańskich był miejscem realizacji wielu filmów fabularnych. 
Tu między innymi realizowano Ziemię obiecaną Andrzeja Wajdy, fragmenty 
filmu telewizyjnego Lalka Ryszarda Bera, Rodzinę Połanieckich Jana Ryb-
kowskiego, Arię dla atlety Filipa Bajona oraz Pałac Tadeusza Junaka. 

Dzięki temu ostatniemu filmowi i odpowiednim zabiegom dyrektora 
Szrama muzeum zyskało marmurową posadzkę w holu głównym. Tade-
usz Junak i scenograf po oględzinach zdecydowali, że mimo remontu 
i utrudnień, wnętrza pałacu Poznańskich są najbardziej odpowiednie do 
realizacji fragmentów filmu. Wnętrza prezentowały się filmowo, jedynie 
posadzki i podłogi nieco gorzej, a nawet żałośnie, zwłaszcza w holu głów-
nym, w którym miała być kręcona większość zdjęć. Kierownictwo pro-
dukcji postanowiło zafundować muzeum posadzkę marmurową, która 
wcześniej w ramach projektu rewitalizacji i rekonstrukcji wnętrz zapro-
jektowana była przez Stanisława Cuchrę-Cukrowskiego. Do dziś dodaje 
uroku paradnej klatce schodowej.

Szram wykorzystywał każdą okazję, by pozyskać darczyńców, mece-
nasów, którzy mogli zrobić coś dla muzeum, na przykład darować obiekt 
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i powiększyć zbiory muzealne; w zamian za udostępnienie wnętrz napra-
wić czy poprawić ich estetykę – pomalować ściany, dokonać naprawy lub 
wymiany parkietu itd. Zdarzały się jednak takie sytuacje, że z rekomen-
dacji władz administracyjnych lub politycznych udostępnienie sal nie 
przynosiło odpowiednich dla muzeum korzyści. Przyjmowaliśmy więc 
bankiety, rauty, jubileusze, śluby. 

W 1978 roku z powodu remontu siedziby Urzędu Stanu Cywilnego 
przy ulicy Zgierskiej, decyzją władz administracyjnych Urząd został prze-
niesiony do muzeum i dyrektor Szram został postawiony pod ścianą, zaś 
instytucja znalazła się w trudnej sytuacji nie tylko logistyczno-organiza-
cyjnej. Pomimo kąśliwych i złośliwych uwag w prasie muzeum nie straci-
ło na swej wiarygodności i wizerunku. 

Obawialiśmy się, że takie działania mogą zdezorganizować nam pracę 
jak też naruszyć wizerunek i powagę miejsca. Nie bacząc na trudności mu-
sieliśmy godzić działania muzealne z nowymi obowiązkami w taki sposób, 
by nie tracić na wiarygodności i wizerunku. Rozwijaliśmy działalność na 
różnych polach, aspirując do bycia placówką o charakterze naukowym. 

Wiele z tych imprez okolicznościowych zapadało głęboko w pamięć 
uczestników przyjęć, rautów, jubileuszy z uwagi na wyjątkowość miejsca. 
Staraliśmy się przy tej okazji popularyzować je i przekazywać informa-
cje o historii pałacu czy rodziny Poznańskich. Uważaliśmy, że wartości, 
takie jak profanum – rozrywka, sacrum – wiedza, nie muszą się wyklu-
czać, mogą się uzupełniać. Obecność pracowników merytorycznych mu-
zeum – pilnujących „dobytku” – pozwalała gościom przy lampce wina 
czy kieliszku mocniejszego trunku, poznać historię miejsca oraz otrzy-
mać darmową lekcję z zakresu historii sztuki. Zapoznając gości ze stylem 
budynku, jego ikonografią oraz artystami, tworzącymi jego architekturę 
i wnętrza z ich dekoracją malarską czy rzeźbiarską wypełnialiśmy jedną 
z podstawowych misji muzealnika. Uczestnicy tych przyjęć często wra-
cali potem do muzeum ze swoimi rodzinami zachęceni naszymi informa-
cjami, by zwiedzić pozostałe wnętrza i wystawy. 

Warto też wspomnieć, że wernisaże wystaw w tamtym czasie w swej 
formie znacznie odbiegały od dzisiejszych. Często odbywały się z wyszyn-
kiem, bardziej lub mniej wystawnym, co uzależnione było oczywiście od 
zasobności i możliwości przyjaciela muzeum, darczyńcy, mecenasa – nie 
sponsora (taka nomenklatura wówczas była niestosowna). Były one oka-
zją nie tylko do spotkań towarzyskich, ale dyskusji, które trwały nieraz 
do rana, a ich rezultatem były kolejne pomysły na wystawy, wydawnic-
twa, wydarzenia artystyczne, a nawet tematy do prac badawczych. 



Idée fixe Antoniego Szrama | 173

A Szram był otwarty na wszelkie nowości, poszukując nowoczesnych 
i nowatorskich form działania, zwłaszcza w wystawiennictwie, które jest 
istotą działalności muzealnej. Wystawy dla podkreślenia pokazywanej 
treści, podobnie jak pozostałe wydarzenia, miały odpowiednią, spekta-
kularną oprawę zarówno plastyczną, jak i artystyczną. Wystawom nie-
jednokrotnie towarzyszyły seminaria, sesje naukowe i odwrotnie. Sesjom 
naukowym, konferencjom, seminariom tematycznym towarzyszyły wy-
stawy. Zarówno wystawy, jak i wydarzenia obudowane były artystycznym 
programem bogatym w formę i treść. Były to koncerty, recitale, spotka-
nia z poezją lub sztuką. Taki sposób działania był obliczony na sukces 
i pozyskiwanie jak największej liczby odwiedzających, chodziło o to, by 
widz chciał wracać, przychodzić do muzeum i uczestniczyć we wszyst-
kich muzealnych wydarzeniach. 

Myślę, że Szramowi się udało, zdobył swoją publiczność, a bywanie 
w muzeum – nie w pałacu – należało do dobrego tonu i było niemalże 
„obowiązkiem”. Ten swoisty snobizm należy uznać za pozytywne zjawisko, 
zważywszy, że muzea kojarzono z „kapciami” i instytucją raczej skostniałą, 
w której nie można było przekroczyć pewnych granic i naruszyć „świę-
tości” muzealnej przestrzeni. Muzea zmieniały się, oferta programowa 
ewaluowała, stawała się bardziej urozmaicona i często wykraczała poza 
instytucjonalną – muzealną klasyfikację. Obok nowatorskich działań w wy-
stawiennictwie, które były w pewnym sensie autokreacją indywidualności 
artystycznych przyciągających widza ciekawego nowości, realizowane były 
autorskie programy edukacyjne dla jak najszerszego grona, od dzieci po 
seniorów. Popularyzacja, upowszechnianie, praca oświatowa, jak się wów-
czas określało ten rodzaj działalności, były równie istotne i Szram przy-
wiązywał do nich wielką wagę. Organizowaliśmy cykl Biesiady historycz-
ne, w których brali udział wybitni specjaliści, jak: prof. Anna Sieradzka, 
specjalistka od historycznego ubioru i mody polskiej; znakomici historycy 
– profesorowie Stefan Pytlas, Wiesław Puś, Zbigniew Suchodolski; prof.  
Maria Kornatowska, krytyk filmowy; prof. Jerzy Poradecki, literaturoznaw-
ca, edytor i badacz poezji polskiej XX wieku i inni. Odbywały się spotkania 
literackie i wieczory poetyckie z udziałem wybitnych znawców przedmio-
tu, w których uczestniczyli między innymi Waldemar Smaszcz, prof. Grze-
gorz Gazda, dr Henryk Pustkowski. Dochodziły jeszcze spotkania z aktora-
mi, twórcami teatralnymi i filmowymi, dziennikarzami, sportowcami. 

Od samego początku Antoni Szram widział potrzebę tworzenia biblio-
teki i systematycznego gromadzenia w niej wszelkiego rodzaju wydaw-
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nictw dotyczących historii Łodzi, jak również wszelkiego rodzaju publika-
cji tworzących zaplecze naukowe muzeum. Gromadzone systematycznie 
wydawnictwa, publikacje, opracowania monograficzne, jak i foliały prasy 
łódzkiej, roczniki czasopism, informatory pozwoliły na powstanie pokaź-
nego księgozbioru i wyodrębnienie w nim dwóch zasadniczych części. Do 
pierwszej części, ogólnej, zaliczyć można pozycje o charakterze interdy-
scyplinarnym z zakresu historii i historii sztuki, historii literatury, teatru, 
filmu, architektury i urbanistyki, sportu czy dziejów gospodarczych i po-
litycznych. Druga część księgozbioru to tak zwane „lodziana”, której gro-
madzenie wynikało ze specyfiki i profilu instytucji. Do tej grupy zalicza 
się wszelkie rodzaje piśmiennictwa i wydawnictw dotyczących szerokich 
aspektów dziejów Łodzi, drukowanych w łódzkich oficynach, jak też w kra-
ju i za granicą. Dział ten obejmuje prace z zakresu szeroko pojętej litera-
tury naukowej, popularnej, publicystycznej, literatury pięknej, wspomnie-
nia, pamiętniki, dzienniki oraz tak zwanej literatury urzędowej – statuty, 
ustawy, cenniki, księgi adresowe. Jednym z pierwszych zakupionych do 
muzealnej biblioteki w 1976 roku był księgozbiór Eugeniusza Ajnenkie-
la, historyka, działacza politycznego, samorządowca, społecznika, którego 
życie nierozerwalnie związane było z Łodzią. Wśród wielu pozycji książ-
kowych znalazły się publikacje jego autorstwa – O mieszkaniu Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi z 1936 roku, poemat o Łodzi pióra Wiktora Dłuż-
niewskiego Paweł Łodzia Kubowicz, wydany w Łodzi w 1857 roku, Opis 
bibliograficzny druków łódzkich wydany w 1896 roku, a także cenna 
książka Józefa Litwina Municypalne fabryki włókiennicze dawnej Ło-
dzi, zawierająca 40 ilustracji łódzkiego artysty Karola Hillera. W 1977 roku 
dokonaliśmy kilku dalszych zakupów antykwarycznych, pozyskaliśmy mo-
nografię miasta Oskara Flata Opis miasta Łodzi z planem miasta i 18 
litografiami z 1853 roku; książki Stefana Gorskiego (znanego także jako 
Michał Nałęcz) Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 
1904 i Zygmunta Bartkiewicza Złe miasto z 1911 roku. Bardzo ciekawym 
i cennym nabytkiem bibliofilskim było łódzkie wydanie Pana Tadeusza 
z 1906 roku z oryginalną szatą graficzną. Z wydaniem tej pozycji wiąże 
się ciekawa historia. Poemat miał ukazać się z okazji 50. rocznicy śmierci 
poety, która przypadała w 1905 roku i jej wydanie planowano na gwiazdkę 
tego roku. Redakcja „Rozwoju” rozpoczęła reklamowanie wydawnictwa 
i w połowie roku ogłosiła przedpłatę dla prenumeratorów. Jednak wypadki 
rewolucyjne spowodowały przesunięcie terminu realizacji druku i wydaw-
nictwo ukazało się dopiero w listopadzie 1906 roku.
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Szczególne miejsce w muzeum zajmuje księgozbiór pochodzący 
z biblioteki rodziny Poznańskich – Maurycego i Alfreda Poznańskiego 
(o pseudonimie Alfred Savoir). Są to książki z dziedziny literatury, filozo-
fii, historii sztuki. Nie można też pominąć darowizny „lodzianów” przeka-
zanej 1982 roku przez Henryka Rudnickiego. Znany pod pseudonimem 
„Hendryk”, jest wspaniałym gawędziarzem, dziennikarzem, bibliofilem. 
W przekazanej darowiźnie znalazły się książki, prasa, pisma, gazety, 
mapy, rękopisy, korespondencja i dokumentacja działalności zawodowej 
i społecznej. Między innymi cenną pozycją była praca Mieczysława Her-
tza Łódź w czasie wielkiej wojny, Łódź 1933.

W tym dziesięcioletnim okresie zarządzania muzeum przez Antoniego 
Szrama, biblioteka, która prowadzona była przez Jolę Błaszkowską-Chmie-
lewską, żywo uczestniczyła w działalności wystawienniczej muzeum. Do 
ważniejszych i z pewnością najciekawszych wystaw zorganizowanych w mu-
zeum bądź na terenie innych instytucji – w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkie-
go, Dzielnicowej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika czy Bibliote-
ce im. J. Piłsudskiego – należały: Księgozbiór Feliksa Wężyka z Mroczenia; 
XX lat Wydawnictwa Łódzkiego, Ustawy i statuty łódzkich spółek akcyj-
nych XIX–XX w., Lodziana Eugeniusza Ajnenkiela, Hendryk, czyli życie 
i działalność Henryka Rudnickiego, Łódź – Reymontowi. 

Patrząc z perspektywy czasu na tamten okres działalności muzeum, 
na lata 70. i 80. ubiegłego stulecia, wszystkie organizowane wydarzenia, 
wystawy czy nawet imprezy wpisywały się w specyfikę instytucji. Były 
nowatorskie i stanowiły cząstkę życia kulturalnego miasta i jak donosiła 
prasa, w nowo powołanej placówce kultury czuło się świeżość i powiew 
nowoczesności. 

Ta różnorodna działalność obejmowała jak najszerszy obszar zarów-
no współczesnego życia, jak również historii miasta i jego ludzi. W tym 
krótkim podsumowaniu lat pierwszego dyrektora nie sposób wymienić 
wszystkich zdarzeń czy wystaw, które miały miejsce. Zabrakło tu wystaw 
z zakresu sztuki, a było ich wiele. Były to wystawy monograficzne i zbio-
rowe pokazujące twórczość kilku artystów o wspólnych lub wykluczają-
cych się teoriach i ideach oraz wystawy tematyczne. Wystawy pokazują-
ce twórców zagranicznych często o łódzkich korzeniach. 

W ramach współpracy zagranicznej i wymiany kulturalnej miast 
partnerskich organizowaliśmy wystawy pokazujące środowisko łódzkie 
w malarstwie lub grafice. 

Początkowo, kiedy jeszcze nie było galerii wystaw czasowych, wysta-
wy z zakresu sztuki, podobnie jak i pozostałe, aranżowane były we wnę-



176 | Antoni Szram. Wizje i konkrety 

trzach pałacowych, na ogół w dużej jadalni. Były to wystawy niewielkie, 
pokazujące bieżącą twórczość artysty; chcieliśmy w ten sposób zasy-
gnalizować, że i ten rozdział życia miasta jest obecny w muzeum. Przy 
dużych wystawach monograficznych, retrospektywnych jak na przykład 
Konstantego Mackiewicza, wchodziliśmy w mariaże z Biurem Wystaw 
Artystycznych. 

Ważnym etapem w realizacji programu z zakresu upowszechniania 
i badań nad sztuką łódzką było powołanie do życia galerii wystaw cza-
sowych pod nazwą Galeria Łódzka. Idea ta od momentu powołania mu-
zeum wiązała się nie tylko z miejscem, ale również polityką gromadzenia 
kolekcji i realizowania nakreślonego programu. Głównym założeniem 
programowym było upowszechnianie, promowanie, odkrywanie arty-
stów mieszkających za granicą, ale o łódzkich korzeniach, a rodowód ten 
wyznaczało: miejsce urodzenia, studia w łódzkiej Akademii Sztuk Pięk-
nych (dawniej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych), rodzina. 

Oficjalnego otwarcia galerii, jak to bywało w zwyczaju muzealnym, nie 
było. Natomiast na drukach towarzyszących wystawie – na okładce kata-
logu, plakacie, zaproszeniu – po raz pierwszy znajdujemy nazwę i znak 
graficzny Galerii Łódzkiej. Zaprojektował go wybitny łódzki artysta Janusz 
Wiktorowski. Logo miało firmować wszelkie druki wydawane przez galerię 
– katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery. Wydrukowane zostały też dla jej 
potrzeb papier firmowy i koperty. Znak graficzny też został wykorzystany 
do projektu znaczka do klapy oraz rzeźby, która miała stanąć przed osob-
nym wejściem do Galerii jako znak rozpoznawczy promujący nowe miej-
sce wystawiennicze27. W planach Galeria z czasem miała być osobnym 
bytem w strukturze muzeum i czynna miała być niezależnie od godzin 
otwarcia muzeum. Dlatego w budynku przyległym od strony fabryki do 
muzeum powstało osobne wejście do Galerii od ulicy Ogrodowej oraz 
niewielka szatnia ze stanowiskiem dla obsługi. Zarówno znaczek do kla-
py, jak i rzeźba nie zostały zrealizowane, a Galeria nigdy nie funkcjono-
wała jako miejsce niezależne. Szatnia została magazynem. Ponadto po 
latach okazało się, że budynek ten nie został przekazany muzeum i jest 
na podstawie umowy podnajmowany.

Kolejne wystawy firmowane przez Galerię Łódzką to m.in. wystawa 
Galeria trzech obrazów, wystawa prezentująca kolekcję plakatów pro-
jektowanych dla muzeum Plakaty Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz 

27	 M.	Filipowska,	Galeria łódzka,	„Miscellanea	Łódzkie”	2000,	nr	17,	s.	68.
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wystawa malarstwa Almagi – Aleksandry Gaganaszwili, artystki urodzo-
nej w Łodzi, a mieszkającej w Belgii, absolwentki PWSSP w Łodzi i ASP 
w Warszawie. Prace Almagi różnorodne w formie i treści zaaranżowane 
były w oryginalny sposób przez Envera Erola, który współpracował z mu-
zeum przy wielu wystawach. Wykorzystał on surowość podłogi górnej 
galerii, prezentując w niej takie obrazy, które wpisały się znakomicie w tę 
scenerię. 

Wystawa Almagi dała początek współpracy z różnymi instytucjami 
i placówkami kultury za granicą. Dzięki jej kontaktom na przykład z mu-
zeum w Louvain-la-Neuve w Belgii nawiązana współpraca zaowocowała 
wymianą i wieloma wystawami. Ponadto była też inspiracją do realiza-
cji wystaw artystów żyjących za granicą, a korzeniami związanymi z Ło-
dzią, którzy dzięki miejscu urodzenia bądź edukacji artystycznej zdobytej 
w tym mieście robili później kariery w świecie. 

Antoni Szram przywiązywał ogromną wagę do wymiany i współpracy 
z zagranicą, wychodząc z bardzo prostego i pospolitego założenia: „po-
dróże kształcą”. Zdobywanie wiedzy, doświadczenia na różnych polach 
i w oparciu o wzorce bardziej rozwiniętych wówczas krajów przynieść 
może tylko pozytywne rezulty.
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Mieczysław Kuźmicki

Muzeum Kinematografii i inne okolice kina1

Muzeum Kinematografii –  
najlepsza inicjatywa Muzeum Historii Miasta Łodzi

Antoni Szram

Wstęp

Zamierzam opisać proces tworzenia oraz funkcjonowania Muzeum Kine-
matografii w Łodzi w okresie, w którym w jego powstanie, a potem budo-
wanie i rozwój zaangażowany był Antoni Szram. Pomysłodawca, kreator, 
pierwszy dyrektor. On nie tylko doprowadził do formalnego powołania 
instytucji, ale kierując nią przez pierwsze, trudne, pionierskie lata, opra-
cował strategię, nakreślił kierunek i perspektywy. Jego czas to pierwsze 
14 lat muzeum (1986–2000) oraz to wszystko, co było przedtem, od po-
czątku lat 70., od momentu kiedy w artykułowanych przez niego lub w jego 
kręgu pomysłach na Łódź zaczyna pojawiać się także idea „muzeum histo-
rii filmu i dziejów łódzkiej szkoły filmowej”2, różnie zresztą wówczas po-
strzeganego, określanego i nazywanego. Czas muzeum, tego konkretnego 
muzeum, szczęśliwie trwa już przeszło 30 lat3. Jest to okres wystarczająco 
długi, by można było z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż instytucja 

1 Tytuł jest celowym nawiązaniem do publikacji Jana Jakuba Kolskiego Piotrkowska i inne 
okolice kina, Katowice 1998.

2 A. Szram, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świetle zagadnień zabytko-
wej architektury łódzkiej XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku: materiały sesji Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki, Łódź listopad 1971, red. T. Hrankowska, Warszawa 1973, s. 273.

3 Pierwsze 30 lat Muzeum Kinematografii minęło w 2016 r. W czasie kadencji Antoniego Szra-
ma (1986–2000) i następującej po niej mojej (2000–2014), jako datę narodzin muzeum i muzealne 
święto traktowaliśmy dzień 10 maja 1986 r., w którym po raz pierwszy otworzyliśmy muzeum dla 
publiczności w pałacu Scheiblera wystawą Reymont – Ziemia obiecana – Wajda.
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dobrze wpisała się w pejzaż Łodzi, Polski, Europy i świata. Mam prawo 
tak sądzić, bo oceniam działalność muzeum z pozycji najbliższego w tym 
obszarze działań współpracownika Szrama, mającego udział w opracowa-
niu idei muzeum, doprowadzeniu do jego powołania, a potem rozwoju, 
osiągnięć i sukcesów. Także tych potwierdzonych w różny sposób „certy-
fikatami”, takimi jak dyplomy, statuetki, medale przyznawane w ogólno-
polskich konkursach, a także za konsekwentnie prowadzoną działalność 
na rzecz ochrony przynależnego Polsce dziedzictwa kinematograficznego 
oraz na rzecz społeczeństwa. Nie bez znaczenia dla potwierdzenia wyso-
kiej pozycji muzeum są też indywidualne dokonania i osiągnięcia zespołu 
pracowników je współtworzących, otrzymywane przez nich (nas) gratyfi-
kacje, nagrody, odznaczenia, ordery i medale. 

Współpracowałem ze Szramem bez mała ćwierć wieku, zaś z Muzeum 
Kinematografii związany byłem przez 28 lat, będąc przez połowę tego 
okresu zastępcą dyrektora, a później szefem instytucji. Przypominam te 
fakty, bo one sprawiają, iż pisząc o muzeum, mogę powtórzyć za Karolem 
Irzykowskim, który publikując w 1924 roku swoje rozważania o filmie, 
powiedział: „Mogę nie czerpać ze źródeł, bo sam jestem źródłem”.4 Natu-
ralnie we właściwych proporcjach. 

Idea – pomysły na muzeum

Sztuka kina, kinematografii ma krótką historię liczoną od 28 grudnia 
1895 roku. Ale może właśnie dlatego najwcześniejsze pomysły na archi-
wizowanie kina, na traktowanie filmów jako obiektów, które powinny 
być chronione i zachowane, pojawiły się niemal równocześnie z pierw-
szymi pokazami filmowymi. 

Po raz pierwszy w dziejach potrzebę utworzenia „muzeum filmowego” 
sformułował Bolesław Matuszewski5 w opublikowanej w Paryżu w marcu 

4 K. Irzykowski, Dziesiąta muza, Warszawa 1960, s. 32. 
5 Bolesław Matuszewski (1856–1943). W latach 80. XIX w. przebywał w Paryżu, gdzie zafascyno-

wał się fotografią. Działał w stowarzyszeniu „LUX”, a od 1894 r. stał się jednym z członków założycieli 
Stowarzyszenia Muzeum Francuskiej Fotografii Dokumentalnej. W 1895 r. wraz z bratem Zygmuntem 
założył atelier fotograficzne w Warszawie Paryska Fotografia Lux Sigismond et Comp. Firma ist-
niała do 1908 r. W latach 1899–1904 był równocześnie właścicielem atelier fotograficznego „Benque” 
w Paryżu, w którym portretowano głównie aktorów teatralnych i śpiewaków. Niektóre źródła podają, 
że Matuszewski był jednym z operatorów firmy Lumière. Od 1896 r. fotografował i filmował różne uro-
czystości na dworze cara Mikołaja II. Według niektórych źródeł pełnił funkcję nadwornego fotografa 
cara Mikołaja II. Jest także autorem rozprawy La photographie animée, ce qu’elle est, ce qu’elle doit 
être (Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna), I wyd., Paryż 1898.
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1898 roku rozprawie Une nouvelle source de’l Historie (Création d’un 
Dépôt de Cinématographie historigue): Nowe źródło Historii (O za-
łożeniu Składnicy historycznej. Znalazły się tam między innymi suge-
stie, które z całą pewnością powinny zostać potraktowane jako pierwszy 
w dziejach postulat tworzenia muzeum filmu: „Nie miałby słuszności, kto 
by sądził, że wszystkie rodzaje dokumentów obrazowych, przychodzą-
cych z pomocą historii, mają swe miejsce w muzeach i bibliotekach. Na 
przykład […] fotografia nie posiada swego specjalnego działu […]. Przyj-
dzie jednak czas, kiedy ułożone zostaną w serie portrety ludzi, którzy 
wywarli silny wpływ na życie swej epoki. Będzie to jednak już tylko krok 
wstecz, zaś w chwili obecnej chodzi o to, by sprawę posunąć naprzód. 
W sferach oficjalnych została już przyjęta myśl utworzenia w Paryżu Mu-
zeum lub Składnicy Kinematograficznej […]. Żywa fotografia przestanie 
być wtedy sposobem zabijania czasu a stanie się przyjemną metod ba-
dania przeszłości […]”6. Wprawdzie te postulaty Matuszewskiego przy-
swojone zostały polskiemu czytelnikowi dopiero w 1955 roku, kiedy to 
staraniem Centralnego Archiwum Filmowego ukazało się ich tłumacze-
nie dokonane przez Bolesława Michałka, nie znaczy to, że idea nie była 
znana. W 1928 roku na łamach warszawskiego periodyku „Film” ukazał 
się obszerny artykuł Muzeum filmowe sygnowany R.W. Myślę, że kilka 
fragmentów z niego brzmi wystarczająco aktualnie i dzisiaj: „Muzeum 
filmowe. Film, mimo że od 30. lat zaledwie istnieje, oddaje nieocenione 
usługi ludzkości na coraz nowych polach. Wiedza zyskała w nim nie tylko 
nieocenionego popularyzatora, lecz także wielkiej wartości środek badań 
[…]. Już dziś widzimy filmy, na których treść składają się wyłącznie zdjęcia 
aktualne historycznej wartości, które zwłaszcza dla następnych pokoleń 
będą nieocenione […]. Dlatego wszystkie negatywy filmów aktualnych 
należy otoczyć opieką i zapewnić im warunki jak najdłuższego istnienia. 
W tym celu jak najrychlej należy stworzyć muzeum filmowe, które zajmie 
się zebraniem obecnie istniejących już negatywów cennych dla historii, 
kompletowaniem zdjęć aktualnych […] oraz ich racjonalnym przechowy-
waniem […] ratując tym samym bezcenny materiał dla historii”7. 

Mówienie, pomysły, a nawet próby realizacji muzeum filmowego 
w Łodzi sięgają lat 50. i 60. XX wieku.8 O jednej z takich inicjatyw piszą 

6 B. Matuszewski, Nowe źródło historii. [W:] Z. Czeczot-Gawrak, Bolesław Matuszewski 
i jego pionierska myśl filmowa, Warszawa 1980, s. 51–52

7 R.W., Muzeum filmowe,  „Film. Ilustrowany Kurier Kinematograficzny”, z dn. 26.02.1928
8 B. Stolarska, Filmowe oblicza Łodzi, „Powiększenie” 1988, nr 3. 
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autorzy książki Łódzkie kina. Od Bałtyku do Tatr: „W latach 60. pojawił 
się również pomysł, przychylnie przyjęty przez Prezydium Rady Narodo-
wej m. Łodzi, by powołać w naszym mieście Muzeum Sztuki Filmowej. 
W projekcie miała uczestniczyć PWSTiF im. L. Schillera oraz Wytwór-
nia Filmów Fabularnych. Ta ostatnia zgodziła się przekazać na ten cel 
dekoracje filmowe oraz elementy wystawy rekwizytów filmowych, która 
była prezentowana w jej gmachu. Muzeum miało być ulokowane przy 
ul. Piotrkowskiej 150/152, wraz z kinem Adria. Dochody z kina miały 
częściowo pokrywać koszty prowadzenia muzeum, które otrzymałoby 
również wsparcie z Naczelnego Zarządu Kinematografii”9. 

Pojawienie się w Łodzi Antoniego Szrama, a właściwiej mówiąc obję-
cie przez niego ważnej funkcji konserwatora zabytków m. Łodzi, znacz-
nie przyspieszyło myślenie, mówienie i działanie na rzecz utworzenia 
muzeum filmowego i nadania mu realnego kształtu. Równocześnie z for-
mułowaniem pomysłu na muzeum, który z całą pewnością można potrak-
tować jako autorski, oczywiste staje się dla niego szukanie zwolenników, 
sojuszników, a w dalszej perspektywie – realizatorów. Pierwszą płasz-
czyzną dyskusji i prezentacji pomysłu muzeum filmowego, oczywiście 
jako jednego z elementów szeroko traktowanego dziedzictwa kulturowe-
go miasta, były konferencje Rady Ochrony Dóbr Kultury Miasta Łodzi. 
Dokonano wówczas (w latach 1970–1972) analizy wybranych obiektów 
zabytkowej architektury pod kątem ich przydatności dla planowanych 
„inwestycji” artystycznych i kulturalnych, wśród których miedzy innymi 
zapisano: „[…] dawny pałac przemysłowca Karola Scheiblera przezna-
czony na ośrodek kultury filmowej (w ośrodku takim znalazłoby miejsce 
Muzeum Sztuki i Techniki Filmowej, archiwum filmowe ziemi łódzkiej, 
iluzjon)”10. Temat został również przedstawiony władzom administra-
cyjnym miasta. 17 listopada 1971 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Kultury i Sztuki Rady Narodowej m. Łodzi, podczas którego zaakcepto-
wane zostały główne kierunki działania w zakresie ochrony zabytków Ło-
dzi, a wśród nich zmianę użytkowników niektórych obiektów. Program 
Ochrony Zabytków w Łodzi staje się dokumentem po zatwierdzeniu go 
przez Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi w lipcu 1972 roku. Wśród 
wielu planów pojawia się też zamiar: „[…] w obiekcie przy pl. Zwycię-
stwa nastąpi odrestaurowanie wnętrz dawnego pałacu Scheiblera i utwo-

9 P. Kulesza, A. Michalska, M. Koliński, Łódzkie kina. Od Bałtyku do Tatr, Łódź 2015, s. 33.
10 Materiały z posiedzeń Rady Ochrony Dóbr Kultury Miasta Łodzi, Łódź 1975, s. 57–58.
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rzenie muzeum historii filmu i dziejów łódzkiej szkoły filmowej […]”11. 
W szczególny sposób został tu wprowadzony pierwszy, być może na tym 
etapie najważniejszy, sojusznik w działaniach na rzecz tworzenia muzeum. 
Szkoła filmowa12 w Łodzi istniała od 1948 roku i cieszyła się niekwestiono-
wanym autorytetem w kraju i na świecie. Jej wieloletnim rektorem (w la-
tach 1949–51 dyrektorem, w latach 1957–68 rektorem) był prof. Jerzy 
Toeplitz, wśród wykładowców byli uznani twórcy, między innymi Henryk 
Kluba i Wojciech Has, do słynnych wówczas absolwentów zaliczali się:  
Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Roman Polański, Kazimierz Kutz, błyskotli-
we kariery rozpoczynali Grzegorz Królikiewicz i Krzysztof Zanussi. 

Warto też podkreślić odwagę, z jaką trzydziestoletni historyk sztuki 
w swoim pomyśle łączy stare i nowe i z jaką pewnością siebie prezentu-
je ideę umieszczenia muzeum filmu w eklektycznych wnętrzach pałaco-
wych. Była to ta sama odwaga, jaką musiał wykazać się, przekonując nie 
tylko administrację, ale przede wszystkim własne środowisko historyków 
sztuki do traktowania w kategoriach zabytków budowli i obiektów z dru-
giej połowy XIX i początków XX wieku. A nie było to łatwe, zważywszy 
na tradycyjne „przywiązanie” wielu autorytetów do sztuki dawnej oraz 
podejrzliwe traktowanie filmu jako uzurpatora w gronie sztuk pięknych. 
Należało więc mądrze, cierpliwie i kunktatorsko prowadzić projekt, zbie-
rać wokół niego autorytety, szukać wsparcia i poparcia w różnych środo-
wiskach i na różnych szczeblach władzy: wykonawczej i decydenckiej. 

Jest więc naturalną poniekąd oczywistością, że kolejny pomysł wspie-
rający tę inicjatywę wychodzi ze środowiska szkoły filmowej.

Referat zatytułowany Łódź w obrazie fotograficznym i filmowym 
został zaprezentowany podczas sesji naukowej Wczoraj, dziś i jutro 
Łodzi (27–28 maja 1974) przez Jerzego Kotowskiego13. Postulował on 
utworzenie muzeum i ośrodka studiów nad Łodzią, a raczej jej obrazem 

11 A. Szram, Rzeczywisty sens…, s. 273. 
12 17 października 1948 r. ma miejsce  inauguracja Wyższej Szkoły Filmowej, która 3 stycznia 

1950 r. zostaje przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Filmową i otrzymuje prawa akademickie, 
12 stycznia 1958 r. po połączeniu z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną powstaje Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna i Filmowa im. L. Schillera, 1 stycznia 1970 r. nazwa zostaje zmieniona  na Państwową 
Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera.

13 Jerzy Kotowski (1925–1979) – reżyser filmów animowanych i oświatowych, pedagog. Po stu-
diach w Pradze związał się ze Studiem Filmów Lalkowych w Łodzi (późniejszy Se-Ma-For), zrealizo-
wał kilkadziesiąt filmów krótkometrażowych. Od 1953 r. był wykładowcą w PWSF w Łodzi. W latach 
1967–1968 był prodziekanem Wydziału Reżyserii, w okresie 1 maja – 31 sierpnia 1968 pełnił obo-
wiązki rektora uczelni, po czym od 1 września tego roku został jej prorektorem (do kwietnia 1971). 
W okresie 1 maja 1971–1972 był rektorem szkoły.
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zapisanym w fotografii, filmie i na nośniku elektronicznym. Miało to być 
muzeum, którego obiektem zainteresowania jest miasto Łódź, zaś me-
dium (obiektem muzealnym) są fotografie, filmy, zapisy magnetyczne. 
Ukierunkowanie zadań muzeum na miasto mogło być traktowane jako 
swego rodzaju trybut na rzecz tematu sesji; z pewnością łatwiej było 
przemycić ideę muzeum filmowego jako placówki pomocnej w bada-
niach nad historią i rozwojem miasta, szczególnie wobec braku specjali-
stycznego muzeum historii Łodzi. Znowu pojawia się obiekt przy placu 
Zwycięstwa jako lokalizacja planowanej instytucji muzealnej: „Miasto 
i region wzbogaciłyby się o placówkę ważną pod względem naukowym, 
kulturalnym i propagandowym […]. Inne wielkie miasta europejskie po-
siadają swoje muzea. U nas brak placówki, którą można by określić jako 
muzeum miasta Łodzi i regionu […]. Inicjatywa utworzenia proponowa-
nego ośrodka powinna zyskać poparcie zarówno łódzkich uczelni, Urzę-
dów Miasta i Województwa, jak również organizacji politycznych i spo-
łecznych. Siedzibą ośrodka mógłby być wydzielony dla tego celu jeden 
z byłych pałaców fabrykantów łódzkich – np. Pałac Scheiblera przy placu 
Zwycięstwa 2 [tak! – red.], posiadający wszystkie warunki niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania takiej placówki”14. 

Ledwie kilka dni później – 3 czerwca tego roku – temat muzeum filmu 
pojawił się podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Łódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej na temat: Analiza stanu obecnego oraz 
kierunki rozwoju kultury w Łodzi. W opublikowanych materiałach 
znajdujemy dwukrotnie wzmianki o inicjatywie i zamiarze utworzenia 
muzeum. W artykule programowym zatytułowanym tak jak temat posie-
dzenia znalazło się, najpierw w części 1.5. Sprawy ośrodka filmowego, 
stwierdzenie: „Na uwagę zasługuje także koncepcja utworzenia do roku 
1980 Łódzkiego Centrum Kultury Filmowej. Koncepcja programowa 
Centrum […] obejmuje: Kino Filmów Archiwalnych, Archiwum Filmowe 
i Fotograficzne Łodzi i Ziemi Łódzkiej, Muzeum Sztuki i Techniki Filmo-
wej, Bibliotekę Specjalistyczną i Pracownię”, częściowo powtórzone na-
stępnie w części 2.6. Muzea: „Ponadto rozważa się zrodzone z inicjatyw 
społecznych – projekty utworzenia Muzeum Prasy i Książki oraz Muzeum 
Techniki i Sztuki Filmowej”15. 

14 J. Kotowski, Łódź w obrazie fotograficznym i filmowym (Próba systematycznej analizy), 
[w:] Wczoraj, dziś i jutro Łodzi: materiały sesji naukowej wyższych uczelni (1974), red. W. Mi-
chowicz, Łódź 1979, s. 198–199.

15 „Biuletyn Informacyjny KŁ PZPR” 1974, nr 10, s. 33, 53–54.
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Już z tego, z konieczności dość skrótowo potraktowanego przeglądu 
formułowanych inicjatyw i pomysłów na muzeum filmowe, wyłania się 
oczywiste przeświadczenie, że musiało ono powstać. Było oczekiwane, 
przepowiadane, zapowiadane i nawet wskazywano na konkretną siedzi-
bę, choć pałac przy placu Zwycięstwa 1 był w tym czasie zajęty. Powinno 
było powstać, raczej prędzej niż później, skoro potrzebę jego istnienia 
widzieli już nie tylko „starożytni”, ale przede wszystkim władze admini-
stracyjne i polityczne Łodzi. No i najważniejsze: był pomysłodawca i ini-
cjator wystarczająco umocowany w urzędniczej hierarchii, aby skutecz-
nie zabiegać o jego powołanie. Miał po swojej stronie sojuszników w po-
staci części kadry dydaktycznej PWSFTViT, autorytety i wielu przyjaciół 
gotowych poprzeć ten jego pomysł.

Czas było szukać ludzi do roboty, czyli wdrożenia pomysłu w życie. 

Kultura filmowa w Muzeum Historii Miasta Łodzi

Moment powstania Muzeum Historii Miasta Łodzi to właściwy początek 
instytucjonalnych, oficjalnych starań i poczynań na rzecz samoistnego 
muzeum filmowego. I początek mojej obecności w tych działaniach. 
Udział w tworzeniu tego muzeum zaproponował mi Antoni Szram w po-
łowie 1974 roku, miałem więc sporo czasu na myślenie, na układanie 
swojej wizji naszego wspólnego, jak się potem okazało, dzieła. Kiedy zna-
lazłem się w zespole Muzeum Historii Miasta Łodzi dostałem pełną swo-
bodę w zakresie metod postępowania, a przede wszystkim opracowania 
strategii. Taktyką zajmował się najczęściej Szram, działając tak, jak w da-
nym momencie było najkorzystniej, najefektywniej, a czasami też naj-
efektowniej dla sprawy. Musieliśmy opanować kilka ważnych obszarów. 
Za najważniejsze uznaliśmy pozyskiwanie zbiorów z jednoczesnym pre-
cyzyjnym określeniem ich charakteru i zakresu, bo to kolekcje definiują 
i charakteryzują każde muzeum. Poszerzany był zespół współpracowni-
ków (dość wolno, zgodnie z możliwościami finansowymi i potrzebami) 
oraz zespół doradców, akolitów i sympatyków. W tym najwcześniejszym 
okresie byli to w pierwszym rzędzie profesorowie Szkoły Filmowej: 
wspomniany już doc. Jerzy Kotowski, historyk kina prof. dr Władysław 
Jewsiewicki, doc. Lesław Bajer i młodzi twórcy związani z Warsztatem 
Formy Filmowej z Józefem Robakowskim i Ryszardem Waśko na czele. 
Nie bez znaczenia dla raczkujących muzealników było oficjalne wspar-
cie ze strony ówczesnego rektora szkoły doc. Stanisława Kuszewskiego. 
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Z pewnością do grona sympatyków czy nawet orędowników zaliczał się 
mój uniwersytecki promotor prof. Bolesław W. Lewicki. Oczywiście ten 
krąg się zmieniał: jedni odchodzili, bo zmieniali zajęcie, inni umierali, do-
chodzili nowi. Ale do samego końca naszej wspólnej pracy uznawaliśmy, 
że w kręgu naszych mentorów muszą znajdować się nazwiska i autoryte-
ty z najwyższej półki.

Film, sztuka i technika filmowa były obecne w działaniach muzeum 
od pierwszej wystawy, od Ulicy Piotrkowskiej otwartej 17 listopada 
1975 roku.

Lata następne to okres wytężonej pracy na rzecz wieloaspektowego 
tworzenia podwalin pod muzeum filmu, a najważniejsze było pozyskiwanie 
zbiorów oraz traktowane równie poważnie szeroko rozumiane upowszech-
nianie i popularyzacja. W równej mierze kultury filmowej ze specjalnym 
podkreśleniem łódzkich tradycji filmowych (a nie jest przesadą, jeśli powie 
się, ze wówczas było to najważniejsze miejsce na filmowej mapie Polski), 
co planów i zamierzeń muzeum. Po to, aby wiedza o jego powstawaniu, 
o istnieniu inicjatywy unikatowej w kraju, rozchodziła się możliwie sze-
roko i daleko i wywoływała pozytywne konotacje. A w ślad za nimi szły 
darowizny, oferty zakupu interesujących obiektów czy całych kolekcji, na 
przykład wielki zbiór plakatów filmowych z lat 50. i 60. albo programów 
filmowych i kinowych począwszy od schyłkowych lat XIX wieku. 

W pierwszej połowie 1976 roku dokonał się jeden z najważniejszych 
aktów na drodze do budowania muzeum. Doprowadziliśmy do podpisa-
nia porozumienia o współpracy między Muzeum Historii Miasta Łodzi 
a Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. 
Najważniejszym zapisem zawartym w porozumieniu był ten o współpra-
cy obu instytucji przy organizacji Działu Filmowego w MHMŁ. Jednym 
z kroków prowadzących do tego celu – przekazanie przez szkołę znajdu-
jących się w jej posiadaniu zbiorów eksponatów z zakresu techniki filmo-
wej i prefilmowej. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej i po dekrecie z 13 listopada 1945 roku o utworzeniu PP „Film Polski” 
(upaństwowieniu kinematografii) zaczęło się, najpierw w Krakowie, a na-
stępnie w Łodzi, gromadzenie kopii filmowych, archiwaliów i wszelkiej 
profesjonalnej (a często i amatorskiej) aparatury filmowej, której nie mog- 
li posiadać prywatni przedsiębiorcy, a tym bardziej obywatele. Znaczna 
część tych zbiorów z kopiami filmowymi na czele trafiła do utworzonego 
w 1955 roku Centralnego Archiwum Filmowego w Warszawie, przemia-
nowanego następnie na Filmotekę Polską, Narodową, by w końcu zostać 
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Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Ale część zbiorów, 
szczególnie te ilustrujące rozwój techniki filmowej, pozostała w szkole, 
stając się zalążkiem czegoś w rodzaju zakładowego muzeum. I właśnie ten 
zasób, w skład którego wchodziło kilkadziesiąt obiektów: latarnie magicz-
ne, drewniany czteroobiektywowy mutoskop, zabawki optyczne, modele 
stroboskopów, kamery filmowe nieme i dźwiękowe, projektory radzieckie 
i przejęte z Niemiec jako zdobycz wojenna, sprzęt laboratoryjny, apara-
ty fotograficzne, a także bardzo zdezelowana, ale piękna jako mebel duża 
szafa grająca z kompletem wałków16 z zapisanymi melodiami, przeszedł na 
własność muzeum. Razem z innymi pozyskanymi w różny sposób pamiąt-
kami, zabytkami i archiwaliami filmowymi dał początek kolekcji przyszłego 
Muzeum Kinematografii. Wzbogacało się ono dzięki szeroko prowadzonej 
penetracji środowisk kolekcjonerskich, antykwariatów, zasobów studiów 
filmowych i wytwórni. Trafiały też plakaty filmowe z przedsiębiorstw dys-
trybuujących filmy (nowe) oraz od projektantów, którzy pokazywali je 
z okazji muzealnych wystaw. Pierwszą taką wystawą-darowizną były pla-
katy Jakuba Erola (1979), kolejną liczącą ponad 60 prac kolekcja Milana 
Grygara z Pragi, pokazana na wystawie w 1980 roku. 

W tym też pionierskim czasie dyrektor Szram podjął decyzję o pozyska-
niu dla muzeum fotoplastykonu. Najstarsi łodzianie pamiętali, że kiedyś 
był taki obiekt w Łodzi, który niestety do naszych czasów nie dotrwał. Nie 
znałem jego losów i nie pamiętałem go, bo w Łodzi pojawiłem się w 1967 
roku. Próbowaliśmy go wówczas poszukiwać, ale jedyne, co udało się usta-
lić, to fakt, że najprawdopodobniej został on zdemontowany i fizycznie uni-
cestwiony. Jeden z kolekcjonerów pokazywał mi nabyty na jednym z łódz-
kich rynków zestaw okularów charakterystycznych dla tego urządzenia – 
podwójny wizjer z obiektywami w drewnianej obudowie. 

Efekt naszych starań o fotoplastykon dla Łodzi przeszedł oczekiwania. 
Pierwszym obejrzanym czynnym obiektem był ten w Muzeum Techni-
ki w Warszawie, zresztą niezbyt interesujący i z oczywistych względów 
poza zasięgiem. Ale już właściciel prywatnego fotoplastykonu mieszczą-
cego się w Alejach Jerozolimskich 51 był skłonny pozbyć się go za dość 

16 Szafa grająca została poddana konserwacji. Powłokę drewnianą (mebel) oczyścili i odnowili 
pracownicy PP PKZ, natomiast wnętrze – mechanizm obracający wałki uruchamiany monetą lub 
żetonem – odnowił pracownik Muzeum Historii Miasta Łodzi Jerzy Pietrowski (pracował w muzeum 
od jego początków do odejścia na emeryturę w 2000 r.). Klasyczna „złota rączka”, domorosły artysta, 
autor mechanicznych szopek, którego „odkrył” Antoni Szram podczas konkursu Folklor Robotniczej 
Łodzi i oczywiście zatrudnił w muzeum z wielkim pożytkiem dla wszelkich prowadzonych prac wy-
magających odrobiny znajomości mechaniki.
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wygórowaną cenę, zważywszy na to, iż obiekt był poddany przeróbkom 
psującym jego oryginalną konstrukcję. Wtedy okazało się, że świat jest 
mały. Zgłosili się do nas właściciele kwiaciarni położonej w centrum Kielc 
przy ulicy Sienkiewicza. Okazało się, że na zapleczu ich lokalu stoi nie-
czynny, ale w pełni sprawny oryginalny fotoplastykon wykonany przez 
firmę Augusta Fuhrmanna. Do tego mają jeszcze około 50 zestawów 
przezroczy na szklanych płytkach ilustrujących najbardziej atrakcyjne 
i egzotyczne miejsca na świecie. I chcą się tego pozbyć za rozsądną, 
możliwą do zaakceptowania cenę. Po pierwszym rekonesansie i mojej 
entuzjastycznej relacji na temat obiektu odbyło się jeszcze wyjazdowe 
muzealne konsylium w Kielcach, z udziałem dyrektora Szrama i – w roli 
doproszonego eksperta – Jerzego Kotowskiego ze Szkoły Filmowej. Po 
sprowadzeniu eksponatu do muzeum, oczywiście rozłożonego na części 
przez ekipę muzealnych konserwatorów, jak ich miał zwyczaj tytułować 
dyrektor, naprawdę „złotych rączek”, został on poddany konserwacji. 
Obudowę czyścili, uzupełniali i lakierowali pracownicy PKZ-ów, mecha-
nizm uruchamiali nasi muzealni konserwatorzy ze wspomnianym Jerzym 
Pietrowskim na czele. Fotoplastykon został umieszczony w jednym z po-
mieszczeń w zaadaptowanych podziemiach pałacu Poznańskiego i tkwił 
tam aż do momentu, kiedy Muzeum Kinematografii usamodzielniło się 
i zabrało go do pałacu Scheiblera. Zdążył „zagrać” w słynnym Vabanku 
Juliusza Machulskiego, później w nieco mniej znanym filmie Kanalia To-
masza Wiszniewskiego.

Uroczyste otwarcie fotoplastykonu w muzeum w dniu 22 stycznia 
1979 roku odnotowane zostało powszechnie jako jedno z wydarzeń cha-
rakteryzujących nowe formy działalności17. Dla zespołu pracującego na 
rzecz muzeum filmowego jeszcze jednym powodem do satysfakcji było 
uruchomienie w tym samym czasie kameralnej profesjonalnej salki kino-
wej, również w podziemiach. Eksploatowaliśmy ją dość intensywnie za-
równo dla publiczności, jak i dla siebie. Wyposażona została w przenośną 
aparaturę projekcyjną 35 milimetrów, bo tylko taką tam udało się zamon-
tować z uwagi na dość ograniczone parametry sali i kabiny projekcyjnej. 
Mieliśmy jednak wszystko to, co powinno być w prawdziwym kinie, na-
wet trzystopniowy gong sygnalizujący początek seansu. Oczywiście eks-
ponat przyniesiony z kina Popularne przy ulicy Ogrodowej 18, dawnej 
stołówki Zakładów I.K. Poznańskiego, później Teatru Popularnego, dziś 

17 A.M., Bez konwencji, „Odgłosy” 1979, nr 5.
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sklepu. Z tego samego kina przyszedł też kinooperator Józef Trociński, 
etatowy pracownik muzeum, który pomagał w rozlicznych działaniach na 
rzecz zbierania eksponatów i budowania prestiżu przyszłego muzeum. 
Ale przede wszystkim wyświetlał filmy. Kiedy już mieliśmy profesjonalne 
kino, mogliśmy realizować sporo pokazów, zapraszać gości, organizować 
wieczory poświęcone wybranym twórcom. W ramach takiej działalności 
odbyły się między innymi monograficzne pokazy twórców związanych 
z WFO: Karola Marczaka, Mieczysława Vogta, Zbigniewa Bochenka, 
Edwarda Pałczyńskiego, Konstantego Gordona, Władysława Wasilew-
skiego. We współpracy z Ośrodkiem Kultury NRD w Warszawie zorga-
nizowany został przegląd niemieckich filmów z okresu ekspresjonizmu. 
Kino muzealne przeżywało swoje wielkie dni w okresie „Solidarności”. 
Staraliśmy się pokazywać sobie i naszym gościom nowości, filmy niedo-
stępne albo trudno dostępne. Przez całą noc sylwestrową 1980/81 pusz-
czany był film Robotnicy’80. Mieliśmy ciche porozumienia z dystrybu-
torem państwowym na projekcje nowości, szczególnie polskich, nawet 
tych, które nie miały jeszcze oficjalnej zgody na dystrybucję kinową, ko-
rzystaliśmy też z archiwum Szkoły Filmowej. Oczywiście wiele obrazów 
dokumentalnych czy animowanych z łódzkich wytwórni towarzyszyło in-
nym muzealnym działaniom, najczęściej wystawom, nie tylko filmowym.

Zbiory, kolekcje, ich odnajdywanie i pozyskiwanie dla muzeum przez 
cały czas tworzenia mocno nas absorbowały, ale wiedzieliśmy, że bez 
nich nie zbudujemy muzeum. 

Równie ważna była działalność wystawiennicza. Wytworzyła się trady-
cja, nie wiem czy samoistnie, czy może stymulował tym dyrektor Szram, 
że problematyka związana z historią filmu pojawiała się przynajmniej raz 
w roku na dużej ekspozycji muzealnej oraz w kilku mniejszych, mniej 
spektakularnych przedsięwzięciach. Wynikało to po pierwsze z braku 
przestrzeni wystawienniczych w pałacu, gdzie trwały remonty, a do wol-
nych, dostępnych sal ustawiały się kolejki z innymi nie mniej ważnymi 
dla historii miasta tematami. No i na początku było nas tylko dwoje fil-
moznawców po UŁ, przypisanych do pracy dla przyszłej autonomicznej 
instytucji: Anna Godlewska i ja.

Pierwszą taką ekspozycją była wystawa Zenon Wasilewski (1903–
1966). Karykatura, film, malarstwo przygotowana we współpracy 
z SMFF „Se-Ma-For” w Łodzi. Przypomniana została sylwetka jednego 
z pionierów polskiego powojennego filmu animowanego, przez całe za-
wodowe życie związanego z łódzkim studiem. Eksponaty na wystawę 
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zostały wypożyczone z Se-Ma-Fora, z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (Wasilewski projektował sztandar I Dy-
wizji Piechoty im. T. Kościuszki). Scenariusz wystawy: Marcin Giżycki; 
realizacja plastyczna: Teresa Klink, Bogusław Kobierski, Mikołaj Dawi-
dziak; komisarz: Mieczysław Kuźmicki; redakcja katalogu: Anna Godlew-
ska; projekty graficzne zaproszenia, plakatu, katalogu: Janusz Wiktorow-
ski. Otwarcie wystawy nastąpiło 17 listopada 1976 roku. Dla nas była to 
pierwsza poważna samodzielna lekcja wystawiennictwa. Nawiązaliśmy 
wówczas kontakty z plastykami, z którymi wielokrotnie potem współpra-
cowaliśmy, podobnie jak z kolegami filmowcami.

W następnym roku powstała wystawa Od Jana Skarbka Malczewskie-
go do naszych dni. 60 lat kontaktów filmowców polskich i radzieckich 
przygotowana jako trybut wobec polityki, w 60. rocznicę rewolucji paź-
dziernikowej. Wystawa była elementem większej całości, opisanej w in-
nym miejscu, dlatego skupię się tylko na wystawie. Staraliśmy się, idąc 
tropem prof. Władysława Jewsiewickiego, zilustrować temat przewodni 
wystawy w możliwie atrakcyjny sposób. Uczynił to projektant i aranżer 
Enver Erol, naszym zadaniem było dostarczenie wyboru dokumentów 
i ilustracji. Cieszyliśmy się, bo na wystawie znalazły się między innymi nie-
znane, niepublikowane portrety kilku polskich operatorów filmowych pra-
cujących w przedrewolucyjnej Rosji, a później w ZSRR. Druki do wystawy: 
zaproszenie, plakat, katalog, opracował graficznie Jakub Erol.

Kolejne spektakularne przedsięwzięcia to, poza wspomnianym otwar-
ciem fotoplastykonu i uruchomieniem kina, udział w wystawie stałej 
Z dziejów Łodzi.

Nasza część nazywała się Łódź filmowa, zajmowała cztery wydzielone 
pomieszczenia w podziemiach pałacu, sąsiadowała bezpośrednio z fotopla-
stykonem i salką kinową. Przygotował ją zespół pracowników muzeum, 
wówczas powiększony o takie osoby jak: Barbara Błaszczyk, Mirosław Boru-
siewicz, Aleksander Kurycki, Jerzy Rudzki, Józef Trociński i oczywiście Anna 
Godlewska (redakcja katalogu) i Mieczysław Kuźmicki (scenariusz wysta-
wy). Do grona konsultantów zaproszeni zostali stale z nami współpracujący 
prof. W. Jewsiewicki i doc. J. Kotowski oraz dr Maciej Łukowski. Aranżację 
plastyczną wystawy we wnętrzach adaptowanych według projektu Stani-
sława Cuchry-Cukrowskiego przygotowali: Krystyna Wilczkowska, Bogumił 
Galewicz i Andrzej Kwieciński, część dużych powiększeń fotograficznych 
wykonał Andrzej Pukaczewski, a komisarzem był Bronisław Sadurski.
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Dla scharakteryzowania wystawy posłużę się autocytatami z pisanej na 
gorąco relacji dla „Kalejdoskopu”: „[…] przedstawiony został ciąg wyda-
rzeń od momentu wynalezienia kinematografu po współczesność. W la-
pidarnej […] formie pokazano dzieje myśli ludzkiej prowadzącej do […] 
pierwszego publicznego pokazu filmowego. Wstępem do właściwego te-
matu są więc eksponaty z okresu przedhistorycznego kina, od pierwszych 
prób uchwycenia i przedstawienia ruchu, poprzez wynalezienie latarni 
magicznej, próby stworzenia aparatów imitujących ruch, wynalazek fo-
tografii i stereofotografii. Wśród eksponatów są […] latarnie magiczne, 
czterowglądowy drewniany mutoskop, modele aparatów do naśladowania 
ruchu […] stereoskop z zestawem przeźroczy […]. W dalszej części wy-
stawy przedstawione zostały najważniejsze momenty z pionierskiego okre-
su kina, z uwzględnieniem oczywiście łódzkich perypetii X Muzy. Sylwetki 
braci Antoniego i Władysława Krzemińskich, twórców pierwszego stałego 
kina na ziemiach polskich, stanowią początek, od którego w 1899 roku 
zaczął się pochód filmu przez ekrany kin łódzkich […]. Wybór programów, 
afiszów, zamieszczanych w codziennej prasie ogłoszeń reklamowych sta-
nowi […] tło dla eksponatów ilustrujących rozwój techniki kinematogra-
ficznej. Wśród tych […] znajduje się kamera »Oko« konstrukcji Kazimierza 
Prószyńskiego, ręczne kamery z lat przed I wojną światową oraz kolek-
cja projektorów filmowych na taśmę 35 mm jak i inne szerokości taśmy  
(16 mm, 9,5 mm) […]. Tworzeniu się i funkcjonowaniu łódzkich wytwór-
ni filmowych i instytucji pokrewnych, pracujących dla potrzeb kinemato-
grafii, poświęcony jest kolejny fragment ekspozycji […]. Wystawę zamyka 
temat Łódź w filmie. Przypomniano tu pierwsze filmy o Łodzi […] oraz 
dwie ekranizacje Ziemi obiecanej […]. Miarą uznania dla tego ostatnie-
go [Andrzeja Wajdy – red.] stał się istny zalew nagród przyznanych mu 
na krajowych i międzynarodowych festiwalach […] między innymi Grand 
Prix […] na MFF w Moskwie w 1975 roku”18. 

Oddanie łodzianom i gościom stałej ekspozycji muzealnej 20 lipca 
1979 roku kończyło, rzec by można, etap raczkowania Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, a dla zespołu przygotowującego muzeum filmowe dawało 
solidną podbudowę dla kolejnych ruchów. Było ewidentną manifestacją, 
potwierdzeniem istnienia na mapie Łodzi i kraju problematyki filmowej 
domagającej się swojej szerszej reprezentacji. 

W następnym roku na zaproszenie muzeum przyjechała z Pragi do 
Łodzi duża ekspozycja techniki filmowej. Wystawę Ujarzmienie ruchu 

18 M. Kuźmicki, Łódź filmowa (ekspozycja muzealna), „Kalejdoskop” 1979, październik.
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przygotował zespół Narodowego Muzeum Techniki (Národní Technické 
Muzeum) z własnych, bardzo bogatych zbiorów. Publiczność mogła zo-
baczyć szereg wynalazków służących do rejestracji i odtwarzania ruchu, 
zarówno w postaci oryginałów, jak i powiększonych dla celów dydak-
tycznych kopii i modeli. Jednym słowem to wszystko, co poprzedzało 
wynalazek braci Lumière, a jako deser oryginalną ich kamerę. Otwarcie 
wystawy w kwietniu 1980 roku połączone zostało z wystawą plakatów 
Milana Grygara i było doskonałą lekcją historii kina dla wszystkich. Nas 
utwierdzało w celowości działań podejmowanych pod okiem i nadzorem 
Antoniego Szrama, zmierzających w stronę Muzeum Kinematografii.

Pozostając jeszcze przy wybranych działaniach wystawienniczych, chciał-
bym dodać, że to właśnie wtedy zaczęły się nasze międzynarodowe kontak-
ty. W 1981 roku złożyliśmy rewizytę kolegom z Pragi. Pokazaliśmy wystawę 
Plastyka polskiego filmu animowanego prezentującą najciekawsze pro-
jekty scenograficzne, dekoracje, plany zdjęciowe, kukiełki i lalki – dzieła 
wybranych twórców ze wszystkich polskich studiów animacji: z Łodzi, Biel-
ska-Białej, Warszawy i Krakowa. Plastycznie wystawę opracowali artyści 
z łódzkiej PWSSP Jerzy Treliński i Tadeusz Śliwiński. Wernisaż odbył się 
w Pradze 9 listopada 1981 roku, jej demontaż i transport powrotny do Łodzi 
w grudniu, tydzień przed wprowadzeniem stanu wojennego! Uczestniczyli 
w wernisażu twórcy oprawy plastycznej, scenarzyści Anna Godlewska i Mie-
czysław Kuźmicki i naturalnie dyrektor muzeum Antoni Szram. Realizacja 
wystawy przyniosła nam bardzo bogate zbiory, bowiem znaczną część po-
kazywanych materiałów i obiektów otrzymaliśmy w darze, część zakupili-
śmy. Ta sama wystawa, w nieco zmienianej, dostosowanej do odmiennych 
wnętrz aranżacji, została potem pokazana w Sofii w Ośrodku Informacji 
i Kultury Polskiej (luty 1983), w Warnie na III Światowym Festiwalu Filmów 
Animowanych (październik 1983), w Belgii w Musée Louvain-la-Neuve (li-
stopad–grudzień 1984), w Berlinie i Lipsku w Ośrodkach Informacji i Kultu-
ry Polskiej (1985), w Musée-Chateau d’Annecy z okazji Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Animowanych, Francja (czerwiec–sierpień1985).

Były też jej następne prezentacje, już pod szyldem autonomicznego 
Muzeum Kinematografii: w Poznaniu z okazji IX Ogólnopolskim Festi-
walu Filmów i Widowisk dla Dzieci (styczeń–luty 1986) i w Zagrzebiu 
w Muzeum Sztuki Użytkowej (Muzej za Umjetnost i Obrt, czerwiec 1986) 
z okazji 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych.

Kończąc przegląd wybranych wystaw filmowych realizowanych w Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, koniecznie muszę wspomnieć jeszcze dwie, 
którymi właściwie żegnaliśmy się z miejscem i kolegami. 
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Najpierw otwarta została we wnętrzach Galerii Łódzkiej ekspozycja 
Nowe nabytki Muzeum Kinematografii (W kręgu techniki filmowej) 
– wernisaż 4 kwietnia 1984 roku. Wystawa była w pewnym sensie prze-
łomem, bo wtedy zostało po raz pierwszy tak szeroko przedstawione logo 
i inne elementy graficznej identyfikacji Muzeum Kinematografii. Opracował 
je pod koniec 1983 roku Jerzy Treliński i przez następne kilkadziesiąt lat 
(do listopada 2015 roku) towarzyszyło wszelkim muzealnym poczynaniom, 
dużym, mniejszym i zupełnie drobnym publikacjom, znalazło się w filmach, 
na plakatach, w książkach. W niektórych partnerskich portalach interneto-
wych funkcjonuje zresztą nadal, świadcząc o przywiązaniu do tradycji. 

Wtedy też nazwa „Muzeum Kinematografii – oddział Muzeum Historii 
Miasta Łodzi” pojawiła się zgodnie ze stanem formalnym, czyli statutem 
Muzeum Historii Miasta Łodzi nadanym Zarządzeniem nr 34/83 Prezy-
denta Miasta Łodzi z dnia 22 października 1983 r. 

Wystawie aranżowanej przez sprawdzony i doświadczony tandem: 
Treliński-Śliwiński towarzyszył skromny folder informacyjny. Skromny 
edytorsko, ważny programowo. Znalazły się w nim deklaracje programo-
we nowego muzeum. Dyrektor Antoni Szram napisał: „Głównym ośrod-
kiem przemysłu kinematograficznego jest Łódź. Tu rozwijano badania fil-
moznawcze i kontrastujące z nimi prace warsztatowe mistrzów łódzkiej 
szkoły filmowej. Na uniwersytecie naucza się historii filmu, kulturoznaw-
stwa i socjologii kina; rejestruje wartości twórczości filmowej w świecie 
współczesnym. Dzieło wszystkich legło u podstaw idei utworzenia Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi […] najważniejszym osiągnięciem ubie-
głego roku w historii kultury naszego miasta były pozytywne przemiany 
w sferze ochrony zabytków kultury materialnej łodzian, a specjalne ko-
rzyści w upowszechnianiu sztuki filmowej; w sensie materialnym – utwo-
rzenie instytucji: Muzeum Kinematografii. Obecnie podejmujemy kroki 
zmierzające do »zaopatrzenia muzeum« w niezbędne eksponaty […] 
apelujemy o zgłaszanie nam najoryginalniejszych pamiątek, wszystkich 
oznak historii kina, mówiąc wprost, dążymy do zgromadzenia elemen-
tów, które będą potrzebne w chwili czystego tworzenia monograficznych 
wystaw filmowych. Nasza polityka powinna przynieść znaczny plon ma-
terialny i naukowy, jakiego można by sobie życzyć. Wierzymy, że czas 
wystawy pracuje na korzyść Muzeum Kinematografii w Polsce”19. 

19 A. Szram, [Inc.: Muzeum historii filmu…], [w:] Nowe nabytki Muzeum Kinematografii 
(W kręgu techniki filmowej): [folder wystawy], red. A. Godlewska, Łódź 1984.
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Pozwolę sobie też na uzupełnienie i rozwinięcie, które znalazło się 
obok manifestu dyrektora muzeum: „Usytuowanie Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi stanowi prostą konsekwencję kilku faktów o trudnym do 
przecenienia znaczeniu teraz i w dającej się przewidzieć przyszłości. Za-
liczyć do nich nożna […] te: 

– koncentracja na skalę niespotykaną w kraju zjawisk tworzących 
współczesną kulturę filmową […] pionierska w Polsce i jedna z pierw-
szych w Europie idea utworzenia muzeum techniki filmowej zrodzona 
w latach 50-tych w ówczesnej Wyższej Szkole Filmowej; brak dotąd in-
stytucji dokumentującej życie filmowe kraju w całej gamie jego aspektów 
[…]. Gdyby pokusić się o lapidarne określenie miejsca, w którym znajdu-
je się Muzeum Kinematografii, można byłoby stwierdzić, że jest ono mię-
dzy Muzeum techniki a Filmoteką, albo między panopticum a świątynią 
sztuki, albo między graciarnią a salonem. W takich bowiem aspektach ja-
wiło się zawsze i jawi się dotąd kino – przedmiot zainteresowań muzeum 
i zarazem podmiot nobilitujący fakt jego powstania”20. 

Z wystawą, a właściwie jej otwarciem związany jest pewien zabawny 
dziś epizod, mianowicie ingerencja cenzury w jej kształt. Każdy druk, pu-
blikacja, film, książka czy wystawa przed dopuszczeniem do rozpowszech-
niania (dla wystawy jest to wernisaż) musiały mieć akceptację Urzędu 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Wystawy zwykle dostawały zgodę 
(pieczątkę) „w ciemno”, na podstawie formalnego zgłoszenia od organiza-
tora wystawy. Tym razem jednak przyszedł przedstawiciel urzędu i zakwe-
stionował jeden z eksponowanych archiwalnych plakatów – plakat zapo-
wiadający polski film Ponad śnieg z 1929 roku. Bo na plakacie wydruko-
wane było antybolszewickie hasło, jako że część akcji filmu rozgrywa się 
w czasie wojny 1920 roku. Wtedy zasłoniliśmy ten napis sztrajfą z nowym 
logo Muzeum Kinematografii i wystawa mogła zostać otwarta. 

Ostatnią wystawą zrealizowaną w grudniu 1985 roku pod szyldem 
Muzeum Kinematografii – Oddziału MHMŁ była jubileuszowa ekspozycja 
40 lat kinematografii w Polsce Ludowej. 

Współorganizatorami poza muzeum byli: Naczelny Zarządu Kinema-
tografii, Filmoteka Polska, Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów „Zespoły 
Filmowe”. Zrealizowana została w oparciu o pomysł, iż z każdego roku 
wybrany został jeden film fabularny i jeden krótkometrażowy. Wybór ty-
tułów został skonsultowany z ekspertami, z instytucji współorganizują-

20 M. Kuźmicki, Muzeum kinematografii – czym być powinno, [w:] Nowe nabytki...
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cych oraz Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, ze względu na presti-
żowy (częściowo polityczny) charakter przedsięwzięcia. Konsultantami 
wystawy byli między innymi: Henryk Kluba (rektor PWSFTViT), Maciej 
Łukowski (dyrektor WFO), Roman Witek (dyrektor Filmoteki Polskiej). 
Jednym z istotnych elementów wystawy była prezentacja nagród i wy-
różnień, jakie otrzymały filmy i ich twórcy, oraz wybranych dokumentów. 
Zostały pokazane dyplomy, statuetki, medale wypożyczone zarówno od 
twórców filmowych, jak studiów filmowych, zespołów, wytwórni. Spe-
cjalne życzenie wyraził Andrzej Wajda, którego kilka tytułów znalazło się 
na wystawie: udostępnił wszystkie swoje nagrody, łącznie z pamiątkową 
cegłą przyznaną mu przez krytyków filmowych za Człowieka z marmu-
ru, z zastrzeżeniem, że muszą być prezentowane w komplecie, bez po-
działu na poszczególne tytuły. Co oczywiście spełniliśmy, mając do dyspo-
zycji oba poziomy galerii.

Wernisażowi towarzyszyła specjalna inscenizacja przygotowana przez 
studenta reżyserii PWSFTViT Macieja Szelachowskiego z udziałem studen-
tów Wydziału Aktorskiego. W wernisażu uczestniczyli między innymi Jerzy 
Kawalerowicz, przewodniczący NZK Jerzy Bajdor, liczni twórcy filmowi.

Realizacja wystawy: Mieczysław Kuźmicki i Antoni Szram – komisarze (ku-
ratorzy); Tadeusz Śliwiński i Jerzy Treliński – oprawa plastyczna oraz druki 
(plakat, folder) według projektu Jerzego Trelińskiego. Współpracował cały 
niemal ówczesny zespół Muzeum Kinematografii i wielu pracowników MHMŁ. 

W towarzyszącym wystawie folderze zatytułowanym Łódź w czter-
dziestoleciu kinematografii polskiej znalazły się informacje prezentu-
jące stan posiadania i historię Łodzi filmowej, a także oficjalny wniosek 
w sprawie powołania Muzeum Kinematografii w Łodzi o charakterze au-
tonomicznym, podpisany przez Antoniego Szrama. Można w nim było 
przeczytać: „Obecny rok – jubileuszowy 40-lecia kinematografii w Polsce 
Ludowej jest także rokiem dziewięćdziesięciolecia kina w ogóle. Oba te 
fakty skłaniają nas do podjęcia starań o uzyskanie samodzielności orga-
nizacyjnej dla Muzeum Kinematografii i uczynienia z oddziału placówki 
o charakterze ogólnopolskim, rozszerzając zakres działania merytorycz-
nego gromadzenia zbiorów i ochronę materialnych obiektów związanych 
z funkcjonowaniem sztuki filmowej. Wypełniona zostanie w ten sposób 
luka wynikająca z faktu, iż poza Filmoteką Polską kolekcjonującą przede 
wszystkim dzieła sztuki filmowej – filmy – nie ma w polskim muzealnic-
twie instytucji specjalistycznej, która statutowo upowszechnia wartości 
narodowej kultury filmowej, gromadzi pamiątki i przedmioty umożliwia-
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jące tworzenie sztuki filmu i pokazuje szerokiej publiczności »świat elek-
troniczny« telewizji i kina”21.

Jakkolwiek zaprezentowany obraz niektórych działań – pozyskiwania 
zbiorów czy realizacji wystaw – wydaje się dość oczywisty i mało skom-
plikowany, to dopiero świadomość całego szeregu innych poczynań może 
pełniej ukazać skalę problemów, jakie należało przez te pierwsze 10 lat roz-
wiązać. No i pełniej uświadomić wyjątkową, inspirującą i stymulującą rolę 
dyrektora Antoniego Szrama, tym bardziej że miał on na głowie i barkach 
znacznie więcej spraw niż tylko starania o Muzeum Kinematografii.

Ale bliższa koszula ciału, więc trzymając się chronologii, wracam do 
początków.

Decyzja o powołaniu w strukturze MHMŁ Działu Kultury Filmowej i Te-
atralnej z dniem 1 stycznia 1977 roku miała w pewnym sensie znaczenie 
fundamentalne dla dalszych poczynań. Dział pod moim kierownictwem 
uzyskał dużą samodzielność i autonomię, zwłaszcza w zakresie gromadze-
nia zbiorów, a także opracowywania i wypracowywania najpierw modelu, 
a potem struktury nowej placówki. Nas zespół powiększał się, dochodzi-
li kolejni pracownicy, niektórzy na krótko, inni przeszli potem do pałacu 
Scheiblera. Do wcześniej wymienionej „pionierskiej” dwójki doszli w róż-
nym czasie: Aleksander Kurycki, Bożenna Jędrzejczak, Barbara Błaszczyk 
(jej działką był teatr), Mirosław Borusiewicz (dość krótko byliśmy razem), 
Marek Strąkowski, Krystyna Wągrowska (później Zamysłowska), Tomasz 
Komorowski, Jan Huszcza, Ewa Degórska; współpracował z nami w tym 
czasie też Jerzy Rudzki, najczęściej jako komisarz wystaw. 

Do kręgu sympatyków, ale lepiej powiedzieć mentorów i rzeczników, 
tworzenia Muzeum Kinematografii dołączają prof. Maria Kornatowska 
i reż. Grzegorz Królikiewicz, związani z ruchem DKF-ów Zygmunt Ma-
chwitz i Janusz Bujacz, a przede wszystkim dr Maciej Łukowski22, niezwy-
kle aktywny na wielu polach filmoznawca, reżyser filmowy, publicysta, 
historyk kina, organizator imprez i festiwali. W dużej mierze za sprawą 

21 A. Szram, Wniosek w sprawie powołania Muzeum Kinematografii w Łodzi o charakte-
rze autonomicznym, [w:] Łódź w czterdziestoleciu kinematografii polskiej, red. B. Jędrzejczak, 
Łódź 1985.

22 Dr Maciej Łukowski (1947–1990) – absolwent filmoznawstwa na UŁ, redaktor naczelny i dy-
rektor WFO, wykładowca PWSFTViT, w latach 1979–1982 dyrektor Wydziału Kultury UMŁ. Autor 
artykułów i książek o filmie dokumentalnym, oświatowym, przyrodniczym, etnograficznym. Jego 
dorobek obejmuje około 140 publikacji, 43 filmy (w tym filmy o Łodzi i łódzkich twórcach), ponad 
200 odcinków audycji TV. Z jego inspiracji narodził się w 1980 r. trwający do dziś Festiwal Filmów 
Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.
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jego administracyjnych decyzji, które mógł podejmować jako magistracki 
urzędnik, udało się sfinalizować plany przejęcia pałacu Scheiblera. Należał 
do ludzi o zdecydowanych poglądach, decyzje podejmował rozważnie, ale 
szybko i konsekwentnie dążył do ich realizacji. Antoni Szram znalazł w nim 
partnera, który nie bał się ryzyka, a wiele pomysłów i idei dotyczących Mu-
zeum Kinematografii twórczo rozwinął i wzbogacił. Z pewnością jego au-
tentyczne wspieranie naszych starań i zaangażowanie w usamodzielnienie, 
a potem rozwój instytucji, pozwala postrzegać go jako patrona, mentora 
i współtwórcę. Wiele z proponowanych przez niego inicjatyw miało swoje 
dalsze życie z naszym muzealnym udziałem. Tak było z wymyślonym przez 
niego Festiwalem Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. 
Począwszy od drugiej edycji w 1983 roku muzeum było nie tylko partne-
rem, ale miejscem realizacji wystaw, spotkań, sesji naukowych i popular-
nych, zresztą współpraca z Festiwalem nie skończyła się ani z Maciejem 
Łukowskim ani z odejściem Antoniego Szrama z Muzeum Kinematografii.

Z pewnością jedną z ważniejszych inicjatyw w zakresie upowszech-
niania kultury filmowej, które zainspirował Maciej Łukowski, był cykl 
pokazów filmowych Film oświatowy – prezentacje autorskie. Począt-
kowo organizowały go: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów, Towarzystwo Przyjaciół 
Łodzi i Muzeum Kinematografii – oddział MHMŁ. Pokazy i spotkania 
z autorami odbywały się jeden raz w miesiącu w kinach Wisła, Tatry, 
a także ŁDK, MHMŁ i Muzeum Kinematografii. Każdemu pokazowi to-
warzyszył drukowany folder – mała monografia prezentowanego twór-
cy oraz drukowane zaproszenie według projektu Jerzego Trelińskiego. 
Teksty do folderów pisali najczęściej Maciej Łukowski i inni redaktorzy 
z WFO oraz pracownicy muzeum Bożena Jędrzejczak i Marek Strąkow-
ski. Pierwsze spotkanie z cyklu odbyło się 10 stycznia 1983 roku w kinie 
Wisła, pokazano na nim filmy w reżyserii Marka Koterskiego. Ostatnie 
miało miejsce 8 stycznia 1990 roku w kinie Tatry i był to pokaz z okazji 
jubileuszu 40-lecia WFO – Nagrody festiwalowe ostatnich lat. Łącznie 
w ramach cyklu zrealizowano około 60 spotkań; pozostała po nich spora 
biblioteczka monografii twórców, najczęściej związanych z WFO.

Na pewno też z inspiracji Macieja Łukowskiego wspartej odważną decy-
zją Antoniego Szrama było upublicznienie nazwy „Muzeum Kinematografii” 
jeszcze w maju1982 roku, na długo przed oficjalnym dokumentem powo-
łującym oddział. Stało się to przy okazji sesji naukowej Osobowość twór-
cza w pałacu przy ulicy Ogrodowej 15 (współorganizatorzy: Instytut Teorii 
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i Historii Filmu i Telewizji PWSFTViT, Muzeum Kinematografii – Oddział 
MHMŁ). Referaty wygłosili między innymi prof. dr hab. Władysław Jewsie-
wicki, prof. dr hab. Zbigniew Czeczot-Gawrak, doc. dr Maciej Łukowski, 
doc. Ryszard Koniczek, dr Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Materiały z sesji 
ukazały się w osobnej publikacji wydanej przez Instytut Teorii i Historii 
Filmu i Telewizji PWSFTViT i Muzeum Kinematografii – Oddział MHMŁ: 
Osobowość twórcza (film oświatowy), Łódź 1982, red. Maciej Łukowski.

Czas, jaki upłynął między 1 stycznia 1977 a 22 października 1983, czyli 
między Działem Kultury Filmowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi a od-
działem MHMŁ o nazwie Muzeum Kinematografii, wypełniały też starania 
i zabiegi formalno-administracyjne oraz kampania informacyjna. Na pewno 
istotna była konferencja środowiskowa branży filmowej 21 marca 1980 
roku, na której przedstawiono założenia programowe i zamiar utworzenia 
Muzeum Kinematografii jako kontynuacji dotychczasowych działań w tym 
zakresie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele (najczęściej dyrek-
torzy) wytwórni filmowych, wśród nich Piotr Holwek z WFF i Bogusław 
Kuzio z Se-Ma-Fora, Włodzimierz Rekłajtis z WFD, ze Szkoły Filmowej 
przyszli Henryk Kluba i Maria Kornatowska, dyrektor Filmoteki Polskiej 
Roman Witek, przedstawiciel Naczelnego Zarządu Kinematografii, dyrek-
tor Wydziału Kultury UMŁ i dyrektor Antoni Szram. Nasza idea uzyskała 
pełne poparcie oraz deklarację wspierania starań i współpracy przy reali-
zacji wielu przedsięwzięć, a także powiększaniu zbiorów.

Rozmawialiśmy wtedy z naszymi gośćmi o Muzeum Kinematografii, 
choć na początku drogi nie było przesądzone, jak ma się nazywać nasze 
muzeum. Pojawiały się różne propozycje, ale zwyciężyła „kinematogra-
fia”. Nieskromnie muszę wziąć część sukcesu na siebie, bo od początku 
mojej pracy w muzeum chciałem, aby właśnie tak nazywała się nasza 
instytucja. Argumentów za było aż nadto: w tym słowie, w jego znacze-
niach kryje się naprawdę wiele zjawisk, spraw, problemów, wydarzeń 
składających się na kulturę filmową narodu. A więc zarówno sfera bardzo 
szeroko rozumianej produkcji filmów, dystrybucji i popularyzacji, sfera 
odbioru i refleksji, nauczania i edukacji. A także bliskich nam – doku-
mentacji i archiwizowania nie tylko kopii, ale wszystkiego, co gromadzi 
się wokół realizacji obrazu filmowego. 

„Do najważniejszych zadań muzeum kinematografii należy dokumenta-
cja, ochrona i upowszechnianie wszelkich przejawów kultury filmowej na 
ziemiach Polski od okresu przedfilmowego po współczesność […]. Jako 
sprawę pierwszorzędnej wagi potraktować należy ochronę tych składni-
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ków dzieła filmowego, które z reguły przestają istnieć w momencie jego 
zafunkcjonowania. Są to z jednej strony elementy dekoracji, scenografii, 
niektóre rekwizyty czy kostiumy, z drugiej zaś, funkcjonujące na innych 
zasadach, elementy wyposażenia technicznego. Ochrona istniejących jesz-
cze zabytków techniki filmowej jest jednym z głównych zadań muzeum”23. 

Wspierały nas, nie do końca może świadomie, dawne i nowe instytu-
cje z tym słowem w nazwie: Centralny Urząd Kinematografii, Naczelny 
Zarząd Kinematografii, Komitet Kinematografii, tak samo jak Tajemnice 
i sensacje małej kinematografii24. 

W tym też czasie Filmoteka Narodowa zaczęła do nazwy dodawać 
„Muzeum Sztuki Filmowej”, niejako decydując za nas, czego powinniśmy 
się trzymać. 

Pierwszy etap budowania Muzeum Kinematografii domagał się god-
nego finału. I dostał: Zarządzenie nr 42/85 z dnia 18 grudnia 1985 roku 
w sprawie utworzenia Muzeum Kinematografii w Łodzi i nadania mu 
statutu, z mocą od 1 stycznia 1986 roku, które w porozumieniu z Mini-
strem Kultury i Sztuki Kazimierzem Żygulskim podpisał w zastępstwie 
prezydenta Miasta Łodzi wiceprezydent Lech Krowiranda. Załącznikiem, 
niewymienionym wprawdzie w zarządzeniu, był pałac Karola Scheiblera 
przy pl. Zwycięstwa 1 do zasiedlenia od zaraz.

Odchodziliśmy z macierzystego muzeum na swoje: zespół pracowni-
ków (nieliczny, doświadczony, zahartowany), sympatycy i kibice (niestali, 
ale zawsze wspierający, nie tylko moralnie), mentorzy (nieliczni, dlatego 
cenni) – wszyscy pod wodzą, obok niego, albo za nim – doktora dyrektora 
Antoniego Szrama. On nominację dyrektorską miał od 1 września 1985 
roku i mógł nie tylko symbolicznie oczekiwać nas z otwartymi rękami 
w otwartych drzwiach pałacu.

Muzeum Kinematografii w Łodzi25

Zasiedlaliśmy swoją nową, docelową siedzibę wiosną 1986 roku (angaże 
do Muzeum Kinematografii dostaliśmy z dniem 1 kwietnia). Nastąpiły 

23 M. Karbowiak, Jakie ma być muzeum X muzy?, „Głos Robotniczy” 1980, nr 98.
24 Cykl 34 odcinków programu telewizyjnego zrealizowanych przez Macieja Łukowskiego w la-

tach 1980–1983.
25 Więcej o Muzeum Kinematografii w Łodzi: o zbiorach, zespole, różnorakich działaniach, 

a także o historii siedziby, pałacu Scheiblera, znajdzie czytelnik w publikacji zbiorowej przygoto-
wanej z okazji 25-lecia muzeum: Filmowy pałac ziemi obiecanej, red. Ewa M. Bladowska [i in.],  
t. 1–2, Łódź 2011.
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zwykłe w takich momentach działania, z których wiele urastało do rangi 
wydarzeń. Transport rzeczy, przede wszystkim eksponatów muzealnych. 
Należało je przewieźć, znaleźć miejsce czasowego przechowania, zacho-
wać przy tym porządek, aby móc się w tej masie poruszać. Od początku 
wiedzieliśmy, że niezależnie od pogody, stanu naszego nowego obiektu, 
potrzeb remontowych, konserwatorskich, osobowych i wszystkich in-
nych możliwych i niemożliwych do wyobrażenia – nie możemy zaprze-
stać działalności podstawowej muzeum.

Zabraliśmy trochę mebli i innych „gratów” ułatwiających życie, ale na 
początek mieliśmy jeden telefon, kilka maszyn do pisania, podniszczone 
podesty po starych ekspozycjach.

Mieliśmy świadomość, że bacznie przyglądają nam się nie tylko przy-
jaciele i zwolennicy, ale nie brakuje i tych, którym nie podobała się kolej-
na fanaberia Szrama, jego – okupiony wielkim wysiłkiem – ale przecież 
sukces. Dlatego wiedzieliśmy, on nam to najlepiej uświadamiał i wpajał 
w każdy sposób, że sukces jest najlepszym sposobem na malkontentów 
i niedowiarków, ale i decydentów, którzy chętnie pokazują się w świetle 
kamer i spotykają z ludźmi znanymi. Chciał takiego działania, żeby o Mu-
zeum Kinematografii było głośno w Łodzi, Polsce, świecie.

Wejście do pałacu to jeszcze nie otwarcie muzeum, dlatego potrzebny był 
akcent. I taki akcent nastąpił. Skorzystaliśmy z poprzednich doświadczeń, 
zaowocowały kontakty, dobra opinia. Zaprosiliśmy Andrzeja Wajdę, który po 
poprzednich naszych wystawach wiązał nadzieje z nowym muzeum. 

10 maja 1986 roku wystawą Reymont – Ziemia obiecana – Wajda, 
pierwszą we własnej siedzibie, uroczyście otworzyliśmy Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi. Wystawa została zbudowana w oparciu o ekspozycję, któ-
rą reżyser przygotował dla Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmo-
wych: Andrzej Wajda. 30 filmów z lat 1954–1985 (prezentacja w DKF 
KWANT w Warszawie, 24 marca 1986 roku). Została ona uzupełniona 
przez niego o nowe materiały (około 30 dodatkowych fotografii i rysunków 
z jego archiwum; ich spis, który mam do dziś w swoim archiwum, liczy kil-
kadziesiąt pozycji) oraz archiwalia pozyskane przez muzealników związane 
z realizacją najbardziej „łódzkiego” z wszystkich filmów – Ziemi obiecanej.

Doszły więc fotografie i werki z planu dokumentujące pracę ekipy 
filmowej i scenograficzną adaptację wnętrz pałacu Scheiblera autor-
stwa Andrzeja Wacha, projekty kostiumów do filmu autorstwa Barbary 
Ptak oraz wybrane kostiumy z zasobów Wytwórni Filmów Fabularnych 
w Łodzi, wybrane dokumenty z okresu realizacji filmu w Łodzi, polskie 
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i zagraniczne plakaty do filmu, druki ulotne reklamujące film. Plakat do 
wystawy przygotował Tadeusz Piechura, który również uczestniczył, ra-
zem z Tadeuszem Śliwińskim i Jerzym Trelińskim, w aranżacji wystawy 
w trudnych, reprezentacyjnych wnętrzach pałacu. Ponieważ jedynymi 
możliwymi do wykorzystania przestrzeniami okazały się sale parteru, 
gdzie ściany pokrywają boazerie, tapety i tkaniny, projektanci zapropo-
nowali szklany stelaż zbudowany pośrodku każdej sali, ustawiony na 
czerwonym chodniku. A na krawędziach chodnika w równych odstępach 
leżały małe prostokątne lusterka, co dawało z daleka wrażenie rozłożonej 
taśmy filmowej z perforacją. Po drugiej stronie lusterek starym zwycza-
jem znajdowało się zdjęcie gwiazdy, oczywiście Andrzeja Wajdy. W pew-
nym momencie ktoś z widzów „odkrył” ten żart i potem mistrz musiał 
podpisywać setki lusterek. Czynił to, jak zauważyłem, z dużym zaangażo-
waniem i przejęciem. Ale najpierw te lusterka musieliśmy przygotować 
własnoręcznie – najwięcej natrudził się nasz młody fotograf Tomasz Ko-
morowski26, bo to przez niego wykonane czarnobiałe zdjęcie znalazło się 
na lusterku. W wernisażu uczestniczył oczywiście Andrzej Wajda oraz 
członkowie ekipy filmu, wśród których byli: projektantka kostiumów 
Barbara Ptak, kierownik produkcji Barbara Pec-Ślesicka, II kierownik 
produkcji Kazimierz Sioma, dekorator wnętrz Maciej Putowski, liczni 
asystenci i współpracownicy, a między nimi konsultanci filmu: dr Anto-
ni Szram, Małgorzata Laurentowicz i Wojciech Walczak. Wystawa spo-
tkała się z doskonałym odbiorem, oceniono wydarzenie jako najlepsze 
możliwe otwarcie Muzeum Kinematografii. Otwierając wystawę Andrzej 
Wajda życzył muzeum: „[…] aby było muzeum prawdziwym, to znaczy 
takim, które będzie dokumentować nie tylko historię filmów, które po-
wstały i znalazły się na ekranach, ale i tych zatrzymanych, nieukończo-
nych, czy wręcz niezrealizowanych. Muzeum, które spróbuje dotrzeć do 
źródeł, odkłamać oficjalne zapisy i relacje oparte często na gazetowych 
notatkach”27. Warto dodać, że w tym czasie przekazał do muzeum kolek-
cję zagranicznych plakatów do swoich filmów, a także rzeźbę – rekwizyt 

26 Tomasz Komorowski, fotograf dokumentalista, pracę rozpoczął jeszcze w MHMŁ w kwietniu 
1984 r. Współtwórca Muzeum Kinematografii, pracował tam do lipca 2015 r., kończąc w tym czasie 
specjalistyczne studia w PWSFTViT, gdzie zrobił doktorat i habilitację i gdzie teraz jest profesorem. 
Dla muzeum oddał nieocenione usługi zarówno jako fotograf, jak i specjalista z zakresu historii foto-
grafii, kamer filmowych, a także jako montażysta wystaw swoich i kolegów, realizowanych w kraju 
i za granicą. 

27 M. Kuźmicki, Muzeum Kinematografii – nowe zjawisko w obszarze kultury filmowej Ło-
dzi i kraju, „Kronika miasta Łodzi” 1993, nr 2, s. 114. 
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z filmu Człowiek z marmuru. Wykonany przez artystę plastyka prof. 
Adama Romana z ASP w Warszawie gipsowy (imitujący marmur) posąg 
Mateusza Birkuta z rysami odtwarzającego go aktora Jerzego Radziwiło-
wicza. Nadal stoi w muzeum przed wejściem do sali kina Kinematograf.

Dla uświadomienia i podkreślenia, jak wielką wagę przywiązywał dy-
rektor Szram do inauguracji swojego kolejnego muzeum, przytoczę jego 
konkluzję z wstępu do katalogu wystawy: „[…] najpierw Ulica Piotr-
kowska Rynkowskiej animowała ruch Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
może Ziemia obiecana Reymonta objawi Muzeum Kinematografii wiele 
rzeczy z tej magmy, jaką jest życie duchowe; bowiem wielkie dzieła są 
uniwersalne”28.

Ale święto się skończyło i zaczęły schody, a raczej problemy ze scho-
dami, dachem, ścianami, wodą przesiąkającą ściany, ogrzewaniem, toale-
tą z jednym oczkiem, brakiem rynien i rur odprowadzających wodę. Jak 
również brakiem żyrandoli i nawet żarówek w wielu pomieszczeniach. 
A największym problemem – brak powierzchni. Wiedzieliśmy, a gdyby 
ktoś zapomniał, miał nad głową dyrektora-konserwatora, który przed laty 
wpisał obiekt do rejestru zabytków, że wnętrza z zachowanym historycz-
nym wystrojem to świętość i niewiele da się w nich zrealizować. Zaś 
wnętrza na piętrze często nie miały podłóg, no i musiały pomieścić zbiory 
i ludzi. Do pałacu przylegała wozownia, podzielona na boksy z osobny-
mi wejściami zamykanymi wielkimi wrotami i nadawała się doskonale 
na garaże lub magazyny materiałów budowlanych albo wielkogabaryto-
wych eksponatów, na przykład profesjonalnych projektorów filmowych 
i reprojektora. I tak była przez wiele lat używana, a umieszczony tam 
reprojektor używany w łódzkiej WFF przy produkcji filmów fabularnych, 
na przykład w scenach jazdy samochodem, kiedy trzeba było pokazać 
jakieś ruchome tło, stoi do dziś. Tyle że nie w garażu i nie w wozowni, 
a w dolnym holu kina. Raz wstawiony musiał tam pozostać, przechodząc 
odyseję prac adaptacyjnych, pogłębianie, konstruowanie schodów i win-
dy, burzenie ścian działowych – jednym słowem przebudowę wozowni na 
kino, hol wejściowy z szatnią i toaletami oraz galerię wystaw czasowych 
na piętrze. Musiał zostać, bo nie mieścił się w żadnych nowych otworach 
wejściowych. Ale to zdarzyło się później. Teraz, żeby realizować wystawy 
w muzeum, należało zastanowić się, od czego zacząć. Solidny budowni-

28 A. Szram, Wajda w Muzeum Kinematografii’86, [w:] Andrzej Wajda 30 filmów z lat 
1954–1985 / Reymont – Ziemia obiecana – Wajda: [katalog wystawy], Łódź 1986.
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czy zaczyna od fundamentów, poeta od dymu z komina29. Dyrektor Szram 
zaczął pogłębiać fundamenty i adaptować strychy, kładąc nowy dach 
i poprawiając przy okazji urodę kominów. Zamarzyło mu się też podnie-
sienie jakości całego obiektu. Stare pokrycie dachu blachą ocynkowaną, 
potem wielokrotnie łatanego papą, smołą i lepikiem, postanowił zastąpić 
blachą miedzianą, która w tym czasie była ściśle i surowo reglamento-
wana, podobnie jak wiele innych materiałów i dóbr, na które trzeba było 
mieć przydział. Blachę, z której wykonane zostały również rynny, rury 
spustowe i parapety zewnętrzne, załatwił Józef Niewiadomski30. Nota-
bene pałac nigdy wcześniej nie miał obróbek blacharskich wykonanych 
z blachy miedzianej.

Obie części poddasza po adaptacji, w czasie której zlikwidowano m.in. 
wtórne ścianki działowe postawione w czasie, kiedy były tam mieszka-
nia, oczyszczono i uzupełniono belki stropowe, założono nowe podbicie 
sufitów, położono nowe podłogi i doprowadzono ogrzewanie, stały się 
galeriami. W jednej części, położonej od strony zachodniej pozostawiono 
oczyszczone ceglane ściany, dlatego otrzymał on roboczą nazwę „strychu 
czerwonego”, natomiast po stronie wschodniej pozostały tynki, stąd na-
zwa „strych biały”. Strychy były dość intensywnie eksploatowane, miedzy 
innymi tam odbywały się spotkania autorskie, realizowany był ogólnopol-
ski program telewizyjny red. Iwonny Łękawy i Adama Kaczanowskiego 
Zbliżenia, czyli to i owo o filmie, pokazywane były wystawy. Przez kil-
ka pierwszych lat istnienia muzeum, zwłaszcza w trakcie prac konser-
watorskich w salach parteru i prac budowlanych w podziemiach, była to 
jedyna powierzchnia wystawiennicza w pełni umożliwiająca prezentację 
różnych wystaw, zarówno plastyki, jak i fotografii, scenografii czy rekwi-
zytów filmowych. To w tych przestrzeniach pokazano kilka ważnych, 
interesujących ekspozycji. Jeszcze przed pełną adaptacją prezentowali 
się tam twórcy z kręgu „Konstrukcji w procesie” (1990), potem wysta-

29 Budowałem na piasku
 I zawaliło się.
 Budowałem na skale
 I zawaliło się.
 Teraz budując, zacznę
 Od dymu z komina.
   Leopold Staff, Podwaliny 
30 Józef Niewiadomski – polityk, wówczas (od 12 listopada 1985 r. do 17 lipca 1986 r.) minister 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej, wcześniej m.in. wiceprezydent (1977–1978) 
i prezydent Łodzi (1978–1985), w latach 1986–1989 – I sekretarz KŁ PZPR, radny Rady Miejskiej 
w Łodzi (2002–2006)
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wy swoje mieli między innymi Adam Macedoński 1000 lat państwa pol-
skiego (1990), Grzegorz Małecki Scenografia z Ziemią obiecaną w tle 
(1991) czy wystawa poświęcona wybitnemu gruzińskiemu artyście kina 
i plastykowi Siergiejowi Paradżanowowi (1992).

W odnowionej przestrzeni ceglanego strychu koledzy muzealnicy 
Tomasz Komorowski i Piotr Wandachowicz rozpoczęli działalność arty-
styczną pod znaną skądinąd nazwą „Firma Portretowa”. Pozostały serie 
zdjęć – portretów między innymi Leona Niemczyka i Daniela Olbrych-
skiego wykonanych przez Tomasza Komorowskiego oraz kilkadziesiąt 
portretów różnych osób autorstwa Andrzeja Września. 

W tym samym czasie co prace na strychach kopane były podziemia. 
Pałac był wprawdzie podpiwniczony, ale głębokość podziemi wynosząca 
około 140–180 centymetrów sprawiała, że miały one co najwyżej zna-
czenie gospodarcze, zwłaszcza że mieściła się tam również lokalna ko-
tłownia. Przyłączenie pałacu łącznie z budynkiem dawnej stajni, gdzie 
przez kilka pierwszych lat mieściła się Szkoła Muzyczna, do miejskiej 
sieci cieplnej też było do zrealizowania i oczywiście zostało zrobione. 
Podziemia po pogłębieniu o mniej więcej 80 centymetrów zostały przy-
stosowane do pełnienia funkcji wystawienniczych z przeznaczeniem na 
wystawy czasowe. W części umieszczony został minibar, doskonale speł-
niający swoją rolę nie tylko w czasie wernisaży i spotkań, ale pozwalający 
na uruchomienie rodzaju salonu artystycznego. Salon artystyczny w piw-
nicy, w surowych, minimalistycznych wnętrzach, choć architektonicznie 
przypominających w części przynajmniej neogotyk, udekorowanych za-
leżnie od okoliczności fotografiami albo fotosami filmowymi, plakatami, 
grafiką albo malarstwem, wolno stojącymi eksponatami (kamery, pro-
jektory, kopiarki, wielkie reflektory) – była to przecież jedna z naszych 
galerii wystawienniczych – naprawdę miał klimat i nastrój. Odpowiedni 
do pokazów filmowych, spotkań z reżyserami, scenarzystami, aktorkami 
i aktorami, muzykami, scenografami, plastykami. Naturalnie tu kończyły 
się wszystkie muzealne wernisaże, otwarcia i zamknięcia naszych lub 
współorganizowanych festiwali filmowych, tu zawiązywały się przyjaź-
nie, bywały też ubijane interesy. W tych przestrzeniach pojawiali się go-
ście spotkań sylwestrowych, które przez kilka lat pod egidą dyrektora 
muzeum były organizowane dla przyjaciół i środowiska. Muszę dodać, 
że choć nie zaliczam się do wytrawnych balowiczów, wspominam ta-
kie sylwestrowe spotkanie, kiedy toasty wznosiłem i wychylałem razem  
z Wojciechem Hasem i szczęśliwy jestem, bo tego wspomnienia i prze-
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życia nikt mi nie odbierze. Jednym słowem: Szram starał się integro-
wać środowisko, bo tak postrzegał jedną z misji Muzeum Kinematografii, 
poza tym lubił i umiał to robić. 

Jeśli z tego fragmentu mojego opisu pierwszych lat w pałacu Sche-
iblera wyłania się obraz pewnego chaosu czy, mówiąc delikatniej, nie-
uporządkowania, chcę zapewnić, że tak właśnie było. Wszystko działo się 
jednocześnie, w dość karkołomnym tempie. Musieliśmy adaptować sie-
dzibę do pełnienia (rozlicznych!) funkcji muzeum, co już było przedsię-
wzięciem karkołomnym, ale też prowadzić normalną działalność. W tym 
pierwszym, pionierskim etapie, bezpośrednio po inauguracji zrealizowa-
no kilka wystaw i przedsięwzięć, które owocowały potem w różnoraki 
sposób, a przede wszystkim budowały markę instytucji.

Do zespołu zaczęli dołączać kolejni pracownicy, a do grona mentorów 
jako postać wtedy dla nas najważniejsza dołączył prof. Jerzy Toeplitz. Został 
pierwszym przewodniczącym pierwszej Rady Muzealnej Muzeum Kinema-
tografii (zwanej wtedy Radą Naukową). Dał nam swój autorytet, ale też pa-
miętaliśmy, że był orędownikiem powołania autonomicznego muzeum filmo-
wego takiego jak nasze, o czym mówił w referacie Archiwistyka filmowa 
w służbie wiedzy o filmie, wygłoszonym na seminarium z okazji 30-lecia 
Filmoteki Polskiej 15 kwietnia 1985 roku: „I wreszcie […] sprawa Muzeum 
Filmowego. Od lat się mówi o Muzeum Filmowym w Łodzi, ale jeszcze do 
tej pory muzeum się nie narodziło. Nie mówię, żeby takie muzeum było ko-
niecznie w Warszawie, może być w Łodzi, ale gdzieś musi być”31. 

Z pewnością jedną z ważniejszych była wystawa Dźwięk i projektor, 
przypominająca 60. rocznicę filmu dźwiękowego, wpisująca się zresztą 
w cykl działań podjętych przez muzeum dla przypomnienia tego wyda-
rzenia. Początkiem działań był „Artur” – muzealna nagroda wymyślona 
z tej okazji i wręczona po raz pierwszy na XII Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni. Pomysł nagrody i jej nazwa odnosząca się 
do postaci Artura Rubinsteina to dzieło Antoniego Szrama, związanie jej 
z filmem dźwiękowym i w konsekwencji wyróżnienie na festiwalu filmu 
Szkoła kochanków (sfilmowanej przez Krzysztofa Tchórzewskiego ope-
ry Mozarta Cosi fan tutte) to był pomysł prof. Toeplitza32. 

Wystawa została przygotowana przez Jacka Cybusza (scenariusz), za-
aranżowana przez Jerzego Trelińskiego i Tadeusza Śliwińskiego, otwarta 

31 J. Toeplitz, Archiwistyka filmowa w służbie wiedzy o filmie, „Iluzjon” 1985, nr 2.
32 Więcej o nagrodzie w rozdziale Kronika...
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17 grudnia 1987 roku. Otwarciu towarzyszyła oficjalna premiera kilku-
minutowego żartu filmowego, zrealizowanego na taśmie 8 milimetrów 
w konwencji filmu niemego, w którym w postać głównego bohatera wcie-
lił się pozyskany dla projektu Jonasz Parking (prywatnie Antoni Szram). 
Autorami filmu byli koledzy z muzeum. 

Niewiele później – 29 lutego 1988 roku – otwarta została wystawa 
Wojciech Has, która stała się wydarzeniem pamiętanym przez wiele lat. 
Scenariusz wystawy opracowała Krystyna Kuczyńska (kolejny „naby-
tek” muzealny), aranżacji dopełnił zespół pod wodzą Anny Bobrowskiej- 
-Ekiert, związanej z łódzkimi teatrami jako scenograf i kostiumolog. Wy-
stawa prezentowana była we wnętrzach parteru z zachowanym zabytko-
wym wystrojem, który tym razem bardzo pomógł w zbudowaniu specy-
ficznego klimatu znanego wszystkim miłośnikom jego kina. Była to pełna 
monografia twórcy pokazująca i opowiadająca o wszystkich jego filmach, 
zaaranżowana z wykorzystaniem rekwizytów, fragmentów scenografii, 
dużej liczby kostiumów filmowych. Jak również projektów scenograficz-
nych, projektów kostiumów, osobistych pamiątek, dyplomów i nagród, 
jakie jego filmy otrzymały na świecie.

Wernisaż był spektaklem obmyślonym przez dyrektora muzeum z jego 
udziałem. Do muzeum wchodziło się nowym wejściem, niedawno wyko-
nanym i uruchomionym otworem drzwiowym w dobudówce od strony 
placu Zwycięstwa. Przechodziło się dalej tymczasowym mostkiem zawie-
szonym nad wykopem do podziemi – to jest to miejsce od strony wschod-
niej, gdzie teraz są schody prowadzące z parteru do podziemi. W wej-
ściu czekał „staruszek portier” (znany z piosenki z filmu Pożegnania), 
naturalnie Szram z patriarchalną wówczas brodą, w uniformie przypo-
minającym mundur oficera marynarki, w okrągłej czapce mundurowej 
z napisem „portier”. Towarzyszyła mu piękna dziewczyna, jedna z miss 
lokalnych konkursów, w których zdarzało mu się być jurorem. Ludzi na 
wernisaż przyszło dużo więcej, niż mogły pomieścić sale pałacu, ale jakoś 
pomieściły. Reżyser Wojciech Has dość powściągliwie wyrażał się o wy-
stawie, ale chyba był zadowolony i usatysfakcjonowany, bo potem wracał 
na wystawę i do muzeum wielokrotnie. W scenerii wystawy został też 
nakręcony reportaż filmowy z jego udziałem. Najważniejsze dla muzeum 
nadeszło niedługo potem: w 1989 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki 
wyróżniło muzeum i wystawę II nagrodą w konkursie „na najciekawsze 
wydarzenie muzealne roku”. Przypominał o tym i informował przez wiele 
lat dyplom z podpisem Izabelli Cywińskiej, wiszący wraz z wieloma in-
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nymi dyplomami, nagrodami i trofeami umieszczonymi w gablocie i na 
ścianie przy wejściu do przebudowanej na kino dawnej wozowni. W taki 
właśnie sposób zaczynała się nasza ściana muzealnej chwały. Wyprzedza-
jąc chronologię, dodam, że doczekał się Antoni Szram kolejnego duże-
go spektakularnego sukcesu. Za cykl prowadzonych w muzeum działań 
promocyjnych związanych z ekranizacją Ogniem i mieczem zostaliśmy 
wyróżnieni Sybillą w Ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne 
Roku 199933.

W codziennej egzystencji muzeum zdarzył się taki okres, w którym 
jednocześnie trwały prace budowlane w podziemiach, na poddaszu i na 
parterze – lata 1989–1991. Sale z zabytkowym wystrojem poddane zosta-
ły wielostronnym, pracochłonnym pracom konserwatorskim. W sali ba-
lowej konserwowano między innymi plafony na suficie, konserwowano 
i uzupełniano sztukaterie, wymieniano obicia ścian, odnowiono złocenia 
ram, wymieniono jedno z dwóch wielkich luster zamontowanych w ścia-
nie południowej, które od czasu realizacji zdjęć do Ziemi obiecanej było 
pęknięte. Z tym zdarzeniem wiążą się dwie opowieści. Pałac wystąpił 
w filmie w roli siedziby Millera, z którego córką Madą żeni się Karol Bo-
rowiecki. W jednej z ostatnich scen strajkujący, zbuntowani robotnicy 
z jego fabryki, wrzucają przez okno kamień. Ten wpadający kamień miał 
się odbić od posadzki i uderzyć w lustro. Inni świadkowie realizacji zdjęć 
twierdzą, że lustro pękło na skutek niefrasobliwości. Po zakończeniu 
zdjęć i wyłączeniu reflektorów wielkiej mocy zbyt wcześnie otwarte zo-
stały okna i nastąpiło gwałtowne ochłodzenie rozgrzanej płaszczyzny lu-
stra. Kierownictwo produkcji filmu oczywiście odkupiło takie lustro (co 
wcale nie było łatwe, bo w Polsce nie produkowano wówczas tak dużych 
płaszczyzn) i przez kilkanaście lat stało ono w wielkiej płaskiej skrzyni 
w pałacu. 

Pracami konserwatorskimi objęte zostały właściwie wszystkie po-
mieszczenia oraz infrastruktura. W całym pałacu położona została nowa 
instalacja elektryczna i sieć ciepłownicza centralnego ogrzewania. Ścia-
ny w dawnym gabinecie przemysłowca i dawnej palarni (tzw. pokoiku 

33 Ta Sybilla i nominacje do Sybilli z innych edycji, nagroda w konkursie Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej i dyplomy wielu nominacji, Złoty Ekslibris, liczne dyplomy wyróżnień w lokalnych konkur-
sach, statuetki i medale za muzealną działalność, Lodołamacze za działania na rzecz niepełnospraw-
nych, dyplomy za pracę z dziećmi, odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej nadana przez 
MKiDN z okazji 25-lecia muzeum, medale i dyplomy od festiwali filmowych – wszystkie te trofea zdo-
biły wejście do muzeum, świadcząc o jego tradycji, potwierdzając sukcesy zespołu, którym początek 
dał Antoni Szram. Kiedy odchodziłem z muzeum 31 grudnia 2014 r., wszystkie były na swoim miejscu. 
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mauretańskim) pokryto nową, zaprojektowaną i wykonaną według za-
chowanych wzorów papierową tapetą imitującą kurdyban, w sali jadal-
nej poddano konserwacji boazerie i malowidła na ścianach. W niektó-
rych założono nowe zrekonstruowane upięcia na oknach i nad drzwiami. 
Osobno poddawano konserwacji i częściowej rekonstrukcji dekoracyjne 
kominki i piece, które notabene przestały pełnić swoje funkcje, choć nie-
które z nich w pierwszym roku muzeum były jeszcze użytkowane zgod-
nie z przeznaczeniem. W salach: jadalnej, gabinecie i szatni położone 
zostały nowe marmurowe posadzki w miejsce całkowicie zniszczonych, 
niedających się szybko i tanio zrekonstruować posadzek drewnianych. 
Ta decyzja dyrektora muzeum wywołała niejakie zaskoczenie, bo była 
odstępstwem od historii, ale wszyscy zostali przekonani o jej tymczaso-
wości. W lepszych czasach i dostępności odpowiednich materiałów pla-
nowane było odtworzenie stanu pierwotnego, tak jak stało się to w nie-
wielkiej sali mauretańskiej, gdzie udało się odtworzyć pierwotny wygląd 
intarsjowanej posadzki. Po 30 latach nikt już nie protestuje przeciwko 
marmurom, których w tym miejscu wcześniej nie było.

W telegraficznym skrócie ważniejsze etapy prac adaptacyjnych, kon-
serwatorskich i remontowych w pałacu wyglądały tak: 
–  w latach 1989–1999 przeprowadzono konserwację trzech malowideł 

imitujących gobeliny, znajdujących się na ścianach w reprezentacyjnej 
klatce schodowej;

– w roku 1991 ukończono prace remontowo-konserwatorskie na pod-
daszu, dzięki czemu możliwe stało się ich wykorzystanie do celów 
ekspozycyjnych i magazynowych (czasowo);

– równolegle wykonywane były prace w podziemiach: zlikwidowano 
starą lokalną kotłownię, pogłębiono podziemia i przystosowano je do 
pełnienia nowych funkcji; 

– w latach 1995–1996 wykonane zostały prace tapicerskie wewnątrz 
pałacu;

– w roku 1998 ukończono prace konserwatorskie w sali balowej obej-
mujące ściany, złocenia, sztukaterie, malowidła na plafonach, komi-
nek, podłogę;

– w tym samym czasie poddano konserwacji sztukaterie, plafon i supra-
portę w tzw. salonie „pani domu”;

– w roku 1999 wykonano prace tynkarskie na elewacji budynku pole-
gające między innymi na konserwacji i odtworzeniu detali architekto-
nicznych takich jak medaliony, fryz ozdobny, gzymsy;
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– rozpoczęły się prace w dawnej wozowni – pogłębienie budynku, pier-
wotnie niepodpiwniczonego. Był to pierwszy etap adaptacji wozowni 
na salę widowiskowo-kinową oraz strefę wejściową do muzeum.  
Oczywiście nie zaprzestaliśmy działalności statutowej, nawet jak było 

zimno, bo nie dowieźli na czas koksu do lokalnej kotłowni, z którą bez żalu 
rozstaliśmy się w momencie przyłączenia obiektu do miejskiej wówczas sie-
ci centralnego ogrzewania. Nawet prasa potrafiła odnotować tę niedogod-
ność przy okazji relacji z realizacji kolejnego odcinka programu Zbliżenia34. 

Był to ogólnopolski, przez wiele lat jedyny, program o filmie, autor-
skie dzieło Iwonny Łękawy i Adama Kaczanowskiego, rozpoczęty w TVP 
Łódź jeszcze w 1979 roku. Wraz z naszym przejściem do pałacu rozpo-
czął się nowy etap współpracy, mianowicie raz w miesiącu pałac zamie-
niał się w studio telewizyjne. „Pamiętam moje zdumienie i przerażenie, 
kiedy weszłam po raz pierwszy do pałacu i zobaczyłam, jak potwornie był 
zdewastowany. Przyszedł więc czas na baaardzo długi, ale jakże udany 
w efekcie ostatecznym, remont. Natychmiast zdecydowałam, żeby te za-
bytkowe i filmowe przecież wnętrza, uczynić planem rejestracji progra-
mu Zbliżenia. Mimo trwającego remontu, ówczesny dyrektor muzeum 
– Antoni Szram – zgodził się i przez wiele kolejnych lat realizowaliśmy 
studyjną część programu w Muzeum Kinematografii”35. 

Zdarzył się, na szczęście krótki, okres, kiedy nasze plany wystawienni-
cze powinniśmy z braku własnych przestrzeni zawiesić, albo – przenieść je 
gdzie indziej. To właściwie nie było niczym nowym, zdążyliśmy się już przy-
zwyczaić do bycia jednocześnie w kilku miejscach naraz. Nasze wystawy 
pokazywaliśmy przecież wiele razy wcześniej za granicą i w różnych mia-
stach w Polsce. Teraz to się intensyfikuje nie tylko dlatego, że nas zaprasza-
ją, a my skwapliwie korzystamy, ale też dlatego, że jeśli chcemy być obecni 
w świadomości odbiorców, nie mamy wyjścia. Przystosowujemy „starą” 
wystawę scenografii filmu animowanego do pokazów w mniejszych salach 
i prezentujemy ją między innymi na przeglądach filmu animowanego w Haj-
nówce (1986), Zamościu (1987, 88), wielokrotnie gościmy w Poznaniu na 
Biennale Sztuki dla Dziecka (1986 – wystawa scenografii Tadeusza Wilko-
sza) i Ogólnopolskich Festiwalach Filmów i Widowisk dla Dzieci (1986–
1990) z wystawami między innymi scenografii filmowej twórców anima-
cji Mariana Kiełbaszczaka i Edwarda Sturlisa, wielką wystawą scenografii 
filmu fabularnego (wtedy pojawiają się w muzealnej kolekcji wielkogaba-

34 R. Sas, Na planie: „Zbliżenia”, „Dziennik Łódzki” 1987, nr 54.
35 I. Łękawa, Telewizja w muzeum – muzeum w telewizji, [w:] Filmowy pałac ziemi obie-

canej, red. Ewa M. Bladowska [i in.], t. 2: W stronę muzeum, w stronę filmu, Łódź 2011, s. 261.
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rytowe rekwizyty z filmu Kingsajz Juliusza Machulskiego) czy wystawą 
monograficzną twórcy filmów dla dzieci Janusza Nasfetera. Do Zagrzebia 
(Jugosławia) zawozimy znaną już w świecie wystawę Plastyka polskiego 
filmu animowanego (czerwiec 1986, Muzej za Umjetnost i Obrt), w której 
otwarciu uczestniczy też dyrektor Antoni Szram, w Annecy prezentujemy 
wystawę ilustrującą polski rozdział w twórczości Zbigniewa Rybczyńskie-
go36 (1993) oraz wystawę prac plastycznych Piotra Dumały (1995). W Sofii 
w 1988 organizujemy przegląd filmów i wystawę monograficzną Wojciecha 
Hasa w Filmotece Narodowej Bułgarii; jest to przykrojona do lokalnych wa-
runków wystawa, którą pokazywaliśmy wcześniej u siebie.

Muzeum jest zapraszane do Berlina, Bratysławy i Rygi (jeszcze wtedy 
w ZSRR) z przeglądami filmowymi i wystawą poświęconą Andrzejowi 
Wajdzie (1991).

W tym czasie narodziła się jeszcze jedna inicjatywa, mianowicie muzeum 
stało się producentem (koproducentem) filmów. Oczywiście pomysłodawcą 
był dyrektor, zresztą i tak on podejmował decyzje finansowe. W 1987 roku 
powstał pełnometrażowy dokument filmowy Człowiek środka w reżyserii 
Grzegorza Królikiewicza z profesorem Jerzym Toeplitzem jako bohaterem. 
W następnym roku ten sam twórca uczynił bohaterem podobnego obrazu fil-
mowego profesora Bolesława W. Lewickiego, wówczas już nieżyjącego. Film 
został nazwany tak jak ostatnia książka profesora: Wiesz jak jest. A w roku 
1993 Marek Piestrak nakręcił dokument o aktorze Leonie Niemczyku Za-
wodowiec. Nawiasem mówiąc, przyjaźń i współdziałanie nasze z tym wy-
bitnym aktorem owocowały spotkaniami autorskimi, wystawami, dwiema 
książkami monograficznymi o nim i jego rolach w kinie i teatrze. A on miał 
zwyczaj wpadać znienacka do muzeum, podjeżdżał z reguły samochodem 
(a najlepiej jak był nowy), wchodził do dyrektora z butelką nabytą po drodze 
(często na targowisku przy Bałuckim Rynku), którą po krótkim powitaniu 
zostawiał z sugestią, abyśmy wypili za jego zdrowie. 

Na szczęście nie wszystkie plany muzeum zmuszeni byliśmy odsunąć 
z braku miejsca. Wystawa Popiół i diament. Andrzejewski–Cybulski–
Wójcik–Wajda. W 30. rocznicę premiery filmu została zrealizowana 

36 Zbigniew Rybczyński (ur. 1949) – absolwent PWSFTViT, operator filmowy (filmy dokumen-
talne i oświatowe w WFO, film fabularny Tańczący jastrząb), reżyser autorskich filmów animo-
wanych. Związany z SMFF „Se-Ma-For” w Łodzi, gdzie powstały wszystkie jego wczesne (polskie) 
animacje (m.in. Plamuz, Nowa książka, Zupa, Lokomotywa, Tango). W 1983 r. otrzymał Oscara 
za Tango, pozostał za granicą (Austria, USA, Niemcy). Do Polski powrócił w 2009 r. Muzeum przygo-
towało w 1993 r. wystawę ilustrującą polski rozdział jego twórczości. Wystawa Zbig Oscar Rybczyń-
ski pokazywana była m.in. w Muzeum Filmu w Kopenhadze, na festiwalach filmów animowanych 
w Annecy i Stuttgarcie, w Poznaniu, Gdyni, Warszawie, Łodzi, Sofii. 
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przez Muzeum Kinematografii w istniejącej wówczas galerii PWSFTViT 
w akademiku przy ulicy Piotrkowskiej 189/191. W wernisażu 25 paździer-
nika 1988 roku uczestniczyli: Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, 
operator filmu Jerzy Wójcik i wielu współtwórców. Otwarcie połączone 
z happeningiem: reżyser filmu podjechał pod budynek zabytkowym samo-
chodem willys (takim, jaki pojawił się w pierwszej scenie filmu). Razem 
z nim jechali: Antoni Szram jako kierowca i Mieczysław Kuźmicki na sie-
dzeniu z tyłu, ten ostatni zaprosił zebranych przed galerią na „spirytus 
u Rudego”. Na ulicy Piotrkowskiej pojawił się też biały koń. Przed werni-
sażem aktor – niedawny absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTViT – 
Paweł Królikowski recytował wiersz Norwida, który dał tytuł powieści i fil-
mowi. Wystawę przygotowali: Krystyna Kuczyńska – scenariusz i kurator, 
Tadeusz Śliwiński i Jerzy Treliński – aranżacja plastyczna i plakat. Z okazji 
tej wystawy muzeum otrzymało w darze od reżysera kolejne zagraniczne 
plakaty do jego filmów oraz cykl wykopiowanych z filmu kadrów pokazują-
cych „taniec śmierci” – scenę umierania głównego bohatera. 

Równocześnie trwały prace przy spektakularnym, ważnym, presti-
żowym projekcie planowanym w cyklu dwu-, trzyletnim – Międzynaro-
dowym Salonie Plakatu Filmowego. Założenia programowe, regulamin 
konkursu, projekty druków, tłumaczenia na język angielski ogłoszeń 
i druków akredytacyjnych, jak również powołanie Rady Programowej 
zostały podjęte w Muzeum Kinematografii w kwietniu 1988 roku. Ku-
ratorem konkursu została Krystyna Kuczyńska37. Nadesłano 371 plaka-
tów wykonanych przez 96 autorów z 25 krajów, z których zakwalifiko-
wano do konkursu i wystawy 245 plakatów 93 autorów. Jury pracowało 
pod kierunkiem artysty grafika Wernera Jekera ze Szwajcarii. Wystawa 
została przygotowana przez kuratorów Krystynę Kuczyńską i Jarosła-
wa Maciejewskiego. Prezentacja odbyła się w Łódzkim Domu Kultury, 
otwarcia 18 maja 1989 roku dokonał prof. Jerzy Toeplitz. Po prezentacji 
w Łodzi plakaty zostały pokazane w Teatrze Muzycznym w Gdyni jako 
wystawa towarzysząca XV FPFF (18–23 września 1990 roku). Nade-
słane plakaty wzbogaciły zbiory Muzeum Kinematografii. Po konkursie 
pozostał też dwujęzyczny polsko-angielski katalog opracowany graficz-
nie przez Janusza Wiktorowskiego, autora oprawy graficznej imprezy 
łącznie z jej logo.

37 Krystyna Kuczyńska ukończyła konserwatorstwo i muzealnictwo na UMK w Toruniu w 1986 r., 
w Muzeum Kinematografii od 20 grudnia 1986 r. do 1 października 1989 r. Mimo tak krótkiego 
czasu została zapamiętana jako doskonała specjalistka i koleżanka. Była scenarzystką i kuratorką 
kilku ważnych wystaw: monograficznej o Wojciechu Hasie, jubileuszowej o filmie Popiół i diament, 
konkursu i wystawy Międzynarodowego Salonu Plakatu Filmowego. 
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Niestety, skończyło się na tej jednej edycji Salonu, ale za to nawiązana 
została współpraca z kierownictwem Festiwalu w Gdyni i praktycznie 
każdego roku muzeum pokazywało tam którąś ze swoich wystaw.

Oczywiście byli tacy twórcy, którym nie przeszkadzał stan pomiesz-
czeń, w jakich chcieli się prezentować. W trakcie prowadzonych prac 
w podziemiach zrealizował tam swoją akcję artystyczną Jerzy Treliński. 
A że dedykował ją Yves Kleinowi, pomalował też na niebiesko okazałą 
brodę dyrektora muzeum. Również surowy stan podziemi, już pogłębio-
nych, ale bez posadzek, z niemalowanymi ścianami, okazał się doskona-
łym tłem dla artystów z kręgu „Konstrukcji w procesie”. W podziemiach 
pokazali swoje instalacje Antoni Mikołajczyk związany z Warsztatem For-
my Filmowej oraz dwie artystki z USA: Terry Berkowitz i Anna Thulin 
podczas III edycji imprezy (drugiej w Łodzi) w październiku1990 roku.

Jak zwykle kończenie etapów prac remontowo-konserwatorskich wią-
zało się z wydarzeniem artystycznym, czasami rozciągane było na kilka 
imprez. W surowych jeszcze podziemiach, na poddaszu i na dziedzińcu 
zaistniało szereg działań na pierwsze pięciolecie muzeum, nazwane przez 
Antoniego Szrama „małym jubileuszem filmowego muzeum” (7 czerwca 
1991 roku). Zaprosiliśmy gości specjalnych: Daniela Olbrychskiego, Wła-
dysława Komara i „piratów” – kaskaderów i aktorów z filmu Polańskie-
go, Władysława Barańskiego „Dziunka” z jego wychowankami. Kaskade-
rzy popisywali się na dziedzińcu, jeżdżąc motocyklem po dachach szop 
i przybudówek, które wtedy jeszcze tam stały, Daniel Olbrychski ujeżdżał 
konia, pokazując trudną sztukę kładzenia się z koniem i wstawania bez 
wychodzenia z siodła. Jako tło mieliśmy znakomitą wystawę scenografii 
Grzegorza Małeckiego (podziemia i poddasze). Całość reżyserował Fe-
ridun Erol, który namówił dyrektora Szrama do przewiezienia na mu-
zealny dziedziniec kamienia pamiątkowego (zwanego niekiedy „węgiel-
nym”), informującego o zamiarze wybudowania w Łodzi nowego gmachu 
filharmonii38. Przy kamieniu zagrali muzycy Filharmonii Łódzkiej i przez 
chwilę było tak, jakby to tu miała być filharmonia. A jako że w tym cza-

38 Starania o nowy gmach dla Filharmonii Łódzkiej sięgają 1974 r., kiedy ogłoszono wyniki kon-
kursu na jego budowę (zwyciężył architekt Witold Millo). Wobec braku decyzji o budowie, w 1981 
r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Filharmonii Łódzkiej. Staraniem Komitetu w maju 1982 r. 
dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej na kamieniu, ustawionym w miejscu przeznaczonym pod 
budowę nowego gmachu przy ul. Mickiewicza (dziś Piłsudskiego) między Kilińskiego a Sienkiewi-
cza. Treść tablicy: „W tym miejscu zostanie wzniesiony nowy gmach Filharmonii Łódzkiej Grudzień 
1981”. Zabytkowy gmach przy ul. Narutowicza 20 został zamknięty dla publiczności w listopadzie 
1987 r., potem rozebrany, a na jego miejscu powstał nowy gmach według projektu Romualda Loegle-
ra, otwarty w grudniu 2004 r. 
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sie muzeum ciągle było placem budowy, dyrektor zgodnie z przepisami 
chodził w kasku z doczepioną latarką, bo imprezę zaczęliśmy wieczorem 
i kontynuowaliśmy nocą. Potem musieliśmy się tłumaczyć z „kradzieży 
kamienia”, przede wszystkim przed ówczesnym wojewodą i przed media-
mi, co akurat dawało szansę przedstawienia wielu nękających muzeum 
problemów i w konsekwencji wpływało pozytywnie na ogólny wizerunek 
instytucji. Najczęściej tłumaczyłem się ja, bo dyrektor wyjechał na zasłu-
żony urlop. Nowa filharmonia w nowym miejscu nie została wybudowa-
na, a kamień z tablicą stoi na dziedzińcu muzeum do dziś. 

Pełne ukończenie prac remontowych w podziemiach równało się 
uzyskaniu powierzchni równej powierzchni jednej kondygnacji pałacu. 
Wspominałem o pogłębieniu piwnic, ale trzeba było też odpowiednio 
pogłębić fundamenty całego budynku, poprowadzić ogrzewanie (wzdłuż 
ścian, ale w podłodze), założyć instalację elektryczną, oświetlenie i uzbro-
jenie ścian w listwy umożliwiające ekspozycję. Nowe posadzki wykonano 
z kamienia odzyskanego z (nieistniejącego dziś) hotelu Centrum. Jego 
szczytowe ściany obłożone były czarnymi kamiennymi płytami (z bazal-
tu?) – kiedy zaczęły odpadać, nadzór budowlany zalecił ich usunięcie. 
Przenikliwości i sprytowi dyrektora Szrama zawdzięczamy, iż nie wszy-
stek poszedł w ręce kamieniarzy, ale trafił też do muzeum, „ubogacając” 
pałac przemysłowca Scheiblera. 

Pełnym blaskiem muzealne podziemia zajaśniały w dniach Światowe-
go Spotkania Łodzian za sprawą gości przybyłych na uroczyste spotkanie 
z Arturem Braunerem39. Niemal całe podziemia zajmowała wtedy mono-
graficzna wystawa poświęcona temu wybitnemu łodzianinowi. Została wy-
pożyczona z Deutsches Filmmuseum we Frankfurcie n. Menem, skąd przy-
jechała duża część archiwum Braunera. Wśród materiałów pokazanych na 
wystawie sporą część stanowiły polonica, między innymi korespondencja 
z wieloma polskimi filmowcami i aktorami. Oczywiście fotosy, werki z pla-
nu, zdjęcia rodzinne. Całość została uzupełniona polskimi śladami współ-
pracy: plakatami i programami filmowymi, materiałami prasowymi, doku-
mentami ze zbiorów muzeum i archiwów prywatnych (Agnieszki Holland, 

39 Artur Brauner, ur. w Łodzi w 1918 r. w rodzinie żydowskiej, po II wojnie osiedlił się w Berli-
nie Zachodnim, gdzie stworzył studio filmowe CCC Filmkunst. Jest producentem ponad 250 filmów, 
wśród nich kilku zrealizowanych przez polskich reżyserów: Aleksandra Forda (4), Agnieszkę Holland 
(2), Andrzeja Wajdę, Jerzego Hoffmana, Janusza Kijowskiego. Angażował do współpracy polskich fil-
mowców-emigrantów; poza Fordem – scenografa Anatola Radzinowicza, operatorów Jerzego Lipmana 
i Władysława Forberta. 17 września 1992 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.
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Janusza Kijowskiego). Otwarcie wystawy wieczorem19 września 1992 
roku oficjalnie zamykało Światowe Spotkania Łodzian, przez nas zostało 
dodatkowo „wzmocnione” specjalnym muzealnym akcentem. Producent 
Artur Brauner otrzymał specjalną nagrodę Muzeum Kinematografii – 
„Artura”40. Wystawie towarzyszył przegląd wybranych filmów, dzięki któ-
remu publiczność miała okazję zobaczyć po raz pierwszy między innymi 
emigranckie filmy Forda.

W tym ciągle jeszcze pionierskim dla muzeum czasie zrodziło się kilka 
trwałych jak dotąd inicjatyw. Jedną z nich jest Festiwal Mediów „Czło-
wiek w Zagrożeniu”. Zapełnił on lukę, jaką sprawiła likwidacja Ogólno-
polskiego Festiwalu Filmów Społeczno-Politycznych, organizowanego 
w Łodzi pod auspicjami KŁ PZPR. Początkowo organizowany był w ŁDK, 
a w grupie organizatorów znalazło się, od pierwszej edycji imprezy 
w 1990 roku, Muzeum Kinematografii (i ja jako członek Rady Programo-
wej, a następnie szef festiwalu do 2014 roku). Poczynając od 2000 roku, 
muzeum realizuje festiwal jako główny organizator.

Wraz z postępem prac remontowych i adaptacyjnych w siedzibie mu-
zeum nastąpiła większa stabilizacja działań, łatwiej też przychodziło nam 
stawanie się ośrodkiem stymulującym i inspirującym niektóre przedsię-
wzięcia o znaczeniu wykraczającym poza ściany pałacu. Okazją do du-
żego, spektakularnego przedsięwzięcia stała się rocznica stulecia kine-
matografii światowej (1895) i w roku następnym – stulecia pierwszych 
pokazów na ziemiach Polski.

Z inicjatywy muzeum zawiązuje się w 1994 roku Społeczny Komitet 
Obchodów Jubileuszu Stulecia Kinematografii w Łodzi. Antoni Szram 
został wybrany wiceprzewodniczącym zespołu, przewodniczyła prof. 
dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska z UŁ. Pozostali członkowie zespo-
łu: Jacek Gwizdała, Piotr Holwek, Barbara Kurowska, Mieczysław Kuź-
micki, Zygmunt Machwitz, Walery Makówka, Tadeusz Wijata i prof. dr 
hab. Edward Zajiček. Zespół przygotował bardzo obszerny, szczegółowy 
program obchodów jubileuszu planowanego na dwa lata, liczący około 
40 różnych przedsięwzięć. Znaczną część udało się zrealizować! Warto 
podkreślić, ze muzeum przygotowało wystawę historyczną Panorama 
pierwszego półwiecza, na której została przedstawiona historia kine-
matografii polskiej z lat 1896–1945. Prezentowana była z dobrym skut-
kiem w ramach wielkiej ogólnopolskiej wystawy kina polskiego w Za-

40 Więcej o idei nagrody i pozostałych laureatach patrz: Kronika...
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chęcie w Warszawie (grudzień 1995), następnie na XXI FPFF w Gdyni 
(październik 1996) i w Teatrze Słowackiego w Krakowie na obchodach 
stulecia kina w Polsce (listopad 1996) oraz w różnych ośrodkach w Pol-
sce. Podobny ogólnopolski zespół został powołany przez Przewodniczą-
cego Komitetu Kinematografii Tadeusza Ścibora-Rylskiego w 1995 roku; 
w jego składzie również znalazł się Antoni Szram.

Innymi istotnymi dokonaniami, które znacząco wpływały na rozwój mu-
zeum i jego recepcję, a w konsekwencji powiększanie kolekcji, był cykl 
wystaw „scenograficznych”. Zaczął się w 1996 roku wyprawą do Sztok-
holmu, gdzie rodzina (żona i jedna z córek) przechowywały pamiątki po 
scenografie Anatolu Radzinowiczu41. Z przywiezionych stamtąd projektów 
scenograficznych, a także materiałów własnych i z innych zbiorów powsta-
ła wystawa z obszernym źródłowym katalogiem Anatol Radzinowicz. Sce-
nograf. Po wystawie część projektów z jego kolekcji rodzina przekazała do 
muzeum. Następnie była duża prezentacja przygotowana z okazji realizacji 
przez Jerzego Hoffmana ostatniej (w rzeczywistości pierwszej) części Try-
logii Sienkiewicza. W katalogu towarzyszącym wystawie można przeczy-
tać w pewnym sensie prorocze słowa dyrektora muzeum: „Nigdy dotąd 
w Łodzi nie prezentowano tak obszernej monografii »wydarzeń okołofil-
mowych« bedących dziełem autora filmowego. W opracowaniu wystawy 
patronowało nam przekonanie profesora Jerzego Toeplitza, że obcowanie 
z historią filmu wzbija i wzbogaca człowieka, otwiera go na wartości o cha-
rakterze uniwersalnym […]. Film i wystawa dokonały się mocą zbiorowej 
woli – przeliczenia i zsumowania sił i środków w służbie sztuki. A przesła-
niem ich – budzić nadzieję rozwoju kinematografii w Europie ojczyzn”42. 

Wystawę Ogniem i mieczem. Scenografia. Kostiumy. Militaria 
otwarto 10 stycznia 1999 roku, a przygotowała ją Krystyna Wągrowska-
-Zamysłowska43 jako kurator, przy udziale znacznej części muzealnego 

41 Anatol Radzinowicz (1911–1994) – scenograf filmowy i teatralny, twórca kilku filmów krót-
kometrażowych. Stworzył oprawę scenograficzną do blisko 70 filmów, m.in. A. Wajdy (Popioły),  
W. Hasa (Jak być kochaną), A. Forda (Ósmy dzień tygodnia, Piątka z ulicy Barskiej), L. Bucz-
kowskiego (Skarb, Marysia i Napoleon). Od 1969 r. przebywał za granicą, gdzie pracował do tele-
wizji ZDF. Zmarł w Moguncji. Pochowamy w Sztokholmie. 

42 A. Szram, Służba, [w:] Ogniem i mieczem. Scenografia. Kostiumy. Militaria: [katalog 
wystawy], red. B. Kurowska, M. Kuźmicki, Łódź 1999, s. 4–5.

43 Krystyna Wągrowska-Zamysłowska, absolwentka UŁ (historia i podyplomowe studia filmo-
znawcze), jest jedną z tych osób, które od 1984 r. pomagały wyemancypować się muzeum z macie-
rzystego MHMŁ. Pełniąc niezwykle odpowiedzialną funkcję głównego inwentaryzatora zabytków 
w Muzeum Kinematografii walnie przyczyniła się do rozkwitu instytucji. Jako kurator szeregu wy-
staw monograficznych, poświęconych m.in. Krzysztofowi Kieślowskiemu, Poli Negri, Romanowi Po-
lańskiemu, Andrzejowi Wajdzie, uzupełniła i wypełniła obszerny fragment dziejów polskiego kina, 
jednocześnie wpisując się w najlepszy możliwy sposób w misję muzeum. 
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zespołu. Wystawa włączona do programu promocyjnego muzeum zatytu-
łowanego Literatura na ekranie. Filmowe adaptacje prozy Henryka 
Sienkiewicza. Ogniem i mieczem została nagrodzona Sybillą w Ogól-
nopolskim Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku 1999.

Odbiór nagrody wręczonej na Zamku Królewskim w Warszawie 
w maju 2000 roku był ostatnim aktem naszej wspólnej z Antonim Szra-
mem drogi, rozpoczętej przez niektórych jeszcze w 1975 roku. 

Nasze wspólne muzealne lata podsumowałem w książce wydanej 
z okazji 25-lecia muzeum: „Nie byłoby tego muzeum, a więc zapewne 
i filmowych spotkań w pałacu, bez determinacji, wizji, uporu i konse-
kwentnego dążenia dr. Antoniego Szrama. On to muzeum wymyślił, do-
prowadził do usamodzielnienia, przez 15 lat44 nadawał mu kształt i cha-
rakter. Zgromadził ludzi, którzy odpowiedzialnie poszli jego śladem. Jak 
w dobrym filmie zespół realizacyjny musi być zjednoczony i działać dla 
wyższego wspólnego celu […] mamy takie przeświadczenie, że razem 
z kolegami swoim działaniem […] dokładamy się do historii Łodzi, histo-
rii Scheiblerów, i że ciągle jesteśmy w środku dziejów polskiego kina”45.

44 Antoni Szram był dyrektorem Muzeum Kinematografii od 1 września 1985 r. do 14 maja 2000 r. – 
14 lat, 8 miesięcy i 14 dni.

45 M. Kuźmicki, Wstęp, [w:] Filmowy pałac ziemi obiecanej, red. Ewa M. Bladowska [i in.],  
t. 1: W stronę Scheiblerów, Łódź 2011, s. 9.
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Małgorzata Laurentowicz-Granas

Muzeum Sportu i Turystyki  
Oddział Muzeum Historii Miasta Łodzi

„Muzea utrwalają pamięć, zachowują z naszej historii z dorobku kul-
turalnego dowody faktów, stając się namacalnym zapisem naszej 

tożsamości. [...] Muzeum Sportu narodziło się z potrzeby społecznej. [...] 
Muzeum zrodzone ze społecznej inicjatywy zostało zorganizowane przez 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, którego stanowi filię. Układ ten pozwolił 
na zapewnienie najmłodszej łódzkiej placówce muzealnej pełnej facho-
wej opieki, a także udostępnienie całego warsztatu naukowego i organi-
zacyjnego, jaki istnieje w rozwiniętym Muzeum Historii Miasta. To zaled-
wie początki, gdyż z upływem lat i rozwojem Muzeum Sportu i Turystyki 
będzie ono coraz bardziej samodzielną placówką o licznej i wyspecjalizo-
wanej kadrze, o coraz szerszych zadaniach związanych nie tylko z gro-
madzeniem, ale i popularyzowaniem eksponatów i faktów związanych 
z historią sportu”. Tak pisał doc. dr Maciej Łukowski, dyrektor Wydziału 
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi w 1982 roku w katalogu do wysta-
wy Z dziejów łódzkiego sportu i turystyki1.

Muzeum stało się faktem, jednak oficjalne jego otwarcie nastąpiło 26 
stycznia 1983 roku. Siedzibą był Pałac Sportu, jak nazywano wówczas 
Halę Sportową przy ulicy Worcella 21 (obecnie ks. Skorupki). Muzeum 
Sportu i Turystyki nigdy nie zostało samodzielną placówką, a dziś pozo-
staje oddziałem pozbawionym wystawy stałej. 

Początki Muzeum Sportu i Turystyki – od 2009 roku formalnie noszą-
cego nazwę: Oddział Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi – sięgają 

1 Z dziejów łódzkiego sportu i turystyki, katalog wystawy, red. M. Pawłowski, Łódź 1982, s. 8.
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lat 70. i początków działalności Muzeum Historii Miasta Łodzi pod dyrek-
cją Antoniego Szrama. W kronice muzealnej z tego okresu odnotowane 
zostały cztery wydarzenia, związane ze sportem i turystyką, co dobit-
nie świadczyć może o szerokim spektrum zainteresowań muzeum, które 
były nastawione na prezentację różnych dziedzin życia składających się 
na historię miasta2.

W pierwszym roku działalności Muzeum Historii Miasta Łodzi,  
17 grudnia 1975 roku, odbyło się w siedzibie placówki – salach repre-
zentacyjnych dawnego pałacu Poznańskich – spotkanie kibiców sporto-
wych z piłkarzami klubu RTS Widzew w ramach cyklu: Przedstawia-
my bohaterów stadionów, a w lutym następnego roku zorganizowano 
ogólnopolski Jubileuszowy Zjazd Przewodników Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Zbliżające się letnie Igrzyska Olimpij-
skie w Montrealu 1976 roku sprawiły, że dyrektor Antoni Szram wraz 
ze środowiskiem sportowym, na fali entuzjazmu przygotowań łódzkich 
sportowców do wydarzenia, postanowili przygotować wystawę czasową 
przybliżającą osiągnięcia łódzkich sportowców pt. Łódzcy olimpijczycy. 
Paryż 1924 – Montreal 1976. Ponieważ muzeum nie posiadało jeszcze 
sportowej kolekcji, wystawa została przygotowana w oparciu o zbiory 
klubowe i kolekcjonerów, a przede wszystkim pamiątki łódzkich spor-
towców i materiały wypożyczone z innych placówek. Wystawa, której 
komisarzem był asystent muzealny Mirosław Borusiewicz, a projektan-
tem artysta plastyk Andrzej Pukaczewski, cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem, co świadczyło o dużym zainteresowaniu mieszkańców Łodzi 
kulturą fizyczną i sportem. Ekspozycja zaistniała w sali reprezentacyj-
nej muzeum – o bogatym dekoracyjnym wystroju, który był pozostało-
ścią dawnej sali balowej pałacu3. Ta trudna sceneria nie przeszkodziła 
artyście wywiązać się znakomicie z zadania. Sala wysłonięta była pod-
wieszonymi brytami płótna z nadrukowanymi kołami olimpijskimi, zaś 
układ skośnych gablot – specjalnie zaprojektowanych, wkomponowany 
został w nieco wydłużony kształt sali, tworząc eliptyczną kompozycję, 
wizualnie kojarzącą się ze stadionem olimpijskim. Wystawie nie towa-
rzyszył wówczas katalog, natomiast nieco później, bo w 1984 roku, wy-
dana została publikacja Łódzcy olimpijczycy. 1924–1984, autorstwa dr. 

2 Kalendarium 1975–1985 Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1985.
3 Sala, w której miała miejsce wystawa, była częścią górną dużej sali balowej pałacu podzielonej 

w czasie niemieckiej okupacji stropem na dwie osobne części. Część górna posiadała zachowany sufit 
i fragmenty ścian zdobione plastyczną dekoracją, dolna część była podzielona na pokoje biurowe. 
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Andrzeja Bogusza, pierwszego kierownika Muzeum Sportu i Turystyki, 
książka utrwaliła pamięć o olimpijczykach wywodzących się z łódzkich 
klubów i stowarzyszeń sportowych.

Następny rok przyniósł kolejną wystawę sportową, tym razem przyję-
tą do prezentacji w ramach polityczno-administracyjnego „nakazu”. Była 
to wystawa planszowa Moskwa – miasto olimpiady, przygotowana 
przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich XXII Olimpiady w Mo-
skwie w 1980 roku, która eksponowana była w dużej jadalni. Mimo że 
była to wystawa planszowo-fotograficzna, prezentowała ciekawe rozwią-
zania, zarówno pod względem samej aranżacji przestrzennej w sali o de-
koracyjnym wystroju, jak i plastyczno-graficznego opracowania plansz 
i identyfikacji ekspozycji. 

Wspomniane wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, podob-
nie jak i rozmaite działania organizowane w celu upowszechnienia hi-
storii łódzkiego sportu i postaci z nim związanych – sportowców, dzien-
nikarzy, sprawozdawców sportowych (na przykład spotkanie z Janem 
Ciszewskim), trenerów, działaczy, popularyzacji kultury fizycznej. Były 
one ważnym impulsem do powołania muzeum sportu. 

Na przełomie 1980 i 1981 roku rozpoczęły się intensywne przygoto-
wania i pierwsze prace badawcze oraz organizacyjne związane z przygo-
towaniem wystawy czasowej prezentującej historię sportu w Łodzi, która 
miała dać początek stałej ekspozycji przyszłej placówki muzealnej. Był to 
czas intensywnej pracy nad scenariuszem wystawy, projektem aranżacji 
i jej strony graficznej oraz adaptacji wnętrz dla potrzeb muzeum. 

Jesienią 1981 roku odbyło się spotkanie środowiska sportowego 
z udziałem działaczy i samych sportowców – olimpijczyków oraz władz 
administracyjnych i politycznych, na którym zapadła decyzja o organi-
zacji i powołaniu Muzeum Sportu i Turystyki. Dużą rolę w powstaniu 
muzeum obok Antoniego Szrama odegrał Andrzej Bogusz – historyk 
sportu4.

4 Andrzej Bogusz (1932–2009) – dr nauk kultury fizycznej, historyk sportu i wybitny znawca 
dziejów sportu łódzkiego, nauczyciel akademicki związany z Akademią Wychowania Fizycznego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, kierował Muzeum Sportu w latach 1982–1996. Był autorem wielu 
publikacji książkowych i opracowań naukowych związanych ze sportem, opracował 80 biogramów 
sportowców i działaczy związanych z ruchem sportowym w Łodzi do Słownika biograficznego 
sportu polskiego i Encyklopedii sportu. Autor wielu katalogów do wystaw i książek, m.in.: Łódz-
cy olimpijczycy. 1924–1984, Łódź 1984; 100 lat kolarstwa łódzkiego. 1886–1986, Łódź 1986; 
Niemieckie stowarzyszenia sportowe Łodzi 1824–1939, Łódź 1992; Żydowskie kluby sportowe 
w Łodzi. 1897–1939, Łódź 1992; Fabryczne kluby i stowarzyszenia sportowe Łodzi, Łódź 1993; 
Sokolstwo łódzkie 1905–1995, Łódź 1995; Łódź olimpijska, Łódź 2005; Dawna Łódź sportowa. 
1824–1945, Łódź 2007.
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W katalogu do pierwszej wystawy nowo powstałej placówki z 1982 
roku znajdujemy taki oto zapis:

„Z inicjatywy Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UMŁ przy współ-
udziale Wydziału Kultury i Sztuki UMŁ został powołany Komitet Założy-
cielski Muzeum Sportu Łódzkiego jako oddział Muzeum Historii Miasta 
Łodzi pod patronatem Prezydenta Miasta Józefa Niewiadomskiego. 

Utworzenie Muzeum Sportu i Turystyki – oddziału Muzeum Historii 
Miasta Łodzi wynika z potrzeby zadokumentowania i ocalenia wszystkich 
pamiątek z tej dziedziny działalności ludzkiej, które składają się na kultu-
rę sportową narodu”5. 

W komitecie założycielskim znaleźli się dyrektorzy dwóch wydziałów 
UMŁ – Henryk Grenda (Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki) 
i doc. dr Maciej Łukowski (Wydział Kultury i Sztuki), dyrektor Muzeum 
Historii Miasta Łodzi Antoni Szram i jego zastępca Mariusz Kulesza,  
Andrzej Bogusz – pierwszy kierownik Muzeum Sportu i Turystyki oraz 
dwaj olimpijczycy: Józef Pisarski i Władysław Król. Powołana została tak-
że Rada Programowa Muzeum Sportu i Turystyki, która liczyła 42 człon-
ków z wyodrębnionymi dwoma sekcjami – zbiorów i wydawniczej6. Już 
wówczas, jak wynika z zapisu, dr Andrzej Bogusz był „namaszczony” na 
kierownika tegoż muzeum. 

I tak 18 stycznia 1982 roku została otwarta w Hali Sportowej przy uli-
cy Worcella wystawa czasowa pokazująca historię łódzkiego sportu oraz 
osiągnięcia łodzian. Wstęgę symbolicznie przecinała dwukrotna meda-
listka olimpijska z okresu międzywojennego, Jadwiga Wajsówna7. Ekspo-
zycja rozpoczęła nowy rozdział w dziejach Muzeum Historii Miasta Łodzi 
i była początkiem nowego etapu w dziejach Muzeum Sportu i Turystyki. 
Oficjalne otwarcie oddziału nastąpiło rok później, 26 stycznia 1983 roku. 
Rok ten potrzebny był na dokończenie prac organizacyjnych i prac re-
montowych związanych z adaptacją pomieszczeń na cele muzealne, biu-
ra i pracownie naukowe, magazyny, jak też prace dotyczące modyfikacji 
wystawy otwartej 18 stycznia 1982 roku. Ekspozycja wymagała między 
innymi odpowiedniej identyfikacji, a więc takich elementów stałych, któ-
re przez lata będą niezmienne. 

5 Z dziejów łódzkiego sportu i turystyki, katalog wystawy, red. M. Pawłowski, Łódź 1982. s. 5.
6 Tamże. s. 7.
7 Jadwiga Wajs-Marcinkiewicz (1912–1990) – pabianicka lekkoatletka odnosząca sukcesy 

w rzucie dyskiem, mistrzyni Polski i dwukrotna medalistka olimpijska (Los Angeles 1932 – brąz; Ber-
lin 1936 – srebro), patrz: Andrzej Bogusz, Łódzcy olimpijczycy 1924–1984, Łódź 1984, s. 214–215.
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Do stworzenia wystawy i muzeum zaangażowało się wiele osób związa-
nych ze środowiskiem sportowym – byli sportowcy, działacze, dziennika-
rze, a także stowarzyszenia, zrzeszenia, związki i kluby sportowe. Z dużym 
zaangażowaniem brali udział w tworzeniu muzeum, wystawy stałej i pozy-
skiwaniu zbiorów sami łódzcy sportowcy, zarówno ci, którzy swe sukcesy 
odnosili jeszcze w okresie międzywojennym, jak i w okresie powojennym, 
przekazując to, co dla nich było najcenniejsze – swoje pamiątki. Byli to 
między innymi: Jadwiga Wajsówna, Maria Kwaśniewska-Maleszewska, Jó-
zef Pisarski, Józef Bek, Władysław Wróblewski, Teofil Sałyga, Jan Toma-
szewski i przebywający od 1938 roku w USA Henry Chmielewski – słynny 
pięściarz, olimpijczyk z Berlina i mistrz Europy w wadze średniej z 1937 
roku. Pozyskane pamiątki pochodzące od sportowców, jak i działaczy spor-
towych, klubów i stowarzyszeń czy związków, przekazane w darze lub de-
pozyt, stały się początkiem zbiorów i w dużej części zostały wykorzystane 
przy tworzeniu stałej ekspozycji. Pierwsze kolekcje tworzące zbiory mu-
zealne były systematycznie powiększane o dalsze przekazy oraz zakupy. 
W zbiorach muzeum znalazły się: medale olimpijskie, puchary, dyplomy, 
odznaczenia, legitymacje, a także dokumenty, proporce klubowe, stowa-
rzyszeniowe itd. Osobną, ważną kolekcję stanowią fotografie – sportow-
ców i obiektów sportowych, z wydarzeń sportowych, ilustrujące historię 
i dzieje łódzkiego sportu. Zbiory muzeum dziś liczą blisko 30 tysięcy obiek-
tów, w których można również wyodrębnić pokaźną kolekcję z zakresu 
sztuki – malarstwa, rysunku, plakatu czy grafiki. 

Autorami scenariusza pierwszej wystawy stałej byli Andrzej Bogusz 
i Mariusz Kulesza, a przy jej realizacji pracował też zespół pracowników 
Muzeum Historii Miasta Łodzi. Projekt adaptacji wnętrza na cele eks-
pozycji i muzeum oraz projekt architektury i aranżacji samej wystawy 
przygotowany był przez projektanta wnętrz, wystawiennika Jerzego 
Frątczaka, zaś stroną plastyczną wystawy zajmował się Zygmunt Seroka, 
nad całością organizacyjną i techniczną realizacji przedsięwzięcia czu-
wał Jerzy Rudzki jako komisarz wystawy. Wystawie towarzyszyły druki – 
zaproszenie, katalog, plakat, których projekty graficzne wykonał Janusz 
Wiktorowski. On też był autorem logotypu muzeum. 

Andrzej Bogusz jako kierownik i współzałożyciel Muzeum Sportu 
i Turystyki wytyczył kierunki działania placówki oraz określił model jej 
funkcjonowania. Obszar prac badawczych obejmował dzieje sportu łódz-
kiego od początku XIX wieku po czasy nam współczesne, uwzględniając 
okres zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Korzenie tradycji 
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sportowych w Łodzi sięgają czasów XIX-wiecznej Łodzi wczesnoprzemy-
słowej, kiedy to powstawały pierwsze towarzystwa o charakterze spor-
towym: Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie (Die Lodzer Bürger-Schützen-
gilde) w 1824 roku czy Towarzystwo Cyklistów Łódzkich w 1886 roku. 
Oczywiście były to towarzystwa elitarne, ale z czasem organizowane przez 
nie imprezy cieszyły się wielką popularnością wśród łodzian, zwłaszcza 
dwudniowe doroczne strzelanie do tarczy w czasie Zielonych Świąt i wy-
bór króla kurkowego. Z początkiem XX wieku „narodziła się” w Łodzi lek-
koatletyka, piłka nożna, zapasy, powstawały pierwsze polskie kluby sporto-
we, chociażby Łódzki Klub Sportowy – założony w 1908 roku i wspierany 
w początkowym okresie przez członków zarządu Towarzystwa Akcyjnego  
I.K. Poznańskiego. W 1910 roku powstało także Towarzystwo Miłośników 
Rozwoju Fizycznego, do którego tradycji odwołuje się założone w 1922 
roku Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew8. Tak więc kultura fizycz-
na i sport, a także turystyczno-krajoznawcze zainteresowania łodzian, sta-
nowiące ważny i interesujący wycinek życia łódzkiej społeczności różnych 
klas społecznych, stały się przedmiotem badań i opracowań pracowników 
muzeum sportu. Warto zauważyć, że pomysł utworzenia placówki muzeal-
nej poświęconej sportowi zrodził się w Łodzi już w 1939 roku, po wystawie 
pokazującej osiągnięcia sportowe i historię sportu w Łodzi, która została 
zorganizowana w Państwowej Szkole Techniczno-Przemysłowej przy ulicy 
Żeromskiego 1159. Niestety wybuch drugiej wojny światowej zniweczył 
plany utworzenia takiej placówki. Po wojnie trzykrotnie podejmowano 
próby jego powołania i dopiero w 1983 roku zostały zrealizowane.

Pierwszą wystawą, która poświęcona była historii łódzkiego sportu, 
była ekspozycja zorganizowana z okazji dziesięciolecia niepodległości 
Polski w 1928 roku10. Warto też przypomnieć, że tradycje związane z ru-
chem turystycznym i krajoznawczymi zainteresowaniami łodzian sięgają 
początku XX wieku – w 1909 roku powstał w Łodzi Oddział Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego. W 1913 roku przy stowarzyszeniu powołano 
sekcję muzealną, która zorganizowała wystawę w swojej siedzibie przy 
ulicy Piotrkowskiej 91 pokazując pamiątki turystyczne i krajoznawcze11.

Oddział Sportu i Turystyki, podobnie jak i całe Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi, przechodził różne przeobrażenia, mając swoje wzloty i upadki. 

8 S. Pytlas, Burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994, s. 344–356.
9 S. Glica, Sport robotniczy w Łodzi. 1918–1939, Łódź 2012, s. 36.
10 T. Gaduła-Zawratyński, Komu muzeum, komu (rozm. z Andrzejem Boguszem, Kierownikiem 

Oddziału Muzeum Sportu i Turystyki), „Dziennik Łódzki” z dnia 23–24 marca 1996. 
11 M. Wojalski, Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi, 1996, s. 44, s. 46.
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Był to czas, kiedy priorytety działań muzealnych skierowane były na inne 
obszary. Ponadto wchodziliśmy w erę pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na działania muzealne, co nie było łatwe, tym bardziej że władze 
miasta tym wycinkiem działalności – sportem i kulturą fizyczną nie były 
szczególnie zainteresowane. Siedziba oddziału, dawny Pałac Sportu, po 
reformie i transformacji kraju zaczął tracić na znaczeniu i z biegiem cza-
su przestał być miejscem ważnych wydarzeń sportowych, co także wpły-
nęło na sytuację umiejscowionego w nim Muzeum Sportu i Turystyki. 
Ponadto pomieszczenia, które placówka zajmowała były użytkowane na 
zasadzie umowy najmu i opłacane z budżetu Muzeum Historii Miasta 
Łodzi. Zatem utrzymywanie tego miejsca, które generowało koszty, a nie 
przynosiło znaczących dochodów, od początku XXI wieku stało się kulą 
u nogi dla Muzeum Historii Miasta Łodzi.

W 2004 roku historia zatoczyła koło i pierwszy dyrektor Muzeum Hi-
storii Miasta Łodzi, dr Antoni Szram – na zakończenie swojej zawodowej 
kariery – został „szefem” oddziału i kierował nim do przejścia na emery-
turę na początku 2007 roku. Pomysły Antoniego, które mogłyby przywró-
cić zainteresowanie tym miejscem, sportem, kulturą fizyczną, również 
nie znalazły zwolenników, a kolejna jego idee fixe – Aleja Gwiazd Sportu 
Łódzkiego – także nie spotkała się z przychylnością decydentów i pozo-
stała w sferze projektu i marzeń. Nie oznacza to jednak, że za czasów 
jego pracy w Oddziale nie zostały zorganizowane ciekawe i ważne przed-
sięwzięcia wystawiennicze. W lutym 2007 roku, w związku z 25-leciem 
Muzeum Sportu i Turystyki, otwarta została wystawa czasowa Sport nie 
tylko laury, prezentująca prace plastyczne będące pokłosiem organizo-
wanych w Spale w latach 70. i 80. XX w. olimpijskich plenerów sztuki. 
Latem 2004 roku prezentowana była wystawa przybliżająca organizowa-
ne w ramach igrzysk olimpijskich w latach 1896–1948 olimpijskie kon-
kursy sztuki – przygotowana we współpracy ze znakomitym szermierzem 
i architektem, prof. Wojciechem Zabłockim. 

Obydwa przedsięwzięcia prezentowane były jednak poza właściwą 
siedzibą Oddziału – wystawa jubileuszowa w galerii wystaw czasowych 
Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogrodowej 15, wystawa poświęcona 
olimpijskim konkursom sztuki co prawda w Hali Sportowej przy ulicy ks. 
Skorupki 21, ale w pomieszczeniach przez wiele lat zajmowanych przez 
restaurację. Niestety siedziba Oddziału przez swoje ograniczenia lokalowe 
nie nadawała się do prezentacji dużych przedsięwzięć wystawienniczych 
i nie spełniała wymogów nowoczesnego muzealnictwa w XXI wieku.
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Małgorzata Laurentowicz-Granas, Mieczysław Kuźmicki

Niezrealizowane wizje

…upowszechnianie Łodzi, jej piękna  
i jej oryginalności – było moją idée fixe.

Antoni Szram

Przedstawiamy pomysły, projekty, idee, które nie zawsze zostały dopro-
wadzone do pozytywnego finału, nie były kontynuowane, rozwijane. 

Są wśród nich zarówno te już rozpoczęte i realizowane nawet przez kilka 
lat, te przerwane lub niedokończone z różnych powodów, jak również 
te zaledwie naszkicowane lub tylko nazwane, pozostające od początku 
do końca wyłącznie w sferze koncepcji lub nawet jako hasło albo marze-
nie. Nie wartościujemy, nie oceniamy potrzeby lub celowości ich urze-
czywistnienia, potencjalnej wagi i znaczenia dla rozwoju konkretnych, 
związanych z nimi instytucji miejskich, jak i miasta jako przestrzeni i ob-
szaru działania. Zostały przywołane, opisane, zaprezentowane tak jak na 
to pozwalają zachowane dokumenty, plany i projekty, artykuły, felietony 
i relacje prasowe, zapiski, notatki i… ludzka (w tym – nasza) pamięć.

Zachowujemy układ mniej więcej chronologiczny, to znaczy w ta-
kiej kolejności, jaką udało się ustalić na podstawie dokumentów lub dat 
pierwszych enuncjacji, zanotowanych i upublicznionych pomysłów. 

Szklane dachy nad Piotrkowską, muzeum detali architektonicznych  
i ruchome schody

Najstarszy z pomysłów Antoniego Szrama, który sprawił, iż przez wiele 
lat przypominano mu go, wypominano, czasami pukano się w głowę (jeśli 
nieuważny czytelnik przeoczył fakt, iż publikacja pomysłu miała miejsce 
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w okolicach 1 kwietnia). Niezależnie od późniejszych dokonań autora, ta 
naonczas (1971) cokolwiek fantastyczna idea na wiele lat przylgnęła doń 
i uczyniła go największym wizjonerem w Łodzi. Ponieważ sam ją sformu-
łował i opublikował na łamach tygodnika „Odgłosy”, prezentujemy tekst 
z niewielkimi skrótami, zachowując oryginalną pisownię.

„Rekonstrukcja zabudowy XIX-wiecznej na ulicy Piotrkowskiej ma 
służyć przede wszystkim turystom, tym zwłaszcza, dla których pomniki 
architektury stanowią nieodłączną część pejzażu i są godnym poznania 
materialnym przekazem historycznym. Służba konserwatorska m. Łodzi 
planuje zorganizowanie muzeum detalu architektonicznego sztuki dzie-
więtnastego wieku oraz sztuki początków wieku XX. Autentyczna war-
tość architektoniczna i rola, jaką spełniała ulica Piotrkowska w rozwoju 
[…] Łodzi, dały asumpt do ważnej decyzji – nakrycia dachem szklanym 
pewnego odcinka ulicy Piotrkowskiej (od placu Wolności w kierun-
ku południowym, z tym, że nie ustalono jeszcze jego długości; nad za-
gadnieniem tym dyskutują specjaliści) oraz zainstalowania ruchomych 
schodów na tym odcinku1. Poczynania te zostały wysoko ocenione przez 
japońskich specjalistów z Osaki, którzy bawili w Łodzi […] 1 kwietnia 
br. japońscy goście na specjalnie zorganizowanej dyskusji wymienią swe 
doświadczenia ze służbą konserwatorską m. Łodzi”2.

Nawet jeśli to żart, przemycone zostało w nim symboliczne przesła-
nie, idea, którą Szram próbował wcielić w życie, której metaforą jest 
szklany dach. Wizja konserwatora była dość oczywista – ulica Piotrkow-
ska powinna być ośrodkiem życia miasta jako ulica „przyjemna bez go-
rączkowego zgiełku samochodów”, być dzielnicą handlową „wyłącznie 
dla pieszych, której budowle tworzą środowisko i tworzą publiczną este-
tykę wnętrza ulicy”3. 

Piotrkowska w aspekcie ochrony zabytków miasta i stref wyznaczo-
nych przez opracowane w 1970 roku studium historyczno-urbanistyczne 
jest problemem i zagadnieniem osobnym. Program konserwatorski obej-
mował kompleksowo odnowę i ochronę śródmieścia w całości, a więc uli-
cę Piotrkowską od placu Wolności do ulicy Głównej i Mickiewicza z upo-
rządkowaniem poszczególnych kwartałów wraz z podwórkami, w których 
tworzone byłyby zadaszone pasaże handlowe, pasaże rekreacyjne przy-
jazne ludziom, wypełnione zielenią, ławkami, dekoracyjnymi elementami 

1 Chodzi najpewniej o taśmociąg, ruchomy chodnik.
2 A. Szram, Szklane dachy na Piotrkowskiej, „Odgłosy” 1971, nr 14.
3 A. Szram, Wnętrze ulicy, „Odgłosy”1971, nr 41.
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przestrzennymi. W ramach programu konserwatorskiego w Biurze Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków pod kierownictwem Wojciecha Walczaka 
powstało ważne opracowanie: Wytyczne konserwatorskie do zabudo-
wy ulicy Piotrkowskiej, w którym określone zostały kryteria i zasady dla 
użytkowników, architektów, plastyków dotyczące projektowanych zmian 
w elewacji w obrębie parterów, wnętrz usługowych o zabytkowym wy-
stroju, prześwitów bram, lokalizacji reklam, wymiany stolarki. Wytyczne 
te stały się też bazą dla projektów kolorystycznych i rekonstrukcji detalu 
architektonicznego elewacji kamienic, które zbijane były systematycznie 
w latach 50. i 60. XX wieku. Z okazji przypadającej w 1973 roku 550. 
rocznicy nadania Łodzi praw miejskich i 150-lecia Łodzi przemysłowej 
została podjęta przez władze polityczne „akcja” uporządkowania mia-
sta, a przede wszystkim głównej jego ulicy. I wówczas Szram wykorzy-
stał okazję. Na szeroką skalę rozpoczęto projektową i budowlaną akcję. 
Zgodnie z wytycznymi konserwatora wykonano przez Spółdzielnię Arty-
stów Plastyków „ART” szereg projektów przywracających dawny wygląd 
kamienic – projekty dotyczyły rekonstrukcji usuniętych wcześniej detali 
i balkonów oraz kolorystyki zgodnej z ówczesną wiedzą. Był to pierwszy 
krok do rewitalizacji ulicy, tym bardziej że większość elewacji malowana 
była farbą olejną. Oczywiście te konserwatorskie działania oraz technolo-
gia, jaką stosowały ekipy remontowo-budowlane, dalekie były od dosko-
nałości. Dlatego też Szram dążył do utworzenia specjalistycznego przed-
siębiorstwa PP PKZ.

Po latach ta wizja jest w pewnym zakresie realizowana. Park Kulturo-
wy jest urzeczywistnieniem założeń konserwatorskich i marzeń Szrama. 
Piotrkowska stała się deptakiem i ciągiem lokali usługowych, co prawda 
nie handlowych, a głównie gastronomicznych, coraz też więcej kamienic 
odzyskuje dawny blask, między innymi poprzez rekonstrukcję detalu ar-
chitektonicznego i przywrócenie dawnej kolorystyki, porządkowane są 
podwórka, tworzone pasaże zwane dziś woonerfami (dlaczego?), wpro-
wadzone zostały ujednolicone „meble” – ławki, latarnie, słupy ogłosze-
niowe itp. 

Wiele lat później pomysł przykrycia ulicy Piotrkowskiej dachem po-
jawił się po raz kolejny, o czym pisze Błażej Ciarkowski w książce Łódź, 
która nie powstała: „Czterdzieści lat później, w ramach konkursu ar-
chitektonicznego Wielkomiejska Piotrkowska, grupka studentów ar-
chitektury [Michał Kozłowski, Mariusz Nowak, Bartosz Poniatowski, An-
drzej Jaskólski, Jean-Yves Ebel – red.] wspartych przez osoby związane 
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z lokalnym biznesem, zaprezentowała koncepcję, która stanowiła nawią-
zanie do śmiałych wizji Szrama. Projekt noszący nazwę Piotrkowska+ 
[z 2010 roku – red.] zakładał zadaszenie ulicy na odcinku od pl. Wolno-
ści do al. Mickiewicza. Transparentna powłoka wsparta na lekkiej stalo-
wej konstrukcji miała miękko falować ponad dachami kamienic. Twór-
cy podkreślali, że dzięki temu Piotrkowska stanie się krytym pasażem 
atrakcyjnym dla prywatnego kapitału, a ponadto miasto otrzyma magnes 
w postaci nowoczesnej ikonicznej architektury, gwarantującej zaintere-
sowanie i generującej ruch”4.

Domy tkaczy

„Wyburzyć!” – tak zaczyna się artykuł Antoniego Szrama Domy tkaczy, 
kończy zaś słowami: „Czy wyburzyć?”5. Oto szekspirowskie pytanie. Ta-
kie też pytania zadawali sobie jego współpracownicy w latach 70. XX 
wieku, kiedy konserwatorem zabytków Łodzi był Antoni Szram. Był to 
czas zmian politycznych i trudny okres dla konserwatorów zabytków. 
Stawiano wówczas na nowoczesność, na inną jakość architektury – bu-
dynków użyteczności publicznej, a zwłaszcza budownictwa mieszkanio-
wego, z drugiej strony nastąpił zwrot w ocenie i weryfikacji architektury 
i budownictwa XIX i początku XX wieku. Środowisko naukowe – bada-
cze historii architektury, urbanistyki i sztuki – zaczęło doceniać walory 
estetyczne zarówno sztuki, jak i obiektów, wytworów kultury materialnej 
tamtego czasu oraz osiągnięć technicznych i technologicznych. Ten zwrot 
spowodował, że zaczęto mówić o ich ochronie. I tak domy tkaczy łódzkich 
usytuowane przy Piotrkowskiej 202–210 wzniesione w 1827 roku z fun-
duszy rządowych Królestwa Polskiego, zostały objęte ochroną konserwa-
torską i wpisane do rejestru zabytków nieruchomych miasta Łodzi w 1971 
roku pod pozycją A/52 (Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. Łodzi nr 
1 z dnia 30.I.1971 r. poz.11, lp. 15–20). Były najstarszymi przykładami bu-
downictwa murowanego okresu Łodzi wczesnoprzemysłowej.

Zbudowane dla tkaczy i prządków przy ulicy Piotrkowskiej jako domy 
produkcyjno-mieszkalne, najstarsze w Łodzi budynki reprezentujące typ 
budownictwa rzemieślniczo-przemysłowego wzorowanego na budownic-
twie, które rozwijało się już w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Należy tu przypomnieć, że ulicę Piotrkowską, trakt z Piotrkowa Trybu-

4 B. Ciarkowski, Łódź, która nie powstała, Łódź 2016, s. 122.
5 A. Szram, Domy tkaczy, „Odgłosy” 1972, nr 7.
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nalskiego do Zgierza, zasiedlać zaczęto dopiero w 1824 roku i początko-
wo zamieszkiwali ją tylko sukiennicy i tkacze zgodnie z polityką rządową. 
Domki tkaczy wzniesione w 1827 roku według rządowego projektu były 
naturalnym jedynym świadectwem początków rozwoju Łodzi włókienni-
czej. Miasta, które z niewielkiej osady fabrycznej dynamicznie i szybko 
przekształciło się w „zagłębie przemysłu włókienniczego”.

Mimo szeroko zakrojonej akcji upowszechnieniowej i propagandowej 
prowadzonej przez konserwatora zabytków m. Łodzi i pracowników Biu-
ra Badań i Dokumentacji Zabytków, na szczeblu miejskim, jak i ogólno-
polskim – artykułów w prasie, odwołań do Generalnego Konserwatora 
Zabytków, organizacji sesji i seminariów naukowych, na których różne 
gremia naukowe broniły idei pozostawienia pierwszych rządowych do-
mów dla łódzkich tkaczy, ich rewaloryzacji i restauracji – batalia została 
przegrana. Pozostawienie ciągu domów, „świadków” in situ, odrestauro-
wanych, z nowym użytkownikiem, dałoby pojęcie o zabudowie, charakte-
rze głównej ulicy miasta, ulicy, która przecież rozwijała się na przestrzeni 
lat różnie, skokowo, w zależności od koniunktury gospodarczej miasta, 
polityki rządu i zamożności obywateli – właścicieli parceli. Skontrasto-
wanie ich z nowoczesną, wysokościową zabudową w tle, z pewnością by-
łoby świetnym przykładem przemian strukturalnych oraz dobrze pojętej 
rewitalizacji i unowocześnienia miasta z symbolicznym odniesieniem do 
jej eklektycznej zabudowy. Piotrkowska będąca ulicą o niepowtarzalnym 
klimacie i charakterze była ulicą kilku światów – małych drewnianych do-
mów, domów parterowych murowanych dla sukienników, tkaczy i prząd-
ków, ogromnych stylowo zróżnicowanych kamienic – nawiązujących do 
gotyku, renesansu, baroku po secesję i modernizm lat 30. XX wieku, nie-
wielkich warsztatów i monumentalnych fabryk przypominających często 
zamki obronne. Piotrkowska niewątpliwie byłaby dziś Parkiem Krajobra-
zowym bogatym w ciągłość historyczną, którą niestety poznawać może-
my tylko z literatury albo wirtualnie.

Jak pisze w przywołanym artykule Szram, domy tkaczy mogłyby być 
„autentycznym przekazem historycznym”, który nazywać moglibyśmy” 
architektonicznym pomnikiem na rzecz robotnika-tkacza łódzkiego. Po-
mnik tkacza – świątynia pracy […] dokument [...] ulicy Piotrkowskiej” 
byłby niewątpliwie atrakcją turystyczną w Łodzi6. 

6 A. Szram, Chodzenie po linie w wersji francuskiej, Łódź 2005, s. 26.
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Ulica Moniuszki 

Należy też przypomnieć, że w ramach rewitalizacji śródmieścia w progra-
mie konserwatorskim Szrama szczególne miejsce zajmowała ulica Mo-
niuszki, która była prywatnym pasażem Meyera zkońca XIX wieku. Była 
to ulica zamknięta, ograniczona bramkami wyjazdu i wyjazdu, a budynki 
o charakterze miejskich pałaców w neorenesansowym stylu w otoczeniu 
ogrodów usytuowano wzdłuż ulicy po obu jej stronach. Wszystkie nale-
żały do Meyera i tworzyły swoiste enklawy. Na zlecenie konserwatora 
miasta Maria Augustyniak, historyk sztuki, opracowała dokumentację 
naukową zespołu, która miała posłużyć do opracowaniu projektu rewi-
talizacji ulicy7. W założeniach miał być to pasaż pieszy ze skupionymi 
tu instytucjami i stowarzyszeniami kultury, galeriami, pracowniami arty-
stycznymi i gastronomią. Zmiana użytkowników, odrestaurowanie tych 
zabytkowych obiektów zajmowanych wówczas przez różne instytucje 
i lokatorów, odtworzenie otaczających je ogrodów pozwoliłyby na oży-
wienie ulicy, stworzenie enklawy kultury w centrum miasta, która przy-
ciągałaby łodzian i turystów. Taki program ochrony zabytkowego zespołu 
to nie tylko rewitalizacja, ale przywrócenie w pewnym sensie pierwotne-
go układu ulicy i jej eugenicznego charakteru. 

Skansen Księży Młyn i Ogólnopolski Festiwal Kultury Robotniczej

Plany zagospodarowania Księżego Młyna, program jego rewitalizacji 
i ochrony ogłoszony był przez Szrama już w 1972 roku w ramach ogólnych 
założeń konserwatorskich jako jedno z ważnych zadań8. Ujęty w progra-
mie modernizacji – planie zagospodarowania miasta – został zatwierdzony 
przez władze miasta. Oczywiście skansen domów robotniczych na Księ-
żym Młynie to jedynie fragment programu rewitalizacji całego obszaru fa-
brycznego obejmującego założenie Scheiblera i Grohmana z parkiem Źró-
dliska, Pałacem Karola Scheiblera, budynkami fabrycznymi, willą Edwarda 
Herbsta, budynkiem szkoły filmowej, placem Zwycięstwa, czyli dawnym 
Rynkiem Wodnym. Zatem nasuwa się pytanie, dlaczego to właśnie Księży 
Młyn był dla Szrama kolejną idee fixe i tak ważnym elementem planu mo-
dernizacji i rewaloryzacji. Odpowiedź jest prosta – to wartości historycz-

7 Maria Agustyniak pracowała w łódzkim oddziale PP. PKZ; absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych – kierunku konserwatorstwa i zabytkoznawstwa UMK.

8 Temat skansenu miejskiego na Księżym Młynie był przedmiotem analizy i dyskusji na III po-
siedzeniu Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi dnia 29 maja 1972 r. Patrz: Materiały z posiedzeń 
Rady Ochrony Dóbr Kultury Miasta Łodzi: Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, 1975. 
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ne, walory architektoniczne i urbanistyczne oraz walory ideologiczne tak 
istotne w tamtym czasie z punktu widzenia marksistowskiej doktryny, 
upoważniały służby konserwatorskie do zrewitalizowania zespołu w ra-
mach ochrony dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa kultury material-
nej i architektury. Stworzenie skansenu typu miejskiego, robotniczego, 
byłoby prekursorskim w skali kraju działaniem na rzecz ochrony prze-
mysłowych ośrodków z ich infrastrukturą, a przede wszystkim ochroną 
kultury klasy robotniczej i folkloru miejskiego. Osiedle w niezmienionym 
układzie i dobrym stanie zachowania stanowi w skali kraju zespół unika-
towy, zwarty zespół urbanistyczny, charakterystyczny dla kapitalistycznej 
Europy drugiej połowy XIX wieku. W skład osiedla, które uchodziło za 
nowoczesne rozwiązanie socjalne, wchodziło 18 murowanych budyn-
ków mieszkalnych z jedno- lub dwuizbowymi mieszkaniami, budynkiem 
szkolnym dla dzieci robotników, konsumami, czyli sklepem, oraz zabu-
dowaniami gospodarczymi – komórkami. Po modernizacji i podniesieniu 
standardu wyposażenia część domów miała pozostać mieszkalna, część 
przekształcona w bazę turystyczną z informacją, hotelami i hostelami, 
stać się enklawą pracowni twórczych związanych z plastyką, folklorem 
miejskim, teatrem robotniczym. Część zaś przeznaczona miała być na 
utworzenie muzealnej ekspozycji z odtworzonymi wnętrzami mieszkal-
nymi z pełnym wyposażeniem z przełomu XIX i XX wieku. Ta muzealna 
funkcja, a więc stworzenie ekspozycji, wyposażenie wnętrz, miała zostać 
przeprowadzona przez Dział Kultur Miejskich Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi, który powstał w 1971 roku, a Szram 
niewątpliwie przyczynił się do jego powołania. On jak zwykle każdy pro-
blem widział szeroko, w kontekstach i uwarunkowaniach, dlatego starał 
się wciągać w swoje pomysły i wizje jak najszersze grono ludzi różnych 
specjalności, ludzi twórczych, chcących jak on działać na rzecz rozwoju 
kultury. Idea stworzenia skansenu miejskiego musiała mieć zaplecze ba-
dawcze i naukowe, a takie mogło zapewnić muzeum już istniejące z ze-
społem specjalistów. Podjęcie programu badawczego skupionego wokół 
antropologii miasta, tożsamości klasy robotniczej, jej obyczaju i kultury 
Szram starał się zaszczepić wśród młodych muzealników i działaczy kul-
tury. Trafił na podatny grunt – profesora Konrada Jażdżewskiego, ówcze-
snego dyrektora muzeum, i Elżbietę Władykową, młodego pracownika 
merytorycznego tegoż muzeum, która podjęła się zorganizowania i pro-
wadzenia przez lata tego działu, choć do dziś nie udało się urzeczywist-
nić wizji Antoniego Szrama…
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Stworzenie skansenu miejskiego to jeden z elementów wizji i progra-
mu związanego z ochroną kultury materialnej Łodzi przemysłowej. Miał 
on być miejscem nie tylko ekspozycji i upowszechnienia historii Łodzi, 
bazą naukowo-badawczą, ale i miejscem rozrywki dla łodzian. Szram 
proponował w ramach programu konserwatorskiego organizację imprez 
folklorystycznych – konkursów, festynów, zabaw, które byłyby rekon-
strukcjami nawiązującymi do tradycji robotniczych majówek, głęboko za-
korzenionych w Łodzi, jak choćby legendarnej „Fajki” organizowanej raz 
w roku w dniu Zielonych Świąt na Wodnym Rynku9. Marzyło mu się zor-
ganizowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Robotniczej jako impre-
zy cyklicznej związanej miejscem realizacji z projektowanym skansenem.

Muzeum Literatury

Ta inicjatywa zrodziła się w pionierskim okresie tworzenia Muzeum Histo-
rii Miasta Łodzi. Powstał projekt (1976–1977) stałej ekspozycji pod nazwą 
Z dziejów kultury literackiej Łodzi. Autorem scenariusza był Mieczysław 
Kucner10, poeta, krytyk literacki, od niedawna pracownik muzeum. Opraco-
wał on bardzo szeroką i ambitną koncepcję stworzenia działu muzealnego. 
Zadaniem działu byłoby zinwentaryzowanie, zabezpieczenie i udostępnia-
nie trwałych wartości i pisarskiego dorobku Łodzi. Miała więc powstać nie 
tylko ekspozycja, ale i warsztat pracy do badań kultury literackiej miasta11. 
Ekspozycja wedle tej koncepcji dzieliła się na pięć części obejmujących 
okresy historyczne charakterystyczne dla rozwoju miasta. Poza książką in-
nymi nie mniej ważnymi, a z muzealnego punktu widzenia ciekawszymi 
może nawet obiektami muzealnymi, byłyby wszelkiego rodzaju pamiątki 
i dokumenty związane z kulturą literacką i życiem literackim Łodzi. A więc – 
czasopisma, jednodniówki, druki ulotne, monografie, informacje o grupach 
literackich, salonach artystycznych, festiwalach. Na wystawie stałej, ale 

9 A. Szram, Pasowanie na zabytek, [w:] Folklor Robotniczej Łodzi, red. K. Frejdlich,  
A. Szram, Łódź 1975.

10 Mieczysław Kucner (1935–1992) – absolwent filologii polskiej UŁ (1960). Od 1976 był kie-
rownikiem Działu Kulturalnego i Prasy Łódzkiej w Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz redaktorem 
wydawanego przez Muzeum od 1984 r. czasopisma „Miscellanea Łódzkie”. Wydał zbiory wierszy: 
Strona powrotu (1966), Imię własne (1970), Próba wierności (1976), Ucieczki i powroty (1981) 
oraz szkice literackie: Ewolucja poezji (1974), Egzystencja i kreacja (1980). Jest też współ- 
autorem opracowania wydanej poza cenzurą antologii Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty 
(1983), pośmiertnie opublikowano jego Notatnik wojenny („Miscellanea Łódzkie” 1993, z. 1 [10]), 
obejmujący okres od 8 marca 1982 do września 1983 r.

11 Więcej o koncepcji muzeum literatury, patrz: J. Wilmański, Muzeum Literatury, „Odgłosy” 
1977, nr 14; K. Andrzej, Nowy, nowszy, najnowszy, „Odgłosy” 1988, nr 43.
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i projektowanych wystawach czasowych znalazłyby się więc rękopisy, rzad-
kie i bibliofilskie wydania, „białe kruki”, dyplomy, legitymacje, zaproszenia, 
afisze, programy spotkań autorskich, przedmioty i akcesoria w szczególny 
sposób związane z życiem i twórczością poszczególnych pisarzy.

Gromadzenie pamiątek i zespołów archiwalnych, dokumentów, kore-
spondencji, brulionów, szkiców czy nawet różnych wariantów poszcze-
gólnych utworów stworzyłoby możliwości badawcze dla literaturoznaw-
ców, historyków, studentów. 

Później realizowane są muzealne ekspozycje czasowe nawiązujące do 
szeroko rozumianej idei literatury, prasy, radia i TV. 

W tym nurcie powstają między innymi wystawy: Z rewolucyjnych 
tradycji prasy łódzkiej (otwarcie 4 listopada 1977 roku, pojawia się 
wówczas informacja, że ma zostać powołane w oparciu o bazę MHMŁ 
pierwsze w kraju Muzeum Prasy, Radia i Telewizji); Zaczęło się od „Ło-
dzianina” (1979 z okazji 20-lecia Klubu Dziennikarza w Łodzi).

Kolejne wystawy organizowane są z okazji jubileuszu tygodnika „Od-
głosy” (1983), pamięci red. Henryka Rudnickiego „Hendryka” (1984), 
z okazji jubileuszu 40-lecia „Głosu Robotniczego” (1985). Odbywają się 
też w salach muzeum spotkania z literatami, zaczyna powstawać rodzaj 
salonu literackiego.

Szczególny charakter ma wystawa 40 lat „Expressu Ilustrowanego” 
(wernisaż 24 stycznia 1986 roku).

W wydanym z tej okazji druku (folderze) jako strona współorganizu-
jąca, obok redakcji „Expressu Ilustrowanego”, pojawia się MHMŁ z Od-
działem Literatury i Prasy. Jako lokalizacja Oddziału wskazany jest adres 
plac Wolności 2. We wstępie sygnowanym przez Muzeum sformułowa-
ne zostało pewnego rodzaju podsumowanie dotychczasowych działań, 
a także credo tworzącej się inicjatywy: „W założeniu cykl ten stanowi 
próbę prezentacji społeczeństwu Łodzi historii i dnia dzisiejszego ogrom-
nego tematu, jakim są dzieje prasy […] oraz przygotowanie materiału 
w celu realizacji w niedalekiej przyszłości ekspozycji stałej dotyczącej 
tej tematyki […]. Ekspozycji, która znalazłaby swa siedzibę w organi-
zowanym od dłuższego już czasu Muzeum Literatury i Prasy – Oddziału 
Muzeum Historii Miasta Łodzi. Można tylko mieć nadzieję, iż placówka 
ta ujrzy światło dzienne w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie liczymy, 
iż następne lata przyniosą kolejne, nie mniej ciekawe inicjatywy na tym 
polu”12.

12 40 lat „Expressu Ilustrowanego”, [folder wystawy], Łódź 1986.
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W tym samym folderze znalazł się apel o przekazywanie pamiątek do-
tyczących historii prasy łódzkiej do powstającego oddziału muzealnego. 
Kustosz powstającej placówki pisze: „Mam nadzieję, że zaprezentowany 
na wystawie materiał oraz przekazane w darze eksponaty w niedługim 
czasie staną się inspiracją do opracowania scenariusza stałej ekspozycji 
Z dziejów prasy łódzkiej w nowej placówce przy Placu Wolności 2”13. 
Warto przytoczyć jeszcze zamieszczoną w tym samym tekście refleksję 
muzealnika rozumiejącego czym w swej podstawowej formule jest każ-
de archiwizowanie: „Gazeta w dniu wydania jest zbiorem najświeższych 
wiadomości, a następnie staje się dokumentem minionego czasu.”14 

Symbolicznym niejako wypełnieniem i zaanektowaniem dla literatu-
ry wnętrz w wymienionej kamienicy jest ekspozycja Pejzaże łódzkie 
„Kwiatów polskich”, otwarta 18 lipca 1986 roku. Scenariusz opracowali 
Mieczysław Kucner i Jarosław Warzecha, przestrzennie i graficznie za-
aranżował zespół: Krystyna Jaguczańska, Tomasz Jaśkiewicz, Tadeusz 
Śliwiński, Jarosław Zduniewski.

Wprawdzie w 1986 roku Antoni Szram nie pełnił już funkcji dyrek-
tora Muzeum Historii Miasta Łodzi, ale obie zrealizowane w tym czasie 
ekspozycje, a zwłaszcza ich pomysły i koncepcje powstały jeszcze z jego 
inspiracji i przy jego udziale. 

Polskie Archiwum Jazzu

17 marca 1982 roku pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, 
PWSFTViT i Muzeum Historii Miasta Łodzi podpisane zostało porozumie-
nie o współpracy. Aktem tym zostało powołane Polskie Archiwum Jazzu. 
„Dojście do organizacji PAJ-u w Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 
[…] wpłynęło na podjęcie prób i eksperymentalnych przedsięwzięć kul-
turalnych. A oznacza to, że instytucja PAJ stanowi pewien nowoczesny 
system kolekcjonerstwa w muzealnictwie, mogący odgrywać rolę przy-
szłego niezależnego ośrodka dokumentacyjno-naukowego w świecie nauki 
i jazzu”15. 

Efektem porozumienia stała się pierwsza duża publiczna manifestacja 
szeregu przedsięwzięć zgrupowanych wokół tej idei.

13 J. Ledzion, Z prac nad ekspozycją 40 lat „Expressu Ilustrowanego”. 
14 Tamże.
15 A. Szram, Z bluesa bez wstępu, [w:] 60 lat polskiego jazzu, [katalog wystawy], red.  

A. Idon-Wojciechowski, Łódź 1982.
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29 listopada 1982 roku otwarta została w siedzibie muzeum wystawa 
historyczna 60 lat polskiego jazzu, której towarzyszyły wystawy foto-
graficzne: Twarze jazzu Marka Karewicza i Tak zaczynaliśmy Wojcie-
cha Plewińskiego oraz zbiorowa wystawa Impresje jazzowe, na którą 
złożyły się grafiki Wiesława Dymnego, Mściwoja Olewicza, Jerzego Skar-
żyńskiego, Andrzeja Gruna i Krzysztofa Rajpolda. Scenariusz ekspozy-
cji: Bożenna Pietraszczyk i Andrzej Idon-Wojciechowski; architektura 
wystawy: Enver Erol; projekty plakatu, katalogu, zaproszenia: Ryszard 
Kuba Grzybowski. Wystawie towarzyszył spektakl z Teatru Muzycznego 
w Gdyni oraz koncert zespołu Zbigniewa Namysłowskiego z udziałem 
Ewy Bem i Krystyny Prońko.

Polskie Archiwum Jazzu zorganizowało też „Benefis kustosza” – wie-
czór dedykowany dyrektorowi muzeum dr. Antoniemu Szramowi połą-
czony z wręczeniem mu pierwszego i jedynego w historii tytułu „doktora 
honoris causa” PAJ. W czasie imprezy odbył się koncert zespołów Gold 
Washboard, Music Market i grupy Wiesława Piergorólki.

Kontynuacją działań związanych z popularyzacja i dokumentacją ja-
zzu były jeszcze dwie inicjatywy:

Międzynarodowy Przegląd i Konkurs Filmów Jazzowych

Impreza odbyła się 24–27 listopada1983 roku, pokazy w kinie Iwanowo. 
Nadesłano kilka filmów z zagranicy, jury przewodniczył Henryk Kluba. 
Przyznano nagrody dla filmu francuskiego, filmu radzieckiego Zrodził nas 
jazz oraz filmu polskiego Był jazz, którego oficjalnie nie było w konkursie, 
bowiem liczne restrykcje stanu wojennego uniemożliwiały prezentację no-
wych polskich filmów. Szefem zespołu organizującego festiwal był Andrzej 
Idon-Wojciechowski. W Łodzi odbyła się tylko jedna edycja16. Po imprezie 
pozostał piękny plakat projektowany przez Jakuba Erola.

Międzynarodowe Biennale Plakatu Jazzowego 

W 1983 roku MHMŁ wystosowało zaproszenia do międzynarodowych 
twórców plakatów o tematyce jazzowej do nadsyłania plakatów i udziału 
w wystawie. Nadeszło ponad 80 prac ze świata i z Polski. Wystawa nie 
doszła do skutku. 

16 Pewną kontynuacją imprezy stał się Jazz Film Saloon zrealizowany we Wrocławiu w 1985 
i 1986 r. Patrz: A. Lipiński, Jazzowy Salon Filmowy, „Ekran” 1986, nr 52.
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Do idei salonu plakatu powrócono w 1985 roku. Organizatorzy, czyli: 
Polskie Archiwum Jazzu, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Oddział Północny 
w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Muzeum Kinematografii, 
ponownie zaprosili do udziału w łódzkiej prapremierze Międzynarodowego 
Salonu Plakatu Jazzowego „Jazzpo” w dniach 29–30 listopada 1985 roku.

Galeria Łódzka

Początkowo nazwa to odnosiła się do nowej przestrzeni ekspozycyjnej 
w pałacu Poznańskiego. W 1982 roku zakończono prace adaptacyjne 
w części pomieszczeń w skrzydle położonym wzdłuż ulicy Ogrodowej, roz-
ciągającym się pomiędzy głównym korpusem pałacu a fabryką. Przywróco-
ny został pierwotny kształt architektoniczny zarówno parteru, jak i piętra 
w tej części budynku, która pierwotnie służyła działalności komercyjnej. 
Zlikwidowane zostały ściany działowe, kilka mniejszych pomieszczeń za-
mieniło się w duże salony wystawiennicze. W ten sposób utworzone zosta-
ły dwa poziomy o identycznej powierzchni, górny doświetlony świetlikiem. 
Dodatkowo między parterem a piętrem zostały utworzone wewnętrzne 
koliste schody, ułatwiające komunikację. Obie powierzchnie mogły więc 
służyć prezentacji dwóch różnych, odrębnych tematów, ale równie łatwo 
stawały się miejscem prezentacji wystawy monograficznej. 

Idea powołania Galerii Łódzkiej odnosiła się do przeszłości miasta 
i miała podbudować i ożywić dość skromne tradycje wystawiennicze Ło-
dzi przemysłowej. Wystawami w dużej mierze pokazującymi twórczość 
łódzkich artystów różnych dziedzin, twórców dawnych i współczesnych, 
miała udowodnić i pokazać, że środowisko, które kształtowało się powoli 
w trudnych warunkach społecznych, było mimo wszystko liczne i ciekawe. 
W świecie, w kraju wielu artystów o ugruntowanej pozycji artystycznej po-
chodziło z Łodzi i tu stawiało pierwsze artystyczne kroki. Byli to zarówno 
artyści, którzy należeli do czołówki awangardy, ale też do kręgu artystów 
nowoczesnych związanych z nurtem impresjonizmu, ekspresjonizmu, ze 
szkołą monachijską i nurtem akademickim. Z czasem na bazie zgromadzo-
nej kolekcji i zdobytej wiedzy miała powstać galeria ze stałą ekspozycją 
pokazującą łódzkie środowisko od połowy XIX w. do współczesności. 

Pierwsza publiczna prezentacja Galerii Łódzkiej nastąpiła w grudniu 
1982 roku wystawą Władysław Daszewski 1902–1971. Scenografia. 
Wypożyczona z Zachęty wystawa prezentująca dorobek w zakresie sce-
nografii teatralnej jednego z najwybitniejszych polskich twórców dla 
swojej łódzkiej prezentacji otrzymała nowy plakat i obwolutę katalogu 
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według projektu Janusza Wiktorowskiego. Właśnie w tych drukach po 
raz pierwszy pojawiła się nazwa i logo Galerii, w wersji „malarskiej”, nie-
ostrej i jakby szkicowej, brudnej. 

Za oficjalne otwarcie Galerii Łódzkiej uznać można ekspozycję pod 
nazwą Wystawa galerii trzech obrazów, otwartą w marcu 1983 roku. 
W towarzyszącym wystawie katalogu17 znalazły się informacje na temat 
idei tej nowej inicjatywy, a jego okładka opatrzona została znakiem gra-
ficznym (logo) Galerii zaprojektowanym przez Janusza Wiktorowskie-
go18, tym razem w wersji graficznie skończonej. Ten sam projekt miał 
posłużyć do stworzenia w przyszłości formy rzeźbiarskiej umieszczonej 
przed wejściem (osobnym, od strony ulicy Ogrodowej) do Galerii. Przed-
stawiony został komitet organizacyjny Galerii, w którym znaleźli się: 
Małgorzata Karbowiak, dziennikarka, Zdzisław Głowacki, artysta malarz, 
i Antoni Szram, historyk sztuki. Ten zestaw nazwisk wskazywał jedno-
cześnie na czas i miejsce narodzin idei, za jakie oni sami uznawali prezen-
tację w Klubie Dziennikarza w Łodzi w 1982 roku19. W wystawie inicjują-
cej Galerię w Muzeum udział wzięli: Helena Bącała, Zdzisław Głowacki, 
Jerzy Kudukis, Andrzej Nawrot, Henryk Strumiłło, Tadeusz Wolański.

Ten zestaw nazwisk i osobowości twórczych wskazywał też na kieru-
nek dalszych poczynań. Galeria miała stać się miejscem permanentnych 
prezentacji artystycznych łódzkich twórców (niekoniecznie tylko spod 
znaku abstrakcji), miejscem spotkań międzypokoleniowych, płaszczyzną 
dialogu, dyskusji, rozważań nad sztuką i kondycją artysty. „Galeria Łódz-
ka to etap w rozwoju naszego Muzeum, stwarza ona artystom możliwość 
prezentacji swego dorobku twórczego, niezależnie od poglądu na sztukę 
i form jej realizacji”20. W perspektywie miała się też przyczynić do budo-
wania muzealnej kolekcji współczesnej łódzkiej plastyki. 

Z wystawą wiąże się pewna ciekawostka. Otóż w jej trakcie rozpoczęła się 
kolejna, druga edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych 
o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego 22–23 kwietnia 1983 roku). 
Od tej edycji Muzeum Kinematografii oddział MHMŁ wpisało się w po-
czet współorganizatorów imprezy, organizując wystawę Polski film 

17 Wystawa galerii trzech obrazów, [katalog wystawy], red. B. Pietraszczyk, Łódź 1983.
18 Janusz Wiktorowski (1939–1990) – absolwent PWSSP w Łodzi (1965). Artysta plastyk, upra-

wiał głównie grafikę użytkową (plakat, ilustracje książkowe). Był także reżyserem, scenarzystą i au-
torem opracowań plastycznych filmów animowanych, realizowanych samodzielnie lub jako współ-
pracownik 

19 A. Szram, GTO…, [w:] Wystawa galerii trzech obrazów, [katalog wystawy], red. B. Pietrasz-
czyk, Łódź 1983.

20 Inc. Galeria Łódzka to…, [w:] Treliński: [katalog wystawy], red. J. Treliński, Łódź 1984.
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przyrodniczy. Zaprezentowano w jej ramach sprzęt filmowy i fotogra-
ficzny używany przez filmowców przyrodników, odtworzono fragmenty 
atelier i stanowiska do realizacji przyrodniczych zdjęć poklatkowych, 
zbudowano też fragment łąki z elementami planu filmowego. W obsza-
rze warsztatu filmowca pokazano też wiele osobistych pamiątek i doku-
mentów związanych z postacią jednego z wybitnych twórców, patrona 
festiwalu, Włodzimierza Puchalskiego. Wystawa została zaaranżowana 
w sali, w której jeszcze trwała opisana wcześniej wystawa malarstwa Ga-
lerii trzech obrazów. Efekt był zdumiewający: abstrakcyjne malarstwo 
stało się znakomitym tłem dla techniki i przyrody. Malarstwo zyskało zaś 
jakby nowe życie, obrazy zestawione z przedmiotami zaczęły żyć, nabrały 
nowych metaforycznych znaczeń. A wszystko za sprawą dyrektora Anto-
niego Szrama, który podjął kontrowersyjną (z pozoru!) decyzję połącze-
nia dwóch nieprzystających z pozoru światów. 

Kolejną manifestacją działań Galerii była wystawa Plakaty Muzeum 
Historii Miasta Łodzi (październik 1983) z katalogiem utrzymanym 
w stylistyce wystawy poprzedniej. 

W następnym roku w galerii zaprezentował swój autorski pokaz i wy-
stawę Jerzy Treliński. 

Pod szyldem Galerii Łódzkiej odbyło się także kilka wystaw odbie-
gających nieco od założeń programowych. I tak w 1984 roku wystawa 
Nowe nabytki Muzeum Kinematografii (W kręgu techniki filmowej) 
a w roku następnym kolejna z cyklu wystaw poprzedzających autonomię 
Muzeum Kinematografii – wystawa jubileuszowa 40 lat kinematografii 
w Polsce Ludowej. Obie graficznie opracowali i zaaranżowali Tadeusz 
Śliwiński i Jerzy Treliński, który także projektował druki: zaproszenia, 
plakaty, folder i katalog. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością galerii sprawował oczywiście 
Antoni Szram, jako dyrektor muzeum, pomysłodawca galerii i krytyk 
sztuki. Z jego przejściem do Muzeum Kinematografii kierownictwo ga-
lerii, oczywiście w strukturze muzeum, objęła Maria Filipowska. Pod jej 
egidą galeria gościła, poza wieloma innymi, retrospektywną pośmiertną 
wystawę Janusza Wiktorowskiego (listopad 1990), którego nazwisko tak 
mocno zrosło się z powstaniem Galerii Łódzkiej.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektorskim w MHMŁ sprawiła wygasze-
nie działalności Galerii pod pierwotnym znakiem i nazwą21. Identyczna na-
zwa pojawiła się w zupełnie innym miejscu i mało artystycznym kontekście.

21 Więcej o Galerii Łódzkiej patrz: M. Filipowska, Galeria Łódzka, „Miscellanea Łódzkie” 2000, 
nr 17, s. 67.
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Źródliska Film

Nazwa ma charakter umowny, pojawiła się jako tytuł artykułu publicy-
stycznego przybliżającego ideę powiększenia obszaru Muzeum Kinema-
tografii o budynki i przestrzenie dawnego zespołu fabryczno-rezydencjal-
no-parkowego Karola Scheiblera i następców na Księżym Młynie22. W za-
chowanej autorskiej dokumentacji pojawiała się też nazwa Magia kina.

Opracowany został kompleksowy, spójny i konkretny projekt studyjny 
dalszego rozwoju muzeum wynikający z jego przestrzennego usytuowania 
na skraju (choć w miejscu centralnym) dawnego imperium Scheiblerów. 
Projekt wykonali w 1987 roku pracownicy naukowi PWSSP w Łodzi Jerzy 
Derkowski i Andrzej Wachowicz (z udziałem Macieja Musiała i Grażyny 
Ulisiak), ze środków Państwowego Funduszu Zamówień Plastycznych. 

Opracowanie składało się z trzech części: pałac – zespół fabryczny – 
miasteczko filmowe usytuowane w parku.

W części pierwszej, poza remontem i adaptacją pałacu, przewidziano 
także elementy małej architektury nawiązującej do sztuki filmowej. Mia-
ły być eksponowane między innymi detale scenograficzne z wybranych 
filmów, a także wykonane na zamówienie muzeum kompozycje prze-
strzenne poświęcone wybitnym twórcom filmowym, wybitnym dziełom 
czy zjawiskom. W tej ogólnej koncepcji wymieniony został „pomnik filmu 
dźwiękowego”.

Druga część opracowania (drugi etap programu) wchodził w obszar 
fabryczny. Miały tam powstać, jako integralna część muzeum, studia fil-
mowe filmu fabularnego i animowanego, po części z myślą o studentach 
PWSFTViT oraz młodzieży objętej opieką muzeum. Miałyby tam między 
innymi powstawać proste zabawki optyczne imitujące ruch, takie jakie 
istniały w epoce poprzedzającej wynalazek kinematografu. 

Inne przestrzenie przeznaczone zostały na magazyny kopii filmowych 
i eksponatów muzealnych. W jednej z dużych hal pofabrycznych zaplano-
wane zostało kino o standardzie festiwalowym z odpowiednią aparaturą 
projekcyjną i nagłaśniającą i odpowiednim zapleczem. W jego obrębie 
(zaplecza) powinny były znaleźć się: szatnia, kawiarnia, sale spotkań au-
torskich i konferencji prasowych, sale recepcyjne, miejsca dla dziennika-
rzy z pełnym zapleczem. Przewidziano także salki kameralne, w tym do 
indywidualnego przeglądu materiałów filmowych.

W innych pomieszczeniach miały być zlokalizowane ekspozycje, mię-
dzy innymi elementów techniki filmowej obejmujące eksponaty o dużych 

22 M. Kuźmicki, Źródliska Film, „Widzewskie Sygnały”1988, nr 148.
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gabarytach i odpowiedniej do nich wadze, takich jak projektory filmowe 
różnego typu i rodzaju, kamery, kopiarki, maszyny wywołujące, sprzęt 
oświetleniowy i pomocniczy (krany, wózki, tory kamerowe).

Przewidziana została także galeria plakatu filmowego z miejscem dla 
międzynarodowego Salonu Plakatu Filmowego23, ekspozycja scenografii 
filmowej i kostiumów.

Planowane do zagospodarowania przestrzenie pofabryczne to około 
120 000 m3 objętości i około 25 000 m² powierzchni.

Etap trzeci obejmował utworzenie miasteczka filmowego w części wo-
kół istniejącej wówczas bocznicy kolejowej z fragmentem przylegającego do 
niej parku. Projekt przewidywał przykrycie tego obszaru wiatą, pod którą 
miała znaleźć się kolejka dziecięca, ulica filmowa zabudowana typowymi, 
charakterystycznymi fragmentami dekoracji zrekonstruowanymi w oparciu 
o projekty i kadry z wybranych filmów, stoiska (stanowiska) z rekwizytami. 
Dla widzów najmłodszych miały pojawić się powiększone repliki bohate-
rów kultowych filmów animowanych, wśród nich Bolek i Lolek, Reksio, 
Koziołek Matołek, Colargol i wszyscy ci, dla których macierzystą wytwórnią 
był łódzki „Se-Ma-For”, wówczas w szczytowym okresie rozwoju.

Jako datę graniczną ukończenia wszystkich etapów projektu wymie-
niono rok 2005 – stulecie wydarzeń roku 1905 i kolejną okrągłą rocznicę 
wynalazku braci Lumiere. 

W opracowaniu, poza studyjnymi projektami, wizualizacjami i szki-
cami etapów działań, znalazła się też makieta obszaru z zaznaczonymi 
poszczególnymi obiektami przewidzianymi do adaptacji oraz obszaru do 
zagospodarowania. 

Jednym z istotnych elementów studium projektowego stał się system 
identyfikacji wizualnej wykorzystujący logo zaprojektowane dla muzeum 
w 1983 roku przez prof. Jerzego Trelińskiego. 

Jak ważna była ta koncepcja dla Antoniego Szrama, mogą świadczyć sło-
wa wypowiedziane przez niego 20 lat później: „Nie udało mi się pozyskać 
całego Parku Źródliska, który miał być takim naszym polskim Disneylan-
dem czy może raczej Filmolandem. Rodzajem »parku marzeń«’ dla najmłod-
szych, gdzie miała być scenografia z bajek, bohaterowie najwspanialszych 
filmów dla dzieci, których można dotknąć, bawić się nimi, spacerować”24.

23 Pierwsza i jedyna edycja Międzynarodowego Salonu Plakatu Filmowego została zrealizowana 
przez Muzeum Kinematografii w 1989 r. Towarzysząca wystawa pokonkursowa została zaprezen-
towana we wnętrzach Łódzkiego Domu Kultury (wernisaż 18 maja 1989 r.), jako że remontowane 
wnętrza pałacu Scheiblera nie dawały możliwości pokazania tak dużej kolekcji plakatów. 

24 E. K. Koriat, Działalność Muzeum Kinematografii w Łodzi w latach 1986–2006, praca 
magisterska na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi, Łódź 2008, s. 113–114.
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Okręt z Piratów Romana Polańskiego
(na stawie w parku Źródliska)

Zaczęło się od informacji o tym, że Roman Polański zamierza zrealizować 
jedno z marzeń swego życia – „awanturniczą komedię w wielkim stylu, pod 
nieskomplikowanym tytułem Piraci”25. Francuska premiera filmu w maju 
1986 roku przypadła dokładnie w momencie oficjalnych narodzin Muzeum 
Kinematografii. W Polsce drukowana była w odcinkach na łamach jednego 
z tygodników autobiografia reżysera, niewiele później po paryskim (1984) 
i nowojorskim (1985) wydaniu książkowym. Zaczynała się kampania na 
rzecz adaptacji pałacu Scheiblera i poszerzenia przestrzeni dla muzealnych 
działań. W takiej atmosferze, w klimacie życzliwego zainteresowania dal-
szym rozwojem muzeum, pojawiła się informacja o możliwości sprowadze-
nia filmowego galeonu do Łodzi. Redaktor Małgorzata Karbowiak, pisząc 
na łamach „Filmu” o zamierzeniach muzeum, odniosła się także do tego 
pomysłu: „Interesujące jest […] iż przez teren parku przechodzą szyny 
kolejowe […] a uważne oko wypatrzy także lustro wody. Nietrudno wpaść 
na pomysł sprowadzenia do parku kilku wagoników kolejowych i małej 
lokomotywki ku uciesze dzieci. O akwenie natomiast wypada mówić od-
dzielnie. Dyr. Antoni Szram pragnie sprowadzić do Łodzi i zacumować na 
brzegu stawu… galeon, który grał główną rolę w filmie Piraci Polańskie-
go. Nie jest to tak bardzo nierealne, jakby się wydawało”26. 

Niedługo potem zdarzyła się wystawa w Muzeum Kinematografii. 
Dwaj fotografowie: student i absolwent PWSFTViT Jarosław Mazur  
i Tomasz Magierski, znaleźli się w styczniu 1985 roku w Tunezji na planie 
filmu Piraci. Efektem ich pracy stała się między innymi seria barwnych 
zdjęć z planu, pokazana w salach muzeum. Wernisaż 9 marca 1987 roku 
okazał się doskonałym pretekstem do spotkań miedzy innymi z kaskade-
rami, polskimi „bohaterami” filmu i dalszego popularyzowania idei mu-
zeum. Działo się to niedługo po polskiej premierze obrazu na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku (wrzesień 1986). Mniej wię-
cej w tym czasie został też ukończony projekt (pierwszy!) rozbudowy 
i powiększenia Muzeum Kinematografii o pomieszczenia dawnej fabry-
ki Scheiblera oraz fragmenty parku Źródliska (patrz: Źródliska Film).  
Doprowadzenie do finału tego przedsięwzięcia było jednym z najwięk-
szych marzeń Antoniego Szrama. Dla podkreślenia wagi zamierzenia 

25 R. Polański, Roman, Warszawa 1989, s. 295.
26 M. Karbowiak, Galeon z „Piratów” w Muzeum Kinematografii?, „Film” 1986, nr 37.
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oraz dla wywołania pozytywnego szoku wśród potencjalnych decyden-
tów doskonale nadawał się zamiar sprowadzenia do Łodzi galeonu grają-
cego w filmie i zakotwiczenia go na stawie w parku nieopodal muzeum. 
Ta wiadomość, jakkolwiek brzmiąca dość nieprawdopodobnie, podana 
była w kontekście powszechnego wzmożonego zainteresowania zarówno 
postacią reżysera, jak i jego najnowszego wówczas filmu. Trafiała zatem 
na przygotowany grunt i mogła wywołać pozytywny efekt. Kierowała bo-
wiem w nieco zakręcony sposób uwagę w stronę wspomnianego projek-
tu rozbudowy muzeum, który gdyby udało się przeprowadzić… 

W okolicznościowym artykule z okazji pięciolecia muzeum napisano: 
„…marzenie. Wielki, wspaniały Disneyland, a właściwie »Se-Ma-For-
-Land« w przyległym do pałacu parku […]. Pośrodku tafla wody, zacumo-
wana pyszna fregata piratów Romana Polańskiego… Marzenie? Szczegó-
łowa dokumentacja wraz z makietą jest gotowa od dawna”27.

Międzynarodowy Salon Plakatu Filmowego

Z inicjatywy Antoniego Szrama powstał pomysł realizacji cyklicznej im-
prezy (pomyślanej jako biennale lub triennale) skierowanej do twórców 
plakatów filmowych z całego świata. 

Wstępne działania: założenia programowe, regulamin konkursu, 
utworzenie biura, projekty, tłumaczenie i wykonanie druków akredy-
tacyjnych, jak również powołanie Rady Programowej zostały podjęte 
w Muzeum Kinematografii w kwietniu 1988 roku. Kuratorem konkursu 
została Krystyna Kuczyńska z muzeum. Po ogłoszeniu konkursu i roze-
słaniu zaproszeń indywidualnych na adres organizatorów nadeszło 371 
plakatów wykonanych przez 96 autorów z 25 krajów. Po wstępnej se-
lekcji zakwalifikowano do konkursu i wystawy 245 plakatów 93 auto-
rów. Jury pracowało pod kierunkiem artysty grafika Wernera Jokera ze 
Szwajcarii; uczestniczyli ponadto: Jacek Jaroszyk, Janusz Wiktorowski, 
Zdzisław Schubert, Edmund P. Lewandowski, Tadeusz Piechura. Wyróż-
niono trzy prace: I nagrodę otrzymał Uwe Loesch z RFN za plakat The 
point, II nagrodę – Stasys Eidrigevičius (Polska) za plakat Mistrzowie 
kina hiszpańskiego, III nagrodę – Roman Cieślewicz (Francja) za plakat 
San Clemente, wyróżniono ponadto prace Mieczysława Wasilewskiego 
i Waldemara Świerzego. Wystawa wszystkich zakwalifikowanych plaka-

27 M. Maciejewski, Duch kina, „Dziennik Łódzki” 1991, nr 40; Semaforland powinien być…, 
„Odgłosy” 1989, nr 31, s. 8.
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tów została przygotowana przez kuratorów Krystynę Kuczyńską i Jaro-
sława Maciejewskiego. Z przyczyn organizacyjnych (remont wnętrz mu-
zeum) jej wernisaż i prezentacja odbyły się w galerii Łódzkiego Domu 
Kultury (maj – czerwiec 1989). Otwarcie nastąpiło 18 maja 1989 roku, 
dokonał go prof. Jerzy Toeplitz, przewodniczący Rady Muzeum Kinema-
tografii. Po prezentacji w Łodzi plakaty zostały pokazane w Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni jako wystawa towarzysząca XV Festiwalowi Polskich 
Filmów Fabularnych (18–23 września 1990 roku). W katalogu festiwalu 
przedstawiono zamiar kontynuacji salonu plakatu i prezentacji go na ko-
lejnych edycjach FPFF, jednakże ta edycja pozostała jedyną zrealizowa-
ną. Wszystkie nadesłane plakaty wzbogaciły zbiory Muzeum Kinemato-
grafii. Po konkursie pozostał też dwujęzyczny polsko-angielski katalog 
opracowany graficznie przez Janusza Wiktorowskiego, autora plakatu do 
wystawy i całej oprawy graficznej imprezy łącznie z jej logo28. 

Pomnik kina

Tak architekci Marek Janiak i Wojciech Saloni-Marczewski nazwali swoją 
opracowaną w 1995 roku koncepcję adaptacji dawnej wozowni pałaco-
wej na salę kinową w Muzeum Kinematografii.

Najważniejszym elementem tego założenia była znacząca rozbudowa 
wozowni, polegająca na jej przedłużeniu o mniej więcej 13,5 metra w stro-
nę ulicy Targowej, wzdłuż zachodniej pierzei placu. Zwycięstwa, od istnie-
jącej zachodniej ściany budynku do końca działki zajmowanej przez mu-
zeum (ograniczonej wówczas i dziś parkanem), z fragmentem nazwanym 
w projekcie „absydą”, częściowo usytuowanym już poza granicą działki. 
Szerokość owej dobudówki wykraczała nieco poza krawędź ściany od stro-
ny zachodniej (dziedzińca) i miała wynosić prawie 11 metrów.

Dominującymi materiałami planowanej konstrukcji miały być metal 
(stal, żeliwo) i szkło, stąd w opisie projektu pojawia się nazwa „szklarnia”. 
Autorzy w sposób widomy i oczywisty nawiązywali do tradycji budownic-
twa przemysłowego z przełomu wieków, przypominając jednocześnie datę 
narodzin kinematografu, którego obchodzona na całym świecie setna rocz-
nica przypadała 28 grudnia 1995 roku. Projektowany budynek, który moż-
na porównać do ostrogi przedłużającej pałac, wchodzącej niemal w grani-
ce przestrzeni parkowej, był też twórczym nawiązaniem do istniejących 

28 Międzynarodowy Salon Plakatu Filmowego. Łódź 1989: [katalog konkursu i wystawy], 
red. K. Kuczyńska, Łódź 1989
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w tym miejscu (do 1945 roku) dawnych zabudowań gospodarczych, 
między innymi szklarni, oranżerii oraz bramy wjazdowej od strony ulicy 
Targowej. A również, biorąc pod uwagę jego przeszklony dach i ściany,  
do pierwszych studiów filmowych korzystających z naturalnego oświetlenia.

Istotą projektu było stworzenie przestrzeni stanowiącej symboliczne 
przejście od prehistorii do współczesności, od fotoplastykonu do nowo-
czesnej sali projekcyjnej. Fotoplastykon, jeden z cenniejszych eksponatów 
w kolekcji muzealnej, został przez autorów projektu potraktowany jako 
znamienny i charakterystyczny przykład z całej rodziny wynalazków, które 
dając publiczności wrażenie trójwymiarowości obrazów (a również frag-
mentaryczne poczucie ruchu przesuwających się mechanicznie obrazów), 
wpisywał się w nurt poprzedników kina. Owa projektowana dobudówka 
miała więc zaczynać się rotundą umieszczoną na poziomie minus 1 (częścio-
wo zagłębioną poniżej poziomu gruntu, na głębokość około 2,5 metra przy 
planowanym pogłębieniu pozostałej części dobudówki 1, wozowni o blisko 
3,5 metra), skąd ciągami schodów publiczność mogła przejść do muzealne-
go kina ulokowanego w dawnej wozowni na poziomie zero lub do galerii na 
poziomie plus jeden a także do sanitariatów i kawiarni na poziomie minus 
1. W rotundzie otwierającej/zamykającej konstrukcję przewidziane zostało 
miejsce dla fotoplastykonu. W jego bezpośrednim sąsiedztwie wzdłuż prze-
ciwległych ścian, zaproponowano szatnię a po drugiej stronie przeszklone 
gabloty na ekspozycję aparatów fotograficznych. Znowu historyczne odnie-
sienie, tym razem do fotografii, „młodszej siostry” kinematografu. 

Warto jeszcze podkreślić proponowane elementy małej architektury 
(stylizowane latarnie na żeliwnych słupach konstrukcyjnych wewnątrz 
budowli, schody konstrukcji metalowo-drewnianej, tralki i balustrady) 
oraz propozycję wykorzystania istniejących wrót, dzięki którym stanie 
się możliwe poszerzenie powierzchni wybranych pomieszczeń podziemi, 
jak również ich doświetlenie. 

Z rozwiązań technicznych zaproponowano zarówno przednią, jak i tyl-
ną projekcję realizowaną z dostępnych na rynku projektorów na różne sze-
rokości stosowanej w praktyce taśmy światłoczułej29. Jedna z kabin pro-

29 Projekcja cyfrowa pojawi się nieco później, autorzy projektu i inwestor raczej nie spodziewali 
się kolejnej rewolucji w tak nieodległym czasie! Powstałe w tym miejscu (według innego projektu) 
muzealne kino otrzymało w 2006 r. możliwości pokazywania filmów z różnych taśm i rzutników 
i przez pewien krótki czas było jedynym miejscem w Polsce dającym takie możliwości. Rewolucja 
cyfrowa sprawiła, że od 2013 r. te techniczne udogodnienia, jakkolwiek w pełni sprawne, stały się 
kolejnymi obiektami muzealnymi, a kino zostało scyfryzowane. I pozostaje jednym z niewielu w Pol-
sce, które ciągle są w stanie pokazywać filmy z taśmy światłoczułej!
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jekcyjnych została zaprojektowana w centralnej części pomieszczenia, na 
podwyższeniu na wprost znajdującego się nieco poniżej fotoplastykonu, 
od którego wiodły w jej stronę „paradne” schody. Od strony publiczności 
oddzielała ją przezroczysta (szklana?) eliptycznie poprowadzona ściana, 
dając widzom możliwość bezpośredniego oglądu jej wyposażenia i eksplo-
atacji. Pojemność sali kinowej szacowano na około 90 widzów.

Zewnętrzna ściana wschodnia dobudówki w górnej części powtarzała 
motyw architektoniczny gzymsu istniejącego na budynku wozowni, wy-
konany z metalu, natomiast wypełnieniem ściany miało być szkło. 

Planowana budowa, zamykając przestrzeń strony placu Zwycięstwa, 
uniemożliwiłaby wjazd na dziedziniec muzealny, dlatego w projekcie zna-
lazła się nowa brama (i furtka) usytuowana od strony ulicy Targowej. 
Czyli tak jak dawniej. 

Ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody Filmowej w Łodzi

„Najbliższe plany: powołać Polski Komitet Obchodów Stulecia Kina 
(1995)30 i doprowadzić do ceremonii wręczenia europejskiego Felixa 
w Polsce, konkretnie: w Łodzi”31.

Triennale Kompozytorów Muzyki Filmowej

„…moim niespełnionym marzeniem jest obecny dzięki mnie pod dachem 
Muzeum Kinematografii Festiwal Muzyki Filmowej32, z którego chcia-
łem zrobić takie wydarzenie, jakim był i jest Camerimage33. Muzyka jest 
przecież bardzo ważnym elementem utworu filmowego i dodatkowo ele-
mentem, który stosunkowo łatwo się prezentuje, a jednocześnie jest to 
rozrywka na jakimś określonym poziomie. Chciałem, aby był to festiwal 

30 Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu Stulecia Kinematografii w Łodzi powstał w 1994 r. An-
toni Szram został wybrany wiceprzewodniczącym zespołu (przewodniczyła prof. dr hab. Ewelina Nur-
czyńska-Fidelska z UŁ). Podobny ogólnopolski zespół został powołany przez Przewodniczącego Komitetu 
Kinematografii Tadeusza Ścibora-Rylskiego w 1995 r.; w jego składzie również znalazł się Antoni Szram.

31 M. Maciejewski, Duch kina, „Dziennik Łódzki” 1991, nr 40; Europejska Nagroda Filmo-
wa (zwana w latach 1988–1996 Felixem) po raz pierwszy została wręczona w Berlinie w 1988 r.;  
w Polsce wręczano ją dwukrotnie: w Warszawie (2006) i we Wrocławiu (2016).

32 Trzy pierwsze edycje Festiwalu Muzyki Filmowej (1997, 1998, 2000) zostały zrealizowane 
przez Agencję Reklamową Totem, z udziałem m.in. Muzeum Kinematografii. Od edycji czwartej 
(listopad 2001) realizatorem festiwalu zostało Muzeum Kinematografii, z udziałem m.in. Stowarzy-
szenia Miłośników off Kultury SMoK. Ostatnia, jak dotąd, 16. edycja festiwalu, odbyła się w 2013 r. 

33 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage realizowany kolej-
no: w Toruniu (1993–1999), Łodzi (2000–2009), Bydgoszczy (od 2010). Jedna z największych i naj-
bardziej prestiżowych na świecie imprez poświęconych sztuce operatorskiej.
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konkursowy dla całego świata. Ta moja idea została niestety zaprzepasz-
czona i obecnie festiwal realizowany jest jako festiwale poszczególnych 
polskich artystów (autorów muzyki filmowej), a w moim zamyśle miał to 
być konkurs i to nie tylko ogólnopolski, ale i międzynarodowy”34. 

Aleja gwiazd sportu

Wśród wielu pasji Antoniego Szrama nieostatnią jest sport, a mówiąc precy-
zyjniej – historia sportu. Muzeum Sportu i Turystyki oddział Muzeum Histo-
rii Miasta Łodzi było ostatnim przed emeryturą miejscem jego pracy. Jako 
kierownik oddziału wystąpił w 2004 roku ze spektakularną inicjatywą utwo-
rzenia w Łodzi alei sław sportowych, na wzór istniejącej od 1997 roku alei 
gwiazd filmowych. Historia zatoczyła koło. 18 stycznia 1982 roku otwarte zo-
stało Muzeum Sportu Łódzkiego jako Oddział Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
w Hali Sportowej zwanej łódzkim Pałacem Sportu. Wiele lat Pałac Sportu był 
ważnym miejscem na sportowej mapie Łodzi oraz kraju, długo pozostawał 
też najnowocześniejszym miejscem dla sportu i widowisk, miejscem trium-
fów polskich (i łódzkich) sportowców. Tak więc usytuowanie muzeum sportu 
w najbardziej predestynowanym miejscu było jak najbardziej uzasadnione.

Pierwsza wystawa o tematyce sportowej miała miejsce w Muzeum Hi-
storii Miasta Łodzi jeszcze w 1976 roku. Nosiła nazwę Łódzcy olimpijczy-
cy, z podtytułem: Paryż 1924 – Montreal 1976. Jak łatwo się zorientować 
zorganizowano ją w roku dwóch olimpiad (w tym samym roku odbyła się 
też olimpiada zimowa w Innsbrucku), otwierano z wielką pompą z udziałem 
łódzkich olimpijczyków. Była ona zalążkiem późniejszego muzeum sportu, 
a prezentowane na niej obiekty – medale, puchary, dyplomy i osobiste pa-
miątki – stały się zbiorami muzealnymi. Obiekty te będące materialnym 
dowodem zmagań i triumfów mistrzów sportu, przez „uwięzienie” w ga-
blotach docierały w sposób ograniczony do wybranych zainteresowanych 
odbiorców. Dlatego Szram szukał innego, bardziej spektakularnego sposo-
bu na upowszechnienie, ocalenie od zapomnienia olimpijczyków łódzkich, 
wielkich mistrzów sportu. Idea utrwalenia ich pamięci jest pomysłem nie 
do przecenienia. Aleja mogłaby stać się kolejną atrakcją turystyczną mia-
sta, tym bardziej że Łódź i region łódzki obfitowały w tuzy sportowe i już 
w 1924 roku na olimpiadzie w Paryżu łodzianie zdobywali laury. 

Prezentujemy obszerne fragmenty jego autorskiego projektu opubli-
kowanego na łamach periodyku „Kultura i Biznes”. 

34 E. K. Koriat, Działalność Muzeum Kinematografii…, s. 114.
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„By choć w skromnym stopniu przypomnieć dawne wielkie chwile 
łódzkiego i polskiego sportu, Muzeum Historii Miasta Łodzi wraz z od-
działem Muzeum Sportu i Turystyki oraz Przedsiębiorstwem Turystycz-
nym »Łódź«, przy wsparciu grupy działaczy i patronacie medialnym łódz-
kiej prasy, występują z inicjatywa utworzenia […] »Alei gwiazd łódzkiego 
sportu« (projekt alei autorstwa arch. Jacka Brettschneidera i Tadeusza 
Piechury wg pomysłu Jana Makowskiego). Aleja – historia sukcesów 
polskiego i łódzkiego sportu będzie mocnym uderzeniem architekto-
niczno-plastycznym, wydarzeniem artystycznym w centrum Łodzi […]. 
Stosowne tablice z elementami symbolizującymi rywalizację sportową 
i ruch olimpijski, umieszczone byłyby w pasażu łączącym ulice Sienkie-
wicza i Kilińskiego, między Łódzkim Domem Kultury a hotelem Centrum. 
Umiejscowienie planowanej »Alei sław sportu« w uczęszczanym miejscu, 
stanowiącym połączenie centrum miasta z Dworcem Fabrycznym, jak 
i powiązanie tego miejsca z hotelem i ŁDK im. Józefa Piłsudskiego bę-
dzie mieć duże znaczenie promocyjne. Nasza »Aleja…« (J. Konopacka, 
M. Kwaśniewska, A. Partyka, J. Tomaszewski, ŁKS, Widzew i inni) uczyć 
będzie szacunku do wartości sportowej rywalizacji, będzie przypominać 
o wysokiej pozycji sportu w Łodzi, nawiązywać do humanizacji sportu 
XXI wieku, który cierpi na wiele chorób. Usytuowanie »Alei« przy […] 
pomniku Marszałka J. Piłsudskiego przypomni, że był on autorem […] 
pomysłu zorganizowania w Warszawie Akademii Wychowania Fizycz-
nego. […] Chodzi o czystą chwałę sportu. Nie chodzi o nic innego, jak 
o łódzki sport XXI wieku, o jego bezwzględną wartość w promocji miasta 
i regionu w Europie i świecie […] Zaznaczyć warto, że »Aleja gwiazd 
sportu« jest pomysłem łódzkim […] Listę kandydatów do uwiecznienia 
[…] proponować będzie powołana w tym celu Kapituła działająca pod 
egidą Muzeum Historii Miasta Łodzi”35.

Festiwalowy film

We wrześniu 2007 roku Antoni Szram, pytany przez magistrantkę Szkoły 
Filmowej, studentkę prof. Kazimierza Siomy36 (panowie zaprzyjaźnili się 
podczas pracy przy filmie Ziemia obiecana) o aktualne marzenie filmo-

35 A. Szram, Aleja gwiazd sportu, „Kultura i Biznes” 2004, nr 15/16.
36 Kazimierz Sioma (1941–2013) – kierownik produkcji i producent kilkudziesięciu polskich 

filmów, absolwent WSE w Krakowie i Studium Organizacji Produkcji filmowej PWSTiF w Łodzi. 
Zaczynał jako asystent kierownik produkcji filmem Żywot Mateusza (1967), był II kierownikiem 
produkcji Ziemi obiecanej. W latach 1996–2005 dyrektor Agencji Produkcji Filmowej, Wieloletni 
wykładowca, profesor na Wydziale Organizacji Produkcji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi.
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we, odpowiedział: „Marzy mi się, aby Fundacja37, w której działam, przy-
czyniła się do wyprodukowania filmu, z którym można by pojechać na 
festiwal do Gdyni czy na jakiś inny festiwal. Byłoby to uwieńczenie moich 
starań, pracy na rzecz kultury filmowej i życiowych związków z kinem”38.

Wystawa Waleriana Borowczyka 

To jeszcze jedna z wielu niezrealizowanych idei odnoszących się do sztuki 
filmowej. Pomysł narodził się w okresie, kiedy kończyła się kadencja Anto-
niego Szrama jako dyrektora Muzeum Kinematografii. Wspominał o pomy-
śle w wywiadzie: „Chcę wrócić do pomysłu, którego nie udało mi się zreali-
zować w Muzeum Kinematografii. Myślę o otwarciu przy współpracy z Mu-
zeum Filmu Animowanego w Annecy wystawy prac plastycznych znanego 
reżysera Waleriana Borowczyka. Wystawa zainauguruje działalność naszej 
galerii w podziemiach nowej siedziby przy ul. Tuwima”39. Fundacja Fil-
mowa im. Antoniego Bohdziewicza, po wyprowadzeniu się z pałacu Sche-
iblera znalazła wówczas lokum w budynku dawnego kina Wisła. Walerian 
Borowczyk (1923–2006) był artystą plastykiem, scenarzystą, scenografem 
i pisarzem, ale przede wszystkim znanym, cenionym reżyserem filmów 
fabularnych i animowanych. Od 1959 roku przebywał stale we Francji, 
wielokrotnie nagradzany na festiwalach, zwłaszcza za filmy animowane.

37 Fundacja Filmowa im. Antoniego Bohdziewicza, niezależna inicjatywa założona w 1992 r. we-
dług pomysłu Antoniego Szrama. Początkowo mieściła się (siedziba) przy Muzeum Kinematografii. 
Od 2001 r. działa niezależnie, Antoni Szram pełni funkcję przewodniczącego Rady Założycieli.

38 E. K. Koriat, Działalność Muzeum Kinematografii…, s. 114.
39 A. Szram, Prezent dla miasta, [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. trzecie, 

Łódź 2015, s. 83.
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Ulotka inaugurująca otwarcie Galerii Łódzkiej – galerii wystaw czasowych Muzeum Historii Miasta Łodzi, która  
z  czasem miała rozszerzyć swoją działalność o prezentację stałej ekspozycji łódzkiego środowiska plastycznego od 
poł. XIX w. do współczesności. Projekt ulotki:  Janusz Wiktorowski, 1983. Archiwum M. Kuźmickiego 
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Fragment scenografii do wystawy i inscenizacji Od Jana Skarbka – Malczewskiego do naszych dni w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
listopad 1977. Archiwum Muzeum Kinematografii w Łodzi

„Słupy graniczne” w korytarzu łączącym muzeum z Urzędem 
Dzielnicowym Łódź-Bałuty. Antoni Szram w trakcie batalii o po-
większenie powierzchni muzealnej, 1985. Archiwum A. Szrama

Okno starego pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 ukryte 
w czasie likwidacji ogrodu zimowego i przebudowy skrzydła na biura 
Urzędu Wojewódzkiego w 1934 r. Do dziś pozostaje w części pałacu 
niedostępnej dla publiczności Archiwum Muzeum Miasta Łodzi 
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Antoni Szram i Andrzej Grun z rekwizytami z filmu Kingsajz, Muzeum Kinematografii, 1989. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram z Wojciechem J. Hasem podczas otwarcia jemu po-
święconej wystawy monograficznej, Muzeum Kinematografii w Ło-
dzi, 29.02.1988. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram z Danielem Olbrychskim podczas imprezy 
z okazji 5-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi, czerwiec 
1991. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram prezentuje odnowione poddasze pałacu Scheiblera. 
Z prawej – Miron Gordon, ambasador Izraela w Polsce, w środku 
– Gershon Zohar, przyszły ambasador Izraela, 1995. Fot. Tomasz 
Komorowski. Archiwum A. Szrama
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Od lewej: Karl Dedecius, 
Antoni Szram,  
Jan Cygankiewicz,  
Paweł Jocz, Łódź 1992. 
Fot. Tomasz Komorowski. 
Archiwum A. Szrama

Antoni Szram po raz 
pierwszy wręcza „Artura” 
– nagrodę Muzeum 
Kinematografii na festiwalu 
filmowym w Gdyni, 1987. 
Fot. Tomasz Komorowski. 
Archiwum Muzeum 
Kinematografii

„Artur” dla Andrzeja Wajdy.  
Od lewej: Antoni Szram, 
wiceprezydent miasta 
Bolesław Parzyjagła,  
Mieczysław Kuźmicki, 
Andrzej Wajda, Muzeum 
Kinematografii w Łodzi, 
1994. 
Fot. Tomasz Komorowski. 
Archiwum M. Kuźmickiego
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Antoni Szram z Wojciechem Kilarem podczas inauguracji 
I Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi, 1997. Fot. Tomasz 
Komorowski. Archiwum A. Szrama

Trzej przyjaciele z kina: Henryk Kluba, Antoni Szram, Kuba 
Goldberg, Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1998. Fot. 
Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama 

Antoni Szram i kobiety. Otwarcie wystawy fotografii Beaty Tyszkiewicz 
Moje dzieci – moja miłość. Z lewej Beata Tyszkiewicz, z prawej Barbara 
Kurowska, Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1998. Fot. Tomasz Komo-
rowski. Archiwum  B. Kurowskiej

Antoni Szram z Jerzym Hoffmanem z okazji otwarcia wystawy Ogniem 
i mieczem. Scenografia. Kostiumy. Militaria, Muzeum Kinematografii 
w Łodzi, 1999. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi

Sybilla dla Muzeum Kinematografii w Łodzi na Zamku Królewskim 
w  Warszawie, 2000. Od lewej: Antoni Szram, Mieczysław Kuźmicki, 
Krystyna Wągrowska-Zamysłowska, Mirosław Borusiewicz, Mirosław 
Gumiński, Barbara Kurowska. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum  Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi
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Projekt: Tadeusz Piechura, 1992. Archiwum Muzeum Kinematografii w Łodzi

„Jak Fellinii (prawie)” – otwarcie Międzynarodowego Salonu Plakatu Filmowego, maj 1989. Stoją od lewej: Mieczysław Kuźmicki, 
Jerzy Toeplitz, Werner Joker, Krystyna Kuczyńska, Antoni Szram. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama
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Antoni Szram prezentuje wojewodzie Waldemarowi Bohdanowiczowi (z prawej) makietę rozbudowy Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
W centrum Ryszard Waśko i Lechosław Czołnowski, 1987. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum Muzeum Kinematografii w Łodzi

Antoni Szram prezentuje prezydentowi miasta Józefowi Niewiadomskiemu (z prawej) i dyrektorowi Wydziału Kultury UMŁ Ryszardowi 
Czubaczyńskiemu (z lewej) makietę rozbudowy Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1986. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum Muzeum 
Kinematografii w Łodzi
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„Pomnik kina” – projekt rozbudowy Muzeum Kinematografii w Łodzi, wizualizacja. Autorzy projektu: Marek Janiak i Wojciech Saloni-
-Marczewski, 1995. Archiwum autorów 
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Wesoło mi! Antoni Szram na wakacjach w Karwi, lata 80. XX w. Archiwum A. Szrama
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Wojciech Walczak

Takie były początki – 40 lat temu

W dniu 1 września 1970 roku punktualnie o godzinie 8.00 rozpocząłem pra-
cę w Zespole do Spraw Muzeów i Dóbr Kultury w Wydziale Kultury Pre-

zydium Rady Narodowej m. Łodzi. Zespół składał się z dwóch osób – Antonie-
go Szrama, pełniącego funkcję konserwatora zabytków Miasta Łodzi, i mnie, 
Wojciecha Walczaka, zatrudnionego jako pracownik umysłowy-praktykant.

Z Antonim po raz pierwszy spotkałem się w czerwcu 1970 roku, gdy 
składałem swoją ofertę pracy w urzędzie konserwatorskim. Byłem świe-
żym absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu z dyplo-
mem magistra konserwatorstwa i zabytkoznawstwa.

Okazało się, że konserwator zabytków m. Łodzi to człowiek młody, 
niewiele starszy ode mnie. Siedział za biurkiem w ciemnych okularach 
na twarzy, niezbyt rozmowny.

Po godzinnej rozmowie poprosił, abym złożył stosowne dokumenty 
i zakomunikował, że właściwie to jestem przyjęty do pracy.

Podobnie jak Antoni nie jestem łodzianinem, trzeba było zacząć uczyć 
się Łodzi, wielkiego miasta o dość jednolitym założeniu urbanistycznym 
i zabudowie tkanki miejskiej. Posiadającego największy w kraju – choć 
prawie nieznany – zespół architektury XIX wieku reprezentujący wszyst-
kie tendencje architektoniczne tego okresu. Łodzi postrzeganej jako mia-
sto klasy robotniczej, pracującej głównie w przemyśle włókienniczym.

Nikt nie kojarzył Łodzi jako miasta mającego jakieś zabytki, nie było 
w świadomości jej mieszkańców obiektów wymagających ochrony z racji 
zawartych w nich wartości historycznych, artystycznych czy innych. Co 
więcej, dla wielu z nich obiekty te są synonimem złego gustu, symbolem 
minionych złych czasów.
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Opublikowany w 1964 roku przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie spis zabytków architektury w Polsce w Łodzi wymieniał 106 
obiektów. Natomiast w rejestrze zabytków nieruchomych m. Łodzi figuro-
wały tylko 32 obiekty, pochodzące z końca XVIII wieku i pierwszej połowy 
XIX wieku. Była to konsekwencja przyjęcia w Polsce po drugiej wojnie 
światowej kryterium chronologicznego, że za zabytki uznawano budowle 
powstałe do 1850 roku. Obiekty powstałe po tej dacie nie podlegały ochro-
nie. Tendencja ta utrzymywała się dość długo i nie tylko w Polsce.

Przemianami w dziedzinie twórczości architektonicznej, jakie zacho-
dziły w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku, środowiska nauko-
we zaczęły interesować się w latach 60. XX wieku. Prekursorem był jeden 
z największych autorytetów historii architektury, Anglik Nicolaus Pevsner. 
Z jego inicjatywy w 1963 roku na zamku Anif w Austrii odbyła się konfe-
rencja „o historyzmie i sztukach pięknych w XIX w.”, rozpoczynając tym sa-
mym okres badań nad tą epoką1. W Polsce zaczęły ukazywać się publikacje, 
w których podawano przykłady architektury łódzkiej jako znaczących dla 
twórczości architektonicznej tych czasów: Mieczysława Wallisa Secesja, 
Warszawa 1967, napisana w 1968 roku książka Piotra Biegańskiego U źró-
deł architektury współczesnej (wydana w 1972 roku) oraz książka łódz-
kiej autorki Anny Rynkowskiej Ulica Piotrkowska, wydanej w 1970 roku.

Przełomową była nowa ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach 
z 1962 roku. Wprowadzała ona nowe kryterium i definicję zabytku jako 
dobra kultury w brzmieniu art. 2: „Dobrem kultury w rozumieniu ustawy 
jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, 
mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na 
jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną”.

Było to ważne zdefiniowanie, kończące cezurę połowy XIX wie-
ku, a dające możliwości uznania za zabytek każdego obiektu dawnego 
i współczesnego mającego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego.

Znaliśmy doktryny i kryteria wartościowania obiektów zabytkowych 
prezentowane przez A. Riegla, M. Dworzaka czy W. Frodla. Ale jak war-
tościować to co najmłodsze? Te kryteria dopiero się tworzyły. Przełomem 
w Polsce był artykuł Zdzisława Bienieckiego Potrzeba i drogi ochrony 
obiektów architektury najnowszej, który ukazał się w drugim numerze 
„Ochrony Zabytków” w 1969 roku. Numer „Ochrony Zabytków” z artyku-

1 N. Pevsner, Historismus und Bildende Kunst, Vorträge und Diskusion im Oktober 1963 im 
Munchen und Schloss Anif, Munchen, 1968.
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łem Bienieckiego leżał na biurku Antoniego, czytany wielokrotnie, z licz-
nymi uwagami na marginesie. Pomógł nam w poznaniu Łodzi i innym 
spojrzeniu na miasto, jego przestrzeń i zabudowę. Trzeba było tworzyć 
nową świadomość, walczyć ze stereotypami „złego miasta”.

Odrzucić głosy – co wy chcecie chronić, jakieś budowle niemieckie, 
żydowskie, burżujskie, kapitalistyczne, trzeba budować nową Łódź. Żyli 
jeszcze wtedy ludzie, którzy pamiętali, jak wznoszono budynki, które my 
chcemy uznać za zabytki. Antoni Szram był uparty, nieustępliwy, docierał 
do wszystkich środowisk i przekonywał. Używał argumentu ideologicz-
nego, że architektura Łodzi jest przestrzenią, w której klasa robotnicza 
pracowała, mieszkała, walczyła, że tylko architektura pozostała świadec-
twem autentyczności tych czasów. Przekonywać trzeba było nie tylko 
decydentów, ale i środowiska fachowców historyków sztuki, architektów.                 

Podstawową rzeczą było opracowanie spisu obiektów, które powinny 
podlegać ochronie. Historyk sztuki dr Irena Popławska oraz architekci in-
żynierowie Wacław Bald i Henryk Jaworowski podjęli się tego odpowie-
dzialnego zadania i na zlecenie Antoniego Szrama, konserwatora zabytków 
m. Łodzi opracowali propozycję spisu budowli zabytkowych miasta Łodzi.

Opracowany spis zawierał 230 pozycji. Był opracowaniem nowator-
skim, po raz pierwszy w spisie pojawiły się zespoły urbanistyczne, zespo-
ły budowli przemysłowych, osiedla z dwudziestolecia międzywojennego. 
Spis był dyskutowany w środowiskach urbanistów, architektów, histo-
ryków sztuki i wielu innych. Był to bardzo trudny i pracowity okres dla 
Antoniego, trzeba było wszędzie być i przekonywać.

Ważnym wydarzeniem było pierwsze posiedzenie powołanej wówczas 
Rady Ochrony Dóbr Kultury m. Łodzi, które odbyło się w grudniu 1970 
roku pod przewodnictwem A. Szrama z udziałem Mieczysława Paśnika, 
dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków (odpowiednik dzisiej-
szego Generalnego Konserwatora Zabytków). Dyskusja była burzliwa, 
głosy za i przeciw, ale końcowy wynik pozytywny, spis został przyjęty. Dal-
sze podsumowanie obrad odbyło się w SPATiF-ie, w równie pozytywnej 
atmosferze, oczywiście pod przewodnictwem Antoniego. Spis został opu-
blikowany w „Dzienniku Urzędowym” Prezydium Rady Narodowej m. Ło-
dzi nr 1 z 1971 r. poz. 11. Obwieszczenie Konserwatora Zabytków m. Ło-
dzi z 20.I.1971 w sprawie zarejestrowanych zabytków nieruchomych 
w Łodzi. Było to bardzo istotne, bo po raz pierwszy w kraju opublikowano 
w lokalnym „Dzienniku Urzędowym” spis zabytków, bowiem tylko obiekty 
wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie prawnej.
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Często używam określenia „po raz pierwszy”, ale działania podejmo-
wane przez Szrama miały charakter pionierski, nowatorski sięgający 
poza Łódź.

Spis obejmował 230 obiektów z podziałem na grupy zabytków:
• grupa I – 4 pozycje, w tym 2 zespoły budownictwa przemysłowego 

(Scheibler-Grohman i Poznański);
• grupa II – 24 pozycje wymieniające budynki przemysłowe, wille, pała-

ce oraz układy urbanistyczne placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej (od 
placu Wolności do ulic Głównej i Mickiewicza);

• grupa III – 81 obiektów, wśród nich szkoły, obiekty sakralne, osiedla 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego Polesie Konstantynow-
skie, Lokator przy ulicy Lokatorskiej;

• grupa IV – 125 obiektów. 
Oczywiście spis był mocno dyskusyjny, zawierał wiele nieścisłości, na 

przykład układ ulicy Moniuszki był w grupie II, a wille z ulicy Moniuszki nr 
2 i 6/8 w grupie IV. Willa przy ulicy Karolewskiej 1, która była pierwszym 
obiektem secesyjnym w Łodzi z lat 1899–1900, zakwalifikowana została 
do grupy IV.

Podział na grupy zabytków w Polsce obowiązywał w latach 1961– 1971 
i przyjmował takie kryteria: grupa 0 – zabytki i zespoły o najwyższej 
wartości w skali światowej, grupa I – obiekty reprezentatywne w skali 
krajowej, grupa II – obiekty o znaczeniu regionalnym, grupa III – obiekty 
o przeciętnej lub miernej, choć bezspornej wartości historycznej czy na-
ukowej, grupa IV – obiekty o wartości historycznej, naukowej, artystycznej 
minimalnej lub w złym stanie technicznym. Klasyfikacja ta powodowała 
nieodwracalne straty, bowiem nie wpisywano do rejestru gupy IV i nie-
liczne obiekty z grupy III. Obiekty zaliczone do niższych grup pozostawa-
ły w decyzji władz lokalnych. Zniszczeniu ulegały właśnie liczne obiekty 
z drugiej połowy XIX wieku jako te mniej znaczące. Profesor Jan Pru-
szyński, prawnik, specjalista w dziedzinie ochrony zabytków, na klasyfi-
kację używał określenia „brzytwa w rękach szaleńca”.

Konsekwencją spisu było wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabyt-
ków. Dla kamienic, które wtedy były uznane jako własność skarbu pań-
stwa, decyzje były wydawane na Miejskie Zarządy Budynków Mieszkal-
nych poszczególnych dzielnic miasta. Zdarzały się odwołania od decyzji. 
Takowe złożyła Kuria Biskupia w Łodzi, która uważała, że obiekty sakral-
ne wyszczególnione w spisie nie mają charakteru zabytkowego i że jest 
to swoista ingerencja we własności kościelne. Dopiero długa rozmowa 
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Antoniego Szrama z ordynariuszem diecezji ks. biskupem Józefem Roz-
wadowskim doprowadziła do wycofania odwołania. Nie udało się wpisać 
do rejestru cmentarza żydowskiego, decyzja była bojkotowana w różny 
sposób, głównie przez środowiska żydowskie, które po wydarzeniach 
1968 roku obawiały się przejęcia i zlikwidowania cmentarza. Cmentarz 
został wpisany do rejestru dopiero w 1980 roku.

Rejestr zabytków jest księgą otwartą i od roku 1971 powiększył swoje za-
soby o wiele łódzkich obiektów, które w wyniku prowadzonych badań i kry-
teriów ich wartościowania uznano za godne ochrony. Dziś ochrona zabytków 
z tego okresu jest oczywista i mało kto pamięta, że nie tak dawno pojęcie 
„Łódź zabytkowa” nie istniało. Szram ciągle powtarzał, że hasło „Łódź za-
bytkowa” powinno widnieć we wszystkich encyklopediach i przewodnikach.

Na początku lat 70. XX wieku Łódź podlegała gwałtownej modernizacji. 
Przeobrażeniom ulegały nie tylko pojedyncze obiekty, ale ulice i całe frag-
menty miasta. Na zlecenie konserwatora zabytków autorzy, którzy opra-
cowali spis zabytków, podjęli się opracowania M. Łódź – ocena wartości 
zabytkowego układu przestrzennego i ustalenie ogólnych wniosków 
urbanistyczno-konserwatorskich. Ponownie użyję słów: po raz pierwszy 
w Polsce powstało studium urbanistyczno-konserwatorskie dla XIX-wiecz-
nego miasta o takiej skali. Autorzy dokonali wnikliwej analizy materiału 
kartograficznego, ikonograficznego, społecznego rozwoju Łodzi od czasu 
jej powstania aż do zmian sięgających połowy XX wieku. Przeprowadzone 
badania pozwoliły na określenie rodzaju i zasięgu stref ochrony (strefy A, 
B, C, K) oraz zasad postępowania, jakie winny obowiązywać w poszczegól-
nych strefach. W strefie A znalazły się najcenniejsze zespoły urbanistycz-
ne z utrzymaniem siatki ulic oraz maksymalnego zachowania istniejącej 
substancji zabytkowej. W tej strefie obowiązywał warunek odpowiedniego 
dostosowania charakteru nowej zabudowy. Ustalono także strefę K, któ-
ra zalecała ochronę fragmentów naturalnego ukształtowania krajobrazu 
w powiązaniu z zabytkowymi układami przestrzennymi. Do konsultacji 
i opiniowania tego opracowania Antoni namówił najlepszych urbanistów 
zajmujących się historycznymi założeniami przestrzennymi, profesorów 
Wojciecha Kalinowskiego i Krzysztofa Pawłowskiego. Studium miało nie-
bagatelne znaczenie jako materiał obowiązujący przy opracowywanych 
planach zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Ułatwiało to trudne dys-
kusje, które ciągle ważyły: chronić czy nie chronić.

Szram na bieżąco śledził to, co się działo w zakresie ochrony architek-
tury najnowszej. Uczestniczył aktywnie w konferencjach naukowych, wy-



254 | Antoni Szram. Wizje i konkrety 

głaszając referaty o ochronie łódzkich zabytków w Pradze, Poznaniu, Kra-
kowie. Poczynania łódzkiego konserwatora stawały się głośne w Polsce.

W listopadzie 1971 roku odbyła się w Łodzi ogólnopolska sesja na-
ukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki z wiodącym tematem Sztuka 
2 połowy XIX wieku. Na sesji Antoni wygłosił referat Rzeczywisty sens 
programu konserwatorskiego w świetle zagadnień zabytkowej ar-
chitektury łódzkiej XIX wieku. Było to jego credo. Od objęcia funkcji 
konserwatora zabytków m. Łodzi do ogłoszenia tego programu minęło 
półtora roku, a jak znaczące działania zrealizowano!

Dla uczestników sesji zorganizowaliśmy objazd po zabytkach Łodzi 
i zaprezentowaliśmy wystawę Zabytkowa architektura i budownictwo 
przemysłowej Łodzi. Poznanie łódzkich zabytków, obejrzenie wystawy, 
wysłuchanie referatów, a szczególnie wystąpienie Antoniego Szrama wy-
wołały takie zainteresowanie i zrozumienie problemu, że dało asumpt 
do podjęcia specjalnej uchwały Stowarzyszenia Historyków Sztuki po-
pierającej program i działania ochrony łódzkich zabytków. W dziejach 
SHS była to uchwała nr 1, wyjątkowa, potwierdzająca słuszność naszego 
działania i dająca jednocześnie oręż do dalszej walki w zakresie ochrony 
dóbr kultury miasta Łodzi.

Towarzysząca sesji wymieniona wcześniej wystawa była niemniej 
ważnym wydarzeniem, po raz pierwszy społeczeństwu miasta poka-
zaliśmy obiekty zabytkowe, które winny być chronione. Wystawa była 
prezentowana w lokalu galerii Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy 
Piotrkowskiej 862. Trudne wnętrze, dwie nieduże sale, które znakomi-
cie zaaranżował architekt wystawy Jerzy Derkowski. Wypełnienie jednej 
ściany fotografiami i przyjęcie kartograficznego układu pasów i słupów 
stworzyło mozaikę do odszukiwania poszczególnych obiektów. Pokazali-
śmy oryginalne archiwalne plany łódzkich budynków. Poczesne miejsce 
na jednej ze ścian zajmował plan Łodzi w skali 1:10.000 „Miasto Łódź 
– generalne postulaty konserwatorskie – strefy ochrony”. Wystawa licz-
nie oglądana spełniła dużą rolę w tworzeniu świadomości i popularyzacji 
ochrony zabytków. W 1972 roku była prezentowana w Muzeum Archi-
tektury we Wrocławiu.

Myślę, że wystawa stała się przyczynkiem do przygotowania przez 
Antoniego dużej publikacji na temat architektury łódzkiej. Album Archi-

2 Opracowanie wystawy: B. Kepler, A. Szram, W. Walczak; architekt wystawy: J. Derkow-
ski; opracowanie graficzne: R. K. Grzybowski, A. Szonert; fotografie: E. Haneman, J. Hereżniak,  
Z. Jarzyński, E. Kudaj, A. Wach, Z. Walter, A. Zakrzewski; konsultacja naukowa: dr I. Popławska.
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tektura Łodzi przemysłowej jego autorstwa ze wspaniałymi zdjęciami 
Andrzeja Wacha był pierwszą tak obszerną publikacją na temat architek-
tury łódzkiej. Album ukazał się w 1975 roku. Swoją „cegiełkę” do tego 
wydawnictwa dołożyła cenzura, która starała się eliminować nazwiska 
przemysłowców łódzkich; w tekście są nieliczne wzmianki, natomiast 
w podpisach zdjęć pisze się tylko „dawny pałac przemysłowca”.

Stworzenie spisu zabytków, opracowanie studium historyczno-urba-
nistycznego było dla Antoniego etapami działań. Dalszym etapem miało 
być podjęcie prac dokumentacyjnych, badawczych, popularyzatorskich 
zabytków łódzkich.

Dbał o rangę urzędu konserwatorskiego, był jedynym urzędnikiem!, 
który dysponował papierem firmowym z logo przypisanym dla konserwa-
tora zabytków miasta. W prawym dolnym narożniku papieru firmowego 
była winieta zabytkowego ratusza.

Z jego inicjatywy w styczniu 1972 roku zostało powołane Biuro Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków, które miało na celu prowadzenie badań, 
inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej, wytycznych konserwator-
skich. Zostałem jego pierwszym kierownikiem, a Antoni dał mi zupełną 
swobodę w doborze współpracowników. Udało się stworzyć znakomity 
zespół historyków sztuki, historyków, konserwatorów-zabytkoznawców, 
którzy stanowili dobre merytoryczne zaplecze dla urzędu konserwator-
skiego. Pierwszymi pracownikami Biura byli Małgorzata Laurentowicz, 
Andrzej Majer, Jadwiga Jakubowska.

W latach 70. wszystkie obiekty zabytkowe w Łodzi miały swoich użyt-
kowników. Obiekty przemysłowe pełniły nadal swoją pierwotną funkcję. 
Kamienice na Piotrkowskiej posiadały wiele elementów autentycznego 
wyposażenia, jak bramy, klatki schodowe, witraże, stolarkę, oświetlenie, 
piece itd. W 1972 roku wspólnie z Konserwatorem Zabytków i Biurem 
Badań i Dokumentacji Zabytków powstał program ochrony zabytków Ło-
dzi zakładający także zmiany użytkowania niektórych obiektów. Za klu-
czowe na lata 1973–1975 przyjęto zadania zmierzające do stworzenia 
muzeum wnętrz sztuki XIX wieku w dawnym pałacu Herbsta przy uli-
cy Przędzalnianej 72, adaptację secesyjnej willi przy ulicy Wólczańskiej 
33 na galerie Biura Wystaw Artystycznych oraz renowację zespołu ulicy 
Piotrkowskiej. Nie zawsze wszystko się udawało i przechodziło gładko. 
Pamiętam, jak przy pałacu Herbsta Antoni przekonywał I sekretarza KŁ 
PZPR do stworzenia tam muzeum wnętrz. Propozycja specjalnie nie za-
chwyciła dygnitarza, sugerował, że lepiej stworzyć tam Pałac Ślubów, 
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i powiedział Antoniemu: „młody jesteś, słuchaj starszych, nie takie decy-
zje zmienialiśmy”. Ale Szram postawił na swoim i doprowadził do przyję-
cia koncepcji konserwatorskiej3.

Budowa Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej stała się dużym za-
grożeniem dla zespołu domów tkaczy z początku XIX wieku przy ulicy 
Piotrkowskiej 202–210. ŚDM była ważna, a domy chciano wyburzyć, 
bo po prostu przeszkadzały. W programie konserwatorskim użytkow-
nikiem domów miało być Muzeum Włókiennictwa i pracownie tkaczy 
artystów. Antoni podejmował wiele różnych działań, by je uratować. 
Mówił, pisał. Udało się nawet namówić na przyjazd do Łodzi ówczesne-
go generalnego konserwatora zabytków prof. A. Majewskiego, licząc, 
że jego autorytet przekona miejscowych decydentów. Profesor, spe-
cjalista od ochrony zamków i warowni, po obejrzeniu domów tkaczy 
i propozycji ich zagospodarowania rozłożył ręce i orzekł, że domy te 
to tylko pamiątka regionalna. Taka opinia generalnego konserwatora 
przesądziła o ich losie. Domy wyburzono, a teren po nich do dziś jest 
nieuporządkowanym parkingiem. Domy pierwszych tkaczy stanowiące 
historyczny ciąg przestrzeni ulicy Piotrkowskiej okazały się mało zna-
czącą pamiątką.

Trzeba było znów odwiedzić SPATiF.
Ochrona zabytków stwarza konieczność utrzymania ich w dobrym 

stanie i utrwaleniu ich autentycznej substancji, jest to nie tylko obo-
wiązek konserwatora zabytków, ale przede wszystkim ich właścicieli. 
Wiele obiektów łódzkich wymagało przeprowadzenia prac budowlano-
-konserwatorskich. Wtedy większość prac była wykonywana przez Miej-
skie Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane. Remonty XIX-wiecznych 
kamienic wykonywane były w sposób uproszczony, polegający głównie 
na zmianie podziału wnętrz, kosztem zniszczenia całego wystroju. „Mo-
dernizowano” elewacje przez usuwanie historycznego detalu. Problem 
utrzymania obiektów zabytkowych w dobrym stanie i przeprowadzenia 
właściwego remontu stawał się bardzo poważny. Prawidłowa realizacja 
ambitnego programu konserwatorskiego wymagała zorganizowanego 
specjalistycznego wykonawstwa. Jedynym takim przedsiębiorstwem 

3 Muzeum Sztuki w Łodzi przejęło pałac Herbsta w 1976 r. Prace konserwatorskie były trudne 
i skomplikowane, trwały kilka lat. Europejska federacja stowarzyszeń na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego w 1990 r. uhonorowała pałac Herbsta za restaurację i adaptację na 
muzeum wnętrz medalem EUROPA NOSTRA. Była to pierwsza dla Polski tak wysoka europejska 
nagroda w dziedzinie ochrony dóbr kultury.
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były Pracownie Konserwacji Zabytków, scentralizowane państwowe 
przedsiębiorstwo mające swoje oddziały w różnych województwach. Te-
ren województwa łódzkiego obsługiwał oddział PKZ w Kielcach.

Antoni Szram podjął starania o stworzenie takiej specjalistycznej pla-
cówki w Łodzi. Starania zakończyły się sukcesem i w marcu 1973 roku 
powołano Zakład Pracowni Konserwacji Zabytków w Łodzi, który był 
filią oddziału kieleckiego. Kierownikiem Zakładu został Szram, będąc 
nadal konserwatorem zabytków. Zakład posiadał projektową pracownię 
architektoniczną, pracownię dokumentacji naukowo-historycznej oraz 
grupę wykonawstwa budowlano-konserwatorskiego z siedzibą w Pabia-
nicach. Filia ta kilka lat później przekształciła się w samodzielny Oddział 
Łódzki PKZ.

Rok 1975 przez ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków 
i Miejsc Historycznych) został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem 
Ochrony Zabytków. Był to ostatni rok działalności konserwatorskiej Szra-
ma, ale bardzo ważny w jego dokonaniach zawodowych. W 1975 roku 
powołano nową placówkę kultury Muzeum Historii Miasta Łodzi. Było to 
spełnienie jego kolejnego założenia programowego. Szram został pierw-
szym dyrektorem tego muzeum i jednocześnie do końca 1975 roku pełnił 
funkcję konserwatora zabytków. Jako konserwator zabytków i już dyrek-
tor muzeum przy współudziale Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabyt-
ków zorganizował ogólnopolską sesję naukową zatytułowaną Znaczenie 
zabytków techniki i budownictwa XIX wieku w procesie przemian 
społecznych. Opublikowane materiały z sesji wygłoszone przez znako-
mitych uczonych z całej Polski dały kolejny zasób wiedzy potwierdzający 
znaczenie i wartości łódzkich zabytków.

Na zlecenie Antoniego z okazji Międzynarodowego Roku Ochrony Za-
bytków wybito pamiątkowy medal, projektu znanej artystki Ewy Tyc-
-Karpińskiej, którym zostali uhonorowani ludzie mający udział w ochro-
nie łódzkich dóbr kultury. 

Pięć lat działalności Antoniego Szrama jako konserwatora zabytków 
m. Łodzi było czasem trudnym, ale z dużymi sukcesami. Dzięki działa-
niom Szrama, człowieka dużej wiedzy, upartego, konsekwentnego, udało 
się utrwalić tożsamość Łodzi, stworzyć pojęcie Łodzi jako miasta zabyt-
kowego. Od tego czasu minęło przeszło 40 lat, a prekursorski program 
ochrony konserwatorskiej stworzony wtedy przez Antoniego jest aktual-
ny i realizowany nierzadko jako nowość, którą wymyślono obecnie. Jest 
to także sukcesem Antoniego Marka Szrama.
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Bronisław Podgarbi

Moja droga od wrocławskich platanów  
do cmentarza żydowskiego w Łodzi,  
z udziałem dr. Antoniego Szrama – Marka

Pisanie o kimś jest często skomplikowane, zwłaszcza pisanie o posta-
ciach nietuzinkowych, indywidualnościach nie zawsze poddających się 

kanonom, ale umiejących poruszać się ze swobodą wśród niekonwencjo-
nalnych sposobów dochodzenia do celu. Zaliczam do nich Antoniego Szra-
ma – Marka. Fakt, że znam go od przeszło pół wieku, nie ułatwia pisania 
o nim. Postanowiłem odnieść się do niektórych własnych zawodowych 
perypetii, skupiając się na tych, które wiążą się bezpośrednio i pośrednio 
z Markiem. Taki sposób przedstawienia jego osoby uważam za bardziej 
przekonujący i prawdziwy, a przy tym omijający tonację panegiryzmu. 
Pisząc o odległych w czasie wydarzeniach, opieram się jedynie na wła-
snej, dosyć wątłej już pamięci tak zwanego seniora, które to określenie 
uważane jest za uprzejme, ale bywa nadużywane ze szczyptą hipokryzji. 
Przez wiele lat pracowaliśmy z Markiem w środowisku ludzi związanych 
z kulturą i sztuką. W tym mieście doczekaliśmy się emerytur. Skoro o nich 
mowa, nie sposób pominąć pewnego zjawiska, wcale nie tak rzadkiego, 
jakim był (i zapewne jest nadal) stosunek pracodawców do pracowników 
kultury, zajmujących mniej lub bardziej eksponowane stanowiska publicz-
ne. Cechowała go pewna forma nonszalancji odnosząca się zwłaszcza do 
okresu kończącego pracę zawodową. Istota tego zjawiska jest z pewnością 
złożona i posiada z reguły wiele mrocznych twarzy. Proszę, aby czytający 
wybaczyli mi wszystkie nieścisłości człowieka poruszającego się – i z całą 
pewnością błądzącego – na niewielkim obszarze wcale niemałych łódzkich 
problemów kultury i ludzi z nią związanych. 
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Kiedy ktoś mówi lub pisze Antoni Szram lub Antek, przez moment wy-
daje mi się, że to nieznana mi osoba o znanym nazwisku. Nie ma w tym 
niczego osobliwego. Jako Marka znam go i używam tego imienia szmat 
czasu. Zaczęło się w Poznaniu lat 60. Na uniwersytecie pobieraliśmy 
nauki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, kierunku historii sztuki. 
Wprawdzie nie studiowaliśmy na jednym roku, ale nie miało to większe-
go znaczenia, jako że na tym kierunku, o nielicznej liczbie studiujących, 
ze zdecydowaną przewagą studentek, wszyscy się znali i rozpoznawali. 
On sam przyznawał, że nie lubi imienia Antoni i źle się czuje w roli Antka. 
W katedrze historii sztuki nie było tajemnicą, że Marek był rzetelnym 
studentem, który nie zaniedbywał żadnych obowiązków. Wszystkie za-
liczenia i egzaminy zdawał w terminach, a studia zakończył wyróżnioną 
pracą dyplomową.

Z czasów studenckich zapamiętałem go jako niezmordowanego skute-
rowego jeźdźca, który z kawaleryjską fantazją objeżdżał Poznań i okolice. 
W tamtym czasie skutery docierały do Polski jako ostatni krzyk mody 
motoryzacyjnej. Nic dziwnego, że był to powód zazdrości dla wielu ama-
torów motoryzacji, a dla niego pasją tym większą, że korzystały z niego 
miłośniczki skuterowych atrakcji. Jako aktywny posiadacz tego pojazdu 
miał ograniczenia w uciechach alkoholowych. Byłoby jednak niewątpli-
wym minięciem się z prawdą twierdzenie, że był abstynentem.

Czy Marek wyróżniał się spośród przyszłych historyków sztuki? I tak, 
i nie. Tak – bo mieszkał w Poznaniu, w domu rodzinnym, a to zawsze izolo-
wało tę grupę studentów od rozmaitych obowiązków i schematów w aka-
demickim bytowaniu, na rzecz własnego integralnego miejsca – u Marka 
dodatkowo wzbogaconego skuterem jako wyróżniającym go akcesorium. 
Ponadto pozostawały jeszcze kontakty koleżeńskie i inne sprzed studiów. 
Nie – bowiem codzienne uczestnictwo w zajęciach znacząco ograniczało 
tę izolację, a kontakty towarzyskie z powodzeniem podtrzymywały kluby 
studenckie mogące mnożyć nowe znajomości. Wierzę, że swoją uwagę 
skupiał głównie na nauce, nie zaniedbując w stosownych proporcjach 
dziewczyn i skutera. 

Jak wszyscy studenci miał tremę przed egzaminami, może większą 
od innych, a może nie potrafił jej ukryć tak jak inni. Tej dolegliwości 
nie wyzbył się w Łodzi. Jako przypadłość dotycząca wszystkich w róż-
nym stopniu, dla niego była dojmującym dyskomfortem, czy wręcz fobią 
podczas publicznych wystąpień. Godne uwagi, a nawet podziwu było to, 
że każdorazowo występując publicznie, podejmował jedną z najtrudniej-
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szych walk. Stawał do pojedynku z samym sobą. Treść wystąpień starał 
się, z powodzeniem, ubrać w ciekawą formę, w zależności od tematu 
i wagi zagadnienia.

Na studiach nie przyjaźniliśmy się, a po odnowieniu znajomości w Ło-
dzi, po wielu latach, nie wykraczaliśmy poza stan z okresu studiów, wy-
jąwszy dużą częstotliwość kontaktów towarzyskich i zawodowych bę-
dących naturalną koleją rzeczy. Określenie „mój przyjaciel” było raczej 
zwrotem retorycznym, używanym szczególnie często pod „dobrą datą”. 
Nasza znajomość miała jednak solidne podstawy w postaci wspólnych 
studiów na tej samej uczelni, uprawiania tego samego zawodu, ale co 
najistotniejsze – pracy w Łodzi, w kręgu zajmującym się podobną proble-
matyką merytoryczną. Myślę, że walory tej znajomości cechuje trwałość 
cech koleżeńskich bez hipokryzji. Piszę o tych oczywistościach, jako że 
wówczas było dla mnie interesujące, co w jego pracy zawodowej, po wie-
lu latach od zakończenia studiów, pozostało z dawnego studenta historii 
sztuki – Marka, z którym mniej więcej w tym samym czasie pracowaliśmy 
w ochronie zabytków. On w Łodzi, ja na Dolnym Śląsku.

Dygresja ta wyprzedza ciąg dalszych zdarzeń. Nie zdziwiłbym się, gdy-
by do części tytułowej …i moja droga od wrocławskich platanów do 
cmentarza żydowskiego w Łodzi, ktoś chciałby dopisać, a co ma pier-
nik do wiatraka? W zasadzie zawsze coś ma, należy tylko taką zależność 
znaleźć i wyjaśnić. Istota tej zależności była klarowna. Dotyczyła rezy-
gnacji z pracy we Wrocławiu i przeniesienia do Łodzi. Jako pełniący obo-
wiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków we Wrocławiu wpisałem 
do rejestru zabytków wrocławski ogród botaniczny z charakterystyczną 
aleją platanów. Wpis ten rodził pytanie – co dalej?1 

O tym, co było dalej, zadecydował przypadek, lub jak chcą inni ko-
nieczność. Dowiedziałem się, że Marek jest miejskim konserwatorem 

1 Nietrudno domyślić się, jaki mógł być stosunek władz miasta do urzędnika, który obcesowo 
dokonał takiego wpisu. Wprawdzie nie wymówiono mi pracy (nie było podstawy), ale mój dalszy pobyt 
we Wrocławiu nietrudno sobie wyobrazić. Na ogół słabe jest rozeznanie o tym, że praca w ochronie 
zabytków obfituje w permanentne konflikty, z których najbardziej uciążliwe były, i zapewne są nadal, te 
z urzędnikami różnych szczebli. Moja poważniejsza scysja z nimi, jako p.o. wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, rozpoczęła się od wpisania do rejestru zabytków wrocławskiego ogrodu botanicznego 
(własności uniwersytetu) z aleją 300-letnich platanów. Rzecz dotyczyła poszerzenia ulicy przebiega-
jącej w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu i alei platanów, których los został przesądzony na deskach 
kreślarskich. Zdesperowane władze uniwersytetu, powołując się na metrykę ogrodu (1811 r. – drugi 
po Krakowie), moją decyzję uznały za ostatnią deskę ratunku. Nikt nie odwołał się od decyzji wpisu do 
rejestru. Być może pewną rolę odegrał tutaj fakt, że powszechnie oceniano poszerzenie ulicy jako dro-
gę donikąd. Odmowa uchylenia własnej decyzji wpisu do rejestru zakończyła „platanową przygodę”. 
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w Łodzi. Nie spodziewałem się rewelacji, ale rozmowy życzliwie obiecu-
jącej typu: jest niełatwo, zobaczę, co się da zrobić, będziemy w kontakcie 
itp. Tymczasem, ku mojemu zaskoczeniu, usłyszałem coś zupełnie prze-
ciwnego: dobrze, że dzwonisz, w Łodzi historyków sztuki jak na lekar-
stwo i spadłeś jak z nieba. Jest praca od zaraz – zajmiesz się dokumen-
tacją naukowo-historyczną żydowskiego cmentarza w Łodzi, w ramach 
pracy w PP PKZ. Mieszkanie otrzymasz za rok lub dwa. Na razie zamiesz-
kasz w mojej pracowni, która stoi pusta. Przyjeżdżaj! Był rok 1974. Po-
myślałem wówczas, że los nie tylko się uśmiecha, ale potrafi też śmiać 
się całą gębą. Kiedy znalazłem się w Łodzi w urzędzie MKZ, panowała 
tam atmosfera nieco nerwowa, co nie było mi obce, by nie powiedzieć 
dobrze znane. Jako kolega po fachu, niedawny konserwator, otrzymałem 
zdjęcie niewielkiego parterowego budynku w stanie agonalnym, z prośbą 
o wyrażenie o nim własnego zdania. Uważałem, że przeznaczony jest do 
rozbiórki. Ku mojemu zdziwieniu Marek oznajmił, że nie chce do tego do-
puścić, a sprawa będzie przedmiotem spotkania, wcale nie ugodowego, 
z władzami dzielnicy. Po chwili miałem zdjęcia rysunków i planów domów 
rękodzielników-tkaczy z początku XIX wieku. Pojąłem skalę konserwa-
torską problemu. Była to moja pierwsza – już na wstępie – lekcja historii 
Łodzi i chyba najważniejsza. Zapamiętałem ją bardzo dobrze! Oto jeden 
ze skromnych protoplastów potęgi włókienniczej Łodzi stał na skraju za-
głady. Stare platany nie rosną wszędzie, ale ich syndrom powtarzał się 
i powtarza w ochronie zabytków w różnych mutacjach. Tutaj nie była to 
walka o wartości architektoniczne, stylowe czy artystyczne, ale historycz-
ne. To były zmagania z ludźmi i czasem o zachowanie tożsamości miasta, 
a samo pojęcie słowa ochrona dotyczy tego, co słabe i potrzebuje szcze-
gólnej troski, jako że ma nikłe szanse na pomoc. Abnegacja odnosząca 
się do tożsamości Łodzi przybierała niekiedy formy żałosne. Jedną z nich 
pozwolę sobie przytoczyć. W prasie łódzkiej (nazwę gazety pominę) uka-
zał się krótki artykuł oznajmujący entuzjastycznie, że rudera w końcu 
ulicy Piotrkowskiej została wreszcie rozebrana. „Rudera” była jednym 
z ostatnich (bądź ostatnim) z domów tkaczy z początku XIX wieku, za-
chowanym w pierwotnym niemal kształcie. Wprawdzie autorka anonsu 
prasowego pokutnie chciała wycofać się z niefortunnej informacji, lecz 
nie znała rosyjskiego przysłowia: „co piórem napiszesz, siekierą nie wyrą-
biesz”. Tym samym obwieściła łodzianom, że rudera nie ma nic z Łodzią, 
miastem czterech kultur, wspólnego. Opisane wydarzenie to pendant do 
sytuacji domu tkacza, o istnienie którego Marek mocował się z władzami 
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miasta, będąc przekonanym o oczywistej konieczności jego ochrony. Jed-
nak realne możliwości ochrony należą do przygnębiającej rzeczywistości, 
w której trawestując pewne cyniczne powiedzenie: jest zabytek, jest pro-
blem, nie ma zabytku, nie ma problemu. Ma ono niestety długi żywot aż 
do dzisiaj. W początku lat 70. Antoni Szram rozpoczął wpisy do rejestru 
łódzkich zabytków architektury na skalę masową. Traktował to jako fun-
dament ich ochrony. Zabrakło w nich domów tkaczy, które nie dotrwały 
do tego czasu. Wiedza o ich losie z pewnością odegrała ważną rolę w tym 
formalno-prawnym rodzaju ochrony, będącym rodzajem tamy przeciwko 
niszczycielskim zapędom tych, którym marzyła się nowa antyseptyczna 
Łódź w betonowym uniformie. Wpisy te różnią się znacznie od obecnych 
i mogą być uznane za archaiczne. Należy jednak pamiętać, że w tamtym 
czasie inne były wymogi. Poza tym tworzono je z pewnym pośpiechem 
(co jest widoczne i zrozumiałe), celem ogarnięcia tego co najważniejsze 
w architekturze i układzie przestrzennym miasta. Decyzje te są do dzisiaj 
obowiązujące. Można je uzupełniać zgodnie z obecnymi wymogami i po-
trzebami. Miejski konserwator zabytków Antoni Szram stworzył w Łodzi 
„fortecę” architektury przemysłowej. Jest to jego trwały w historii miasta 
zapis w tworzeniu i utrwalaniu tożsamości Łodzi. Cmentarz żydowski nie 
został wówczas wpisany do rejestru zabytków ze względów niezależnych 
od niego.

Miejski konserwator zabytków stanął przed koniecznością wykona-
nia dokumentacji cmentarza, a desygnowany przez niego historyk sztu-
ki miał wykonać stosowne opracowanie. Pierwszy krok został zrobiony. 
Przyjął kolegę ze studiów do pracy, wyciągając z opresji i pomagając 
w potrzebie. Jest to bezsporne. Ale też nie kierowała nim bynajmniej wy-
łącznie filantropia. Wybrał historyka sztuki z pewnym doświadczeniem 
związanym z ochroną zabytków i muzealnictwem. Byłem jednym z tych, 
którzy mieli wziąć udział w tworzeniu i realizacji wizerunku kulturowego 
Łodzi według jego koncepcji i zasad. W przypadku cmentarza żydow-
skiego była to droga z niekoniecznie pozytywnym zakończeniem. Nasza 
znajomość judaistycznej sztuki sepulkralnej wyniesiona ze studiów była 
nader mizerna. Patrząc z perspektywy czasu, był to akt odwagi z naszej 
strony, ale wówczas nie rozwiązywaliśmy takich zagadek. Byliśmy sami 
dla siebie zakładnikami wierzącymi, że przygoda naukowo-historyczna 
z cmentarzem zakończy się sukcesem. Czy miejski konserwator miał inne 
rozwiązanie? Tak! Czekać na korzystniejsze możliwości. Ale jak długo? 
Podjął zatem ryzyko, że z jego inicjatywy napiszę dokumentację, która 
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jak powtarzał, będzie moją wizytówką zapewniającą aktywne uczestnic-
two w życiu kulturalnym Łodzi. I tak było. Tutaj wypada dodać, że nie-
zależnie od stanowisk, które pełnił, z dużą intuicją, ale nie bez ryzyka, 
przyjmował do grona współpracowników osoby odpowiednie do swoich 
koncepcji. Czy wszystkie te „inwestycje” kończyły się sukcesem? Myślę, 
że w większości tak2.

Zasięg problematyki cmentarza pozwolił mi poznać Łódź i jej historię 
w zakresie, który był ważnym czynnikiem wykorzystanym przeze mnie 
w nowym wcieleniu zawodowym – pracownika Muzeum Historii Miasta 
Łodzi. Marzenie Marka wsparte usilnymi zabiegami spełniło się. Daw-
ny pałac Poznańskich, późniejsza siedziba Urzędu Wojewódzkiego, zo-
stał przeznaczony na muzeum, w którym zostałem zatrudniony w Dziale 
Sztuki. Praca w tym muzeum była najdłuższym okresem w moich kon-
taktach zawodowych i towarzyskich z Markiem. Organizowanie muzeum 
może być tematem monografii uwzględniającej wielowarstwowość i róż-
norodność zagadnienia. Była to historyczna dla miasta decyzja. Zwyczajo-
wo w Polsce lokowano muzea w obiektach zabytkowych. Rozwiązywało 
to wprawdzie problemy nowej budowy, ale piętrzyło trudności adaptacji 
i godzenia przeważnie całkowicie odrębnych kwestii związanych z funk-
cjami pierwotnymi i potrzebami aktualnymi. Prowadziło to nieodmien-
nie do częściowej bądź całkowitej rezygnacji z pierwotnych wartości za-
bytkowych bądź nowych muzealnych. Najczęściej kończyły się w takich 
przypadkach rozwiązaniem kadłubowym. Bilans pomiędzy powierzchnią 
ekspozycyjną a zapleczem jest procentowo ustalony jako ból głowy mu-
zealników. W Muzeum Historii Miasta łagodziła go duża powierzchnia 
pałacu, ale przypominały przekształcenia dokonane przez Urząd Woje-
wódzki. W jeszcze bardziej dolegliwej formie zjawisko wyboru mniejsze-

2 Z urzędnika konserwatora stałem się dokumentalistą w PP PKZ – pracowni dokumentacji 
naukowo-historycznej w Kielcach, z tematem Nowy cmentarz żydowski w Łodzi (1888–1892), 
który nie zapowiadał nijakiej maestrii w jej wykonaniu, a użycie tego określenia byłoby bardzo po-
ważnym nadużyciem. Szybko musiałem sobie przypomnieć i uzmysłowić, że znalazłem się w świecie 
filozofii i pojęć odmiennych od kultury łacińskiej, z koniecznością precyzyjnego widzenia związków, 
ale też cezury pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. Obiekt o powierzchni 45 ha i około 180 000 
pomników nagrobnych (sądzę, że bliżej 200 000), przeważnie macew, ale też nagrobków architek-
tonicznych, utrzymanych w ówczesnej konwencji sztuki nagrobnej, były moim materiałem badaw-
czym. Do tego należało dołączyć nieznaną mi literaturę o sztuce sepulkralnej żydów i obrzędowością 
z nią związaną, obrosłą opowieściami i poglądami nierzadko rodem z magla. Było zatem koniecz-
nością pokazanie tej obrzędowości i religii rzetelnie i prawdziwie. W przeciwnym razie ułomność 
opracowania byłaby jaskrawo widoczna. Dodając do tej „skromnej” problematyki nieznajomość ję-
zyków hebrajskiego i jidysz, dominujących na płytach nagrobnych, słowo odwaga można by łatwo 
wymienić na inne, bardziej dosadne.
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go zła ujawniło się w późniejszym Muzeum Kinematografii – dawnym 
pałacu Scheiblera, jako logicznej konsekwencji istnienia w mieście prze-
mysłu włókienniczego, wytwórni filmów i szkoły filmowej.

Równania „muzealne” z wieloma niewiadomymi zostały rozwiązane. 
Zmagał się z nimi zespół pracowników – jak mawiał Marek załoga – i on 
sam, zajmując się sprawami ogólnymi i detalami, z których najbardziej 
głośną była dekoracja supraport w nowo powstałej sali koncertowej 
muzeum miasta, utworzonej po likwidacji wtórnego stropu dawnej sali 
balowej pałacu, podzielonej na dwie kondygnacje. Supraporty dekoro-
wane były abstrakcyjnymi reliefami w kolorze złotym. Emocji było co 
niemiara, a środowisko podzieliło się jak zwykle: na tych, co za, na tych 
przeciwnych i tych, co nie mają zdania. Wygląd oryginalnych supraport 
sali balowej nie był znany. Na jednym ze zdjęć sali widoczna była dolna 
część jednej z nich, przedstawiająca prawdopodobnie scenę związaną 
z muzyką. Ponieważ odtworzenie oryginalnego wyglądu nie było możliwe 
na podstawie takich przekazów, supraporty stworzyły pole dla wyobraźni 
współczesnego artysty. Był nim Andrzej Gieraga, projektant i wykonaw-
ca. Jego dzieło uzyskało pełną akceptację Marka.

Moje zajęcia wiązały się między innymi z poszukiwaniem w antykwa-
riatach wyposażenia do wnętrz muzealnych, mających przybliżyć zwie-
dzającym klimat i nastrój dawnego pałacu. Chodziło o wybór dobrego 
rzemiosła artystycznego z drugiej połowy XIX wieku, ale nie odnoszące-
go się bezpośrednio do wnętrz dawnego pałacu Poznańskich. Na temat 
wyposażenia wiedliśmy nieustające spory z koleżanką Małgorzatą Lau-
rentowicz, dociekając, które z pozostawionych przez Urząd Wojewódzki 
sprzęty przyjąć do muzeum, a z którymi rozstać się bez żalu.

Zajęcia muzealne dawały mi też możliwość obserwacji strategicz-
nych planów Marka i jego wizji kulturowej Łodzi. Nie sposób o tym 
zapomnieć, patrząc na chronologię wydarzeń. Wymagało to fascynacji 
kulturą XIX wieku, a w szczególności sztuką i zabytkami XIX-wiecznej 
Łodzi. Nie sądzę, by wiązało się to z naszymi studiami, których program 
informował o zjawisku zwanym eklektyzmem, nie rozwijając zagadnienia 
szerzej. Rozpoczynając pracę w Łodzi jako historyk sztuki, przejął swoje 
obowiązki z całym dobrodziejstwem inwentarza, postrzegając, że jego za-
wód daje szerokie pole do działania i akceptację władz partyjnych i pań-
stwowych oraz płaszczyznę porozumienia z nimi. Bez wiedzy i zgody 
tej „dwuwładzy” nie sposób było podjąć żadnych inicjatyw i działań. Nie 
popełnię chyba błędu, jeżeli powiem, że w pierwszej kolejności dotyczyła 



Świadectwa / Szkice do portretu | 265

ona Łodzi jako miasta o niezwyczajnej historii, które stało się celem jego 
aspiracji zawodowych, a wkrótce pasją i powołaniem życiowym. Potrafił 
dopasować inicjatywy władz do własnych pomysłów, a dalej ich reali-
zacji. Wykorzystywał do tego dobre okazje, przypadkowe okoliczności 
i umieszczał we własnym scenariuszu wydarzeń. 

W tamtych czasach powszechnej szarzyzny, braków urozmaicanych 
innymi dolegliwościami, Marek tworzył nisze dla pomysłów i sposobów 
realizacji działań kulturalnych. Dla widza mogły być one zagadkami na-
ruszającymi stabilność systemu – oczywiście w dozwolonych granicach – 
zastanawiającymi swoim zasięgiem i różnorodnością. Przejawy nadmier-
nej samodzielności potrafił wyjaśnić korzyścią dla dobra ogólnej sprawy. 
Miał umiejętność rozmawiania z władzami i ułożenia z nimi współpracy 
na gruncie zawodowym, partyjnym i towarzyskim. Bez ich uwzględnienia 
pozostaje zagadkowe pytanie – jak on to zrobił? Trzeba tu dodać, że po-
magał na różne sposoby artystom, niezależnie od stopnia utalentowania 
i osiągnięć. Pomagał, szanując jako historyk sztuki sam fakt bycia artystą. 
Nawet przy tak dobrych układach trwających dziesiątki lat było niemożli-
wym, aby zrealizował więcej marzeń i pomysłów. Wychodziły one daleko 
w przyszłość i pozostaną jego mniej lub bardziej znanymi wizjami Łodzi.

Tutaj powinienem zakończyć swoje wynurzenia. Skoro jednak na po-
czątku zwróciłem uwagę na reguły kończenia pracy zawodowej ekspono-
wanych pracowników kultury, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pominię-
cie tego wątku jest milczeniem, które nie uchodzi.

Wydarzenia te zbiegły się z oczekiwaniem nadchodzących zmian spo-
łeczno-politycznych, a w nich układów i załatwiania spraw. Wprawdzie 
nie legły one w gruzach i nie odbiegały aż tak daleko od przyzwycza-
jeń i nawyków poprzedniej epoki, ale pomimo to Marek nie potrafił się 
w nich do końca odnaleźć. Został chyba zaskoczony i poniósł niemiłe 
konsekwencje. Muzeum Kinematografii, z którego musiał odejść, nie 
spotkała klęska. Wprost przeciwnie. Jego następca, Mieczysław Kuźmic-
ki, zapewnił dalszy rozwój muzeum i stworzył formy działania, których 
skala i poziom predestynują placówkę do ulokowania jej w strukturach 
nie gminnych, lecz państwowych. 

Na początku naszych łódzkich kontaktów w moich rękach znalazł się 
sfatygowany notatnik Marka (te są najbardziej lubiane). Zaczynał się sen-
tencją: primum non nocere, którą określił jako formę przypomnienia 
tej prawdy w notatniku ciągłego użytku. Nawet jeżeli ktoś mógłby to 
uznać za pewien gest – formę bufonady, to nie zmienia to faktu chęci 
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pamiętania na co dzień o humanitarnym podejściu zarówno do ludzi, jak 
i załatwianych spraw. Wiem, że wielu, w codziennych z nim kontaktach 
korzystało z tego. Czy wszystkim udało się pomóc, by nie szkodzić in-
nym? Z pewnością nie, bowiem nie było to i nie jest możliwe w każdym 
przypadku. Ale sądzę, że maksyma ta towarzyszy mu przez cały czas, 
mijając wszystkie negatywy i pasywa jego działań i osobowości. Jedną 
z jej cech była wstrzemięźliwość w ocenie i krytykowaniu innych osób, 
motywów ich postępowania. Nie były to pochopne konstatacje, nawet 
jeżeli dotyczyły one jego własnej osoby. Inny charakter i wymiar miało 
to w bezpośrednich kontaktach z pracownikami jako wynik codziennej 
praktyki w funkcjonowaniu instytucji3.

Sukces według znanego powiedzenia ma wielu ojców, a porażka tylko 
jednego. To prawda, że w sukcesach Marka uczestniczyło wielu i nie jest 
to żadną nowością ani tajemnicą. Ale przekonanie tych wielu w swej roz-
maitości do własnych pomysłów, poglądów i poczynań to zagadka, która 
jest z pewnością bardzo ciekawym odrębnym tematem, jako że wskazuje 
na wiele aspektów jego złożonej osobowości. Nie zazdrościł innym suk-
cesów. 

Był tym, który znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim 
miejscu – w Łodzi. To one wraz z jego osobowością i charakterem, zdol-
nościami i wyobraźnią wspieranymi wiedzą, dały efekt działań i dokonań, 
które do dzisiaj epatują środowisko swoją pomysłowością, wizją i trafno-
ścią widzenia problemów Łodzi – wielkiej Łodzi. 

3 Kontynuując zapowiedziany wątek zawodowy i osobisty, okazało się, że w Łodzi osiedliłem 
się na stałe i mieszkam tu 44 lata. Moje kolejne angaże w Łodzi zawsze wiązały się z Markiem. Po-
czynając od PP PKZ, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Biura, a później Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków i Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na koniec, po odejściu wieloletniego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojciecha Walczaka zająłem jego miejsce. Wojciech Wal-
czak wpisał do rejestru zabytków cmentarz żydowski, który przez lata stał na czele kłujących w oczy 
spraw niezałatwionych. 
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Prof. dr hab. Jerzy Derkowski

Gdyby nie Szram, nie byłoby Łodzi historycznej

Z olbrzymim szacunkiem patrzę na jego postać, ale przede wszystkim 
dokonania dla Łodzi.
Jesteśmy rówieśnikami, wróciłem po studiach w Warszawie do Łodzi 

w tym samym czasie, kiedy on tu przyjechał do pracy. A skoro byliśmy 
z tego samego pokolenia, musieliśmy się spotkać, oczywiste jest bowiem, 
że znajomych, kolegów, przyjaciół „szukamy” najpierw wśród ludzi so-
bie podobnych. Z wielkim zainteresowaniem i uznaniem przyglądałem 
się temu, jak bardzo promował Łódź na wszystkich etapach swojej pra-
cy i swoich działań. Bardzo wiele uwagi poświęcał architekturze miasta. 
Jego zasługi dla jej opisania, zinwentaryzowania i promowania, a w kolej-
nym ruchu ochrony, są bezsporne. Mam przeświadczenie, że bez jego pa-
sji i uporu, konsekwencji w działaniu na rzecz potraktowania miasta jako 
zabytku architektury XIX wieku oglądalibyśmy dziś inną Łódź. Objęcie 
ochroną konserwatorską tak wielkiej liczby różnych obiektów: od fabryk 
poprzez kamienice wielkomiejskie, aż po rezydencje, wille, pałace, parki, 
kościoły i świątynie, stworzyło nową jakość w myśleniu o tym mieście. Nie 
znam drugiej tak kompleksowej koncepcji, pomysłu na miasto jako całość 
ze wszystkimi uwarunkowaniami. Niestety, jego myśl i dzieło nie znajdują 
kontynuacji, a pomysły i inicjatywy pozostają na papierze. A on był nie tyl-
ko prawdziwie zafascynowany historią, wręcz nazwałbym go „wariatem na 
punkcie historii, przeszłości Łodzi”, ale potrafił być znakomitym mecena-
sem sztuk. Rozumiejąc doskonale, że jedyne, co przetrwa, to kultura. I ona 
w przyszłości da świadectwo o nas, o tym, kim byliśmy i co zostawiamy. On 
zostawił kilka doskonałych inicjatyw i pomysłów, wśród nich muzea, które 
powinny zostać wsparte dobrymi pieniędzmi, a usłyszy o nich Europa, lu-
dzie zechcą je poznać, uczestniczyć w działaniach.
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Jeszcze jako konserwator zabytków Łodzi zaprosił mnie do współ-
pracy przy realizacji wystawy łódzkiej architektury1. Zaprojektowałem 
wystawę architektury pokazanej na czarno-białych fotografiach formatu  
50 × 50 cm, prezentowanych w czarnym wnętrzu. Niektóre ze zdjęć, 
można było oglądać z użyciem peryskopu. Wtedy też rozpoczęła się moja 
współpraca z Enverem Erolem, architektem wnętrz, z którym Szram tak-
że potem wiele razy współpracował.

Po raz kolejny zaprosił mnie Szram do opracowania koncepcji rozbu-
dowy i rozwoju Muzeum Kinematografii. Odbyły się dyskusje na temat 
rewitalizacji pałacu Scheiblera i przyległego obszaru z fabryką i kawał-
kiem parku. W dyskusji uczestniczyło wiele autorytetów, między inny-
mi prof. Jerzy Toeplitz, historyk kina, wówczas mentor tworzącego się 
muzeum. Najważniejsze idee, które potem znalazły się w opracowanej 
koncepcji, wyszły od Szrama. Właściwie on dał pomysł i impuls, choć 
korzystał z ludzi, ich wiedzy, doświadczenia, autorytetów.

Opracowałem koncepcję rozbudowy muzeum, poszerzenia przestrze-
ni nie tylko o pomieszczenia pofabryczne, ale i o część na wolnym powie-
trzu. Powstała koncepcja wyjątkowa, ja nie znałem wtedy drugiej takiej 
w Europie. Dawała szansę nie tylko na eksponowanie obiektów wielko-
gabarytowych związanych z realizacją filmów, produkcją kopii i projek-
cją obrazu, ale również umożliwiała prezentację elementów scenografii, 
stworzenie miasteczka filmowego na wolnym powietrzu z wykorzysta-
niem infrastruktury kolejowej oraz lustra wody w parku Źródliska. 

Żałuję, że koncepcja nie doczekała się realizacji, pozostała wyłącznie 
w sferze studyjnych opracowań i projektów. Ambitnych wprawdzie, ale 
trudnych w urzeczywistnieniu, zwłaszcza że inaczej niż w naszych ma-
rzeniach potoczyły się losy pofabrycznych zabudowań. 

A przecież Szram w czasach swojej aktywności potrafił wymuszać 
na władzach zajęcie się Łodzią, wiele jego dokonań bez rzeczywistego 
wsparcia nie mogłoby powstać i działać. Niektóre z dawnych inicjatyw 
mogłyby być przypomniane i kontynuowane. Niewiele potrzeba, wy-
starczy przekierować środki, ale najpierw zmienić myślenie o mieście. 

1 Wystawa Zabytkowa architektura i budownictwo przemysłowe Łodzi towarzyszyła XXI 
Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki zatytułowanej Sztuka 2 poł. XIX 
w. otwarta została 12 listopada 1971 r. w Galerii Współczesnej przy ulicy Piotrkowskiej 86. Na 
wystawie przedstawiono wybrane obiekty wpisane do rejestru zabytków 20 stycznia 1971 r. przez 
konserwatora zabytków m. Łodzi Antoniego Szrama. Przewodnikiem po prezentowanych obiektach 
był wydrukowany wyciąg z „Dziennika Urzędowego Rady Narodowej m Łodzi” z dn. 30.01.1971 r. 
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Wrócić do koncepcji Szrama, dla którego historia Łodzi była rzeczą naj-
ważniejszą. Bez tamtej historii nic albo prawie nic nie można zrozumieć 
z dzisiejszej Łodzi. Jej korzenie i jej tożsamość tkwią w nieodległej prze-
szłości, podobnie jak dzisiejsza stagnacja. Skończył się rozdział nazwany 
„przemysłowe miasto włókiennicze”, ale nie narodził żaden inny o po-
równywalnej sile działania. Więc tylko kultura, która ocali Łódź i to co 
w niej najbardziej wartościowe. 

Szram pozostawił ważne przyczynki do budowania nowej tożsamości 
miasta. Muzea, przed którymi stoją ważne zadania edukacyjne. W któ-
rych sam prowadził działania takie, jak widział i rozumiał powinność 
muzeum. Które nie tylko chronią, zabezpieczają, udostępniają i popu-
laryzują, ale też edukują. A elementem tak pojętej edukacji jest interdy-
scyplinarność. W specjalistycznym przecież Muzeum Kinematografii nie 
stronił od wystaw z zakresu sztuki: malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu. 
Wszystko to są elementy kultury wysokiej, łącznie z filmem, nazywanym 
często syntezą sztuk.

Tak też nauczał historii sztuki studentów łódzkiej ASP w czasie krót-
kiego epizodu dydaktycznego. Zabierał ich do galerii na wystawy, werni-
saże, pokazywał filmy o sztuce – usiłował przekazywać wiedzę o sztuce 
w kontekście życia i obecności sztuki w różnych uwarunkowaniach i kon-
tekstach. Chciał, żeby sami studenci szukali wiedzy o sztuce, żeby na 
żywo, na konkretnych obiektach dokonywali analizy. Jego idea wyprze-
dzała ówczesną dydaktykę, gdzie okresy historyczne i gatunki zostały po-
dzielone na rozdziały i klasy. W jego koncepcji miało być kompleksowe 
i komplementarne nauczanie, czy raczej przekazywanie wiedzy. Tak jak 
w życiu, gdzie współistnieją obok siebie obraz malarski, plakat filmowy, 
rysunek, rzeźba, rzemiosło – każde z innej szkoły, wszystkie w jednym 
wnętrzu. Po prostu nie mieścił się w akademickim modelu nauczania.

Wrócę jeszcze do jego umiejętności współpracy z ludźmi: nie bał się 
zapraszać ludzi z tytułami, mądrzejszych od siebie, kreatywnych. Z nich 
czerpał siłę, oni dawali mu pewność siebie. Był niesłychanie wnikliwym 
słuchaczem i obserwatorem, doskonale potrafił wyciągać wnioski. Podob-
nie jak szukać w innych ludziach cech podobnych do siebie, podobnych 
pasji i zainteresowań, aby tym łatwiej osiągnąć cel, najlepiej wspólny. 
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Iwanka (Iwa) Petrowa Andersen 

Mówi się o nim, że jest legendą Łodzi…

Na początku lat 70., kiedy go poznałam, był nie tylko wschodzącą gwiaz-
dą, był gwiazdą. Próbuję z perspektywy dokonać uściślenia niektó-

rych faktów, a również podzielić się refleksjami o tym czasie, kiedy byłam 
związana z Antonim, i jeszcze wcześniej, kiedy go poznałam. To również 
próba opisu mojego osobistego, zawodowego zaangażowania w batalię 
ratowania zabytków Łodzi. 

Poznałam Marka, tak się mówiło i mówi do Antoniego Szrama, ówcze-
snego konserwatora zabytków Łodzi, latem 1971 roku w Łodzi. Pozna-
łam go przez koleżankę, absolwentkę Uniwersytetu im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, która pracowała już od roku w jego urzędzie. A ja akurat 
obroniłam pracę magisterską z zakresu konserwacji malarstwa i rzeźby 
polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych tego uniwersytetu. 

W tym czasie Szram myślał o utworzeniu oddziału Przedsiębiorstwa 
Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków w Łodzi. Namawiał 
mnie, bym została w Polsce (jestem z Bułgarii) i pracowała w Łodzi 
w swoim zawodzie, jako konserwator dzieł sztuki. Nasz związek był luź-
ny, nic nie wskazywało na to, by mogło połączyć nas coś bardziej po-
ważnego. On w tym czasie był zresztą żonaty. Musiałam myśleć trzeźwo,  
bo nie widziałam przyszłości dla siebie w Łodzi.

Mój pobyt w Polsce już się kończył, miałam paszport ważny jeszcze do 
początku 1972 roku, ale zdążyłam jesienią rozpocząć pracę konserwato-
ra dzieł sztuki w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w PP PKZ Oddział 
Wrocław. Moje kontakty z Antonim był luźne, więc tym bardziej sprawił 
mi niespodziankę, przyjeżdżając pod koniec 1971 roku do Wrocławia. 
Spędziliśmy sylwestra razem z moimi kolegami, także konserwatorami, 
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jak ja absolwentami UMK. Pamiętam, jak entuzjastycznie mówił o Łodzi, 
o planach związanych z objętymi już ochroną zabytkami; namawiał ko-
legów do pracy w Łodzi, roztaczał wizje wspanialej współpracy i kariery. 
Wtedy dotarło do mnie, że ten człowiek ma nietuzinkowy dar przekony-
wania, jednania sobie ludzi.

W kwietniu 1972 roku wróciłam do Bułgarii i rozpoczęłam pracę 
w Miejskiej Pracowni Konserwacji Zabytków w Płowdiw. Pracowałam przy 
konserwacji ikon przeznaczonych do stałej ekspozycji w Muzeum Ikon.

I znowu Antoni zgotował mi niespodziankę, kiedy któregoś wczesnego 
październikowego ranka w 1972 roku stanął pod moimi drzwiami w Pło-
wdiw. Przyjechał, nie dając mi znać o tym wcześniej. Jeszcze bardziej 
byłam zdziwiona, kiedy po kilku dniach zaproponował mi małżeństwo. 
I tak się stało, bo miesiąc później, 21 listopada, wzięliśmy w Płowdiw 
ślub. Potem on wrócił do Łodzi, a ja przyjechałam do niego wiosną na-
stępnego roku. I rozpoczął się jeden z najbardziej fascynujących okresów 
zawodowych w moim życiu, udział w batalii o ratowanie zabytków tego 
fantastycznego miasta… oraz wspólne życie z Antonim.

 Wiosną 1973 roku w Łodzi powstał Zakład Konserwacji Zabytków 
przy Oddziale PP PKZ w Kielcach. Pierwszym kierownikiem został  
Antoni Szram, pozostając jednocześnie na stanowisku konserwatora 
zabytków Łodzi. W ramach Zakładu rozpoczęły działalność: pracownia 
projektowa, pracownia dokumentacji naukowo-historycznej, grupa robót 
budowlanych oraz pracownia konserwacji dzieł sztuki. Podlegaliśmy Pra-
cowni Konserwacji Dzieł Sztuki (PKDS) – Oddział Kielce.

Naszym pierwszym zadaniem – a pracowałam wtedy z Bohdanem Ola-
wą-Olawińskim, też absolwentem UMK, który wcześniej pracował w Mu-
zeum Sztuki – było prowadzenie prac przy konserwacji wystroju wnętrz 
willi secesyjnej przy ulicy Wólczańskiej 31, przeznaczonej na siedzibę 
Biura Wystaw Artystycznych i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Zatrudniliśmy wtedy kilku znakomitych rzemieślników-sztukatorów. Po 
pewnym czasie sama prowadziłam te prace, aż do ich zakończenia.

I tak to się zaczęło, bo potem posypały się zlecenia na konserwacje 
wielu innych obiektów zabytkowych, przeznaczonych na siedziby róż-
nych instytucji. 

Kiedy w 1975 roku pałac Poznańskich został przeznaczony na siedzi-
bę nowo powstałego Muzeum Historii Miasta Łodzi (a Antoni został jego 
pierwszym dyrektorem), rozpoczęliśmy prace badawcze na obecność po-
lichromii w niektórych pomieszczeniach, między innymi w sali jadalnej 
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i sali balowej. Prowadziłam prace przy konserwacji wystroju sali arkado-
wej, a także konserwację malowideł ściennych w dużej sali jadalnej.

W 1976 roku powstał w Łodzi samodzielny oddział PP PKZ. Pojawiła 
się nowa fala konserwatorów dzieł sztuki: dr Ewa Wolska, była wykła-
dowczyni UMK, która na krótko została pierwszym kierownikiem PKDS, 
Jerzy Matwij (absolwent ASP w Krakowie), Ewa Błażewicz-Matwij,  
Janina Spychalska-Dziubińska, Joanna Płachcińska, Ewa Derkacz (absol-
wentki UMK). Zatrudniliśmy również kilku absolwentów średniej szkoły 
konserwatorskiej w Kielcach.

Jednym z pierwszych zadań naszego młodego oddziału PKZ było 
przygotowanie pałacu Herbsta na siedzibę muzeum wnętrz XIX wieku – 
działu Muzeum Sztuki w Łodzi. Prowadziłam tam prace odkrywkowe na 
obecność polichromii. A potem były prace konserwatorskie przy wystro-
ju wnętrz pałacu Scheiblera, siedzibie powstającego Muzeum Kinemato-
grafii, gdzie pierwszym dyrektorem znowu został Antoni.

Wraz z moim zespołem wzięłam też udział w odbudowie Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie (każdy z oddziałów PKZ zostal zobowiązany do 
tego). Prowadziłam wtedy prace przy konserwacji pozłacanych drzwi do 
Sali Tronowej. Odeszłam z PKZ-tów w 1984 roku, przepracowałam wiele 
lat na stanowisku głównego specjalisty ds. konserwacji w PKDS. 

Konserwatorzy dzieł sztuki utworzyli ponadto Sekcję Konserwacji 
przy ZPAP w Łodzi, a w 1981 roku zorganizowaliśmy przy pomocy ZPAP, 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi 
w BWA w willi przy ulicy Wólczańskiej wystawę Dzieło sztuki w kon-
serwacji. Paradoksalnie, ale w małżeństwie z Antonim dzieliło nas wię-
cej niż łączyło... Dla niego nie istniało w zasadzie nic poza osiąganiem 
zamierzonych celów zawodowych, bitwa o zabytki Łodzi przenosiła się 
również do Klubu Dziennikarza, Klubu Plastyków, do SPATiF-u. Oczywi-
ście toczyło się tam również bogate życie towarzyskie… w domu bywał 
raczej gościem. Coraz bardziej oddalaliśmy się od siebie, mimo że w 1977 
roku urodziła się nasza córka Antonina. Doszło do separacji, definitywnie 
rozstaliśmy się w 1986 roku. 

Wyjechałam z córką Antoniną do Danii. Prowadziłam tam przez 
24 lata Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki przy Konserveringscentret 
Vest w Zachodniej Danii. Wróciłam do Łodzi w 2012 roku. Prawdopo-
dobnie ten mój prawie 15-letni „okres łódzki” był i jest dla mnie bardzo 
ważny i zaważył na podjęciu tej decyzji. I tu, w Łodzi, zakończyłam swoją 
karierę zawodową konserwatora, biorąc w 2015 roku, na zaproszenie 
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Muzeum Miasta Łodzi, udział w konserwacji obrazów ze zbiorów Mu-
zeum Polskiego w Rapperswilu, przeznaczonych do wystawy w pałacu 
Poznańskich. 

Teraz, z perspektywy wielu już lat, mogę podzielić się refleksjami: 
Antoni był strategiem, taktykiem, a jak było trzeba – realizatorem… 
i zwyciężał. Ale należy pamiętać, że nie stoczył żadnej ze swych batalii 
o łódzkie zabytki sam – za nim stał szeroki front oddanych temu same-
mu zadaniu fachowców. Muzealnicy, historycy, historycy sztuki i filmu, 
konserwatorzy zabytków, konserwatorzy dzieł sztuki, artyści plastycy, 
rzemieślnicy, budowlańcy… 

Nie traktował mnie ulgowo, wymagał ode mnie więcej niż od innych, 
był wręcz bezpardonowy wobec mnie. Ale przyznaję – najbardziej wyma-
gający był wobec siebie samego i osiągał to, co postawił sobie za cel, nie 
wahając się przed niczym, płacąc też za to, uważam, wysoką cenę. 

Odważę się również dodać, że do jego sposobu działania dla osiągnię-
cia określonego celu, pasuje w dużym stopniu znana, wciąż aktualna 
maksyma Nicolo Machiavellego – cel uświęca środki… ale dorzucę, do-
brze mimo wszystko, że nie każde środki.

Miron, Magda, Antonina i Julia – to jego dzieci i każde z innego związ-
ku. Nie miał dużo czasu by być obecnym w okresach ich dzieciństwa, 
dorastania. Ma ponadto kilka wspaniałych wnuków: Asia i Kajtek – to 
dzieci Mirona, Bartek – to syn Magdy, Seth i Carla – to dzieci Antoniny. 

Antonina jest historykiem sztuki, ukończyła Uniwersytet Kopenha-
ski. Mieszka z mężem Anglikiem i dziećmi w Anglii. Zajmuje się własną 
twórczością, maluje, bierze udział w różnych wystawach, przygotowuje 
autorską wystawę. I jest dumna ze swojego ojca… i tak samo Paola go 
podziwia (to moja córka z pierwszego małżeństwa, która od wielu lat 
mieszka w Łodzi). 

Ten człowiek o skomplikowanej psychice pozostanie dla mnie, i nie 
tylko dla mnie, jedną wielką zagadką. Lubi, kiedy jest w centrum zainte-
resowania, uwielbia być podziwiany… i o tym, że go mimo wszystko na-
dal podziwiam, on dobrze wie… ale na swój sposób wciąż tego wymaga 
i ode mnie, od swoich dzieci, a także od innych. 

On wciąż potrzebuje potwierdzenia swojej własnej wartości, mimo że 
jest świadom tego, że za życia został legendą. 
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Gustaw Romanowski

Od Klubu Dziennikarza do paryskiej wyprawy 

Antoniego Szrama poznałem w 1969 roku w łódzkim Klubie Dziennika-
rza. To miejsce, gdzie się ten klub znajdował – Piotrkowska 96 – jest 

od trzech dekad już tylko martwym adresem. Dziś ten dawny budynek 
Siemensa, w którym od zakończenia wojny przez kilkadziesiąt lat mie-
ściły się redakcje prasowe, kojarzyć się może współczesnym łodzianom 
tylko jako coraz bardziej niszczejący pustostan. Ale wtedy do znajdującej 
się tam rozległej sali klubowej na pierwszym pietrze ciągnęli nie tylko 
dziennikarze. Przesiadywali tam chętnie plastycy, mimo że kilka kamie-
nic bliżej na Piotrkowskiej 86 mieli własny klub. Przychodzili literaci, 
kilku aktorów i reżyserów oraz nierozpoznana bliżej grupa stałych bywal-
ców – okazjonalnych publicystów jak ja, urzędników „od kultury” i róż-
nych snobów, wśród których grzało też zapewne klubowe fotele grono 
agentów SB, wykonujących swoje codzienne zadania.

Nie byłem wtedy dziennikarzem. Jako początkujący krytyk sztuki 
współpracowałem z kilkoma czasopismami i dość sporo publikowałem, 
także w prasie ogólnopolskiej. Zdarzało się więc, że w tym samym nume-
rze tygodnika „Odgłosy” pojawiał się mój tekst obok tekstu autora, który 
nazywał się Antoni Szram. On również wówczas udzielał dość intensyw-
nie swego pióra bieżącej twórczości plastycznej. 

Nie znaliśmy się wcześniej. Wiedziałem tylko tyle, że Szram jest pracow-
nikiem ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego. Takim właśnie „urzędnikiem 
od kultury” i że ma piękną żonę, starszą siostrę mojej koleżanki ze studiów, 
oraz małego synka. Pewnego dnia do stolika w Klubie Dziennikarza, przy 
którym siedziałem, doszedł barczysty młody człowiek o twarzy jakby wyję-
tej z obrazów Caravaggia i zapytał: „czy pan Romanowski, bo jeśli tak, to ja 
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się nazywam Szram”. Kiedy przytaknąłem, usiadł i przez następne pół go-
dziny rozmawialiśmy per pan, próbując się nawzajem wyczuć. Ale potem 
poszło już lekko. Okazało się szybko, że nadajemy na podobnych falach.

Antoni zaraz zresztą powiedział, że dla przyjaciół jest „Markiem” i wo-
lałby, aby tak do niego się zwracać. Odtąd spotykaliśmy się już często.  
Antek-Marek okazał się niezwykle lojalnym kolegą, człowiekiem cieka-
wym intelektualnie, a przy tym bardzo chętnie dzielącym się swymi po-
mysłami, którymi zresztą rzucał jak z rękawa. Miał dużo pretensji do łódz-
kiej prasy. Uważał, że za mało pisze się o twórczości łódzkich artystów, 
że łódzka architektura jest niesłusznie lekceważona także przez samych 
łodzian. Ponieważ wcześniej opublikowałem dość obszerny artykuł o se-
cesji, wskazując najróżniejsze przykłady tego stylu w łódzkiej zabudowie, 
Marek chyba jako pierwszy wtedy zaczął tłumaczyć, że jeśli patrzyć na 
Łódź po kątem odkrywania jej oryginalności, nie secesja jest najważniej-
szym atutem, ale cały układ urbanistyczny XIX-wiecznego miasta. Zaczął 
powtarzać to w różnym towarzystwie, ale przeważnie odbierano go jako 
sympatycznego fantastę. Wtedy stare budownictwo fabryczne kojarzy-
ło się w powszechnym mniemaniu jak najgorzej, a eklektyczne i sece-
syjne kamienice dla ówczesnych estetów wydawały się nie do zniesie-
nia. Dlatego niewielu zainteresowanych chciało go słuchać, a na pewno 
nie ówczesne władze partyjne Łodzi, dla których najlepszym pomysłem 
planistycznym miało być „nowoczesne” cięcie miasta i burzenie całych 
pierzei śródmiejskich ulic przy pianiu zachwytów nad humanistycznymi 
wartościami „wielkiej modernistycznej płyty”.

Kiedy w 1971 roku został wreszcie miejskim konserwatorem zabytków, 
musiał zorganizować niemal od początku całą instytucję. Odwiedzałem czę-
sto mieszkanie w kamienicy przy Tuwima, gdzie Marek ulokował skromne 
biuro, a wkrótce także uruchomił pierwszy w Łodzi Ośrodek Badań i Do-
kumentacji Zabytków. Przy miniaturowym budżecie, jaki otrzymał, było to 
zadanie karkołomne i niektórzy historycy sztuki pokpiwali z niego, licząc, 
że się ośmieszy. Zdziwili się, kiedy wkrótce doprowadził do historyczne-
go przełomu i w rejestrze chronionych zabytków znalazło się kilkadziesiąt 
obiektów łódzkiej architektury. Wprawdzie zaniedbanych i czasem barba-
rzyńsko potraktowanych, ale pałace i wille dawnych fabrykantów, których 
pozbawiono kiedyś własności w ramach ludowej sprawiedliwości społecz-
nej, znów, dzięki determinacji Marka, mogły liczyć na uwagę i opiekę. Pa-
miętam, z jaką radością pokazał mi „Dziennik Urzędowy” Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki z wpisanymi tam adresami łódzkich zabytków. To było jego 
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autentyczne zwycięstwo, choć nikt z ówczesnych łódzkich notabli mu nie 
pogratulował. Cały wieczór wtedy spędziliśmy w SPATiF-ie, gdzie zaprosił 
kilkanaście osób. Była też żona Marka. Mimo wesołej, niemal odświętnej 
atmosfery, dało się zauważyć, że jego małżeństwo jest już na wyczerpaniu. 
Pamiętam, że kilkoro jego przyjaciół przyjęło to z pewnym smutkiem. 

W 1973 roku Marek rzucił myśl, że byłoby dobrze, abyśmy obaj po-
jechali sobie do Paryża. Pomyślałem,że chyba fantazjuje, ale okazało się,  
że jednak nie. Był początek dekady Gierka i po raz pierwszy w PRL-u 
stworzono możliwość podróży na Zachód w ramach kupionych od pań-
stwa 100 dolarów. Śmieszna to suma na jakikolwiek wyjazd zagraniczny 
i dziś może to brzmieć jak niemądry żart, ale tak rzeczywiście było. Skła-
dało się w „Orbisie” umotywowane jak najpiękniej podanie i od tego pań-
stwowego turystycznego monopolisty otrzymywało się zgodę albo odmo-
wę. Przeważały oczywiście odmowy, które tłumaczono zawsze skromną 
pulą dewiz. Złożyliśmy więc obaj stosowne prośby i ja oczywiście otrzy-
małem odmowę. Chciałem już rezygnować, ale Marek przekonywał do 
wytrwałości. I jakież było moje zdumienie, gdy ponowna prośba poparta 
żarliwą opinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, napisaną przez mojego 
kolegę Szrama, okazała się w końcu skuteczna. 

Mogłem więc już kupić wytęsknione 100 dolarów – przepustkę do małej 
wolności – i na tej podstawie wystąpić o paszport, który w tamtych czasach 
wydawał obywatelom organ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zbliżony do 
kontrwywiadu albo, jak kto woli, do bezpieki. Tu skończyło się na jednej 
rozmowie, w której funkcjonariusz chciał tylko wiedzieć, dlaczego chcę aku-
rat jechać do Paryża, a nie gdzie indziej, ale zadowolił się wyjaśnieniem, że 
marzę od lat aby zwiedzić tamtejsze muzea, obejrzeć architekturę i pocho-
dzić po galeriach sztuki. Pojawił się jednak inny nieprzewidziany problem. 
Podróż do Paryża pociągiem była możliwa tylko za zachodnie dewizy. Naj-
tańszy bilet kosztował 70 dolarów, czyli dwie trzecie dewizowego budżetu, 
w jaki nas państwo ludowe wyposażyło. Znów więc złożyliśmy podania do 
„Orbisu”, aby pozwolił nam kupić bilety kolejowe za złotówki, ale tu szczę-
ście uśmiechnęło się już tylko do Marka. On mógł za złotówki, ale ja już nie. 
Dyrektor „Orbisu” rozłożył ręce: „Nie mogę, kochany panie, nie mogę”. 

Wydawało się, że nic z mojego wyjazdu nie będzie i będę musiał – 
pod rygorem poważnych konsekwencji prawnych – zwrócić 100 dolarów 
i odnieść szybko paszport, wówczas własność ludowego państwa. Ale 
Marek znalazł sposób. Stały bywalec Klubu Dziennikarza, artysta ma-
larz Konstanty Mackiewicz, zagadnął mnie pewnego dnia o moje kłopoty 
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z wyjazdem do Paryża. Domyśliłem się, że wcześniej rozmawiał o tym 
z Markiem. Mackiewicz, uczeń Kandinsky’ego, stary awangardzista, nie-
gdyś wybitny scenograf, po wojnie obnosił dość praktycznie swoją ar-
tystyczną legendę, utrzymując się z malowania świetnych warsztatowo 
komercyjnych pejzaży. Sprzedawał je bez problemów, także za granicę. 
Był namiętnym gadułą i lubił nas obu. Zaskoczyło mnie jednak bardzo, 
gdy niespodziewanie wcisnął mi do kieszeni 70 dolarów, mówiąc: „To na 
drogę”. Powiedziałem, że nie mogę tego przyjąć, chyba że mój niespo-
dziewany dobroczyńca zgodzi się na zwrot w złotówkach. Żachnął się, 
ale postawił warunek: „Jestem już za stary, żebym sam jechał za granicę, 
ale wy macie w Paryżu coś dla mnie zrobić. Znajdźcie mi tam dobrą gale-
rię, gdzie będę mógł urządzić wystawę”. 

I tak obarczeni zobowiązaniem wobec naszego sponsora 9 września 
1973 roku znaleźliśmy się w Paryżu. Było chłodno, padał rzadki deszcz 
i musieliśmy szukać dachu nad głową. Marek miał list polecający do Stacji 
PAN przy ulicy Lauriston, gdzie poszliśmy szukać taniego noclegu. „W ra-
zie czego powiedz, że jesteś z rodziny Sanguszków” – żartował Marek, 
jako że PAN-owski pałacyk w pobliżu placu de Gaulle’a należał kiedyś do 
rodziny tych polskich emigrantów. Ale kiedy dotarliśmy na miejsce, pole-
cający list nie pomógł i odprawiono nas z kwitkiem. Nie byliśmy naukow-
cami delegowanymi przez uczelnię, a na Lauriston przyjmowano głównie 
profesorów. Opuszczaliśmy niegościnny przybytek nauki ze spuszczony-
mi głowami, kiedy przy wyjściu woźny poradził życzliwie: „Spróbujcie 
panowie na Lamandé”. Tym razem spotkało nas szczęście. Był dopiero 
wrzesień i w siedzibie zlikwidowanego w 1963 roku dawnego Liceum 
Polskiego, gdzie otwarto niedawno bursę stypendystów PAN, były wolne 
pokoje. Dostaliśmy dwójkę na parterze po 10 franków za łóżko. Wspólna 
łazienka na końcu korytarza i – co najważniejsze – dostęp do kuchni. 
Możliwość korzystania z niej dawała szansę na jakieś przeżycie przez cały 
pobyt. Miał on trwać tyle, na ile dni starczy nam pieniędzy. 

Nie było łatwo, ale udało nam się spędzić w Paryżu blisko trzy tygodnie. 
Pod koniec pierwszego Marek uświadomił mi, że mamy wizy tylko na ty-
dzień, bo konsulat francuski w Polsce uznał, że za 100 dolarów, czyli 600 
franków, da się skromnie przeżyć w stolicy nad Sekwaną nie więcej niż 
siedem dni. Kalkulacja była pewnie słuszna, ale my chcieliśmy cieszyć się 
Paryżem i zwiedzać. Przez pierwszy tydzień przeszliśmy dopiero szlakiem 
Wielkich Bulwarów, spędziliśmy dwa dni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
zaliczyliśmy Montmartre, oglądaliśmy wielką dziurę w ziemi wykopaną 
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w miejscu słynnych paryskich hal i początki budowy Centrum Pompidou, 
które dopiero za kilka lat miało się stać świątynią sztuki. Zdążyliśmy także 
na początek zwiedzić w miarę dokładnie jeden z działów Luwru. 

Codziennie o 9.00 rano opuszczaliśmy nasze gościnne Lamandé i szliśmy 
„w Paryż”. Postanowiliśmy dużo chodzić, bo tak naprawdę tylko tak można 
poznawać miasto. Ale przy okazji także oszczędzać. Trzy franki na metro 
równały się cenie bagietki, a jedna bagietka dziennie dawała nam szansę 
na przeżycie w nie najgorszym nastroju. Kiedy więc Marek postanowił, że 
musimy udać się do prefektury paryskiej policji prosić o przedłużenie wiz, 
połączyliśmy nasze oszczędzane zasoby finansowe, żeby wyglądało to po-
ważniej. Urzędnik spojrzał na tak skumulowany majątek, udał, że wierzy 
w naszą wypłacalność i wbił do paszportów przepustkę na dalsze dwa ty-
godnie wolności. To był wielki dzień. Poczuliśmy się jak prawdziwi turyści. 

Wyjeżdżaliśmy z Paryża 28 września 1973 roku. Przez prawie trzy 
tygodnie schudliśmy po kilka kilogramów, ale mieliśmy za sobą nieza-
pomniany pobyt. Dzięki Markowi poznałem Paryż, pierwsze w moim ży-
ciu miasto zachodniej Europy, które on już wcześniej dokładnie sobie 
przyswoił z lektur i przewodników. Dlatego nie błądziliśmy, przemierza-
jąc dzień w dzień prawie wszystkie dzielnice tej ludnej metropolii, zwie-
dziliśmy blisko 20 muzeów, co jest i tak tylko cząstką muzealnej oferty 
stolicy Francji. Mieszkającemu w Paryżu rzeźbiarzowi Pawłowi Joczo-
wi zawdzięczaliśmy możliwość zwiedzenia Akademii Sztuk Pięknych. 
I oczywiście sumiennie odwiedzaliśmy paryskie galerie sztuki, żeby usta-
lić, gdzie mógłby najlepiej zaprezentować swoje malarstwo Konstanty 
Mackiewicz. Znaleźliśmy dwie na Saint-Germain-des-Prés, których wła-
ściciele po obejrzeniu zdjęć i katalogów prac naszego dobroczyńcy skłon-
ni byli w dowolnym terminie urządzić mu wystawę bezpłatnie. Ale po 
naszym powrocie do Łodzi Mackiewicz tylko machnął ręką: „A po co mi 
tam wystawa, jeżeli ja już i tak do Paryża nie pojadę”.

Jeszcze przez parę miesięcy, spotykając się codziennie w Klubie Dzien-
nikarza, Paryż był naszym punktem odniesienia w rozmowach o różnych 
planach na przyszłość. Markowi marzyło się stworzenie służby konserwa-
torskiej w Łodzi na wzór paryskiej. Imponowała mu wysoka jakość dba-
nia o takie zabytki, które są zwykłym, codziennym miejscem zamieszka-
nia, a nie wyjątkową pałacową architekturą. Mówił, że łódzkie kamienice 
nie są gorsze i zasługują na taką konserwatorską opiekę jak XIX-wieczne 
kamienice w Paryżu. Wracał tam zresztą jeszcze później wielokrotnie. 
Ale dla mnie był to jedyny taki pobyt.
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Teresa Klink-Kobierska 

Wszystko w starej Łodzi w strugach deszczu

Dla Antka od Teresy

Lata 60., czas naszej młodości, żarliwych uczuć. Być kochanym, być do-
skonałym. Marzenia... To również czas buntu przeciw tradycjom, czas 

manifestacji artystycznych. To czas wolności, taniec w obłokach, balet 
w chmurach z otwartymi ramionami. To uczucie, że jest się wyzwolo-
nym, ma się poczucie wspólnoty, energii i buntu.Wybuchały przyjaźnie. 
Pełne blasku, czyste myślenie.

Rok 1966/1967. Przyjeżdżam do Łodzi. Tu się urodziłam, tu ukończyłam 
Liceum Sztuk Plastycznych na ulicy Narutowicza. Tu mam mamę i brata.

Nie było mnie w Łodzi dziewięć lat. Mam dyplom ukończenie PWSSP 
w Gdańsku – wydział malarski. W Łodzi zaczęłam od szukania pracowni, 
którą znalazłam na Piotrkowskiej 117, na drugim piętrze.

Na parterze „DESA”. Przestrzeń pod samym dachem nazwana przez 
ZPAP pracownią plastyczną chyba dla dodania rangi. Drewniane schody, 
okno – lufcik w dachu, zlew na półpiętrze. Kiedy padał deszcz, było pełno 
wody, ulewa po prostu. Kubki, wiadra, garnki, ścierki to były podstawo-
we rekwizyty w tej pracowni. Drewniana podłoga z szerokich desek zmy-
ta po każdej ulewie – taka klimatyczna „izba na święta”. Izba bez toalety, 
ze spadzistym dachem, deskową podłogą. 

Potrzeba bycia z ludźmi była ogromna, bo życie trzeba było spędzić 
z ludźmi, być z nimi wokół. Otulić się nimi. Ta spontaniczność poznawa-
nia była bardzo silna, bo przyjaźnie zawiera się na wiele lat, do końca 
życia. W tym czasie poszukiwanie przyjaźni, bycia z kimś było bardzo 
wyraźnie zarysowane. Spotykam, poznaję, doznaję.
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Razem z Bogusławem Kobierskim byliśmy nierozłączni od czasu 
wstępnych egzaminów do PWSSP w Gdańsku. Blisko mamy do Klubu 
Plastyków na Piotrkowskiej 86: miejsce najbardziej żywiołowe, przyja-
zne. Spotkania zawodowe, przyjacielskie; obiady, kolacje, wódka, wino 
do późna w nocy. Jadło się pyszne pierogi u pani Danusi.

Przechodzimy przez pasaż Rubinsteina. SPATiF: chleb ze smalcem, 
przyjaciele. Tu się omawiało scenariusze z reżyserem, różne prace zleco-
ne, realizacje. Tu się piło wódeczkę. Wszyscy się znali, poznawali. Kulto-
we miejsce, atmosfera teatralna, reżyserska, plastyczna, muzyczna. 

Spotykaliśmy się po wernisażach, koncertach, aktorzy przychodzili po 
spektaklach. Poznajemy Antka Szrama. To była wspaniała więź, która na-
dal trwa. Teraz, mając już swoje lata, wspominamy te czasy bardzo ciepło. 
I tak zaczęła się nasza przyjaźń i współpraca z Antkiem Szramem. Krążył 
koło nas jak meteor, cicho, dyskretnie, nie narzucając swojej woli. Ciągle 
coś widział, snuł wizje. I miał mnóstwo własnych pomysłów. W połowie 
lat 70. zaproponował mi i Bogusławowi Kobierskiemu zaprojektowanie 
ekspozycji 20 lat Ośrodka Telewizji Polskiej w Łodzi. Był wtedy dy-
rektorem Muzeum Historii Miasta Łodzi. Tam właśnie odbyła się w 1976 
roku wystawa. W tym samym roku, w tej samej instytucji, współtworzy-
liśmy wystawę Zenon Wasilewski: karykatura, film, malarstwo. Dwa 
lub trzy lata później w SPATiF-ie odbyła się niezwykła wystawa aktów 
kobiecych autorstwa Włodzimierza Parysa: fotografie zaściełały podłogę, 
była też ciemnia z wanną, w której wywoływało się zdjęcia, kobiece akty 
wylatywały z koperty. Zrobiliśmy z kolorowych, smakowitych sałatek akt 
kobiecy. Oczywiście bawił się z nami i zajadał sałatkami na tym wernisa-
żu także Antoni Szram. Wszyscy bawiliśmy się cudownie. Antek Szram 
robił wrażenie człowieka opanowanego, zrównoważonego, miłego. Ogar-
niał wszystkich i wszystko. Z troską odnosił się do każdego artysty. Pod-
czas każdej rozmowy słuchał nas, artystów, bardzo uważnie. Inspirował. 
Uśmiechał się, dzielił swoimi pomysłami, odkrywał przed nami swoje 
wizje.

Rozwijała się nasza współpraca. Na przełomie lat 1980 i 1981 urzą-
dziłam Akcję magiel. Zaczynem tego niepowtarzalnego wydarzenia 
w noc sylwestrową stała się wystawiona w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
maglownica. Magiel. Zaaranżowałam strych z białych prześcieradeł, na 
sznurkach wisiały też zebrane koszule dziadka, majtki z klapą, koszulki 
uszyte z bawełny, ozdobione pięknymi koronkami. Przy kominku w sali 
jadalnej ustawiłam balie i tobołki z „bielizną do prania”. Były też ścierki. 
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Wydrukowano na nich różne kpiarskie napisy. Rodziła się „Solidarność”: 
radość, nadzieja. Ufność. W tej scenografii w muzeum pod dyrekcją An-
toniego Szrama spędziliśmy niezapomniane godziny. Nie minął rok i wy-
buchł stan wojenny.

Troska, jaką otaczał nas Antek, była krzepiąca. Towarzyszył nam przy 
realizacji Akcji magiel, żył całym sobą przy tym przedsięwzięciu. Przy 
następnych także.

9 maja 1990 roku zmarł nasz bliski przyjaciel Janusz Wiktorowski. 
Zaproponowaliśmy zrobienie wystawy. W listopadzie, w dniu jego imie-
nin, otworzyliśmy wystawę Pamięci Janusza Wiktorowskiego [w Ga-
lerii Łódzkiej MHMŁ – red.], przygotowaliśmy katalog. Byłam komisa-
rzem tej wystawy, a współpracowali: Bogusław Kobierski, Jerzy Treliń-
ski, Tadeusz Piechura. To było bezinteresowne, spontaniczne działanie. 
I znów obecność Antka była balsamem. Dyskretnie wchodził, oglądał. Był 
z nami. Ta obecność była nam potrzebna.

W 1992 roku, już w Muzeum Kinematografii, robimy scenografię na 
benefis Barbary Połomskiej. Ogromna dokumentacja Basi zapełniła wiel-
ką przestrzeń. Bliżej roku 1993 Antek Szram zaproponował mnie i Bo-
gusławowi Kobierskiemu zrobienie wystawy: mojego malarstwa i jego 
rysunków. Z radością przyjęliśmy zaproszenie. I odbył się w Muzeum Ki-
nematografii szalony sylwester. Barwne obrazy w świetle reflektorów, kul 
sylwestrowych, nabierały trzeciego wymiaru, wybuchały fajerwerki opa-
lizujących kolorów. Rok 1993 zapisał się w mojej pamięci jeszcze jednym 
ważnym dla mnie wydarzeniem z udziałem Antoniego Szrama. W maju, 
z inicjatywy Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i jej prezesa Marka Janiaka, po 
raz pierwszy odbyło się święto Piotrkowskiej.

Urządziłam wtedy na środku ulicy, na wysokości 117. numeru, czyli 
tam gdzie mieściła się moja pierwsza pracownia, jej wspomnienie. Była 
to rozbudowana instalacja, a właściwie scenografia Na starej Łodzi, od-
rzwia i drzwi, okna i stół, fotel i krzesła, obrazy i fotografie, kojarzące się 
z Łodzią filmową, teatralną, robotniczą, podwórkową rekwizyty osadzone 
na „śmietnikowych znaleziskach”. I znów ze swoją dyskretną obecnością 
i nienarzucającym się wsparciem pojawił się Antoni Szram – kochający 
i rozumiejący artystów. Ten, który przywrócił wartość XIX-wiecznej ar-
chitekturze Łodzi, inicjator powołania i dyrektor dwóch muzeów. W noc 
święta Pietryny mrugały do nas gwiazdy. Deszcz nie padał. Może dlatego, 
że nie miałby desek podłogowych do umycia.

Antek! Słyszysz? Dziękuję Ci za te wszystkie lata!
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Prof. dr hab. Andrzej Jocz

Dla Pawła i Marcina – Antek, dla mnie – Marek 

Chodzi o kreatora i szamana łódzkiej kultury przez dziesięciolecia, Anto-
niego, a zarazem Marka, dyrektora doktora Szrama. Natomiast Paweł 

i Marcin to moi bracia. Na przełomie lat 60. i 70. dopiero co minionego 
wieku Marek Antoni Szram, piastując stanowiska w łódzkich urzędach 
odpowiedzialnych za kulturę, poprzez swoje nietuzinkowe pomysły i ini-
cjatywy stawał się znaczącą osobowością, wschodzącą gwiazdą łódzkiej 
kultury. Specyfika Łodzi jako kuriozum architektonicznego nazwanego 
łódzkim eklektyzmem, jako miasta do pierwszej wojny światowej inten-
sywnej interakcji czterech kultur, jako miejsca niebywałej koncentracji 
pracującego przez całą dobę przemysłu włókienniczego stygmatyzowa-
nego lasem dymiących kominów, jako przytuliska i schronienia dla sztu-
ki nowoczesnej i gniazda generującego światową awangardę, a zarazem 
jako wielkiego skupiska wybladłej klasy robotniczej długo pozbawionej 
kanalizacji – miała, sądzę, dla świeżo upieczonego historyka sztuki, po 
poznańskim uniwersytecie, przybyłego w 1964 roku z gołymi rękoma, 
ale z temperamentem i potencją – do Łodzi, gdzieś za wodami – walo-
ry prawdziwej Ziemi Obiecanej. Ja również, będąc rówieśnikiem Mar-
ka Szrama, po studiach w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych aktywizowałem się stopniowo w życiu publicznym łódz-
kiego środowiska artystycznego i nie trudno było, zgodnie z prawami 
fizyki wolnych neutronów, zderzyć się z osobowością Szrama, który na 
przykład w 1970 roku sporo miał do powiedzenia i współdecydowania 
w Łodzi jako urzędnik Wydziału Kultury. Uczynienie Marka Antoniego 
Szrama, osoby nieznoszącej żadnych sztywnych uniformów, urzędnikiem 
państwowym oznaczało dla decydentów rezygnację ze sztywnych prze-
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pisów na rzecz kreatywności i swobody działań, co jak pokazuje historia, 
z racji Szrama, okazało się wzbogacające i uatrakcyjniające dla panora-
my łódzkiej kultury. Z mego punktu widzenia to również dzięki pomocy 
Marka, jego entuzjazmowi i życzliwości zaistniała od 1970 roku grupa 
artystyczna „Konkret”, którą tworzyli asystenci łódzkiej uczelni plastycz-
nej: Romana Hałat, Aleksander Hałat, Ryszard Hunger, Andrzej Jocz, 
Zbigniew Kosiński, Andrzej Nawrot, Henryk Strumiłło. Pełen pomysłów 
Marek miał duży wpływ na formułę działania i scenariusze naszych wy-
stąpień publicznych. Miał wtedy w swoich poczynaniach istotne wspar-
cie przedstawicieli ówczesnych mediów, ludzi jego pokroju, redaktorów 
Konrada Frejdlicha i Gustawa Romanowskiego. Można powiedzieć, że 
w swej unikatowości był on wyposażony w talent organizacyjny i poli-
tyczny (w obszarze polityki kulturalnej). Pierwszy wernisaż grupy, w nie-
dzielę, w samo południe ściągnął do Ośrodka Propagandy Sztuki w Par-
ku Sienkiewicza publiczność, której ilości mógłby pozazdrościć o takiej 
porze dzisiaj niejeden duży market. Grupa „Konkret” miała jeszcze kilka 
wystąpień, wszystkie były dalekie od schematu wernisażowego i były za 
każdym razem pionierskie w swych koncepcjach ideowo-artystycznych 
i realizacjach formalnych. Jeśli w historii środowiska plastycznego Łodzi 
kilka wystąpień grupy „Konkret” stało się ważnym artystycznie faktem, to 
jest to również element dorobku kulturotwórczego Marka Antoniego Szra-
ma. Plastyka była chyba tą dziedziną sztuki, do której jak mi się wydaje, 
miał on największy sentyment i trwał przez lata w przyjacielskich relacjach 
z czołowymi przedstawicielami sztuk plastycznych różnych pokoleń. 

Wybitni malarze Zygmunt Hyży, Konstanty Mackiewicz i Zdzisław Gło-
wacki, choć dużo starsi, najlepiej umieli zagospodarować w kultowym 
miejscu Łodzi dziennikarskiej i Łodzi literackiej, jakim był Klub Dzienni-
karza, wolny czas po pracy Marka Szrama. Rektor PWSSP prof. Zdzisław 
Głowacki bardzo sobie cenił kompetencje Marka jako historyka i inter-
pretatora sztuki współczesnej i będąc Dziekanem nowo powstałego Wy-
działu Edukacji Wizualnej w otrzymanym na ten cel od miasta budynku 
dla PWSSP przy ulicy Franciszkańskiej, powierzył dr. Szramowi wykłady 
dla studentów po raz pierwszy rekrutowanych na ten wydział. Marek do 
tej pracy podchodził bardzo emocjonalnie i odpowiedzialnie, a zarazem 
improwizował w metodach. Teraz ci studenci, stare konie, z sentymen-
tem wspominają zajęcia z dr. Szramem. Bardzo wielu artystów plastyków 
znalazło się w spectrum opcji estetycznych Marka, ale wymienię tych, 
których współpraca z dyrektorem Szramem stała się bardzo zauważalna: 
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Tadeusz Piechura, Jerzy Treliński, Tadeusz Śliwiński, Andrzej Gieraga, 
Andrzej Grun, Enwer Erol, Włodzimierz Adamiak, Aleksandra Gaga-
naszwili, Kuba Grzybowski – same wyraźne indywidualności. 

Z mego punktu widzenia osobnym rozdziałem w relacjach Marka ze 
światem plastyki była przyjaźń z moim bratem Pawłem Joczem, absol-
wentem Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 
1968 roku osiadłym na stałe w Paryżu. Oprócz szczerego uszanowania 
Marka dla bardzo ekspresyjnej formy sylwety, jak i detalu Pawłowych 
rzeźb i rysunków, łączył ich bardzo życzliwy stosunek do czerwonego 
wina i do napotykanych na drodze życia kobiet. Dwukrotnie z Markiem 
pokonywałem samochodem trasę Łódź – Paryż – Łódź, przez co, będąc 
już w Paryżu, dzieliłem los ich towarzysza, Pawła i Marka, ich fascyna-
cji i trybu życia. W czasie drugiego naszego wyjazdu do Paryża byliśmy 
z Markiem świadkami, jak Paweł już ostatkiem sił utrwalał, przy pomo-
cy będącego na miejscu Marcina, najmłodszego z braci Joczów, model 
rzeźby będącej jego autorską wizją tragicznej postaci Cypriana Norwida. 
Rzeźba ta miała stanąć w parku w XIV Dzielnicy w Paryżu koło Zgroma-
dzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo.              

Po wykonaniu przez Pawła modelu jego Norwida, powstał na rzecz tej 
rzeźby nawet specjalny komitet, w którym znaleźli się Polacy i Francuzi 
pod przewodnictwem pisarza Krzysztofa Jeżewskiego. Postanowiliśmy, 
Marek, Marcin i ja, dokonać wizji lokalnej parku przeznaczonego dla Nor-
wida. Jak to w Paryżu bywa, był to spacer bardzo udany i teoretycznie ma 
szansę na powtórkę. Marcin za życia Pawła regularnie przyjeżdżał do Pa-
ryża, by pomagać bratu w realizacjach rzeźbiarskich, czasami spotykając 
się tam z Markiem, co tłumaczy trwającą na co dzień więź między nimi. 
A wracając do Norwida Pawła i naszego spaceru do parku w XIV Dzielni-
cy: plany specjalnego komitetu nie zostały zrealizowane. Natomiast naro-
dziła się myśl, by Norwida Pawła postawić w parku Sienkiewicza w Łodzi 
na małym wzniesieniu naprzeciw Ośrodka Propagandy Sztuki należącego 
do Miejskich Galerii Sztuki i wiem, że Marek tej idei kibicuje. Wizyty 
Marka w Paryżu bardzo dobrze wpływały na samopoczucie i kreatywność 
Pawła, który ze względu na swoją rzadko spotykaną ekstrawaganckość 
i ekstremalność zachowań wynikającą ze stanu zdrowia najlepiej się czuł 
w towarzystwie tolerancji i głębokiego zrozumienia skomplikowań duszy. 

By zakończyć impresje związane z relacjami Marka Antoniego Szrama 
z branżą plastyczną, wypada mi, też z przyczyn osobistych, powiedzieć 
o stosunku Marka do twórczości amatorskiej. Nie pamiętam szczegółów, 
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ale również nasz ojciec Konstanty Jocz był w bliskich relacjach z Mar-
kiem Antonim Szramem. Otóż ojciec, będąc od wielu lat adwokatem, za-
czął pod koniec lat 60. XX wieku rzeźbić w drewnie, wykonując między 
innymi cykl rzeźb zatytułowanych Jesionowe głowy. Na tyle rozwinął tę 
twórczość, że zaczął ją prezentować publicznie i propozycji wystaw przy-
bywało. Jako wyszkolony w łódzkiej uczelni plastycznej w dyktaturze 
piewców sztuki modernistycznej denerwowałem się na amatorszczyznę 
i brakowało mi tej nieograniczonej tolerancji, którą dysponował Marek 
Szram. Niedocenianą i programowo lekceważoną przeze mnie swego 
czasu twórczość amatorską Marek traktował na równi z twórczością arty-
stów szkolonych, uważał, że trzeba pomagać najpierw „słabszym”. Sądzę, 
że ta wrażliwość była Marka orężem w osiąganiu wytyczonych celów. 
Ważnym stymulatorem stosunku Szrama do twórczości amatorskiej był 
fakt, że do jego obowiązków przed laty, jako urzędnika Wojewódzkie-
go Wydziału Kultury, należało zajmowanie się ruchem amatorskim, co 
traktował jak misję i pochylenie się nad każdym przejawem twórczości, 
co stało się bardzo wyrazistą i ważną cechą jego osobowości. Natomiast 
ojciec, jako mecenas, po ojcowsku przejmował się skomplikowanymi 
prawnie, wielowątkowymi sprawami sercowymi Marka, starając się mu 
pomóc. 

A teraz dlaczego dla braci Pawła i Marcina – Antek, a dla mnie Marek. 
Nie zwracałem na to żadnej uwagi do momentu, kiedy wszyscy czterej, 
Paweł, Marcin, ja i Marek byliśmy razem w Paryżu, w trakcie drugiej 
mojej z Markiem wyprawy samochodem do tego miasta. W codzien-
nych spontanicznych relacjach Paweł i Marcin zwracali się do naszego 
bohatera – Antek, a ja, równie spontanicznie – Marek, co nam razem 
w niczym nie przeszkadzało. Dziwiłem się więc sam sobie, skąd u mnie 
takie przyzwyczajenie do „Marka”, bo Antoni to imię z dowodu, wizytó-
wek i szyldów na drzwiach. Do dzisiaj, bo postanowiłem to teraz wyja-
śnić. Skonsultowałem to z Mietkiem Kuźmickim, jednym z wieloletnich 
współpracowników dyrektora dr. Szrama, stawiając sobie w duchu ro-
boczą tezę, że „Markiem” zaszczepiłem się przez stałe relacje z załogą 
nowo powstałego w 1975 roku Muzeum Historii Miasta Łodzi. Dyrektor 
Kuźmicki to potwierdził, przypominając, że solidarnie, dla całej załogi 
muzeum dyrektor był „Markiem”, podobnie jak dla swoich przyjaciół. 
Być może w tamtych czasach imię Antoni mogło nadmiernie kojarzyć się 
z przaśnym chłopstwem, na co mogła po części na przykład mieć wpływ 
postać Antka Boryny z Chłopów Reymonta, później zresztą wspaniale 
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zagrana przez Ignacego Gogolewskiego w serialu Chłopi Jana Rybkow-
skiego. Natomiast Paweł i Marcin w drugiej połowie lat 70. nie bywali 
jeszcze w Muzeum Historii Miasta Łodzi i nie poznali Antka jako Marka. 
Ale z biegiem lat, na stałe już dla mnie, Marek coraz bardziej lubił swoje 
właściwe imię i w pewnym stopniu dzięki niemu swojej młodszej córce 
nadałem imię Antonina. 

Te dywagacje dotyczące tytułu tego tekstu wyeksponowały temat, 
który dla kultury Łodzi i życiorysu Marka ma fundamentalne znaczenie. 
Chodzi o Muzeum Historii Miasta Łodzi. Wizytówka Łodzi – pałac Izraela 
Poznańskiego i mieszczące się aktualnie w nim Muzeum Miasta Łodzi to 
„perła w koronie” dorobku kulturotwórczego i zasług dla Łodzi dyrektora 
dr. Antoniego Szrama, a ukonkretniając: doprowadzenie do totalnego re-
montu pałacu i pozbawienie go funkcji Urzędu Wojewódzkiego na rzecz 
muzeum w połowie lat 70., w epoce gierkowskiej, wymagało od opatrz-
ności takiej indywidualności i inteligentnej osobowości, jak Antoni Szram. 
Wie o tym cała kulturalna Łódź. Sadzę, że szczęśliwą okolicznością dla 
końcowego sukcesu był fakt, że Urząd Wojewódzki, w którym Marek pra-
cował u początków swojej łódzkiej kariery, mieścił się właśnie w pałacu 
Poznańskiego. Trzeszczące mahoniowe schody pod nawałą interesantów 
i płaczące boazerie za tymczasowymi ściankami przepierzeń mogły przy-
prawić o ból zębów. Przywrócenie miastu wspaniałego neobarokowego 
pałacu z jego kuriozalnymi wnętrzami w ich eklektycznej urodzie, jak i po-
wołanie bardzo ważnego dla Łodzi muzeum było sukcesem, który musiał 
być uzupełniony przemyślanym profilem merytorycznym. I to też bardzo 
się udało dyrektorowi Szramowi, który całym swym jestestwem czuje spe-
cyfikę Łodzi. Dział Sztuki, Dział Kinematografii, Dział Wybitnych Łódzkich 
Osobowości, jak na przykład Rubinstein czy Karski, Dział Sportu i Dział 
Historyczny odpowiadają zapotrzebowaniom społecznym na eksponowa-
nie najważniejszego dotąd dorobku, młodego w końcu, ale wielkiego mia-
sta. Tak jak dr Antoni Szram stał się oczywistym pierwszym dyrektorem 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, tak również stał się pierwszym dyrektorem 
powołanego do życia Muzeum Kinematografii, które mogło powstać dzięki 
przeniesieniu do pałacu Scheiblera Działu Kinematografii z Muzeum Hi-
storii Łodzi. Wybranie na siedzibę tego pałacu o niespotykanym bogactwie 
wnętrz, w pobliżu Szkoły Filmowej, niedaleko Księżego Młyna i potężnych 
fabryk Scheiblera było charakterystycznym dla Marka manewrem przyspa-
rzającym miastu nowe centrum kulturalne, będące cenną przeciwwagą na 
mapie miasta dla muzeum przy ulicy Ogrodowej. 
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Muzeum Historii Miasta Łodzi i Muzeum Kinematografii to instytucje, 
które mogły powstać dzięki dobrze mi znanej wrażliwości Marka i jego 
talentowi do podejmowania trudnych do realizacji celów. W rzeczywisto-
ści administracji sprzed transformacji ustrojowej umiał wynegocjować 
wiele dla ludzi kultury i sztuki. Stał się w sposób naturalny pierwszym 
dyrektorem tych muzeów. Obydwie placówki za jego dyrekcji stały się 
również ważnymi ośrodkami życia towarzyskiego środowisk artystycz-
nych, gdzie Pan Dyrektor czuł się jak ryba w wodzie. Ale, zgodnie z pra-
wami dialektyki, trzeba kolejne zadania podejmować w kontekście stanu 
zdrowia i kondycji, muzea Marka pracują pełną parą, doskonaląc swo-
je nazwy i kadry. Po Marku dyrektorem Muzeum Kinematografii został 
Mieczysław Kuźmicki, pierwszy kierownik od 1976 roku Działu Kinema-
tografii i specjalista w tym zakresie, zatrudniony przez Marka jeszcze 
w Muzeum Historii Miasta Łodzi. 

Muszę koniecznie wspomnieć o funkcji konserwatora zabytków Ło-
dzi, którą Marek spełniał do 1975 roku, bo to dzięki niemu znanymi so-
bie sposobami uratował pałac Poznańskiego dla kultury i sztuki. Urząd 
Konserwatora mieścił się we wspaniałej kamienicy przy ulicy Tuwima 
30, gdzie Marek zapoznał mnie z kwiatem swojej załogi, która potem 
stanowiła też trzon kadry Muzeum Historii Miasta Łodzi. Ponad rok temu 
Marek miał poważne problemy ze zdrowiem, ale kiedy zaczął zwyciężać 
chorobę, odwiedziłem go w lipcu 2016 roku w rezydencji przy rogu Piotr-
kowskiej i Zamenhofa, w budynku, który zaprojektował Bolesław Karda-
szewski, główna swego czasu gwiazda łódzkiej architektury… Odwiedzi-
łem go dzięki pomocy Marcina, z którym są w stałej interakcji. Uwiecz-
niłem go na tle domowej scenografii, co prezentuję na zamieszczonym 
na XLI str. wkładki zdjęciu, gdzie wzrok Marka świadczy optymistycznie. 
Odwiedziłem Marka ponownie, również z Marcinem, we wrześniu 2017 
i skonstatowałem dalszy przypływ energii i masy. Marcin poprosił o zdję-
cie z Antkiem, co wraz z innymi ujęciami świadczy o nieustającej aktyw-
ności głowy i serca, jak przed laty, Antka, a dla mnie Marka.
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Dr Mirosław Borusiewicz

Było to bardzo dawno…

Gdy w 1975 roku, poszukując pracy, poszedłem na rozmowę do dy-
rektora Muzeum Historii Miasta Łodzi, ujrzałem człowieka brodatego, 

energicznego, mówiącego w charakterystyczny sposób i nieco roztar-
gnionego. W taki sposób postrzegałem wówczas człowieka, który przyjął 
mnie od 1 września na pełny etat na stanowisko asystenta i z którym 
przez wiele lat przyszło mi współpracować. Nauczył mnie podstaw pracy 
w muzeum i rozumienia, czym jest zabytek. 

Muzeum, które od tego roku zaczynało swe istnienie, powołane decyzją 
polityczną, nie miało praktycznie żadnych zbiorów, zajmowało obszerne 
sale dawnego pałacu Izraela Poznańskiego, które wykorzystywane jako sale 
biurowe były w opłakanym stanie. Jedynie sala jadalna i empirowa miały 
jaki taki wygląd. Stąd zainteresowanie pozyskaniem wszelkich przedmio-
tów, które mogłyby w jakikolwiek sposób być powiązane w przeszłością 
miasta. Pamiętam, jak w pewnym momencie dyrektor pokazywał nam zna-
komity nabytek w postaci dwóch chyba, nie jestem tego już pewien, latar-
ni z karawanu, który był używany przed niewielu laty w uroczystościach 
pogrzebowych w naszym mieście. Reszty karawanu co prawda nie było, 
ale latarnie, mimo niewielkich uszkodzeń, prezentowały się dobrze i sta-
nowiły cenny składnik ówczesnych zasobów muzealnych. 

Wbrew pozorom było to dla mnie dość istotne zdarzenie: oto bowiem 
zacząłem dostrzegać wartość w przedmiotach dotąd lekceważonych i nie 
tylko związanych z pochówkiem, a często po prostu będących częścią 
dopiero co minionej codzienności, lekceważonych, niszczonych czy wy-
rzucanych, jak na przykład stare radioodbiorniki, aparaty fotograficzne, 
patefony, naczynia kuchenne. 
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Dyrektora pasja zbieracza pamiątek łódzkich, budowniczego mu-
zeum, kierownika prac remontowych zabytkowego budynku była zaraź-
liwa – pierwsze lata były wspaniałą przygodą, wręcz zabawą w muzeum, 
które chyba dzięki temu powstało praktycznie z niczego. Bawiliśmy się 
wszyscy i z tej zabawy rodziły się wystawy: pierwsza to Ulica Piotrkow-
ska, złożona praktycznie z przeźroczy, potem były następne… Między 
nimi moja pierwsza – Łódzcy olimpijczycy. Nie miałem żadnego do-
świadczenia w organizowaniu wystaw, a stałem się nagle osobą ważną, 
jak to mawiał dyrektor: w sprawach swej wystawy byłem dyrektorem, 
tak jak każdy komisarz w przypadku organizowanych przez siebie eks-
pozycji. Byłem zatem komisarzem wystawy (teraz jest się kuratorem, ale 
komisarz jest dla mnie bardziej odpowiednim określeniem zakresu obo-
wiązków związanych z tworzeniem wystawy). Komisarz był rzeczywiście 
kierownikiem, podejmującym decyzje w ramach określonego budżetu. 
Miałem do dyspozycji osoby zaproszone do współpracy: współautora 
scenariusza, który był odpowiedzialny za gromadzenie eksponatów. Był 
to łódzki dziennikarz sportowy, którego zamaszysty sposób bycia oraz 
nonszalancki stosunek do umawianych terminów powodowały, że nic nie 
szło zgodnie z harmonogramem. Miałem okazję współpracować ze zna-
komitym architektem wnętrz, artystą fotografikiem i pasjonatem sportu 
Andrzejem Pukaczewskim, który z kolei był wzorem sumienności i punk-
tualności. To dzięki niemu udało mi się rozwiązać wiele problemów, 
dzięki niemu nauczyłem się, jak w rozmowie można skorzystać z wiedzy 
współrealizatorów takiego przedsięwzięcia. Poza tym oddzielną kwestią 
była sprawa katalogu: niewielki, bo papier reglamentowany, ale za to wi-
zyta w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – obowiązkowa… 
Opóźnienia, nie wszystkie zawinione przeze mnie, były powodem kilku 
męskich rozmów, jakie dyrektor przeprowadzał ze mną w intencji, jak ro-
zumiem, mobilizacji pracownika, choć pracownik nie potrzebował mobi-
lizacji, a raczej podpowiedzi, jak sobie poradzić z nieprzewidzianymi i za-
skakującymi okolicznościami. Nareszcie wielki finał, opóźnione otwarcie: 
byłem bardzo dumny ze swej pierwszej wystawy. Była naprawdę ładna. 
Następnego dnia po wernisażu wezwał mnie dyrektor. Spodziewałem się 
premii, nagrody, podwyżki, uścisku dłoni. Usłyszałem: proszę pana, wy-
stawa jest opóźniona, nie wiem, co z panem zrobić, proponuję przejście 
na pół etatu… Byłem zdruzgotany. Takie były początki. Po kilku miesią-
cach dyrektor przywrócił mi pełen etat, potem dał podwyżkę, awanso-
wałem na starszego asystenta, potem na adiunkta, kustosza, starszego 
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kustosza, zostałem kierownikiem działu, w końcu sam zostałem dyrekto-
rem innego muzeum. Nie zostałbym nim jednak, gdyby nie te pierwsze 
lata pracy pod kierunkiem dyrektora Muzeum Historii Miasta Łodzi, dr. 
Antoniego Szrama. 

Dyrektor Szram był jednak nie tylko fachowym i sprawnym dyrekto-
rem muzeum. Potrafił być także przełożonym, solidarnym z podwładny-
mi, potrafiącym zaryzykować wiele, włącznie ze swą karierą zawodową, 
dla obrony kogoś, komu ta obrona była potrzebna. Sam doświadczyłem 
tej jego cechy przy okazji wydarzenia, którego nigdy nie zapomnę. Przy-
szedł czas przemian w Polsce, wywalczyliśmy „Solidarność”, los chciał, 
że stałem się jej aktywnym członkiem. Brałem udział w strajku oświaty, 
kultury i służby zdrowia w Gdańsku, uczestniczyłem w niezliczonych na-
radach związkowych, spotkaniach, delegacjach. Odbijało się to oczywi-
ście na jakości mej pracy w muzeum. Nie spotkałem się jednak ze stro-
ny dyrektora z żadnymi słowami krytyki – ze swej strony starałem się,  
by mimo uczestnictwa w sprawach publicznych moje obowiązki były wy-
konane choć w minimalnym zakresie – pomagali mi także koledzy, któ-
rzy często za mnie musieli realizować różne zadania. Ze względu na me 
zaangażowanie pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Muzeum. Przyszedł grudzień i zaczęła się wojna 
z WRON-ą – stan wojenny. W pierwszy poniedziałek, po ogłoszeniu stanu 
wojennego poszedłem do pracy, jak co dzień, ale przecież nie mogliśmy 
udawać, że nic się nie stało. Szybko zorganizowaliśmy sondaż wśród pra-
cowników (było nas chyba ze 30 osób) i około 10.00 przystąpiliśmy do 
strajku. Biało-czerwone opaski na ręce, biało-czerwona flaga przed gma-
chem, drzwi do muzeum zamknięte, w oknach plakaty i tekst z żądaniem 
wypuszczenia internowanych. Pobliskie Zakłady Marchlewskiego jeszcze 
pracowały. Podobno dopiero gdy zorientowali się, że muzeum strajkuje 
– sami zastrajkowali. Po około 30 minutach do drzwi dzwonią dwaj pa-
nowie w cywilu, proszą o natychmiastowe zdjęcie flagi i przystąpienie do 
pracy. Ostrzegli nas, że za chwilę przyjdzie do nas inna ekipa i będzie to 
znacznie bardziej przykre… Nie po to zastrajkowaliśmy, żeby od razu się 
poddać. Odrzuciliśmy prośbę. Po około godzinie drzwi zostały wyłamane. 
Do muzeum wkroczyły Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, 
w skrócie ZOMO. Spodziewaliśmy się tego: zabezpieczyliśmy już doku-
menty i zdjęliśmy opaski. W momencie ataku byłem w gabinecie dyrek-
tora Szrama i omawialiśmy aktualną sytuację. Słyszeliśmy, jak wkraczają 
zomowcy, po kilkunastu sekundach jakiś cywil i dwóch mundurowych 
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wtargnęło do gabinetu. Gdzie przewodniczący „Solidarności”? – padło 
pytanie cywila. Dyrektor siedział za biurkiem i z kamienną twarzą odpo-
wiedział: nie wiem, chyba wyszedł… Tymczasem przewodniczący, czyli 
ja, stałem przed jego biurkiem i patrzyłem, jak pytający odwraca się na 
pięcie i wybiega z gabinetu, zabierając ze sobą pozostałych. Jak tylko 
zomowcy wyszli – poszliśmy do domów – w muzeum został dyrektor i ad-
ministracja. Nikogo z nas nie aresztowano, zajęto się aresztowaniami 
w Marchlewskim, mnie szukali tylko przez kilka dni, ale bez specjalnej 
staranności, mieli ważniejszych ściganych. W efekcie udało mi się nie 
trafić do „internatu”. Aresztowano mnie dopiero znacznie później. 

Wtedy o tym tak nie myślałem, ale później zdałem sobie sprawę, czym 
ryzykował dyrektor Szram. Gdyby się ujawniło, że próbował mnie chro-
nić – z całą pewnością nie pozostałby na swym stanowisku, a może i spot- 
kałoby go coś gorszego? Co prawda nie byłem później pewien, czy nie 
zablokował w ten sposób mojej kariery: jako internowany byłbym może 
teraz posłem albo ministrem? Choć z drugiej strony nie miałoby to więk-
szego znaczenia: nawet jako internowany – w polityce bym się nie chciał 
znaleźć. Znam także jednego ówczesnego opozycjonistę, który też nie był 
internowany, a mimo to zrobił oszałamiającą karierę. Jak o nim myślę, to 
cieszę się, że mnie taka kariera ominęła, a dzięki odwadze i solidarności 
dyrektora Antoniego Szrama nie zostałem internowany.
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Henryk Rudziński

Wspomnienie

W 1975 wiozłem z Warszawy do Łodzi Andrzeja Wajdę, twórcę filmu 
Ziemia obiecana, którego przedpremierowy pokaz miał się odbyć, 

z udziałem reżysera, w kinie szkolnym bałuckiego MDK-u, a premiera ofi-
cjalna kilka godzin później w ŁDK-u. W trakcie rozmowy o filmie Wajda 
powiedział: „pański kolega Antoni odkrył mi poniekąd Łódź – jej archi-
tektura, zabytki dotąd umykały uwadze, były jakby przesłonięte byleja-
kością otoczenia”.

Szram był konsultantem przy realizacji filmu. Produkcja swym sukce-
sem artystycznym i popularnością ugruntowała w mentalności decyden-
tów, również w społeczności miasta, słuszność wcześniej podjętych zabie-
gów konserwatorskich Szrama i zorganizowanej przez niego ekipy specja-
listów. Szram umiał wykorzystać w pierwszej połowie lat 70. klimat gier-
kowskiego ożywienia, który wzbudził ambicje i prestiżowe ciągoty lokal-
nych władz. Posiadanie zabytków dokumentujących nieodległą, ale bogatą 
historię miasta, podnosiło rangę, rodziło zdrowy snobizm. Na realizację 
wielu postulatów konserwatorskich co prawda brakło funduszy, a na reali-
zację innych wyobraźni, to jednak to, co osiągnięto, budziło i utwierdzało 
szacunek do historycznej materii. Znaczący w tym udział miały zarówno 
ambicja, jak i profesjonalizm jego i powołanego przez niego zespołu. 

Niemniej ważną cechą Szrama była koncyliacyjność, pojednawczość, 
żadnych ruchów gwałtownych, za to żmudne przekonywanie do swojej 
wizji. Przełamywało to różne opory, owocowało z czasem w decyzjach 
pożądanych w miejsce nonsensów i absurdów. Tak na przykład pałac Po-
znańskiego jawił się niektórym jako połączenie sal recepcyjnych miasta 
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z pałacem ślubów i izbą pamięci. Oprotestowanie pomysłu na wstępie 
zaważyć mogło na tempie i zakresie remontu pałacu. Odbyło się zatem 
parę ceremonii powitalnych i kilka ślubów z rodzin prominentów. Szram 
robił swoje, a czas i efekty pokazały, jak niestosowne były tamte pomysły 
wobec realizującej się wizji Muzeum Historii Miasta.

Z pałacem Poznańskiego zapoznał się w połowie lat 60. W nim mie-
ściła się wówczas Wojewódzka Rada Narodowa – organ zarządzający 
rozległym województwem łódzkim z wyłączeniem miasta Łodzi. Tam za-
trudnieni byliśmy obaj w Wydziale Kultury. Fakt, że Wydział ten dofinan-
sowywał – niezależnie od kasy miasta – działalność łódzkiego środowiska 
plastycznego, dał Szramowi niejako wejściówkę do niego. Uczestnicząc 
niemal we wszystkich wydarzeniach plastycznych, wystawach, wernisa-
żach, stał się wkrótce z przedstawiciela urzędowego mecenasa przyjacie-
lem i powiernikiem wielu artystów. Żywe zainteresowanie, umiejętność 
wsłuchiwania się i rozumienia różnych szkół i koncepcji artystycznych, 
swoista spolegliwość w stosunku do twórców przyniosły mu uznanie 
i popularność. Dyskontował, w miarę rosnących możliwości, propago-
waniem dorobku twórców, także tych słabo rozpoznanych, aranżacją wy-
staw, publikacjami. Inspirował skutecznie do mecenatu. W 1966 roku 
wspomniany Wydział Kultury zorganizował plener dla artystów plasty-
ków w Działoszynie. W organizacji i przebiegu czynny udział wziął Anto-
ni Szram. Plener okazał się wielce płodny w twórcze realizacje. Płodny 
również dla Antoniego, co okazało się w dziewięć miesięcy później w po-
staci dorodnego męskiego dziecięcia. Był to błogosławiony efekt sympatii 
Antoniego do koleżanki z Wydziału.

Szef Wydziału uważał, że to radosne wydarzenie wewnątrzwydziałowe 
należy natychmiast usankcjonować urzędniczym aktem ślubnym. Dbając 
o przejrzystość moralną w socjalistycznym duchu wśród podległego mu 
zespołu, doprowadził do ożenku. Prezentem ślubnym koleżeństwa wy-
działowego było sfinansowanie przy paru stolikach przyjęcia weselnego 
w restauracji „Tivoli”. Po ceremonii młodzi udali się do fotografa, my zaś 
do restauracji, by przećwiczyć z kapelą powitanie nowożeńców i spraw-
dzić, czy wyżerka i popitka odpowiada wysokości wkładu. Ku naszemu 
rozczarowaniu młodzi nie zjawili się. Nijak nie mogliśmy tego wyjaśnić, 
zważywszy, że pora była wczesnopopołudniowa i do nocy daleko.

Szans na wycofanie wkładu nie było. Siedliśmy więc do stołu, wese-
ląc się sami ze sobą. W miarę upływu czasu i wódeczki jeden z kolegów 
zaczął głośno podnosić zarzuty pod adresem młodych nieobecnych: „Jak 
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tak mogli? Przestałem im ufać”. W końcu, gdy wzrok mu zmętniał, wrza-
snął: „gorzko, gorzko!”. Żeby go uciszyć, ktoś rzucił z boku – do całowa-
nia jest tylko d… Wieśka. Wieśkiem był kolega siedzący obok. „Nie będę 
Wiesława całował w d…”, powtórzył parę razy z dużą dozą obrzydzenia 
zgorzkniały kolega.

Po dokonaniu ceremonii oczepin koniecznej z powodu przekroczenia 
założonych kosztów wesela, rozeszliśmy się do domów. Trzeba tu wtrą-
cić uwagę, że ówczesny I sekretarz PZPR Gomułka miał partyjne pseudo 
„Wiesław”. Po kilku dniach kolega ów, człowiek zresztą partyjny, został we-
zwany do odpowiedniej instancji. Długo i gorąco tłumaczył, że jego okrzyki 
dotyczyły tylko i wyłącznie Antoniego Szrama i jego poślubionej żony, któ-
rych nieobecność na przyjęciu uszła jego uwadze, o jakiejkolwiek aluzyjno-
ści nawet nie śmiał pomyśleć. Spodziewany awans przeszedł jednak obok. 
Miał o to żal do Szrama. Twierdził, że gdyby pojawili się choć na chwilę, 
tajne ucho nie miałoby problemów z interpretacją. Szram przyjacielsko 
utulał go później w bólu flakami z żytnią w Przemysłowej.

Przyjacielskiego wsparcia od Antoniego doznałem i ja. Kiedy w 1968 
roku zmarł ówczesny przewodniczący Rady Narodowej, przypadło mi na-
pisanie mowy pożegnalnej, którą przy grobie miał wygłosić jego zastępca 
– człowiek z klucza partyjnego – tępawy i gburowaty. 

Na cmentarzu na Dołach: jacyś notable stołeczni, pełny garnitur 
urzędniczy, poczty sztandarowe itp. – gala, tyle że na czarno. Wicewoje-
woda czyta z kartki, a megafony niosą „niech pochylą się sztandary okry-
te… kiłem”. Gdybyż poszedł dalej, nie – zawiesił głos – jakby zastanawiał 
się, czy sztandary zostały właściwie okryte. Tłumiony śmiech starszych, 
nieskrywana wesołość w szeregach licznie spędzonej młodzieży. Powta-
rzanie półgłosem tym, co nie usłyszeli. W owych czasach afera. Docho-
dzenie, kto spowodował takie potknięcie zacnego towarzysza? Kartkę, 
z której czytał, gdzieś zawieruszył albo wyrzucił wściekły z wywołanego 
efektu. Doszło do mnie w poszukiwaniu kopii. Tej nie zatrzymałem, bo 
po co? I tu pomógł Antoni. Jako że znacznie lepiej ode mnie opanował pi-
sanie na maszynie, jego poprosiłem o przepisanie tekstu. Stanowczo za-
przeczył, by tak sformułowane zdanie znalazło się w maszynopisie prze-
kazanym do sekretariatu. Uratował mi skórę. Później mi wyznał: wiesz, ja 
to przepisywałem, ale w ogóle tego nie czytałem. To była biegłość w ma-
szynopisaniu – pisać, nie czytając.

Pałac Poznańskiego – ówczesne miejsce pracy Szrama – był dla niego 
inspiracją do wnikliwego spojrzenia na spuściznę fabrykanta, fundato-
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ra pałacu. Efektem tego był przewód doktorancki na Uniwersytecie Po-
znańskim zakończony pracą dyplomową.

Na obronę pracy przez doktoranta do Poznania wybrała się słuszna 
grupa współpracowników i przyjaciół gotowych w tej obronie wspomóc 
autora nie tylko zresztą moralnie. Okazało się to zbędne. Recenzenci pod-
dali się prawie bez walki zniewoleni poziomem, trochę też liczbą stron. 
Wdzięczny autor zaprosił wszystkich do stosownego lokalu, gdzie podjął 
obiadokolacją z przerywnikiem na podwieczorek. Niektórzy ze śniadania 
już zrezygnowali, wracając do Łodzi przez Toruń.

W restauracji gdzieśmy biesiadowali, w sali obok, równie liczne towa-
rzystwo uczestniczyło w stypie. Atmosfera jej z początku była zgodna z de-
finicją imprezy, a nawet poniżej, co przenikając do naszej sali, osłabiało 
ochoczość i moc naszych toastów. Po niejakim czasie nastroje się wyrów-
nały tak dalece, że niektórym myliły się sale. Szacowny promotor, wracając 
z kibelka, nieopatrznie dołączył do żałobników przemienionych już w we-
selników. Profesor, niepewnie rozglądając się, zapytał mężczyznę w czerni 
stojącego obok – a doktor gdzie? „Doktor”, wrzasnął z furią tamten, „to 
oszust, przestępca – jak go dopadnę to mu urwę…”. Przerażony profesor 
gwałtownie zaczął szukać Szrama, aby go ostrzec przed zwyrodnialcem. 
Uspokoił go będący z boku kelner: „Temu gościowi chodzi o doktora, który 
nieudolnie leczył jego brata, tak że ten zmarł. Teraz opłakują nieboszczy-
ka, no opłakiwali” – dodał. Kiedy dotarło do Szrama zatroskanie profesora 
o jego genitalia, ten wzruszony obiecał napisać jeszcze jedną pracę. 

Antoni podjął się recenzowania na łamach łódzkiej prasy prac pla-
stycznych eksponowanych na organizowanych wystawach. Pisał zawsze 
z dużą dozą życzliwości i szacunku do twórców. Niektórzy z nich do-
wiadywali się w ten sposób o walorach swej twórczości, których nawet 
nie przeczuwali. Popularnym miejscem spotkań środowisk twórczych był 
Klub Dziennikarza – rodzaj salonu towarzyskiego z wyszynkiem. Stałym 
bywalcem klubu był Kostia Mackiewicz, wzięty pejzażysta. Artysta o bo-
gatej biografii sięgającej jeszcze szkoły Malewicza z lat 20. Po każdym 
ukazaniu się recenzji Kostia stawiał Szramowi lampkę koniaku i pytał:  
„O co panu chodziło? Niech pan to powie własnymi słowami”. Po czym 
nie dopuszczając do głosu – po to ta lampka, często i druga – zaczynał 
snuć swoje refleksje – mniej ciekawe i wspomnienia – nader ciekawe. 
Z kolei Marian Jaeschke, profesor PWSSP w Łodzi, o abstrakcyjnym em-
ploi, wyrzucając Szramowi, że wysłuchuje wynurzeń „pacykarza” Mac-
kiewicza, wyjaśniał następnie, czego w tej recenzji nie napisał, a powi-
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nien. Długi to był wywód, też na dwie lampki koniaku, tyle że stawiane 
już, co prawda z ociąganiem, ale przez Antoniego.

W następnych latach okazało się, że posiada on również talent dydak-
tyczny. Objawił go studentom łódzkiej uczelni plastycznej, zapoznając 
z historią sztuki, studentkom udzielał podobno bezpłatnych korepetycji, 
ciesząc się, że te mniej zdolne są ładniejsze. Swego czasu i ja miałem 
okazję zauważyć ów dydaktyczny dryg.

Staraniem Szrama i moim przy wsparciu naszych lubelskich przyja-
ciół zorganizowaliśmy wystawę rysunków Pawła Jocza w lubelskiej gale-
rii. Impreza była całkiem udana, bo spore wywarła zainteresowanie. Po 
wernisażu w imieniu wielce ukontentowanego autora zaprosiliśmy grono 
najbliższych do hotelu na małe conieco. W holu hotelu Antoniemu wpad- 
ła w oko pewna panienka o urodzie raczej mało dyskretnej. Mniemając, 
iż jest to jedna z uczestniczek wernisażu zainteresowanych twórczością 
Jocza, podjął z nią rozmowę. Z tym, że mówił wyłącznie Szram, a udział 
panienki w rozmowie polegał na coraz bardziej wybałuszonych oczach. 
Kiedy poruszył zagadnienie elementów strukturalizmu w linearnych for-
mach rysunków – oczy dziewczęcia omal nie wypadły z orbit, a szczęka 
z wolna opadła. Szram przyjął to za objaw wzmożonego podniecenia in-
telektualnego z domieszką erotycznej obietnicy. Zapragnął tym bardziej 
wprowadzić ją w arkana sztuki i zaprosił czułym gestem na hotelowe 
pokoje. Oczy dziewczęcia wróciły na miejsce – pojęła. Rzuciła krótko: 
„u mienia odna noc stoit 100 i tolko z prezerwatywom”. Szram odszedł 
zdegustowany. Chyba nie miał przy sobie ani jednego, ani drugiego.

W lipcu 1980 roku zorganizowałem wyjazd do Portugalii jednego 
z łódzkich zespołów tańca ludowego, korzystając z zaproszenia festiwalu 
folklorystycznego w Porto. Do uczestnictwa w wyjeździe został zapro-
szony Szram, który samorzutnie podjął się funkcji fotografa, obiecując 
fotodokumentację z podjętej eskapady.

W tym celu wypożyczył z muzeum cały sprzęt najwyższej enerdow-
skiej klasy: chyba ze cztery aparaty fotograficzne, teleobiektyw, statyw 
i jeszcze jakieś drobiazgi. Od celników otrzymał warunkową odprawę 
celną obligującą pod groźbą kary do przywozu całości sprzętu do kraju. 
Przejęty odpowiedzialnością postanowił nie rozstawać się ani na chwilę 
ze sprzętem. Zakupił wiklinowy cepeliowski kuferek, w którym umieścił 
aparaty, wyjaśnił przy tym: kuferek maskuje zawartość i będzie zwodził 
potencjalnych złodziei. Odtąd kuferek przepasany paskiem zawieszonym 
raz na szyi, raz na jednym lub drugim ramieniu, stał się niczym część 
autonomiczna Szrama.
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Celnicy enerdowscy, widząc kufer pełen aparatów ichniejszej produk-
cji, uznali, że wieziemy ją na handel, więc chcieli zatrzymać w depozycie. 
Polska odprawa ich nie interesowała. Antoni wyciągnął rewers, a my ła-
maną niemczyzną tłumaczyliśmy, że to sprzęt z muzeum. No to dopiero 
ich rozeźliło.

Aparaty – duma przemysłu optycznego NRD, myśmy potraktowali jak 
zabytki muzealne. Po paru godzinach przerywanych pertraktacji zgodzili 
się wreszcie na warunkową odprawę zobowiązującą do okazania sprzętu 
w drodze powrotnej. Na granicy francuskiej zainteresowanie wzbudziła 
zarówno ilość, jak i ukrycie ich dla niepoznaki w czymś takim, co u nich 
służy za kojec dla drobiu. Z podsłuchanej rozmowy pograniczników wy-
nikało, że podejrzewali: jeden grubszą robotę szpiegowską, drugi, że to 
sprzęt do prowadzenia nielegalnego zakładu fotograficznego. Znajomość 
języka tym razem skróciła wyjaśnienia do dwóch godzin. Ruszyliśmy da-
lej, klnąc na kufer.

W Porto przyjęto nas nader życzliwie. Zespół realizował swój program 
koncertowy, a Antoni turystyczne wędrówki po mieście. Wracając z któ-
rejś, zaniepokojony, zapytał organizatorów – o co chodzi? Zatrzymują 
mnie ludzie i o coś pytają, wskazując na kuferek. Trochę się boję o za-
wartość. „Nie należy”, odpowiedzieli, „Oni pytają o ryby”. W podobnych 
wiklinowych kufrach handlujący rybacy noszą na targ złowione sardyny.

W przedostatnim dniu naszego pobytu w Porto Szram postanowił 
zwiedzić Lizbonę. Wczesnym świtem, korzystając z tanich kolei, udał 
się w podróż. Oczywiście z plecionką pełną aparatów. Kiedy usatys-
fakcjonowany turystycznie chciał wracać do Porto, zaskoczył go strajk 
w komunikacji kolejowej i autobusowej. Powrót był pilnie konieczny, 
gdyż zespół za kilka godzin powracał do kraju, a ze względu na zało-
żoną marszrutę nie mógł wyjazdu opóźnić. Zorientował się, że istnieją 
tylko dwie możliwości: autostop albo taksówka. Autostopem ryzykow-
nie, a nóż po drodze obrabują. Kraj był pięć lat po rewolucji jeszcze 
dość niespokojny. Zostaje taksówka, ale to ponad 60 dolarów – majątek 
w przeliczeniu na Pewex. Widmo ścigających go celników przeważy-
ło. Wrócił taksówką akurat na moment pożegnania się zespołu z miej-
scowymi. Ci nie kryli zdumienia: tu biedni uczestnicy skąpiący sobie 
wszelkich atrakcji turystycznych, skwapliwie przyjmujący wałówkę na 
drogę, a obok podjeżdża panisko taksówką aż z Lizbony. Szram pokazał 
im namacalnie nierówności klasowe w socjalizmie, skutecznie do tego 
ustroju zniechęcając.
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Sprzęt w komplecie wrócił do kraju na półkę w muzeum. Zdjęć nie 
udało się wywołać. Żadnego. Podobno czułość orwowskiej błony nie 
sprostała iberyjskiemu słońcu. Myślę jednak, że to robota kuferka prze-
ciążonego odpowiedzialnością, jak i wagą netto.

W sprawach damsko-męskich Antoni, jak zauważyłem, obrał skutecz-
ną metodę podboju. Otóż zwabiał na swoją rzekomą nieporadność, pod-
rabianą uległość, wywoływanie instynktów opiekuńczych. A jak to dzia-
łało! Trzy żony i kilkanaście narzeczonych. No i ten rozrzut wiekowy – od 
osiemnastolatki do siedemdziesięciolatki. Określony potencjał musiał 
jednak uwolnić – no bo trójka dzieci oficjalnie, reszta ma się zgłosić przy 
otwarciu testamentu. W tej materii chyba – tak mi się wydaje – stosował 
środki dopingowe. Utwierdziło mnie w tym takie zdarzenie.

Podczas naszego pobytu w Paryżu, któregoś dnia Jean-Louis Blanc, fran-
cuski artysta fotografik, wdzięczny Szramowi za zorganizowanie wystawy 
jego prac w galerii łódzkiego muzeum, postanowił ugościć go skromną ko-
lacją, wykorzystując pracownię rzeźbiarską Pawła Jocza – menu impono-
wało przede wszystkim dużą ilością ostryg i burgundzkiego wina. Fundator 
mimochodem w trakcie rzucił: „Ostrygi to bardzo skuteczny afrodyzjak”. 
Ta uwaga wpłynęła na radykalny wzrost ilości spożywanych przez Szra-
ma ostryg. Raczył się nimi także następnego dnia na śniadanie. W połu-
dnie rejsowym autobusem wracaliśmy do Polski. Około granicy belgijskiej 
zszedł do autokarowego minikibelka i tam pozostał na dłużej. W połowie 
drogi, wysupławszy się z toaletowej dziupli, blady z oczami pełnymi cier-
pienia, zapytał: „Daleko jeszcze do Polski?”. Wzruszająca była doza tęskno-
ty w jego głosie. Ostrygi jako środek dopingujący zadziałały, tyle że z braku 
innych możliwości wzbudziły jedynie patriotyzm.

Do Paryża Szram udał się, głównie by uczestniczyć w nadaniu Andrze-
jowi Wajdzie członka wielce szacownej Akademii Francuskiej. Pełna gala 
w salach pałacu Akademii z udziałem wszystkich jej 40 członków i za-
proszonych przez nich gości. Akademicy w bogato zdobionych frakach, 
goście w smokingach i garniturach wizytowych. Szram, który w życiu 
stronił od garniturów, zgodził się, by koledzy zapakowali mu w Łodzi do 
bagażu szykowny garnitur. Godzinę przed uroczystością podjeżdżamy, 
aby zabrać Szrama do pałacu. Przecieramy oczy ze zdumienia, bo oto 
widzimy kolegę nie w garniturze, ale ubranego w jakiś ciuch – ni to dam-
ska koszula nocna, ni to komża prałata z ażurowymi wstawkami. „To od 
Cankowej mam”, wyjaśnia i ładuje się do samochodu. Nie ma czasu na 
jakąkolwiek dyskusję. Podwozimy go na miejsce, sami udajemy się do 
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ambasady polskiej, by w grupce znajomych obejrzeć transmisję na jed-
nym z kanałów telewizji francuskiej.

Trwa kolaudacja, na sali mnóstwo osób ze świata kultury, nastrój pod-
niosły. Kamerzysta wodzi obiektywem po zgromadzonych, często obej-
muje pierwszy rząd siedzących. Dziwnie jednak systematycznie omija 
jeden z foteli. Szrama wypatrzeć nam się nie udaje. Po ceremonii wraca 
do ambasady attache kulturalny, opowiada ciekawostki. Pytamy o Szra-
ma. „No był, spóźnił się” – pewnie w toalecie poprawiał koronki przy ra-
miączkach – myślę. „Rozglądał się, nie było miejsc wolnych poza jednym 
w pierwszym rzędzie, tam wparował. Wyglądał trochę egzotycznie, jakby 
reprezentował Bollywood”. Wajda podejmowany później w ambasadzie 
lampką wina spuentował pytanie do Szrama: „Co, otworzyliśmy już dział 
kostiumografii w Muzeum Kinematografii?”.

Przedstawiłem kilka zaledwie ujęć z półwiecznej przyjaźni z Antonim; 
czasem szorstkiej, czasem gładkiej, bywało blisko, jak i z pewnym dystan-
sem. Byłoby mi jednak nader smutno, gdyby ponadczasowy montażysta 
wyciął mi ją z mojego życia.
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Andrzej Idon Wojciechowski

Antoni Szram niebieskim kolorem pomazany

Gdybym miał ułożyć tablicę Mendelejewa dla skomplikowanego udziału 
człowieka w rozwoju kultury i sztuki, wystarczyłoby mi jedno okienko 

w tablicy. Widniałby w nim Antoni Szram, ale powiedzieć o Antonim, że to 
pierwiastek? Antoni Szram w bezpośrednim, bliskim kontakcie okazuje się 
naturalną, samorodną strukturą o ogromnym potencjale intelektualnym. Po 
co Mendelejew określał osobno takie ciała stałe jak: bar, skand, europ, ame-
ryk czy nobel1, kiedy mamy to wszystko w jednym, zwłaszcza jeśli chcemy 
pokazać wszystko, czego dokonano, ale bez Antoniego udać by się nie mogło. 

Pomysły, jakie urodziły się w naszych głowach, były oczywiście poparte 
szczegółami strategii organizacyjnych. Długie, przystolikowe dyskusje, jak 
co zrobić, doprowadziły jednak do sfinalizowania znaczących dokonań. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na czasy. Projekty zostały zrealizowane 
w, można powiedzieć, okresie dla Polski trudnym, bo był to czas stanu 
wojennego. Stały się jednak powodem, że Muzeum Historii Miasta Łodzi 
zaistniało na mapie światowych wydarzeń kulturalnych. Wtedy!

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że wszystko, co się wydarzyło, po-
wiązane było z siedzibą Stowarzyszenia Polskich Aktorów Teatru i Filmu, 
gdzie z Antonim Szramem napełnialiśmy się pomysłami wzajemnie. Dal-
szą narrację podzielę zatem ostrożnie na trzy sety.

Set pierwszy

Jest rok 1982. Czas stanu wojennego. Nic nie wolno. Nigdzie niczego 
nie ma. Nikogo nigdzie nie wypuszczą. W sklepach bez ograniczeń tyl-
ko ocet. To tak z grubsza. Jest jednak taka dziedzina kultury, która nie 

1 Dymitr Mendelejew opracował i opublikował po raz pierwszy układ okresowy pierwiastków 
w 1869 r. Obejmował wówczas ponad 90 znanych pierwiastków. Spośród wymienionych w tekście pier-
wiastków dwa (ameryk w 1944, nobel w 1966) zostały odkryte już po śmierci Mendelejewa (1834–1907). 
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podlega normalnym rygorom. Zjawisko nazywa się jazz. Otóż jest jazz! 
I właśnie w czerwonym PRL-owskim czasie, jazz od 100 lat ma kolor 
niebieski. Blues jest kolorem smutnym, ale jazz jest kolorem wesołym. 
Zanurzyliśmy się z Antonim Szramem w tej farbce całkowicie. Nie po raz 
pierwszy zresztą, bo jazz w Łodzi z powodzeniem rozwijał się od 1945 
roku. Janusz Cegiełła i YMCA, Melomani, Matuszkiewicz, Piwnica Plasty-
ków. To tylko kilka fragmentów z przeszłości… Teraz mówimy o czasach, 
kiedy blejtram jazzowy już porządnie zagruntowany. Muzeum Miasta 
wypolerowane. Antoni w gabinecie za biurkiem samego Izraela Poznań-
skiego trzyma lejce. Na początku poważna historyczna tragedia. Jestem 
w gabinecie, palę papierosa, pochylam się nad blatem Izraela i iskra z cy-
garety spada na zielone sukno, wypalając niewielką, ale jednak dziurkę. 
Dobry znak, powiada Szram – a widzę, że łza konserwatora zabytków 
kręci mu się w oku. Chciałem powiedzieć o k…., ale nie powiedziałem. 
Co by to dało? Powiedziałem: Stary, rzucam palenie. Gdybym miał fabry-
kę… sukna, kupiłbym ci nowe biurko. 

– Daj spokój, wystarczy, że przestaniesz palić. 
Cały Szram! Przestałem!
Nadeszła ustalana tygodniami godzina i w gabinecie zameldowali się 

prezesi Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego z Bydgoszczy. Bo, jak się 
powiedziało, jazz był zawsze na wolności, to i prezesi byli wolni. Propo-
nujemy zorganizowanie w Muzeum Polskiego Archiwum Jazzu – powie-
dzieli niemal równocześnie. Nigdzie w Polsce nikomu taki pomysł nie 
wpadł do głowy. Dzwonimy do Stowarzyszenia Jazzowego w Łodzi. 

– To zamiar cerowania obłoków – wydaje opinię słuchawka telefoniczna. 
Dzwonimy do Stowarzyszenia do Warszawy. Słuchawka: 
– To, proszę panów, zbieranie truskawek przez telefon. 
– Nigdzie nie dzwonimy – powiada Szram – robimy sami.
Roboty przygotowawcze ruszyły z kopyta. Pieniądze na projekt zdoby-

te. Skąd? To tylko wiedział Antoni, ale też prezesi z Bydgoszczy otworzyli 
kasę jazzową nieco szerzej. Mają przyjechać najlepsi muzycy polscy na 
otwarcie. Wielkie granie, ale i wystawa. Zofia Komedowa przywiozła wa-
lizkę dokumentów. Marek Karewicz dał wspaniałe zdjęcia. Wiesław Pie-
regorólka obiecał wielką orkiestrę jazzową ze specjalnym repertuarem.

Okazało się, że nic łatwiejszego jak utworzyć pierwsze w Europie 
Archiwum Jazzu, w Muzeum Miasta Łodzi w mieście, gdzie polski jazz 
wykiełkował kilkadziesiąt lat temu, a w następnych latach rozsławił jazz, 
dziś określany jako katakumbowy. Ale to wszystko było 30 lat przed ro-
kiem 1982. Pomysł na archiwum dopiero teraz? 
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Jarosław Śmietana, Namysłowski, Karolak, Majewski, Prońko, Bem. Wszy-
scy chcieli przyjechać, żeby wziąć udział. Dobra jest, szafa gra! Powiedziałem. 

– A właśnie, szafa – podłapał myśl Antoni. – Zrobimy podest, na któ-
rym stanie szafa, a w niej schowany muzyk. Ty, jako kustosz – tu wielki 
palec Antoni wycelował we mnie – otwierasz szafę, a z szafy wypada… 

– Trup – nieśmiało zażartował bydgoski prezes. 
Nie trup, tylko muzyk, który zagra hejnał otwarcia Swanee river. 

A potem ogromny czterogodzinny koncert z udziałem gwiazd. 
– Kanapki muzeum bierze na siebie, napoje chłodzące i co trzeba chło-

dzić, biorę na siebie – powiedział prezes bydgoski. Lubił zresztą to zaję-
cie, już wcześniej udowodnił to na zebraniach zarządu Stowarzyszenia. 
Bez gazu nie ma jazzu. To takie gadanie tuszujące, ale się sprawdzało. 

I nastał dzień otwarcia. 29 listopada 1982. Andrzejki. Wykonawcy 
zjeżdżali od rana. Kustosze zajmowali się nimi jak matki, bo to przecież 
młodzież była i trzeba było pilnować morale i panować nad nawykami. 
Wszystko się udało. Antoni ukazywał się w kilkunastu miejscach na raz, 
piwnica, galeria, sala lustrzana, biblioteka z ogromnym stołem, na któ-
rym ułożone zostały wszystkie dokumenty z życia Komedy przykryte 
ogromnym szkłem. Sam Komeda niestety już nie żył.

Godzina 16! Sześćdziesiąt minut przed wyznaczonym otwarciem do Mu-
zeum wpadła grupa panów o niespokojnych oczach. Rozbiegli się po salach 
muzealnych. Część znalazła wygodne miejsca za filarami na piętrze, część 
zaś wystawiała głowy z klatki schodowej do piwnicy. Antoni Szram spokojnie 
przyjął nieznanych nam facetów i uspokajał, bo właśnie dostali wiadomość 
z Warszawy, że z koncertu Jazz Jamboree jedzie spora grupa jazzmanów ze 
Szwecji, Niemiec i Holandii oraz Willis Canover, amerykański komentator ra-
dia Głos Ameryki. O ty Karol! Tu stan wojenny, jazz na wolności i do tego Głos 
Ameryki. Nawet w Pekinie będzie wiadomo, co się u Szrama dzieje. Neskim!2

 Ceremonia otwarcia Polskiego Archiwum Jazzu trwała minutę. Anto-
ni Szram wręcza mi maleńki kluczyk od starej szuflady, mówiąc: 

– Otwórz PAJ! 
Ja kompletnie zamroczony sytuacją wydusiłem: 
– Chodźcie na górę! 
W sali stołowej w szafie siedział młody saksofonista, który z otwartych 

drzwi zagrał sygnał światowych festiwali jazzowych. PAJ is Open!!!
Balanga, jaka miała miejsce po tym, tak rozluźniła nastroje, że już po 

godzinie nie wiadomo było, kto jazzman, kto jazz fan, a kto tylko ubezpie-
2 Andrzej Wojciechowski: „Zapamiętałem słowo NESKIM, którego pochodzenia nikt nie zna. 

Nawet nie wiadomo, co to znaczy. Można było wyrazić tym słowem dosłownie wszystko…” http://
www.art.intv.pl/Wojciechowski_A./Zesp_Melomani/
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cza. Sytuacja typowa dla jazzu na wolności. Kilka obrazków z wystawy. 
Przy tacy ze stertą kanapek, wyprodukowanych ma się rozumieć przez 
damskich kustoszy Muzeum, ustawieni przodem: prezesi z Bydgoszczy 
i naczelny redaktor pisma „Jazz”. Zajadają smakowitości, czyli chlebek 
z mortadelą i ogórkiem. Naczelny wygłasza mowę podstawową: 

– „Wierzę, że archiwum zdoła utrwalić wartości polskiego jazzu, wierzę 
drodzy przyjaciele (tu sięgnął po piątą kanapkę z mortadelą), że w swojej 
pracy kustoszy PAJ nie zniechęcicie się przejściowymi trudnościami, bo 
przecież takowe muszą istnieć. PAJ to pomnik dla anonimowego kusto-
sza historii jazzu na świecie. Bo mam nadzieje, że za pięćdziesiąt lat na-
dejdzie czas dobrej zmiany i jazzmani w Polsce dorównają muzykom na 
świecie. Tu skończył i sięgnął po kolejną kanapkę z mortadelą.

Jakież prorocze słowa Józefa Balceraka. Ani PAJ, ani redaktora, ani 
jego pisma, już nie ma.

Set drugi

Plakat jazzowy na całym świecie uznawany jest za jedną z najlepszych re-
alizacji graficznych. Nie inaczej jest w Polsce. Znane są nazwiska plakaci-
stów, którzy na plakacie jazzowym zrobili światową karierę. Tu nazwiska 
także z Łodzi. Można wyliczyć kilka wspaniałych dokonań. Jak tak, to po 
sukcesie z PAJ Antoni Szram, pobudzony tylko lekko, stwierdził, że pora 
na światowe biennale plakatu jazzowego. To już rok 1983. Jeszcze stan 
wojenny, ale nieco złagodzony. Już można się komunikować w niektórych 
sprawach ze światem. Rozesłaliśmy do prestiżowego pisma grafików 
w Szwajcarii wiadomość, opracowano projekt graficzny potrzebnych 
druków zgłoszenia i po kilku miesiącach do Muzeum napłynęło ponad 80 
plakatów z całego świata. Ogromne z Japonii, bardzo efektowne z Nie-
miec Zachodnich, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Oczywi-
ście kilkadziesiąt doskonałych polskich realizacji. Sukces Muzeum nie-
podważalny. Już po raz drugi Antoni jest na ustach ludzi kultury, a jazzu 
w szczególności. Plakaty na koszt Muzeum naklejono na blachy i tylko 
zawieszać oraz stawiać na stolikach wernisażowe kielichy wina.

Niestety tym razem władze naszego wielkiego miasta okazały się nie-
ugięte. Żadnego wernisażu nie będzie. Koniec. Kropka. W końcu wszyst-
kie plakaty gdzieś zginęły i do dziś nikt nie wie, gdzie są…

Set trzeci

Jak zwykle i w tym przypadku pomogło Stowarzyszenie SPATIF, czyli Sto-
warzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu, gdzie w niewielkiej sali 
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gastronomicznej królową całej defilady była pani Janeczka w otoczeniu 
Zdzisia, Henia i Leszka, paziów celebry.

Tego wieczoru, przegryzając ogórkiem, napełniliśmy się pomysłem 
o międzynarodowym Festiwalu Filmów Jazzowych. Spotkanie sponso-
rowali przybyli z Bydgoszczy prezesi PSJ, którzy po doświadczeniach 
z plakatami postawili warunek: Muzeum Antoniego Szrama stworzy od-
powiedni prestiż imprezie, zaś realizację Festiwalu przejmują w całości. 
Zawiadomiliśmy ambasady, że festiwal ogłoszony. I co, drogi adresacie, 
powiesz na to, że pierwszy film nadszedł ze Związku Radzieckiego: My 
iz dżaza3? Następny nadesłali Bułgarzy, także Francuzi. Polski film Był 
jazz o zespole Melomanów nie dostał pozwolenia cenzury i na Festiwalu 
go nie było. Festiwal był międzynarodowy, więc przewodniczącym jury 
został rektor Szkoły Filmowej, zaś w skład jury weszli znani krytycy fil-
mowi ze Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Nazwisk nie wymieniam, bowiem 
w naszym przypadku liczy się tylko jedno: Antoni Szram!

Wygrał film francuski o trasie znanego pianisty jazzowego, ale radziec-
ki zdobył drugą nagrodę. Dowodem, że festiwal miał miejsce, jest piękny 
medal wykonany przez łódzką medalierkę i rzeźbiarkę... Prawdziwe dzie-
ło sztuki. Uroczysta gala wręczenia miała miejsce w Teatrze Wielkim. 
Sala wypełniona. Znakomici wykonawcy. Rozmach charakterystyczny dla 
Stowarzyszenia Jazzowego w Bydgoszczy.

Medale odebrali: ambasador Francji we fraku i Związku Radzieckiego 
w szarym garniturze. Trzeciego miejsca nie przyznano, bowiem demon-
stracyjnie ogłoszono nagrodę dla filmu Falka Był jazz. Był najlepszy. Me-
dale wręczał oczywiście Antoni Szram w asyście jury. Muzeum Kinema-
tografii medalu w swoich zbiorach nie ma. 

Starałem się pokazać fenomen małej grupy ludzi, która dokonała tak 
wiele dla rozsławienia kultury Łodzi na świecie w czasie, w którym roz-
sławić tak po prostu niczego się nie dało. Trzy sety w niebieskim kolo-
rze jazzu? Owszem, ale w takim razie obowiązuje niezbędny warunek 
oparcia w strukturze intelektualnej, która pomazana kolorem niebieskim 
potrafi promieniować. Mieliśmy szczęście! 

3 My iż dżaza, reż. Karen Szachnazarow, prod. ZSRR (Mosfilm), 1983, 89’; tytuł polski: Zrodził 
nas jazz, na ekranach w Polsce od 1985 r. Oficjalna strona wytwórni informuje m.in. o nagrodzie, 
jaką film otrzymał w 1984 r. na festiwalu w Łodzi: http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980–1989/
mi-iz-djaza/
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Almaga

Antoni Szram, właściwy człowiek  
na właściwym miejscu

Antoniego Szrama poznałam przez Pawła Jocza, rzeźbiarza, przyjaciela 
jeszcze z lat licealnych w Łodzi. Po wielu latach spotkał mnie przy-

padkowo w Paryżu, gdzie wystawiałam swoje malarstwo i potem byliśmy 
w kontakcie. Rok później Paweł wracał z córką z Polski do Paryża, a z nim 
jechał Antoni Szram. Zatrzymali się po drodze u mnie w Belgii. Przyjechali 
późnym wieczorem i wtedy poznałam Antoniego. Mieliśmy okazję rozma-
wiać na różne tematy dotyczące głównie sztuki, sytuacji życia kultural-
nego Łodzi, ogólnej polityki w kraju itd. Nazajutrz po późnym śniadaniu 
czekała na mnie niespodzianka na tarasie w ogrodzie. W pełnym słońcu 
na białym stole błyszczaly złotem ręce z brązu w zatrzymanym, pełnym 
napięcia ruchu nad niewidoczną klawiaturą. Jak ze snu. Niepokojący 
surrealizm.... „Ręce” Rubinsteina, ich odlew z wypolerowanego brązu, 
manifestowały swoją niezwykłą obecność z niesłychaną siłą w kontraście 
z przestrzenią zieleni i „dzwoniły” fortissimo w cichej atmosferze oto-
czenia. Zatkało mnie z wrażenia. Wszyscy się śmiali z mojej miny. Odlew 
miał być zaakceptowany w Paryżu przez żonę Artura Rubinsteina, Anielę 
Młynarską, do wystawienia w muzeum w Łodzi. Potem Antoni zapoznał 
się z moją twórczością. Zainteresowało go moje spojrzenie i interpretacja 
rzeczywistości przestrzeni. Z dużą kompetencją odkrywał moje „pismo” 
malarskie. Kilka tygodni później zaproponował mi wystawę w Muzeum 
Historii Miasta Łodzi. Odbyła się w marcu 1985 roku i było to dla mnie 
bardzo interesujące i ważne przeżycie. Znałam już trochę sytuację w Pol-
sce, po kilku przyjazdach z darami i plenerze w Białej Podlaskiej w 1984 
roku. W tym okresie w Polsce sytuacja polityczna i ekonomiczna była 
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napięta. Mnóstwo zakazów, cenzura, niechęć władz do nowoczesności, 
marazm kulturalny związany też z obawami artystów przed uwięzieniem 
i konsekwencjami tendencyjnych interpretacji. Pomysł Szrama wysta-
wienia dzieł artystki polskiego i łódzkiego pochodzenia był argumentem 
za przywróceniem życia kulturalnego w mieście; miał w środowisku arty-
stycznym wzbudzić dynamikę do nowych inspiracji i stymulować odwagę 
w akcji tworzenia. Architektem ekspozycji był Enver Erol. Jego projekt 
wystawienia obrazów stał się świetną scenografią. Wielka przewrócona 
ciężka brama symbolicznie „wywalona” otwierała i zapraszała, by wejść 
do miejsca kultury i sztuki. Antoni i Enver odczytali właściwie moją spra-
wę z przestrzenią. Zdecentralizowana kompozycja, działanie odśrodko-
we, iluzja nieskończoności znaczona gestem malarskim w przestrzeni 
bez limitów, gdzie wszystko jest akcją wielowarstwowych zależności 
i gdzie obraz pozwala zobaczyć tylko fragment jakiegoś cyklu w ogrom-
nej różnorodności cyklów, bez hierarchii jednego określonego porządku. 
Rozumiejąc moją interpretację mechanizmów realizmu w rzeczywistości 
przestrzennej, architekt postanowił umieścić na głównej ścianie wszyst-
kie obrazy razem, jeden obok drugiego i tylko kilka osobno na sztalugach. 
W pustej, środkowej części na wprost wejścia położono duże, suche ga-
łęzie z zimowego ogrodu, co pozwalało za nimi, z dystansu, zobaczyć 
wielką mozaikę obrazów w wibrującej kolorem przestrzeni. Idąc na boki, 
można bylo przejść na drugą stronę i obejrzeć każdy obraz z bliska. To 
była bardzo odważna i nowoczesna realizacja wystawiennicza. 

Na dzień przed wystawą dyrektor i architekt zrobili mi niespodziankę. 
Postawili pomiędzy gałęziami mały XIX-wieczny pomnik młodej kobiety 
z białego marmuru. Bardzo mnie to rozzłościło i chciałam rzeźbę natych-
miast usunąć, bo wydawało mi się, że zakłóca kompozycję wystawy. Żad-
ne argumenty obu panów mnie nie przekonywały. I nagle Antoni padł na 
kolana z otwartymi ramionami, Enver zaraz tak samo i prosili o zgodę. 
Mocno zaskoczona i wzruszona zgodziłam się i wcale tego nie żałuję. 
Obecność żeńska – figura w gałęziach też miała ukryty sens. 

Wystawa mojego malarstwa, która była doświadczeniem bardzo in-
teresującym, pozwoliła mi poznać wysoki poziom wiedzy muzealnej  
Antoniego Szrama i kompetencje organizacyjne jego ekipy. Po powrocie 
do Belgii zwróciłam sie do profesora Ingace Vandevivere, dyrektora Mu-
zeum Louvain-la-Neuve, i zasugerowałam eventualną współpracę z Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi. Owocem współpracy była wystawa Plastyka 
polskiego filmu animowanego, ktora wzbudziła duże zainteresowanie 
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swoimi eksponatami muzealnymi1. W następstwie Muzeum Louvain-la-
-Neuve przysłało do Łodzi wystawę znanego grafika Gustave Marchoul. 

Muzeum nadal utrzymywało kontakty, które czasem sugerowałam. 
Były realizowane wystawy belgijskich i francuskich artystów, między 
innymi flamandzkiego malarza i rzeźbiarza Yves Rhaye czy malarstwo 
Sarah Kaliski z Francji. W swojej działalności jako dyrektor muzeum An-
toni posiadał pełną świadomość sytuacji, romantyzm i śmiałość bojowni-
ka oraz inteligencję stratega. Człowiek wzruszający, o dużej wrażliwości 
z bogatą wyobraźnią i kompetencją. Stawiał odważnie kroki coraz dalej 
w rozwoju myśli twórczej w kulturze na terenie Łodzi. Otwierał drzwi,  
by dać szansę miastu zaistnieć w kulturze Europy.

1 Wystawa w muzeum w Belgii prezentowana była w listopadzie–grudniu 1984 r., została przy-
gotowana przez Muzeum Kinematografii – Oddział Muzeum Historii Miasta Łodzi. 



308 | Antoni Szram. Wizje i konkrety 

Prof. dr hab. Jerzy Treliński 

Przyjaciel artystów

Antoni Szram współpracuje z wieloma artystami różnych dziedzin sztuki, 
posiadł umiejętność doboru do realizacji zakładanych celów właściwych 

osób. Mój zaszczytny udział w tym gronie opieram na wspomnieniach i do-
kumentacji tamtych wydarzeń (oczywiście niekompletnych). Na przeło-
mie lat 70. i 80. nie znałem osobiście Antoniego Szrama, ale wiedziałem,  
że dla kulturalnej mapy Łodzi jest postacią niezwykle ważną. O jego zale-
tach osobistych i organizacyjnych dowiedziałem się z różnych źródeł, mię-
dzy innymi od moich przyjaciół Janusza Wiktorowskiego i Tadeusza Pie-
chury. Kontakt bezpośredni zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, 
ośmielał do przełamywania barier psychologicznej natury, później nasza 
wieloletnia znajomość opierała się na słuchaniu argumentów obu stron 
dyskursu i czerpaniu energii z naszych indywidualnych predyspozycji. 

W katalogu Ślady obecności napisałem: 
„Nie samą sztuką człowiek żyje.
Ludzie »spotkani po drodze«
kształtują, wzbogacają i nadają sens naszemu życiu.
Obok albo razem z nimi jaśniejemy, szarzejemy, zanikamy.
W Tobie odnajduję swój los”.
W galerii zdjęć osób, z którymi miałem zaszczyt być fotografowany, 

jest zdjęcie z Antonim Szramem na mojej wystawie w Muzeum Historii 
Miasta Łodzi w 1984 roku. 

Jako jedyny do tej pory założył mój autorski krawat z kolekcji pt. Auto-
tautologie – o sobie samym nic. Kiedy powstawało Muzeum Kinemato-
grafii, którego był inicjatorem i dyrektorem, zlecił mi opracowanie znaku 



Świadectwa / Szkice do portretu | 309

identyfikacyjnego dla tego muzeum. Pamiętam, że końcowy rezultat był 
również jego zasługą. Kolejne kontakty były związane z moją indywidual-
ną działalnością artystyczną oraz z działalnością usługową na rzecz Mu-
zeum Kinematografii.

W 1984 roku podczas wystawy w Muzeum Historii Miasta Łodzi za-
aranżowałem wystąpienie poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce zamor-
dowanemu przez ludzi z aparatu bezpieczeństwa PRL-u. Ponieważ mój 
zamysł musiał być uzgodniony z dyrektorem ze względu na to, że w cza-
sie akcji dużym kamieniem rozbiłem szybę w oknie galerii na I piętrze, 
zaaprobował to działanie i zadbał o bezpieczeństwo, aby nikt nie został 
poszkodowany. (Na myśl przychodzi scena z filmu Andrzeja Wajdy Zie-
mia obiecana, kiedy w ostatnim ujęciu kamień rozbija okienną szybę 
łódzkiego pałacu, w którym dziś mieści się Muzeum Kinematografii. Obie 
sceny wyrażają sprzeciw wobec nieprawości i zła). 

Innym razem – w 1988 roku – w nowej siedzibie Muzeum Kinema-
tografii na placu Zwycięstwa 1 realizowałem performance poświęco-
ny Yves Kleinowi. W odzyskanych piwnicach budynku Antoni Szram 
w czapce kapitana żeglugi morskiej patronował wydarzeniu, podczas któ-
rego w moim najbliższym otoczeniu malowałem wszystko na niebiesko. 
W pewnej chwili popatrzyłem na wspaniałą brodę „kapitana” i w twór-
czej ekstazie pędzel z niebieską farbą zmienił jej kolor. Jej właściciel bez 
sprzeciwu, ze stoickim spokojem przyjął ten akt artystycznej agresji. 

Wiele takich lub podobnych sytuacji ujawniają cechy osobowościowe 
człowieka, który ma dystans do samego siebie i jednocześnie wywiera 
pozytywny wpływ na otoczenie. 

Akcja Imieniny Pietryny w roku 1987, której część artystyczną dy-
rektor powierzył Tadeuszowi Piechurze i mnie, była dyskutowana w gro-
nie pracowników muzeum i dyrektora. 

Przesłaniem tej akcji było motto: „TOP ART – Sztuka na szczycie jest AN-
LANOJCKNUFEIN” (czytaj od tyłu). Na około 40-metrowym stole nakrytym 
białym obrusem ustawionym na osi ulicy Piotrkowskiej autorzy z dwóch 
wiader, w których w jednym był cukier, a w drugim sól, usypywali porcje, 
mieszając zawartość obu wiader, i zapraszali widzów do konsumpcji. 

Wiele aranżacji związanych z nową siedzibą Muzeum Kinematografii 
i jego działalnością artystyczno-dydaktyczną powierzonych zostało Tade-
uszowi Śliwińskiemu i mnie. Tadeusz w perfekcyjny sposób artystyczny 
i techniczny odpowiadał na zadane tematy przez Mieczysława Kuźmic-
kiego, przyszłego dyrektora Muzeum Kinematografii. 
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Ja projektowałem plakaty i brałem udział w aranżacjach ekspozycyj-
nych na terenie muzeum i poza nim. Zrealizowaliśmy na przykład ekspo-
zycję rekwizytów i elementów scenograficznych w Poznaniu w Zamku 
[X Ogólnopolski Festiwal Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci 
i Młodzieży, luty 1987 rok – red.], ale współpracowaliśmy już wcześniej. 
Jedna z ciekawszych ekspozycji polskich filmów animowanych odbyła się 
w Pradze [Plastyka Polskiego Filmu Animowanego w Narodowym Mu-
zeum Techniki w listopadzie roku 1981 – red.]. 

To był czas intensywnej współpracy z muzeum, którą wspominam 
niezwykle sympatycznie i twórczo. W następnych latach moje obowiązki 
związane z kierowaniem uczelnią – Akademią Sztuk Pięknych im. Włady-
sława Strzemińskiego w Łodzi – nie pozwalały na częstsze kontakty. Ale 
kolejne spotkania na prywatnym gruncie z Antonim Szramem utrwalały 
i utrwalają przekonanie, że był i jest Łodzi bardzo potrzebny, aby mogła 
żeglować i wypływać na szerokie wody dziedzictwa kulturowego. 
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Feridun Erol

SZRAM NA WSZYSTKO 

SZRAM NA WSZYSTKO było wymyślonym przeze mnie tytułem bene-
fisu ANTONIONIEGO polskiego muzealnictwa, za przeproszeniem 

SZRAMA. Organizatorzy, przyjaciele ulicy Piotrkowskiej, doszli jednak do 
wniosku, że dla tak poważnej uroczystości hasło jest trywialne i niepo-
ważne. Wobec czego wycofałem się z tamtego projektu, zostawiając pole 
estetom, bo jeżeli mieli wątpliwości, to dlatego, że jako urzędnicy chcieli 
być poprawni. Twórca trzech muzeów, kawaler kilku krzyży, odznaczeń, 
zasłużony i takie tam oficjalne pierdoły, a Szram to dusza rogata, napę-
dzana nieprzeciętną ambicją, zachłanna na życie. 

Z uroczystości (benefisowych) została mi wspólna fotografia. Wzru-
szająca. Już historyczna. Miała być w dużej rozdzielczości. Jest jaka jest 
i muszę przez powiększające szkło odnaleźć bliskie mi twarze przyjaciół, 
którzy przyszli tłumnie adorować jubilata. Nasz kochany Antoni siedzi 
centralnie jak samiec Alfa i widać, że jest szczęśliwy. Sam przez lata wy-
hodował sobie tłum wiernych, budując sanktuarium w którym, jak pa-
pież, przez lata celebrował msze.

 Pałac Poznańskiego z zewnątrz, smagany deszczem, obsypany śnie-
giem, pławiący się w słońcu, sprawiał wrażenie budowli statycznej i mo-
numentalnej. Nikt by nie przypuszczał, że w środku jeździ kolejka rol-
lercoaster i że jest tam underground. Równocześnie. Zawiadowcą mia-
nował się sam Szram dwojga imion Antoni, Marek. Do dzisiaj nie wiem, 
jakie imię miał w służbowych papierach, a jakie miał dla przyjaciół. Moją 
bliższą zażyłość z Antonim Szramem datuję na okres, kiedy w lewym 
skrzydle pałacu zrywano stropy, likwidując prowizoryczne piętro zbudo-
wane za Niemca. Pamiętam, jak powstawały spod pędzla „marmurowe” 
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kolumny, sala teatralna… Teraz te obrazki wracają do mnie, jak do fa-
ceta, któremu w obliczu postępującej starości, przewija się przed oczy-
ma przygodowy film. Gnaliśmy PRL-owską autostradą z Antonim. Przed 
nami był jasny cel. Sukces.

Działo się, nie powiem. On chciał mieć muzeum żywe. Ja starałem 
się, żeby to życie wytrzepać z mózgu, czyli jak wiadomo z niczego.  
Muzeum. Kilka korytarzy. Kilka ozdobionych przestrzeni, a w środku 
powietrze, czyli pustka. Musieliśmy wymyślić coś przeciwko prawom 
grawitacji. Działając równocześnie przeciwko jedynej partii, Wydziałowi 
Kultury i klakierom słusznych spraw. 

Trudno, żeby bieżnik na schodach wiodących do sali jadalnej stał się 
latającym dywanem. Do tego byłby potrzebny iluzjonista. Ja musiałem 
zrobić coś, co dziś nazywamy reality show, a wtedy to była ekstrawa-
gancja i performance, kontrkultura, słowem wrzód, który chcieliśmy za-
siewać na czystym organizmie socjalistycznego społeczeństwa. Marzyły 
nam się działania, które sprawiłyby, że sala balowa i korytarze wypełnią 
się kłębowiskiem inteligentów. Wiedzieliśmy, że w tłumie będą przemy-
kali koledzy z przepoconymi, partyjnymi legitymacjami. Ich baliśmy się 
najbardziej. Żeby sprzyjać władzy, a równocześnie zrobić imprezę, jakiej 
nikt wtedy nie robił w Łodzi, zaczęliśmy o rewolucji październikowej. 
To był, jak to mówią Rosjanie, czysty geppening, którego tłem była owa 
rocznica obchodzona na tysiącach akademii ku czci. Mój brat Enver zbez-
cześcił salę bankietową, rozwieszając bolszewickie hasła, w oknie ułożył 
worki z piaskiem, stworzył Piotrogród nad rzeką Łódką. Ja dostałem za-
danie, żeby tym poruszyć. Oczywiście, zagrałem światłem i dźwiękiem. 
Dzięki kolegom z Wytwórni Filmów Oświatowych stanęliśmy na wyso-
kości postawionego nam przez partię zadania. Światło z palącymi się za 
oknem ogniami było cacy, ale efekty przewalających się panoramicznie 
wybuchów i świst kul były, jak na owe czasy, naprawdę zaskakujące. To 
było siermiężnie spreparowane widowisko w 3D. To się musiało podobać 
nie tylko na Piotrkowskiej, ale i w ponurym gmaszysku na Kościuszki. 
Pamiętam, że nasza wizja nie podobała się kolegom z Muzeum Historii 
Ruchu Rewolucyjnego, którzy krytykowali nas za świadome uprawianie 
przerostu formy nad treścią. Właśnie wtedy z Antonim Szramem założyli-
śmy spółkę LORE MARSZ. To był nasz znak firmowy, pod którym mieliśmy 
uprawiać zakamuflowaną działalność, wbrew magistratowi i partii wtrą-
cającej się w każdą dziedzinę życia. Wiosłowaliśmy przez kilka sylwestrów 
i spędów okolicznościowych, aż tu nagle na firmamencie ukazała się ju-
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trzenka swobody, „Solidarność”. Akurat Szram kupił do zbiorów muzeum 
zabytkowy magiel. Był w dobrym stanie i na chodzie. Stał w zakładzie na 
Pomorskiej róg Kilińskiego1. Jeszcze niedawno sam latałem tam z poście-
lą i oto niespodziewanie postawiono go na Ogrodowej. Ponieważ stało się 
to w czasach walczącej „Solidarności”, magiel przerobiliśmy na… drukar-
kę. W ciągu jednego wieczoru wyprodukowaliśmy dziesiątki ulotek i ba-
nerów. Tak przywitaliśmy wolność. W tamtym czasie, w warszawskim 
SPATIFie dosiadam się do stolika przyjaciół i nieświadomy siadam koło 
Willisa Conovera, tego faceta z głosem z Voice of America. Wtedy on był 
zwiastunem wolności. Teraz wreszcie słyszę go bez zakłóceń. Chóry aniel-
skie dośpiewują mi Take the A train. Jestem szczęśliwy. Było pięknie, ale 
żeby nam się w głowach nie poprzewracało, stary reżym wprowadza stan 
wojenny. Niszczymy ulotki i banery, tylko co wydrukowane w „maglu”. 
Z tamtego wydarzenia zachował się jedynie plakat mojego brata Jaku-
ba. Zalega mgła, noc i beznadzieja, ale w trzewiach muzeum tętni życie. 
Za sprawą Andrzeja Wojciechowskiego powstaje Polskie Archiwum Jaz- 
zowe. Dostaję cynk, że na otwarciu pojawić się ma… Willis Conover. 
Ustawiam się z ekipą telewizyjną. Chcę mieć unikalne zdjęcia. Jest jeden 
szkopuł. Trwa bojkot reżymowych mediów i nikt nie chce wystąpić przed 
kamerą. Z muzykami i menedżerami zawieram pisemną umowę, że ma-
teriał ukaże się po pełnym unormowaniu się sytuacji politycznej. Kiedy? 
Nikt tego nie wie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są to „uciekające 
zdjęcia”, to znaczy, że jeżeli ich nie nagramy, to jak mówi śląskie przysło-
wie, „z niczego nie ma nic”. Czekamy na wejście Conovera. Operatorzy 
pytają mnie, jak wygląda? Mówię, że średniego wzrostu, w okularach. 
Okazuje się, że w okularach mierzył blisko metr dziewięćdziesiąt. Wie-
my, że wejdzie w towarzystwie Szrama. Kolega operator Ścieszko lek-
ko się zagapił i samego wejścia Conovera nie mamy. Film też zaginął. 
Ostał mi się jeno Szram. Dopadła mnie Hiobowa wiadomość, że dyrektor 
dwojga imion Antoni Marek porzuca, gotowe i wypasione, Muzeum Mia-
sta. Dlaczego? Odnajduję go w ruderze pod adresem plac Zwycięstwa 1. 
Paraduje w tej samej kufajce, w której odbudowywał wnętrza pałacu 
przy Ogrodowej. Na głowie robociarski kask. Dowiaduję się, że będzie 
tu Muzeum Kinematografii. Tak się też stało. Znów mija kilka sylwe-

1 Do muzeum trafiło wówczas kompletne wyposażenie pierwszej łódzkiej pralni chemicznej pań-
stwa Wegenków, która mieściła się na ulicy Pomorskiej (wówczas Nowotki). Magiel pochodził z wypo-
sażenia willi fabrykanckiej Józefa Richtera przy ulicy ks. Skorupki (wówczas Worcella). Mieścił się w 
podziemiach willi, gdzie znajdowała się pralnia, kotłownia, łazienka, pomieszczenia dla służby.
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strów i okolicznościowych eventów. Dachy przestają przeciekać. W daw-
nej powozowni mamy salę projekcyjną, a w piwnicy rozkoszny barek. 
Nie daje nam spokoju głaz umieszczony przy ulicy Głównej (dzisiaj Piłsud-
skiego, za okupacji niemieckiej Rudolfa Hessa, a za sowieckiej Stalina). 
Tkwi na nim mosiężna tabliczka z napisem „tu powstanie filharmonia”. 
Absurd. Łódź ma filharmonię. Czytamy to jako agitkę i fanfaronadę kole-
si z klubu „wiecie, rozumiecie”. Postanawiamy, że filharmonia powinna 
naprawdę zagrać. Stało się to podczas obchodów piątej rocznicy powsta-
nia Muzeum Kinematografii. Kilkutonowy głaz z tym prowokującym we-
zwaniem udało się w nocy przetransportować na dziedziniec muzeum. 
I słowo ciałem się stało. Były cuda niewidy. Daniel Olbrychski, otrzymu-
jąc szablę Jaśka Cygankiewicza, został mianowany honorowym kusto-
szem. Kulminacyjny punkt zostawiliśmy na końcu. Na dziedzińcu wokół 
głazu zasiadł oktet smyczkowy z Filharmonii Łódzkiej. Szram uroczystym 
głosem przeczytał hasło z mosiężnej tabliczki, „Filharmonio powstań”! 
Brzmiało to mniej więcej, jakby chciał powiedzieć: „sezamie otwórz się”. 
Na co muzycy podnieśli się z miejsc i zagrali Odę do radości. Dalej nie 
pamiętam, bo muszę przyznać, że często w Muzeum Kinematografii ury-
wał mi się film. Ale kochani! Były konsekwencje. Szram został wezwa-
ny na dywanik do magistratu. Poszedłem z nim dla wsparcia. Ponieważ 
było gorące lato założyłem galowy mundurek formacji Skautów Piwnych.  
Nie dostałem się jednak do wojewody. Do wojewody (Waldemara Bohda-
nowicza) w krótkich spodenkach? To się nie mieściło w głowie. Szram 
tłumaczył, że jestem Turkiem i poniekąd jest to mój strój narodowy.  
Nie przeszło. Przypomniałem sobie babcine powiedzenie: „człek na za-
grodzie równy wojewodzie”. Dzisiaj, w niby demokratycznych czasach, 
wiem, że to nieprawda. Trzeba pamiętać, że jeżeli śpiewaka muza po-
całowała w usta, a malarza w rękę, to urzędnika pocałowała w dupę. Co 
znaczy, że mocno siedzi na stołku i nie ma zmiłuj się. Z Antonim Markiem 
Szramem rzucamy się sobie w ramiona na gali Oskarów Jazzowych 2017. 
Podpiera się laską i nie jest ona nebeska, ale Antoni Marek w oku ma, 
jak dawniej, błysk. Natychmiast zarzuca mnie pomysłami. Marzy mu się 
odbudowanie Teatru 7.15. Myślę sobie, że gdyby wrócił do zdrowia, mo-
głoby się to stać możliwe. Przyjacielu dwojga imion. Jesteś na wszystko. 
LORE MARSZ!!! 
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Prof. dr hab. Marek Janiak

Pamiętam pamiętam

Antoniego Szrama poznałem osobiście dosyć późno. Wówczas był już 
legendą. Albowiem kiedy otwierał wielką misję budowania godności 

Łodzi w 1970 roku, ja tkwiłem jeszcze w pierwszych klasach liceum. 
O Szramie dowiedziałem się na studiach około 1976 roku od dr Ireny Po-
pławskiej (przezwanej przez nas „Babcią”), wybitnego historyka łódzkiej 
architektury, podczas dyskusji o pałacu Poznańskiego. Jako student archi-
tektury byłem zafascynowany Łodzią XIX-wieczną, nie wiedzieć czemu, 
(może dlatego, że dzieciństwo spędziłem w rejonie Gdańskiej, Próchnika 
i Więckowskiego, 1 Maja i Ogrodowej). Wtedy jedynie Popławska i Hen-
ryk Jaworowski nieśli kaganek miłości do historycznej architektury. Resz-
ta, zafascynowana Le Corbusierem, uprawiała dziarsko „styl międzynaro-
dowy”, nazywając eklektyczną architekturę „snem cukiernika”, a elewa-
cyjny detal „ozdóbkami”. Więc Szram i ja nie mieliśmy łatwo z tą miłością 
do historii. Wertując materiały ze słynnej konferencji historyków sztuki 
i konserwatorów z 1971 roku – poświęconej XIX-wiecznej architekturze 
przemysłowej – zobaczyłem w Szramie sprzymierzeńca myśli. Kogoś, kto 
potwierdza autorytatywnie dumną rangę i piękno architektury „Wielkiej 
Łodzi”. Zachwycały mnie jego niezwykle mądre, syntetyczne i sprytne 
artykuły w „Odgłosach”. Apoteozujące XIX-wieczną architekturę w świe-
cie, który miał nienawidzieć kapitalizmu i deprecjonować jego dzieło. 
Szram sprytnie odwracał retorykę. Nie skupiał się na fakcie, iż kamieni-
ce, fabryki i pałace powstały dzięki geniuszowi biznesowemu (jakbyśmy 
dziś to nazwali) kapitalistów, tylko że zostały stworzone rękoma i tru-
dem robotników i dlatego należy je zachować i szanować. Właśnie tę nie-
zwykłą cechę osobowości Szrama spotykałem później na każdym kroku 
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i w każdej rozmowie, kiedy już go poznałem osobiście około 1989 roku 
tuż przed Lochami Manhattanu. Owa cecha polegała na tym, że nigdy 
nie krytykował złej strony, tylko chwalił dobrą. To nie była i nie jest stra-
tegia, lecz sposób widzenia świata. Można chyba powiedzieć, że Antek 
jest z tej samej gliny co Grek Zorba. Nawet w katastrofie widzi piękno. 
Nie przejmuje się również przesadnie szczegółami. To sprawia (i zawsze 
sprawiało), że Szram wypełnia i rozpędza otaczający świat niewyobra-
żalną witalnością. Nie pamiętam, byśmy toczyli rozmowę, podczas któ-
rej nie byłyby snute wizje, plany i czasem absurdalnie wręcz śmiałe za-
mierzenia. Z Antkiem jak z Piotrusiem Panem wszystko jest możliwe.  
To ukazuje zresztą ta książka oraz życie. 

Moja formalna współpraca z Antonim zaczyna się w 1989 roku, kiedy 
jako prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej zaprosiłem go do pracy w jury 
Konkursu na Najlepsze Wnętrze Łodzi. Jego udział w tym ciele, jako nie-
kwestionowanego autorytetu, przez prawie 20 lat, był dla nas bardzo 
ważny, choć często zabawny, a nawet dramatyczny. A to dlatego, że bar-
dziej interesowało go własne wartościowanie niż reguły regulaminowe 
konkursu. Zresztą przeważnie miał rację, tyle tylko że nie mieściła się 
ona w „kiedyś tam przyjętych ustaleniach” (mozolnie wypracowanych 
przeze mnie, Adamiaka, Bińczyka i Saloniego). To kolejna cudowna ce-
cha Szrama – przekraczanie reguł i postępowanie według własnych. Cza-
sem sprawiało to kłopot kilku osobom, ale przeważnie po fakcie, kiedy 
„już stało się”. Zasada: „najpierw robić, a potem się martwić” jest warun-
kiem postępu autorskiego patentu Antoniego Szrama. Przynosi i zawsze 
przynosiła znakomite rezultaty. Miała ogromną siłę sprawczą. Jest super, 
bo często na finalny frasunek nie ma już czasu, a efekt przyćmiewa kło-
pot. Tak było na przykład pod koniec 1994 roku, kiedy w Muzeum Ki-
nematografii „u Szrama” w cudownych wnętrzach Pałacu Scheiblerów 
kręciliśmy film Pamiętam pamiętam dla TVP 2 poświecony 100-leciu 
kina. Kręciliśmy, jak to Łódź Kaliska (Janiak, Kwietniewski, Rzepecki, 
Świetlik i Wielogórski) masakrując dotychczasowe wyobrażenie o filmie, 
rzeczywistość wokół i „ludzkie pojęcie” o wszystkim. Antoni dał nam peł-
ną swobodę działania. Na to, by się nie bać o delikatne stiuki, snycerkę 
boazerii czy połysk parkietów stać było tylko jego. Bo kocha wolność, 
czyli bezgraniczną tolerancję. Mogliśmy z półnagimi muzami spadać 
tłumnie ze schodów (Pancernik Potiomkin), rozgrywać dramat z biu-
stem (Amarcord Felliniego) w sali z kredensem czy „toczyć dialogi o tru-
pie” przy gigantycznym zdjęciu hotelu Carlton w Cannes (Powiększenie  
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Antonioniego). Muzy – czyli między innymi Zofia (Grażyna Łuczko), Py-
nio (Małgorzata Kapczyńska), Ela Pecyna, Lonia Szymańska – wznosiły 
się na szczyty swoich talentów, a my perfekcją reżyserowania zamienia-
liśmy rzeczywistość w kaskadę zdarzeń i nieszczęść nie do opanowania. 
Przez kilka dni wszystko, czyli całe muzeum, było dla nas. Po emisji filmu 
okazało się, że owo powiększenie akurat nie należało do muzeum i stało 
tam „po czymś” nieodebrane przez autora1. I to właśnie ten autor wy-
stawił producentowi filmu – kochanemu Tadeuszowi Poradzie – słony 
rachunek za „wykorzystanie dzieła w tle bez zezwolenia”. Dramat łączą-
cy szczodrość Szrama, niefrasobliwość Łodzi Kaliskiej, boską cierpliwość 
Porady i kreatywność przypadku. Ale film powstał piękny.

Niebywała lekkość poprawiania świata, jaką ma Antoni Szram, oraz 
jego szybowanie ponad problemami przy jednoczesnym bezbłędnym 
chwytaniu szans i okazji omijanych przez innych uczyniły go niewyobra-
żalnie skutecznym. Często w przedsięwzięciach tak wielkich i niemożli-
wych, że inni nie śmieli nawet o nich pomyśleć. Zjednuje mu to rzeszę 
zachłyśniętych „stawaniem się” wielbicieli. Sam siebie do nich zaliczam, 
czuję się dumny, że znam go osobiście.

Nie sposób ocenić, jak wielkie szczęście mamy, że doktor Antoni Szram 
„robi w Łodzi”. I strach pomyśleć, co by było, gdyby został w Poznaniu.

1 Wielkie powiększenie fotograficzne przedstawiało hotel Carlton w Cannes podczas jednej 
z edycji MFF i było dziełem Piotra Włodarskiego (1956–2008, fotograf i reżyser filmowy, absolwent 
PWSFTViT, autor książki Pan Andrzej). To i inne jego zdjęcia znalazły się na wystawie Z wizytą 
w Cannes, która była prezentowana w muzeum od 4 listopada do 31 grudnia 1994 r. 
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Włodzimierz Adamiak

Obywatel Szram – Pierwszy Anioł Łodzi

„Miałem zły sen (zwykle miewam same dobre). W złym śnie Antoni 
Szram – młody adept historii sztuki w Poznaniu jechał z nakazem 

pracy na północ, do Koszalina, zamiast na wschód, do Baranowa. Zatrzy-
mał się w Gorzowie Wielkopolskim zamiast w Łodzi. Obudziłem się zlany 
potem… Łódź byłaby bez Ciebie, Antoni, innym miastem i wielu z nas 
byłoby innymi łodzianami. Ty przekonałeś naukowy świat, że dziedzictwo 
materialne XIX wieku zasługuje na ochronę. Łodzianom wpoiłeś, że żyją 
między zabytkami, często w samych zabytkach. Zaopiekowałeś się nimi 
i kazałeś je chronić. Powojennym, neofickim jak ja i wielu obecnych na 
tej sali, pomogłeś odnaleźć lokalną tożsamość i nauczyłeś być dumnymi 
z naszego miasta. Mówiłeś, pisałeś o Łodzi zawsze dobrze. Aktywne życie 
poświęciłeś temu miastu. Dostąpiłeś zaszczytów i pozyskałeś honory. 
Martwi mnie, że moi studenci, mieszkańcy Łodzi przed trzydziestką, nie 
wiedzą, kto to Antoni Szram. Stan zażenowania powoduje, że Twoje mia-
sto i jego notable łatwo zapominają o OBYWATELACH Łodzi, takich jak 
Ty. […] Chcę przypomnieć o tym, co zrobiłeś dla Łodzi. Być może nie 
byłoby Fundacji, gdybyśmy nie podlegali fascynacji Twoją determina-
cją, odwagą, uporem ambarasującym łódzkich dygnitarzy. […] W dowód 
uznania, że jesteś WIELKI, że w Łodzi nie spotkaliśmy osoby bardziej za-
sługującej na ten tytuł, przyjaciele z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej nadają 
Ci tytuł „Obywatel Szram – Pierwszy Anioł Łodzi”, bowiem w moim oso-
bistym przekonaniu – nigdy wcześniej jeden człowiek nie zrobił tak wiele 
dla wszystkich […]”. To fragmenty tekstu, który wygłosiłem 20 czerwca 
2015 roku w sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi – w pałacu Poznańskie-
go podczas wydarzenia przywracającego postać Antoniego Szrama Łodzi 
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i światu. Bo Łódź o nim zapomniała, a młodzi w mieście Łodzi pytają, kto 
to Szram. Antoni Marek Szram1 – człowiek niezwyczajny, łódzki neofita 
i jeden z najbardziej zasłużonych dla miasta obywateli. 

Pierwszy raz spotkałem Antoniego w 1973 roku, gdy pełniąc funkcję 
konserwatora zabytków Łodzi, bronił w trakcie publicznej debaty2 ulicę 
Piotrkowską przed pomysłami zachowania samych elewacji frontowych, 
za którymi miał powstawać nowy, wspaniały świat. Przez kilka następ-
nych miesięcy miałem przywilej udziału w kilku zaledwie gastronomicz-
nych spotkaniach ludzi z otoczenia Antoniego. Krążą o nich legendy.  
Pamiętam, że Antoni był postacią główną, że miejscem spotkań była mię-
dzy innymi restauracja Rzemieślnicza na ulicy Moniuszki, że spotkałem 
tam młodziutką Małgosię Laurentowicz i wiele postaci z okolic sztuki3. 
Przy wódeczce gadano właśnie o łódzkiej sztuce, o mieście, w sposób 
niezwykle zajmujący mnie, nowego łodzianina. Dzisiaj oceniam, że przy-
śpieszyły one proces osobistego stawania się łodzianinem, a sam Anto-
ni stał się, nie tylko dla mnie, wzorcem obywatela zdeterminowanego 
kondycją miasta i autorytetem w sprawach dziedzictwa Łodzi. Nie jest 
dziwnym, że po utworzeniu corocznego Konkursu na Najlepsze Wnę-
trze Łodzi zaprosiliśmy Antoniego do składu konkursowego jury. Jego 
osobistą zasługą stało się rozszerzenie w 1994 roku formuły konkursu 
i utworzenie nowej kategorii – Wnętrz Budujących Łódzką Tożsamość, 
obejmujących realizacje z obszaru całej Łodzi4. Wartość sędziowskich 
recenzji wnętrz, przedstawiana przez Antoniego, zwłaszcza wnętrz re-
alizowanych pod opieką konserwatorską, była dla nas niepodważalna, 
a mnie urzekała spokojną rzeczowością. Antoni brał udział w konkurso-
wych rozstrzygnięciach także nie pełniąc już funkcji konserwatorskich. 
Z jego podpowiedzi współuczestniczyli w pracach jury kolejni miejscy 
konserwatorzy zabytków. Ten efemeryczny, ograniczony do jednego, 
dwóch spotkań w roku, kontakt z Antonim trwał z przerwami5 do ostat-

1 Różne krążą legendy na temat imion Szrama. Nieliczni znają go jako Marka. W jego relacji 
powód pojawienia się imienia alternatywnego był prozaiczny – bardziej przyjazna dla biesiadowania 
data imienin. 

2 Wraz z Michałem Władyką, ówczesnym Głównym Plastykiem Łodzi. Sam byłem członkiem 
Zespołu Plastyka Miasta.

3 Prawdą jest, że w otoczeniu Antoniego zawsze było dużo pięknych kobiet. Czego nie tylko ja 
mu zazdrościłem.

4 Konkurs utworzony w 1990 r. przez Kapitułę Konkursu (Włodzimierz Adamiak, Zbigniew 
Bińczyk, Marek Janiak, Wojciech Saloni-Marczewski) w ramach działalności statutowej Fundacji 
Ulicy Piotrkowskiej ograniczony był wcześniej do wnętrz z jej obszaru statutowego – kwartałów 
przylegających do ulicy Piotrkowskiej.

5  Nie zdawałem sobie sprawy z powodów nieobecności Antoniego, którymi była choroba. Pro-
tokoły z obrad jury pozostające w archiwum biura Fundacji umiejscawiają te stany w czasie.
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niej edycji konkursu, rozstrzygniętego w 2015 roku. W ostatnim okresie 
współpracy Fundacji z Antonim dokuczliwa okazała się jego kapryśna 
natura utrudniająca roboczy kontakt. Antoni nie odbierał telefonów, 
nie znaliśmy jego adresu i tylko pośrednictwo osób trzecich umożliwia-
ło współpracę. Traktowałem tę właściwość Antoniego ze zdziwieniem 
i zrozumieniem jednocześnie. Niezwykły w moich oczach człowiek miał 
prawo chronić swoją prywatność, wybierać sobie osoby i miejsca kon-
taktów, kiedy zechce, równocześnie jednak znałem go jako osobę zawsze 
otoczoną wieloma, także przypadkowymi ludźmi. Jestem niemal pewien, 
że Antoni zawsze czuł się wśród ludzi dobrze, a wpływ na utrudnione 
relacje miała jego fizyczna, chorobowa kondycja. Miałem się o tym wkrót-
ce dotkliwie przekonać. Wcześniej przyszło mi do głowy, że najlepszym 
sposobem uświetnienia jubileuszu 25-lecia Fundacji Ulicy Piotrkowskiej 
będzie ustanowienie bohaterem obchodów najbardziej zasłużoną dla bu-
dowania tożsamości łodzian postać, którą bez wątpliwości w środowisku 
ludzi Fundacji był Antoni Szram6. Rozpowszechnienie tej idei w Łodzi 
zgromadziło wokół pomysłu kilkadziesiąt osób – byłych współpracowni-
ków, przyjaciół, aktualnych szefów instytucji, które powołał i którymi kie-
rował wcześniej Antoni. Oceniam, że mój entuzjazm udzielił się wszystkim, 
także tym, którzy pierwszy raz dowiedzieli się ode mnie, kim jest Antoni 
Szram7. Benefis Antoniego odbył się w Muzeum Miasta Łodzi, instytucji 
powstałej dzięki determinacji Antoniego. Odliczyli się wszyscy zaproszeni 
– ponad 100 osób. Do wspólnej fotografii z uczestnikami wydarzenia Anto-
ni zasiadł na industrialnym tronie, wykonanym przez galerię Surindustrial-
le8. Nieocenioną okazała się pomoc, niezwykle oddanej Antoniemu, Elżbie-
ty Czarneckiej. Jest prawdopodobne, że wydarzenie odbyło się z udziałem 
bohatera właśnie dzięki niej, bo sam Antoni preferował udział w imprezie 
„Grand Prix Jazz Melomani”, na którą go zaproszono, a która odbywała się 
w tym samym czasie9. Uroczystość poprowadziła jak zwykle znakomicie 
Monika Czerska, laudacje na cześć Antoniego przygotowali i wygłosili Mał-
gorzata Laurentowicz-Granas i Marek Janiak, Aleksandra Kędra zapewniła 
muzyczny podkład pod film, przygotowany przez Fundację, składający się 

6 Pełniłem w tym czasie funkcję prezesa Zarządu Fundacji i nie znalazłem żadnego oporu dla 
tego pomysłu.

7 Dla przykładu: firma cukiernicza „Dybalski” ufundowała wielki, dedykowany Antoniemu tort, 
szef Studium Kaskaderskiego, Władysław „Dziunek” Barański, skrzyknął grupę motocyklistów kaskade-
rów dla paradnej „defilady” Antoniego po ulicy Piotrkowskiej, a prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, Sławomir Grzanek, zadeklarował, że osobiście wykona sesję fotograficzną z uroczystości.

8 Opis przebiegu uroczystości mógłby stać się przedmiotem osobnej recenzji. 
9 Elżbieta przekazała Antoniemu moje zapewnienie, że uroczystość odbędzie się także bez udzia-

łu Antoniego, i zobowiązała się, że przewiezie go z Muzeum do Teatru Wielkiego na „Melomanów”. 
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z kilkuset zdjęć Antoniego, które udało mi się odnaleźć w prywatnych i in-
stytucyjnych zbiorach10. Główną częścią benefisu było nadanie Antoniemu 
tytułu „Pierwszego Anioła Łodzi” potwierdzonego stosownym certyfika-
tem i statuetką. Statuetkę wykonała z mężem Jackiem Zosia Władyka-
-Łuczak. Wspólnie zdecydowaliśmy wcześniej o wykorzystaniu dla formy 
statuetki rzeźby anioła z brązu, autorstwa jej nieżyjącego ojca – rzeźbiarza 
Zbigniewa Władyki, z którym Antoni współpracował i obficie biesiadował, 
oraz zdobytej przeze mnie kostki z XIX-wiecznego bruku ul. Piotrkowskiej. 
Anioł Władyki stał się inspiracją dla samego tytułu nadanego Antoniemu. 
Okazał się najcelniejszym spośród kilku innych, wymyślanych równolegle 
i najpełniej wyrażał adorację osoby Antoniego. Wątpliwość, czy Antoni to 
bardziej zasłużony Obywatel Łodzi, czy Anioł opatrznościowy dla dziedzic-
twa miasta i tożsamości łodzian, przestała mieć znaczenie. Scalone oba 
pojęcia oddawały najpełniej moje przekonanie o znaczeniu osiągnięć An-
toniego w mieście11. 

Kapryśny los sprawił, że fizyczna kondycja Antoniego i moje osobiste 
emocje wkrótce połączyły się w kilkudziesięciu spotkaniach z nim, jego 
rodziną i znajomymi, których wcześniej nie znałem. Antoni wiosną 2016 
roku popadł kolejny raz w poważne tarapaty zdrowotne, które unieru-
chomiły go w szpitalu. Było naprawdę bardzo źle. Alarm podniosła Elż-
bieta Czarnecka. Bezwiednie, bez udziału rozumu, wplątałem się w życie 
Antoniego. Uznałem, że jestem mu to winien, że wcześniejsze adoracje 
nie miałyby sensu, gdybym teraz nie znalazł dla niego czasu. Intuicyjnie 
czułem, że źle byłoby, gdybym miał pozostawić Antoniego w tym nie-
dobrym, źle rokującym stanie. Bezczelnie uznałem, że mogę dołączyć 
własną obecność do zatroskanej obecności dzieci, Magdy i Mirona, przy-
jaciół i dobrych znajomych – Eli, Piotra, Marcina, „Małego” (Envera Ero-
la) i kilku innych. Tymczasem, jak zazwyczaj wcześniej, Antoni wykpił 
się losowi. Zaopatrzony urologicznie kontynuował powrót do zdrowia 
w Ośrodku Rehabilitacyjnym Jovimed. Na mój publicznie ogłoszony apel 
wiele osób wsparło Antoniego i rodzinę w pokryciu wysokich kosztów 
pobytu i późniejszej opieki. Udało mi się też przedłużyć nieodpłatnie (!), 
dzięki serdeczności współwłaścicieli, pobyt Antoniego w Jovimedzie, by 
móc zorganizować mu w przyzwoitych warunkach, w świetlicy ośrod-
ka, 75. urodziny12. Zabiegi rehabilitacyjne w bardzo dobrych warunkach 

10  Należy się ukłon Piotrowi Wilkockiemu za jego woluntarystyczny wkład nie tylko w tę część 
wydarzenia. Sam film pozostaje w archiwum Fundacji.

11  Ktoś inny wielokrotnie opisał i jeszcze opisze je szczegółowo i lepiej.
12 Właściciele Jovimedu przygotowali kwiaty i tort dla Jubilata. Byli wyrozumiali, tolerując 

najazd przedstawicieli mediów i przyjaciół Antoniego, z których część, przemyciwszy trunki, nie 
omieszkała wypić wspólnie z nim cichego toastu.
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i z życzliwym personelem, które obiektywnie usprawniały Antoniego 
fizycznie, także okazały się, ku naszemu zaskoczeniu, mało przyjazne 
dla niego samego. Antoni bardzo chciał jak najszybciej znaleźć się we 
własnym domu. Zdążył jeszcze udzielić wywiadu redaktorom z zaproszo-
nych mediów. Objawiła się ważna cecha Antoniego – faceta, który musi 
żyć pełnią fizycznej i mentalnej sprawności – dobrze się ma, gdy sam de-
cyduje o tym, co dla niego najlepsze, często wbrew staraniom otoczenia. 

Od września 2016 roku Antoni pozostaje pod domową opieką lekar-
ską i pielęgniarską. W codziennych życiowych czynnościach pomaga 
mu zaprzyjaźniony opiekun Piotr Werner. Dla mnie rozpoczął się czas 
wizyt w domu Antoniego. Pojęcie domu to w tym przypadku w dużym 
stopniu eufemizm. Świat Antoniego to pracownia na drugim poziomie 
mieszkania (na dolnym mieszka córka Magda. Na górnym Antoni urzą-
dził antykwariat/muzeum/izbę pamięci/lapidarium. Funkcje mieszkal-
ne są tutaj najmniej ważne. Miejsca starcza na podstawowe potrzeby 
gospodarza i na spotkania w małym kręgu bliskich. Wyposażeniem jest 
wielkie, rehabilitacyjne łóżko, telewizor, mały stolik, na którym trudno 
zmieścić „urodzinowe kieliszki”, i pianino, które nie zagra, bo służy za 
półkę kilkudziesięciu bibelotom i trofeom. Zawsze najbardziej fascynuje 
mnie ściana nad łóżkiem. Nakładają się na niej wzajemnie najważniejsze 
dla Antoniego obrazy: portrety pięknych córek, wnuczek, zdjęcia z wy-
darzeń, grafiki, obrazy, prezenty, precjoza, z których każde zasługuje na 
oddzielne wspomnienie/komentarz. Te kilka metrów powierzchni ściany 
działa jak egzotyczny patchwork, który można też odczytywać jak ru-
ską ikonę. Antoni ujawnia na ścianie pasje zbieracza, który ma trudności 
z oceną obiektywnej wartości obiektów z tej kolekcji. Być może dlatego, 
że są materialnym utrwalaczem epizodów życia, które w całości traktuje 
jako tak samo emocjonalnie istotne? 

Moje odwiedziny Antoniego to spotkania z Obywatelem, Aniołem, 
Niezwykłym Facetem, ale też schorowanym przedwcześnie człowiekiem, 
który zdaje sobie sprawę, że oddając się pełni życia, żył niechlujnie.  
To również wielogodzinne spotkania w towarzystwie szklanki piwa lub 
kieliszka whisky, którą Antoni traktuje jako trunek doskonały13. Dobrym 

13 Pijamy piwo maksimum po butelce, a whisky w rozmiarze ulotnym, urągającym nawet kondy-
cji człowieka na rekonwalescencji. Mimo to staramy się ukryć nasze „krasnalowe pijaństwo” przed 
Magdą, która zawsze zdecydowanie była mu przeciwna. Jej kategoryczna postawa jest zapewne 
wynikiem innych, biesiadnych spotkań przyjaciół z Antonim, wobec których jest bezradna, bowiem 
powodują konflikt z jej zatroskaniem o kondycję ojca. Osobiście uznaję, że troskliwe, lecz radykalne 
postawy nie zawsze pomagają zdrowieniu.



Świadectwa / Szkice do portretu | 323

efektem tego towarzystwa jest rozluźnione gadanie Antoniego, a moje 
uważne wsłuchiwanie się w jego narracje. Zazwyczaj są fascynujące, 
nigdy wcześniej niesłyszane. Jestem przekonany, że poddają one w wąt-
pliwość licznie krążące mity i plotki na temat Antoniego, ale też jest 
prawdopodobne, że staję się nosicielem kolejnych, chociaż pochodzą 
z „pierwszej ręki”. Ujawniła się następna cecha Antoniego – niewia-
rygodna pamięć faktów, ludzi i wzajemnie powiązanych zdarzeń. Każ-
dy komentowany przez niego epizod staje się wstępem do kolejnych.  
Poznaję fakty ze współczesnych dziejów Łodzi, o których nie miałem 
pojęcia, które czasem świadomie były skrywane i o których wcześniej 
nie pisano14. Kilkakrotnie przekonywałem Antoniego jak bardzo są waż-
ne dla opisu Łodzi w drugiej połowie XX wieku i na przełomie z obec-
nym. Podpowiadałem, że należałoby je uporządkować i opublikować. 
Odpowiadał, że nie starcza mu sił i narzędzi, że ktoś ma mu w tym 
pomóc. Wymienił Andrzeja Makowieckiego. Zdradził mi, że posiada ze-
szyt, w którym codziennie rano komentuje aktualne zjawiska w sztuce 
i bieżące wydarzenia z miasta. Może pozwoli do niego zajrzeć? 

Mimo że od kilku lat Antoni nie uczestniczy osobiście w życiu mia-
sta, to jego zaangażowanie w społeczne, polityczne i kulturowe proble-
my Łodzi ma wymiar ponadprzeciętny. Wyraża się w trosce o kondycję 
Muzeum Kinematografii, w relacjach z powstającym w EC1 Narodo-
wym Centrum Kultury Filmowej, o losy bardzo bliskiej mu emocjonal-
nie Fundacji Filmowej im. Antoniego Bohdziewicza, o łódzkie dziedzic-
two filmowe (między innymi o zbiory kostiumów po Wytwórni Filmów 
Fabularnych). Martwi go przyszłość Związku Polskich Artystów Plasty-
ków i innych łódzkich stowarzyszeń. Przejawia głód bycia aktywnym, 
zbiera wycinki prasowe, krytycznie ocenia łódzkie media. Niemal przy 
każdym spotkaniu Antoni wyraża wizje kolejnych projektów i inicjatyw. 
Marzy, by nowy Dworzec Łódź Fabryczna był gospodarzem łódzkiego, 
miejskiego „sylwestra”, by któraś związana z filmem łódzka instytucja 
sprowadziła z Wrocławia do Łodzi wystawę poświęconą 50. rocznicy 
tragicznej śmierci Zbyszka Cybulskiego i by można ją zorganizować na 
dworcu15.

 

14  Narracje dotyczą okresu największej aktywności Antoniego w Łodzi, mniej więcej z ostatnich 
50 lat, czasem lat wcześniejszych.

15  Skojarzenia z miejscem śmiertelnego wypadku aktora są oczywiste.
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Uzyskałem też przywilej dostępu do wybranych przez Antoniego do-
kumentów i zdjęć, które wymagają uporządkowania i utrwalenia. Mam 
nadzieję, że Antoni wybaczy mi ich ujawnianie. Pozytywnie, rzeczowo 
i bez egzaltacji wypowiada się o rodzicach, w tym o ojczymie, który 
musiał zajmować w życiu Antoniego ważne miejsce. Ze wzruszeniem 
komentował zdjęcie nastolatka z matką na plaży. Jeśli ktoś znający  
Antoniego uznaje go za przystojnego mężczyznę, powinien uwierzyć,  
że przytulony do matki wielki, młody Antoni był niewiarygodnie pięk-
nym, wysportowanym chłopakiem. W planach miał studiowanie w Aka-
demii Wychowania Fizycznego. Mama skłaniała go do studiów arty-
stycznych. Nieskuteczny start na studia plastyczne skończył się wy-
borem Historii Sztuki na Uniwersytecie Poznańskim. Z perspektywy 
łódzkich losów Antoniego i interesu łodzian nie ma czego żałować, bo 
popadł bez reszty w łódzkość. Badał wnikliwie dzieje Łodzi. Swoją pra-
cę doktorską poświęcił roli mecenatu łódzkich przemysłowców, zwłasz-
cza Izraela Poznańskiego, dla łódzkiej architektury. Gdy przeglądałem 
książkowe wydanie doktoratu, Antoni podzielił się anegdotą o szczęśli-
wie odnalezionym jedynym egzemplarzu maszynopisu pracy. Zostawił 
go w taksówce, wracając z kolejnej biesiady. 

Gubienie, przypadkowe niszczenie osobistych rzeczy ułatwiających 
życie jest zdaje się zmorą Antoniego. Najdotkliwiej dotyczy to okula-
rów. Ostatnie zgubił w lutym, gdy wracał asekurowany przez serdecz-
nych współuczestników wydarzenia noworocznego(!)16. Wydaje się,  
że przynajmniej ostatnio Antoni nie przywiązuje zbytniej uwagi do ma-
terialnych drobiazgów. Zapewniam, że przepada za czekoladą z orze-
chami, jest koneserem dobrej whisky i lubi ryby17. Bardzo dużo miejsca 
wypełnia Antoniemu telewizja. Telewizor miota obrazami i dźwiękiem 
bez przerwy, jeśli Antoni nie śpi, być może kiedy śpi także? Poziom 
głośności jest uciążliwy, zwłaszcza gdy zakłóca dzwonek do drzwi lub 
dźwięk telefonu. Oswoiłem się z brakiem możliwości spontanicznego 
dotarcia do Antoniego, jeśli nie udało mi się uprzedzić go o odwiedzi-
nach. Antoni gorzej słyszy na prawe ucho. Refleksyjnie rozbawiony 
opowiedział o patencie, który umożliwia mu kontakt z telewizją, gdy 

16  Antoni był honorowym gościem Noworocznego Spotkana Stowarzyszenia Dziennikarzy  
7 lutego 2017 r. w Horteksie. Jego pojawienie się szczerze ucieszyło wszystkich biesiadujących. By-
łem tego świadkiem, bo odprowadziłem Antoniego na uroczystość. Zapewniam, że wszędzie witano 
go niezwykle serdecznie.

17  Te informacje są na użytek kogokolwiek, kto namówi Antoniego na rozmowę.
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leży w łóżku18. By słyszeć lewym uchem, musi leżeć tyłem do telewizo-
ra. Ogląda wtedy obraz w lustrze opartym o ścianę. 

Zazwyczaj pozytywnie odnosi się Antoni do ludzi, których spotkał. 
Wielokrotnie wymieniał ich nazwiska19. Podkreślał też znaczenie doko-
nań dla Łodzi osób z różnych formacji20. Z relacji Antoniego pobrzmiewa 
satysfakcja z umiejętności zjednywania sobie ludzi dla realizowania wła-
snych idei, a także z udziału w ich artystycznych projektach.21 Powodem 
goryczy są jedynie źle dobrani ludzie do Zarządu Fundacji Filmowej. Za-
wsze dobrze wyraża się o kobietach, a ciepłe emocje odbierałem, gdy 
opowiadał o: córkach Magdzie i Antosi, o matkach swoich dzieci, zwłasz-
cza o Halusi, matce syna Mirona. 

Na moje nagabywania o sukcesy Antoni wymienia: powołane z jego 
inicjatywy i determinacji muzea, zwłaszcza Muzeum Kinematografii, 
współpracę z Andrzejem Wajdą przy filmie Ziemia obiecana, udział 
w narodzinach pierwszego numeru „Kroniki Miasta Łodzi”22, możliwość 
osobistego wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II własnej książki Ar-
chitektura Łodzi przemysłowej, co potwierdza powiększona fotogra-
fia – element patchworku nad łóżkiem23. Z przekorną satysfakcją Antoni 
opowiada, jak udawało mu się „pogrywać” z komuną; jak w czasie an-
tyżydowskiej krucjaty władz po 1968 roku udało mu się zakamuflować 
przed cenzurą w swojej książce żydowskie nazwiska budowniczych prze-

18 A jest fanem tureckich seriali, bo w żadnych innych nie występuje tak dużo pięknych kobiet.
19  Ludzi w otoczeniu Antoniego było zawsze wielu, nie sposób zapamiętać wszystkich nazwisk, 

ale powtarzały się: Eli Czarneckiej, Pawła, Marcina i Andrzeja Joczów, Feriduna i Envera Erolów, 
Pawła Sobczaka, Jerzego Trelińskiego, Ryszarda Hungera, Wiesława Garbolińskiego, Marka Janiaka, 
Wojtka Saloni-Marczewskiego, Gustawa Romanowskiego, Grzegorza Królikiewicza, Andrzeja Wajdy, 
Kazimierza Dejmka, ludzi ze środowiska Melomanów i postaci z „desantu” historyków z Torunia, 
których ściągnął do pracy w Łodzi: Małgosi Laurentowicz, Andrzeja Majera, Wojciecha Walczaka czy 
zatrudnionego później Mieczysława Kuźmickiego.

20  Dla przykładu: Mieczysława Gumolę za Międzynarodowe Spotkanie Łodzian, Grzegorza Palkę 
za odważną prezydenturę i przewodniczenie Radzie Miasta Łodzi, a Ludwika Benoit za mleko z ko-
niakiem.

21 Przekonał Kazimierza Dejmka, inicjatora budowy pomnika Leona Schillera, do ustawienia ka-
miennego popiersia reżysera na kamiennym również cokole, by zaprzyjaźniony z Antonim rzeźbiarz 
Antoni Biłas dokończył własną rzeźbę, odkuwając całą postać. Andrzejowi Wajdzie pomógł w sukce-
sie filmu Ziemia obiecana, konsultując i pomagając w wyborze planów zdjęciowych, za co reżyser 
serdecznie mu gratulował i dziękował. 

22 Wielokrotnie wyrażał satysfakcję z tego, jak „dziecko” świetnie się rozwija pod opieką Gutka 
Romanowskiego i jego młodych, zdolnych współpracowników.

23  Wraz z zespołem folklorystycznym „Polanil” Antoni uczestniczył w audiencji u papieża. W ra-
mach europejskiego tournée zespołu odwiedził kilka miast, w tym Porto, z którego poznania zacho-
wał ważne satysfakcje. Najobfitsze, dobre wrażenia pozostały z innej wizyty – w Paryżu, która była 
już opisywana wcześniej.
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mysłowej Łodzi, jak popiersie Leona Schillera zmieniło się w całą postać, 
jak na widzów pierwszego pokazu fotoplastykonu w Muzeum czekała 
wcześniej zapowiedziana „niespodzianka” w postaci tańca striptizerki. 
Na pytania o klęski odpowiada o nieskutecznych próbach zachowania 
choćby jednego „domu tkacza” na ul. Piotrkowskiej. Nikt z decydentów 
nie podzielał jego determinacji dla pozostawienia na głównej ulicy 
miasta o ambicjach metropolitalnych, niepozornego, parterowego 
domku pierwszych osadników. W sumie miał aktywne życie zawodowe, 
pełniejsze sukcesów niż porażek. Z moich spotkań z Antonim wyłania 
się jednak pewna gorycz. Częściowo z powodu pogmatwanego życia 
osobistego, którego właściwości zaledwie przemyca w rozmowach24, być 
może także dlatego, że brakuje mu kontaktu z ludźmi, których obecność 
zapewnia mu emocjonalny komfort. Za to z pewnością ogromny dyskom-
fort stanowiła dla Antoniego choroba. Szczęśliwie, od lata 2017 roku jego 
stan ciągle się poprawia. Wydaje się, że kolejny raz udało mu się skutecz-
nie z chorobą wygrać25. 

Antoni ma marzenie; chciałby pojechać w konkretne miejsce w Tune-
zji. Wiążą go z tym miejscem niezwykle ważne emocje. Wiem tylko, że łą-
czą się z dobrym czasem spędzonym w towarzystwie kobiety. Serdecznie 
życzę mu, by udało się marzenie zrealizować. Tymczasem, gdy sprzyjać 
będzie pogoda, wywiozę Antoniego ponownie do „stodoły” w Siedlątko-
wie. Zabrałem go tam po gościnie w letniej, dworskiej rezydencji Joczów 
w Cielcach. Pobyt w wiejskich warunkach i klimatach wydaje się służyć 
mu fizycznie i mentalnie. Antoni dobrze wspomina krótkie, wiejskie wa-
kacje i trzeba je powtarzać. Ostatnią, najważniejszą być może refleksją 
ze spotkań z Antonim jest ta, że nie zdradził nigdy pretensji i żalu o to, 
że Łódź, jego miasto z wyboru, o nim zapomniało. Antoni – Anioł Łodzi – 
pozostaje ważny dla bardzo wielu. Przekonany o konieczności upartego 
przywracania Antoniego Łodzi, ponowię fundacyjny wniosek o nadanie 
Antoniemu Szramowi tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta. 

24  Sam nigdy nie odważyłem pytać o nie wprost.
25  Pierwsza zapaść przerywająca pełną aktywność Antoniego to ciężki udar sprzed kilku lat. 

Wyszedł z niego niemal w pełni sprawny.
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Mieczysław Kuźmicki

Ćwiartka we dwóch

Zatrudnił mnie do ledwie raczkującego Muzeum Historii Miasta Łodzi po 
to, bym pomógł mu stworzyć muzeum filmu. Wedle jego koncepcji, na 

początku bardzo ogólnej, przedstawionej ledwie w zarysie, dającej więc 
duże możliwości i pole do popisu i wykazania się nie tylko uniwersytec-
ką wiedzą, ale przede wszystkim talentami organizacyjnymi i „głową do 
interesów”. Nie bardzo posądzałem siebie o to, że mógłbym organizować 
tak ważne przedsięwzięcie, ale on, mój szef i mentor, umiał przekonywać. 
Mnie i zapewne każdego, kto podjąłby się wypełnienia, ukonkretnienia 
tej pięknej, ale i trudnej idei. Naturalnie, jeśli myślało się o niej serio. 
Ja myślałem serio, czasami może nawet intensywniej od niego, a to nie 
znaczy, że byłem od niego mądrzejszy czy bardziej przewidujący, raczej 
ostrożniejszy, mniej spontaniczny, starający się nie zapominać o możliwo-
ści taktycznego odwrotu na z góry upatrzone pozycje. Może pomagały mi 
w takim myśleniu moje „doświadczenia z wojska”, czyli uniwersyteckie-
go studium wojskowego, które prawie wszyscy studenci wówczas prze-
chodzili. A że on nie przechodził takiego szkolenia, dlatego doskonale 
intuicyjnie wiedział i umiał przekonać do tego, żeby zawsze stworzyć 
sobie warunki do ataku w innym miejscu i o stosownej porze. Żeby w ra-
zie niepowodzenia na jednym kierunku można było szybko i z łatwością 
pójść do przodu w innym miejscu i okolicznościach. I je odpowiednio 
nagłośnić, nie tylko dlatego, iżby wszyscy wokoło widzieli, jak doskonale 
sobie radzisz, jak pięknie posuwa się do przodu twoje zamierzenie. Ale 
też z takim, nie wyartykułowanym wprawdzie, ale przeczuwanym zamia-
rem udowodnienia malkontentom, niedowiarkom, krytykantom naszych 
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możliwości. I najlepiej, żeby im szczęki z zazdrości i zachwytu opadły! 
Był człowiekiem silnej wiary w to, że sukces, powodzenie zależą najczę-
ściej od nas samych. Jego optymizm mógł być czasami porażający: kiedy 
miał bowiem zaledwie obietnicę połowy budżetu, rozpoczynał działania 
tak poważne, że w efekcie pożerały one nie tylko ową połówkę, ale prze-
kraczały planowane środki. Najczęściej udawało mu się tak postępować, 
żeby z pozytywnym skutkiem kończyć rozpoczęte dzieła.

Nie jestem do końca pewien, czy takie właśnie były jego pierwsze 
nauki, ale ja tak je zapamiętałem i starałem się wedle nich postępować. 
Od niego nauczyłem się cenić, szanować wysiłek zespołu, z którym ra-
zem działamy, i naturalnie korzystać z entuzjazmu kolegów. Wykrzesanie 
takiego entuzjazmu, sprawienie, żebyśmy przyjęli jak swoje jego myśli 
i pomysły – w tym był naprawdę doskonały. I bez znaczenia jest, zwłasz-
cza z dzisiejszej perspektywy, czy on sam i na ile stosował się do zasad, 
które ja u niego podpatrzyłem i tak bardzo ceniłem. Wiem natomiast, 
zapamiętałem i starałem się przez całe moje zawodowe życie – z nim 
i później samodzielnie – nie zazdrościć kolegom z zespołu sukcesów. Cie-
szyć się z nimi ich osiągnięciami, ich dokonaniami. Każde odkrycie, nowy 
odnaleziony eksponat, opublikowana książka, artykuł czy choćby notatka 
w prasie, współpraca z uczelniami, mediami to były sukcesy indywidu-
alne każdego z osobna. Ale ich suma dawała pozycję instytucji. Prze-
cież nie za piękne oczy (może czasem?) zapraszano nas – pracowników 
Muzeum Kinematografii – do udziału w różnych sądach konkursowych, 
gremiach doradczych, zespołach w kraju i za granicą. Zapraszano nasze 
wystawy, proponowano udział w sesjach, seminariach, publikacjach zbio-
rowych. Coś razem stworzyliśmy, coś ważnego, znaczącego i to coś dawa-
ło nam siłę, autorytet. On: Antoni Szram stworzył nasze muzeum filmu 
nie dlatego, nie wyłącznie dlatego, że był taki pracowity, wszechstronny 
czy przewidujący. On zaprosił nas – i mnie – do wspólnego kreowania, dał 
swobodę działania w wyborze metod, ale też wyznaczył cel. I starał się 
przelać w nas wiarę, że jego realizacja leży w zasięgu ręki. Pozwolił nam 
się przy nim, z nim i po części dla niego, w każdym razie dla jego i naszej 
instytucji pogłębiać intelektualnie, zdobywać doświadczenia, wiedzę, 
autorytet. Uczyć się, studiować, robić kolejne fakultety. Zachęcał, nama-
wiał, przekonywał, także przykładem osobistym. 

I jeszcze jedna refleksja: pozwalał każdemu z nas rozwijać zainteresowa-
nia. Jeśli chcieliśmy zająć się własnym tematem, problemem, zbadać kon-
kretne zjawisko lub wątek, nawet przyczynek do opisanych już i zweryfiko-
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wanych faktów, nie tylko nie przeszkadzał, ale usilnie namawiał i w miarę 
możliwości starał się pomagać, a w każdym razie życzliwie kibicować. 

Kiedyś opowiedział mi taką osobistą historię na ten temat. Otóż zgło-
siła się do niego osoba, aby podjąć się zbadania dokumentów historycz-
nych, którymi on na tamtym etapie swojej kariery zawodowej dyspono-
wał. I on tych materiałów nie udostępnił, mniemając, iż sam się nimi zaj-
mie, zbada, opisze, z satysfakcją opublikuje. Potem nigdy tego nie zrobił, 
bo nie miał na to czasu, nie zrobiła tamta zainteresowana osoba, bo jej 
nie dał szansy. Nikt nie wygrał, nikt nie zyskał, straciła nauka. Więc jeśli 
wiesz, że sam się tym nie zajmiesz, pozwól zrobić to innym, swoim ko-
legom albo współpracownikom, studentom, każdemu, kto się naprawdę 
interesuje i chce się podjąć kolejnego zadania. Namów ich wręcz do tego, 
aby podjęli trop ważny dla waszej pracy i działalności instytucji, którą bu-
dujecie. Co nie zawsze bywało łatwe i proste, takie pozorne oddawanie 
i dzielenie się sukcesami. Też na początku mojej z nim drogi nie zawsze 
potrafiłem go zrozumieć – nie dlatego, że przynudzał albo mówił banały, 
tylko z tej przyczyny, iż wybiegał myślą i słowami do przodu o kilka dłu-
gości, o kilka ruchów. I podejmował decyzje i wykonywał działania, które 
skutkowały w czasie przyszłym w innym zupełnie miejscu, najczęściej 
z pozytywnym efektem dla sprawy. A naszą sprawą było zbudowanie no-
wego muzeum, kolejnego w jego karierze, ale pierwszego takiego w skali 
kraju. Wszystko dla nas wtedy było pierwsze i nowe. Istniejące formu-
ły, przepisy, ustawy regulujące pracę muzeów mieliśmy wypełnić nową 
treścią, bo nowy i odrębny od polskich doświadczeń był obszar naszych 
wspólnych (z zespołem) zainteresowań. Że była to nowatorska, trudna 
i czasami niewdzięczna praca, nie trzeba specjalnie przekonywać. Dość 
powiedzieć, że wśród „klasyków muzealnictwa” już tworzenie Muzeum 
Historii Miasta Łodzi spotykało się z powątpiewaniem co do celowości 
takiej instytucji w mieście o bardzo krótkiej historii, w którym wszyst-
kie właściwie ważne dla jego tożsamości obszary miały już swoje muzea. 
Tradycje włókiennicze „obsługiwało” Centralne Muzeum Włókiennictwa, 
polityczną przeszłość – Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, tak waż-
ne dla miasta tradycje awangardy artystycznej i sztuki nowoczesnej były 
domeną Muzeum Sztuki, najdawniejsza przeszłość Łodzi i okolic z folklo-
rem miejskim – to Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne.

Jednakże Szram nie był ortodoksyjnym muzealnikiem i z pomocą mło-
dych najczęściej entuzjastów zbudował instytucję na tyle trwałą, że nikt 
już chyba w mieście nie wyobraża sobie innego lokatora w pałacu przy 
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ulicy Ogrodowej 15 niż Muzeum Miasta Łodzi. I to samo stało się z pała-
cem przy placu Zwycięstwa 1. Nikt nie powinien mieć dziś wątpliwości, 
że Muzeum Kinematografii jest najlepszym właścicielem i użytkowni-
kiem obiektu. Tak jak bezspornym faktem pozostają zasługi twórcy tych 
muzeów. Dla kultury polskiej i dla miasta, które sobie wybrał.

Pojawiłem się w pałacu przy ulicy Ogrodowej 3 listopada 1975 roku. 
Pierwszy widok: w holu na parterze stos nowych krzeseł tzw. „kapitań-
skich” (a może „admiralskich” – już nie pamiętam właściwej nazwy), przy 
których krzątał się młody adept muzealnictwa, nadając im numery in-
wentarzowe, mówiąc inaczej, cechował je przy pomocy słoiczka białej 
farby i małego pędzelka. Szybko zaprzyjaźniliśmy się, jak zresztą z więk-
szością niewielkiego początkowo zespołu. Mariusz Kulesza-Maurycy, jak 
go familiarnie (i filmowo – pamiętamy przecież Moryca Welta z Ziemi 
obiecanej) nazywałem, został później wicedyrektorem muzeum, a jesz-
cze później profesorem zwyczajnym na UŁ. Nie ma go już wśród nas, 
zmarł jak zwykle za wcześnie w 2014 roku, dlatego bardzo chcę, żeby 
choć w taki sposób został przypomniany. 

Zdążyłem jeszcze „załapać się” na transport kilkunastu bel (kilkuset 
metrów kwadratowych) czarnej folii z fabryki w Wąbrzeźnie, po którą 
wysłał mnie Szram, a która była pilnie niezbędna do aranżacji (między 
innymi pokrycia podłogi sali jadalnej pałacu) wystawy Ulica Piotrkow-
ska. I tak przez następne 10 lat w tym muzeum, budując mozolnie nowe 
Muzeum Kinematografii przeszedłem drogę od asystenta muzealnego 
poprzez kierownika działu Kultury Filmowej i Teatralnej, kierownika od-
działu Muzeum Kinematografii, aż po wicedyrektora już samodzielnego 
muzeum. Zawsze przy Antonim Szramie, aż do jego odejścia z Muzeum 
Kinematografii, 14 maja 2000 roku. Samodzielnym dyrektorem zostałem 
od 1 października tego samego roku, wcale nie z automatu i namaszcze-
nia przez poprzednika (które jednakowoż było i bardzo je sobie zawsze 
ceniłem, nie dopuszczając zresztą innej możliwości!), ale w wyniku kon-
kursu. 24 lata, 6 miesięcy, 14 dni. Tak sobie obliczyłem, że tyle właśnie 
czasu upłynęło od pierwszego do ostatniego dnia naszej wspólnej pracy. 
Mówiąc precyzyjnie: dokładnie przez te wszystkie dni, miesiące, lata on 
był moim szefem, ja – jego podwładnym. Wychodzi, że pracowaliśmy ra-
zem ćwierć wieku. No, prawie ćwierć, bo kto by się martwił o te marne 
niecałe pół roku. A że pracowaliśmy razem, to razem też obaliliśmy tę 
ćwiartkę. I to jest ta jedna, jedyna ćwiartka, po której nie mam kaca 
i którą zapamiętam na zawsze.
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Małgorzata Laurentowicz-Granas

Opowieści różnej treści

Antoni Szram – z tą barwną osobowością wiąże się wiele fantastycznych, 
anegdotycznych opowieści. Przytoczę kilka, które obrosły legendą i są 

mi bliskie, bo dotyczą jego działalności w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
i okresem wcześniejszym, kiedy wspólnie pracowaliśmy na rzecz ochrony 
zabytków Łodzi. A jego cechami charakterystycznymi były: broda, fartuch 
roboczy i kobiety. Przyjechałam w 1971 roku na sesję naukową Sztuka  
2 połowy XIX wieku. I wówczas poznałam Marka – Antoniego Szrama, kon-
serwatora zabytków m. Łodzi – w dość niezwykłych okolicznościach. Było to 
podczas intensywnej pracy przy montażu wystawy Zabytkowa architektu-
ra i budownictwo przemysłowe Łodzi towarzyszącej tej konferencji.

Wystawa była przygotowywana przez niego i Wojciecha Walczaka, mo-
jego kolegę, przyjaciela doli i niedoli z okresu studiów w Toruniu. Zwy-
czajem studenckim pomoc koleżeńska była nieodzowna. Prace trwały do 
wczesnego ranka, oczywiście wzmacniane trunkami, by wytrzymać tempo 
pracy i morderczy nocny wysiłek. Podczas pracy przeplatanej gorącymi 
dyskusjami poznałam ideę i wizje Marka związane z ochroną zabytków 
i „uzabytkowieniem” miasta, a dzięki fotografiom Andrzeja Wacha odkry-
łam architekturę Łodzi, nie mając dotąd pojęcia, że jest tak interesująca. 
Panowie opowiedzieli mi o planach tworzącego się Biura Badań i Doku-
mentacji Zabytków, jego programie, roli i misji, jaką ma do spełnienia.  
Poznałam wówczas wspaniałych artystów, między innymi Jerzego Derkow-
skiego, który tę wystawę aranżował, redaktor Henrykę Rumowską, wów-
czas żonę Szrama, redaktora Konrada Frejdlicha, Andrzeja Wacha. 

Atmosfera, poznani pełni zapału ludzie – wszystko miało wpływ na 
moje późniejsze decyzje życiowe. Szram swoim wdziękiem i charyzmą 
razem z moim kolegą Wojtkiem – tak mnie zachęcili, że postanowiłam 
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rzucić pracę w Dziale Sztuki w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i prze-
nieść się do Łodzi, którą znałam dość pobieżnie z wizyt u cioci studentki 
prawa na UŁ. Znałam Łódź jedynie ze spacerów po parkach, sklepach 
i lodach u pani Granowskiej. Konferencja utwierdziła mnie w przeko-
naniu, że rysująca się perspektywa pracy na gruncie zupełnie dla mnie 
nieznanym była dużym wyzwaniem. Poznawanie i odkrywanie walorów, 
wartości architektury i budownictwa przemysłowego drugiej połowy 
XIX czy XX wieku – architektury secesyjnej czy modernistycznej, której 
w Łodzi było wiele – dawało mi szanse, młodemu adeptowi konserwa-
torstwa i zabytkoznawstwa – na rozwijanie swojej wiedzy i poznawanie 
nowych obszarów ochrony i rewitalizacji miasta – skansenu architek-
tury XIX-wiecznej. I tak zaczęła się moja przygoda zawodowa w Łodzi,  
początkowo w służbie konserwatorskiej, a później muzealnej. 

Ale wróćmy do anegdot i legend związanych z Antonim Szramem,  
dla mnie Markiem, fantastycznym szefem, moim „nauczycielem” mento-
rem, są one nie tylko zabawne, ale też o dziwnej treści ze swoimi przesła-
niami i skrywaną mądrością życiową. 

Jego pomysł na brodę zrodził się dość wcześnie, chyba już w okresie 
konserwatorskim. Dokładnie nie pamiętam, przegapiłam ten moment. 
Jednak w muzeum, czyli od 1975 roku, zapuszczanie brody i jej golenie 
stały się rytuałem. Weszło do muzealnego kanonu. Zapuszczał ją wtedy, 
gdy był do rozwiązania poważny i trudny problem, nieważne, czy był 
to problem osobisty czy zawodowy. Golił oczywiście po jego rozwiąza-
niu i był to pretekst do świętowania. Pamiętam, na swoim benefisie za-
prezentował się w nowym wcieleniu z ogoloną brodą i po raz pierwszy 
z ogoloną głową. Ten nowy image zaistniał po obronie doktoratu, co zło-
śliwi skomentowali starym porzekadłem, że „na mądrej głowie włos się 
nie trzyma”. Ale był to krótki okres, rzec by można efemeryczny. Włosy 
na głowie odrosły i w zasadzie nie pamiętam, by powtarzał jej golenie. 
Natomiast broda, gdy osiągała dość słuszną długość, był to znak, że jest 
następna sprawa do rozwiązania. Długość brody była miernikiem upływu 
czasu. Im dłuższa, tym dłuższy był czas zmagania się z problemem.

Fartuch w latach 70. i 80. był w zasadzie atrybutem muzealnika. Każ-
dy pracownik z przydziału dostawał fartuch roboczy, ponadto mydło, 
proszek do prania, krem do rąk oraz papier toaletowy. Dokładnie nie pa-
miętam, kiedy skończyło się to rozdawnictwo, chyba była to końcówka 
lat 80.

Zgodnie z panującą modą były to fartuchy początkowo drelichowe, 
później stylonowe. Mężczyźni dostawali je w kolorze granatowym lub 
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brązowym (zależy, jaki kolor był w sprzedaży), kobiety na ogół kolorowe 
w kwiatki. Fartuch w muzeum był nieodłącznym uniformem. Marek za-
kładał go rano zaraz po przyjściu do muzeum, a przychodził bardzo wcze-
śnie i niezależnie od sytuacji chodził w nim cały dzień. Nigdy nie mo-
głam zrozumieć, czy była to ostentacja, czy prowokacja. Myślę, że w ten 
sposób próbował zintegrować się z personelem technicznym i utożsamić 
z załogą, skracając dystans między dyrektorem a pracownikiem. To był 
fantastyczny czas, bo potrafił nas zintegrować w załogę pełną pasji i za-
pału identyfikującą się z instytucją. Pracowaliśmy z ogromnym zaanga-
żowaniem i niezależnie od specjalizacji wszyscy razem budowaliśmy in-
stytucję od podstaw, biorąc udział nie tylko w pracach merytorycznych, 
ale i fizycznych. Pracowaliśmy dla idei. To był wspaniały czas młodości, 
kształtowania zawodowego i osiągania sukcesów dzięki nauce wyniesio-
nej z Marka „stajni”. 

Warto wspomnieć o kobietach, którymi również lubił się otaczać i któ-
re w jego życiu odgrywały ważną, istotną rolę. Niewątpliwie wpływ na 
jego osobowość miały mama i babcia, były one najważniejszymi kobieta-
mi w jego życiu i to one ukształtowały jego osobowość. Czy był kochliwy, 
nie wiem, z pewnością lubił piękne kobiety, które zawsze go fascynowały. 
Miał też swój „harem”, jak nazywano grupę koleżanek, które pracowały 
w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków. A tak się złożyło, że to one 
w większości zaangażowane były do prac na rzecz tworzenia Muzeum 
Historii Miasta Łodzi i po jego powołaniu rozpoczęły w nim pracę. 

Nie można też pominąć jego upodobań i słabości. Nie miał nałogów, 
nie palił papierosów, ale miał słabość do cygar, piwa i życia towarzyskie-
go. Nie przywiązywał wagi do pieniędzy, żył ideami i marzeniami o wiel-
kiej, nowoczesnej Łodzi z odrestaurowanymi zabytkami. Lata 70. XX 
wieku to taki czas, w którym kwitło życie towarzyskie, a papieros był 
wszechobecny, podobnie jak alkohol. Pomieszczenia biurowe, sale kon-
ferencyjne, wnętrza klubów, kawiarni, restauracji mieszkań były pełne 
dymu. Paliło się wszędzie – na naradach, spotkaniach służbowych, kon-
ferencjach, biesiadach rodzinnych i towarzyskich itp. Marek, nie chcąc 
„odstawać”, udawał, że pali, bawił się papierosem. Choć zdarzało się,  
iż w sytuacjach stresowych lub towarzyskich, zakrapianych alkoholem 
próbował puścić dymka, ale w jego wydaniu palenie było dość zabaw-
ne, bowiem nie był wytrawnym, namiętnym i nałogowym palaczem. Na-
tomiast niewątpliwie przyjemność sprawiało mu palenie cygara, czym 
dodawał sobie powagi i podkreślał wagę zdarzenia. Czasem miałam wra-
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żenie, że w ten sposób chciał na siebie zwrócić uwagę, bowiem zawsze 
lubił być w centrum zainteresowania, zwłaszcza kobiet. Palenie cygara 
było okazjonalne. W ten sposób też dodawał sobie splendoru i jak ma-
wiał – czuł się jak amerykański biznesmen, jak Lodzermensch, który ma 
wpływ na bieg wydarzeń. Miał grono swoich przyjaciół, zwykle dużo star-
szych, wiekowo różniła ich epoka, ale stanowili grupę jego mentorów, 
autorytetów, którzy zawsze służyli mu radą i swą mądrością życiową. Byli 
to ludzie pióra i artyści – dziennikarze, poeci, pisarze, aktorzy, malarze, 
filmowcy itp. – między innymi Jan Janiszewski – dziennikarz, publicy-
sta, tłumacz; Mieczysław Jagoszewski – dziennikarz, redaktor związany 
z „Dziennikiem Łódzkim”, Jan Huszcza – poeta; Jan Czarny – poeta, ma-
larz; malarze – Konstanty Mackiewicz, Zygmunt Hyży, Zdzisław Głowac-
ki; Roman Gorzelski – poeta, publicysta, tłumacz; Konstanty Jocz – zna-
ny łódzki adwokat. Spotykali się zwykle w Klubie Dziennikarza lub Klu-
bie Plastyka przy Piotrkowskiej albo w SPATIF-ie – kultowych miejscach 
tamtych czasów. Czas z nimi spędzał na gorących dyskusjach przy piwku 
lub koniaczku, który był ulubionym trunkiem Konstantego Mackiewicza 
– w środowisku zwanego Kostią. Rozmowy zwykle dotyczyły życia, sztuki 
i kultury, polityki, spraw gospodarczych itd. Zawsze kończyły się jakimś 
pomysłem na wydarzenie artystyczne, sesję lub konferencję naukową, 
wydawnictwo. Miał też grono młodszych przyjaciół, młodych, ambitnych 
twórców tuż po studiach – absolwentów wyższych szkół artystycznych 
bądź uniwersytetów. Stanowili zgrane twórcze grono spotykające się nie 
tylko, by biesiadować, ale by rozmawiać, kłócić się przy wódeczce, wy-
myślając różnorodne artystyczne przedsięwzięcia, które z czasem były 
realizowane i stawały się niezapomnianymi wydarzeniami artystycznymi 
dziś nazywanymi hitami. Spotkania odbywały się nie tylko we wspomnia-
nych kultowych miejscach Łodzi, ale też innych lokalach, obrosłych dziś 
legendą, na przykład w Golonce (restauracji przy ulicy Wschodniej) lub 
Tivoli – w sezonie letnim w ogródku (przy ulicy Tuwima).

Można by o Marku mnożyć opowieści i anegdoty, ale nie sposób przy-
wołać wszystkie, podobnie jak i osobowości, które były w jego otoczeniu. 
Natomiast warto wspomnieć o tym, jak starał się być dobrym tatą, tym 
bardziej że nam, młodym pracownikom muzealnym, często powtarzał 
„dzieci muszą być dumne z ojca, jego pracy i osiągnięć”. Pamiętam wyjazdy 
Marka nad morze z trójką dzieci w towarzystwie swojej mamy oraz babci. 
Muzeum żyło urlopem szefa. Podziwialiśmy jego heroizm, bo opieka nad 
dziećmi w różnym wieku nie była łatwa i z pewnością mama i bacia pełniły 
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rolę opiekunek. Wspólny wyjazd z pewnością był rekompensatą nieobec-
ności Marka w ich codziennym życiu. Miał świadomość, że poświęcając się 
bez reszty pracy zawodowej, którą zawsze pojmował jako swoje posłannic-
two, umyka mu coś równie ważnego, jak kontakt z dziećmi. 

Jego droga zawodowa, mimo wielu sukcesów, była wyboista, podob-
nie jak i życie osobiste. Były niepowodzenia. Nie zrealizował wielu pomy-
słów, zarówno tych w zakresie ochrony zabytków i rewitalizacji miasta, 
jak też artystyczno-kulturowych. Rozwodził się i rozstawał z kobietami, 
współpracownikami, przyjaciółmi, z niektórymi na zawsze, bo odchodzili 
na drugą stronę ścieżki życia. Nie stracił swego uroku, charyzmatyczno-
ści i nadal jest sobą, wierny swoim ideałom i przekonaniom. 

Dziś Antoni Szram, dla mnie ciągle Marek, „łódzki Skrzynecki” – jak 
nazwał go któryś z jego przyjaciół, jest na zasłużonej emeryturze. Jego 
barwna postać obrosła legendą, która zbudowała jego fantastyczny wi-
zerunek – wspaniałego wizjonera, naukowca, nieco szalonego „urzęd-
nika od zabytków i kultury” oraz dyrektora szacownych instytucji. My-
ślę, że przytoczone anegdoty, różnorodne opowieści będą żyły, ukazu-
jąc nam niebanalnego „twórcę Łodzi zabytkowej” na tle trudnych, ale 
mimo wszystko barwnych czasów PRL-u, w których przyszło nam spę-
dzić młodość i życie zawodowe. Jeszcze dziś Marek, będąc trochę na 
uboczu życia kulturalnego miasta, potrafi zaskakiwać swoimi trafnymi 
spostrzeżeniami i uwagami na temat otaczającej rzeczywistości. Szkoda,  
że jego wiedza i talent nie zostały w pełni wykorzystane, bo przecież 
wiele przedsięwzięć konserwatorskich związanych z rewitalizacją mia-
sta rozpoczął jako konserwator jeszcze w latach 70. XX wieku. Jestem 
przekonana, że nie byłyby to banalne frazesy, lecz zaskakujące pomysło-
wością i nowoczesnością podpowiedzi dla różnorodnych rozwiązań ar-
chitektoniczno-urbanistycznych.



Świadectwa / Szkice do portretu | XXXIII

Projekt: Jerzy Treliński, 1985. Archiwum autora

Projekt: Jerzy Treliński, 1984. Archiwum autora

Projekt: Jerzy Treliński, 1984. Archiwum autora

Projekt: Jakub Erol, 1988.  
Archiwum Muzeum Kinematografii w Łodzi
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W Paryżu, ok. 1999. Archiwum A. Szrama

Jeszcze jeden wernisaż..., lata 90. XX w. Archiwum A. Szrama

Odpoczynek emeryta, ok. 2015. Fot. Józef Olbryk.  
Archiwum A. Szrama

Marzyciel – Galeria Mistrzów Sportu na horyzoncie. Antoni Szram, 
kierownik Muzeum Sportu i Turystyki, Oddziału Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, 2005. Archiwum A. Szrama
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Między nami artystami. Antoni Szram, Konstanty Mackiewicz, Andrzej 
Grun, lata 70. XX w. Archiwum A. Szrama

Krytyk sztuki Antoni Szram w towarzystwie malarza Zyg-
munta Hyżego i rzeźbiarza Andrzeja Jocza, lata 70. XX w. 
Archiwum A. Szrama 

W Klubie Dziennikarza 
w Łodzi,  
siedzą od lewej:  
Antoni Szram, 
Konstanty Mackiewicz,  
Zygmunt Hyży,  
lata 70. XX w. 
Archiwum A. Szrama
 

Antoni Szram z redaktorem Mieczysławem Jagoszewskim 
podczas otwarcia wystawy Andrzeja Gruna, Muzeum Hi-
storiii Miasta Łodzi, 1985. Archiwum A. Szrama

 

Antoni Szram zawsze wśród kobiet – z lewej Lucyna Skompska, z pra-
wej Grażyna Wasilewska, w środku Antonina Szramówna, lata 80. XX w. 
Archiwum A. Szrama 
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Uczestnicy seminarium filmoznawczego na zamku w Książu. 
Stoją od prawej: Antoni Szram, Ewelina Nurczyńska-Fidelska, 
Ewa Nagurska, Ewa Kanownik, Bronisława Stolarska, Mie-
czysław Kuźmicki, Barbara Kurowska, 1988. Fot. Tomasz 
Komorowski. Archiwum B. Kurowskiej

Otwarcie wystawy Plastyka polskiego filmu animowanego 
w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze. Od lewej: Antoni 
Szram, Jerzy Rudzki, Anna Godlewska, Mieczysław Kuźmicki, 
1980. Archiwum Muzeum Kinematografii.

Staruszek portier – otwarcie wystawy poświęconej twórczości Wojciecha J. Hasa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 29. 02. 1988. 
Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama
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Pierwsza zima w pałacu Scheiblera w Łodzi, 1986/7.  
Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama

Spotkanie autorskie z okazji publikacji 
książki Rupieciarnia marzeń w Muzeum 
Kinematografii w Łodzi. Od lewej: Bogdan 
Parzyjagła, Tadeusz Wijata, Jan Słodowski, 
Wojciech J. Has, Stanisław Zawiślański, 
Zygmunt Machwitz, Antoni Szram, 1994. 
Fot. Tadeusz Wijata. Archiwum autora

Antoni Szram z przyjacielem z lat szkolnych Jackiem Jaroszykiem na 
łódzkiej ulicy, 1989. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram w towarzystwie Janusza Za-
grodzkiego, Barbary Mrozińskiej, Józefa 
Robakowskiego, pocz. XXI w. Archiwum 
A. Szrama.

Pierwsza zima w pałacu Scheiblera w Łodzi, 1986/7. Fot. 
Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama
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Pochód pierwszomajowy, 1988. Archiwum A. Szrama

Pochód pierwszomajowy, 1988. Archiwum A. Szrama
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„Czas nie stoi…”, początek kampanii wyborczej do senatu, 1989. Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum A. Szrama

Kampania wyborcza do senatu, 1989. Archiwum A. Szrama 
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Wręczenie Janowi Pawłowi II książki Antoniego Szrama Architektura Łodzi przemysłowej przez zespół „Polanil”, Watykan, 1983. 
Archiwum A. Szrama

Antoni Szram z przyjaciółmi: Tadeusz Piechura, Jerzy Ledzion, Jerzy Treliński, lata 90. XX w. Archiwum A. Szrama
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Wydanie I. Projekt okładki: Tadeusz Piechura, 1995 Wydanie II. Projekt okładki: Henryk Paweł Sobczak, 1995

Wydanie III, uzupełnione.  
Projekt okładki: Izabela Pomarkiewicz, 2005

W swoim mieszkaniu, 2017. Fot. Andrzej Jocz
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Wigilia w Fundacji im. A. Bohdziewicza w Łodzi, 2016. Archiwum W. Adamiaka

Antoni Szram z Henrykiem Płóciennikiem w Galerii ZPAP, 2017. 
Fot. Janusz Sobolewski. Archiwum autora

Ławeczka na Piotrkowskiej: Antoni Szram z Elżbietą Czarnecką 
i Julianem Tuwimem, 2017. Archiwum A. Szrama
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„Trudny wybór albo ciężkie życie jurora” – kon-
kurs Miss Łodzi, 1988. Archiwum A. Szrama

Antoni Szram: wizjoner, odkrywca, kreator...  
Fot. Tomasz Komorowski. Archiwum autora
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Benefis Antoniego Szrama w Muzeum Miasta Łodzi zorganizowany przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej, 2015. Fot. Sławomir Grzanek. 
Archiwum W. Adamiaka

Benefis Antoniego Szrama w Muzeum Miasta Łodzi zorganizowany przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej. Z prawej Włodzimierz Ada-
miak, prezes Fundacji,  2015. Fot. Sławomir Grzanek. Archiwum W. Adamiaka
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Antoni Szram: wybór tekstów autorskich 

Antoni Szram, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świetle zagadnień 
zabytkowej architektury łódzkiej XX wieku (Uwagi na marginesie wystawy „Zabytkowa 
architektura i budownictwo przemysłowe Łodzi”), [w:] Sztuka 2 poł. XIX wieku,  
red. T. Frankowska, Warszawa 1973, s. 269, 272

To prawda, że z szacunkiem odnosimy się do zabytków najdawniejszej 
przeszłości, uważając je za cenne świadectwo naszego istnienia i twór-
czości. Natomiast zbyt pochopnie niekiedy niszczymy ocalałe obiekty, 
układy urbanistyczne okresów późniejszych, które też są elementem hi-
storii. Jest przecież ta sztuka 2 poł. XIX w. bezpośrednim punktem wyj-
ścia dla współczesności; zachowanie nienaruszalności tego fundamentu 
jest jedną gwarancją nienaruszalności sztuki łódzkiej. 

[...] W okresie przed I wojną światową i później, dla określenia obiek-
tu jako zabytku przyjmowano cezurę połowy XIX w. Rozwój sztuki jest 
jednakże procesem ciągłym i dlatego konieczne stało się rozszerzenie 
ram czasowych [...]. Jakkolwiek zasada ta dotyczy wszystkich dyscyplin 
sztuki, problemem łódzkiej architektury należy zająć się w pierwszym 
rzędzie, gdyż obiektom tego miasta ze względu na obniżenie się z czasem 
ich wartości techniczno-użytkowych, zaczyna najczęściej zagrażać moż-
liwość zniszczenia w całości lub w części, bądź przez rozbiórkę, niewła-
ściwie przeprowadzoną odbudowę, remont, przebudowę lub źle pojętą 
modernizację. Jest zatem rzeczą istotną, ażeby zadania, jakimi ma się 
kierować konserwator zabytków miasta w zakresie konserwacji i restau-
racji dziewiętnastowiecznej architektury zostały wreszcie ustalone i sfor-
mułowane w płaszczyźnie wielospecjalistycznej*.

*Przypis autora: Okazją do bezpośredniego skonfrontowania różnych poglądów na te-
mat potrzeby ochrony najnowszych zabytków stało się Praskie Sympozjum. Poważny wkład 
naukowy wnieśli specjaliści z 11 państw Europy, biorąc w nim udział [...] pod patronatem 
UNESCO; wynikiem dyskusji była uchwalona rezolucja (Rèsolution pour la protection 
des monuments culturels du XIX et du XX siècle. Prgue, 8 Octobre de 1971).
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Antoni Szram, Zabytki i współczesność w mieście, [w:] Antoni Szram, Chodzenie po linie 
w wersji francuskiej, Łódź 1995, s. 40–44, pierwodruk: „Głos Robotniczy” 1974, nr 47

Łódź zachowała do chwili obecnej interesującą architekturę z XIX wie-
ku, klasycyzującą, historyzującą, eklektyczną, secesyjną. Drugie co do 
wielkości miasto – jest zarazem największym zespołem XIX-wiecznego 
budownictwa przemysłowego na obszarze Polski.

Pierwsze próby włączenia łódzkiej architektury i budownictwa do 
grupy chronionych dzieł najnowszej architektury pojawiły się po roku 
1960 [...]. Były to jednakże dopiero pierwsze propozycje, dalekie od do-
skonałości [...] do niedawna lekceważonej i niedocenionej architektury.

Prace mające na celu dokonania nowej oceny architektury łódzkiej, 
służba konserwatorska podjęła w połowie roku 1970. Zasadnicze kierun-
ki tej oceny to stworzenie nowego spisu zabytków architektury i budow-
nictwa [...] oraz studium historyczno-urbanistyczne miasta [...] określa-
jące perspektywicznie strefy ochrony konserwatorskiej w ogólnym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego Łodzi.

Program ochrony zabytków miasta Łodzi (zatwierdzony do realizacji 
przez Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi w 1972 r.) został przedysku-
towany przez praktyków i przedstawicieli zainteresowanych związków 
twórczych oraz zainteresowanych instytucji naukowych […]. 

Potwierdzeniem słuszności przyjętego programu działalności kon-
serwatorskiej w mieście Łodzi była zorganizowana w listopadzie 1971 r. 
Ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Pokazanie społeczeństwu zabytkowej architektury oraz zwidzenie Ło-
dzi przez historyków sztuki w ramach prac sesji dało asumpt do przewar-
tościowania dotychczasowych opinii specjalistów na temat sztuki łódz-
kiej. Dla Łodzi, być może, jest to data przełomowa. 300 historyków sztuki 
jednomyślnie zatwierdziło program konserwatorski mający na celu rato-
wanie sztuki dziewiętnastowiecznej.

Realizację nowego programu założeń konserwatorskich powinno 
zapewnić powołane od 1 stycznia 1972 roku Biuro Badań i Dokumen-
tacji Zabytków, poprzez opracowywanie dokumentacji historycznych, 
inwentaryzacyjnych i fotograficznych indywidualnych obiektów, zespo-
łów i zabytków ruchomych, gromadzenie archiwaliów do dziejów Łodzi, 
przekazy ikonograficzne, które poza cennym materiałem naukowym sta-
nowić będą eksponaty przyszłego muzeum historii miasta i serii wydaw-
nictw monograficznych, popularnych tzw. lodzianów (w przygotowaniu 
wydawnictwa dotyczące witraży łódzkich, cmentarzy, słownik artystów 
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łódzkich, zabytki archeologiczne Łodzi, architektura okresu międzywo-
jennego, katalog zabytków budownictwa przemysłowego Łodzi, archi-
tekci łódzcy D. Lande i G. Landau-Gutenteger).

Problem opieki konserwatorskiej nad zabytkami polega nie tylko na 
ochronie przed niszczącą działalnością człowieka oraz przyrody, ale rów-
nież na stworzeniu odpowiednich warunków adaptacyjnych. Wiąże się 
to ze zmianą użytkowników w wielu obiektach zabytkowych oraz wyko-
rzystania ich w nowej funkcji społecznej. [...] Dotyczy to w pierwszym 
etapie ul. Piotrkowskiej i ul. Moniuszki (nasilenie w tym rejonie placó-
wek kulturalnych i gastronomicznych), dawnego pałacu Herbsta przy ul. 
Przędzalnianej, po adaptacji muzeum wnętrz drugiej połowy XIX wieku, 
dawnego pałacu Scheiblera przy placu Zwycięstwa [...], dawnego ratu-
sza i sąsiednich kamieniczek na siedzibę muzeum historii miasta, zespołu 
„Księży Młyn” na robotniczy skansen miejski, domków dawnych tkaczy 
łódzkich na cele ekspozycyjne i turystyczne, willi secesyjnej przy ul. Wól-
czańskiej na siedzibę Biura Wystaw Artystycznych i Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych [...]. 

Jednak bez współdziałania z „własnym” aparatem wykonawczym nie 
wyobrażamy sobie realizacji podstawowych postulatów konserwator-
skich. Stąd też jedną z najpilniejszych potrzeb było powołanie Pracowni 
Konserwacji Zabytków Zakład w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 
184, powołano w marcu 1973 roku […].

Łódź wkracza obecnie w etap gwałtownej modernizacji. Ulegają 
przeobrażeniu poszczególne ulice, place, często całe fragmenty miasta. 
Zachowanie wartościowej historycznie substancji zabytkowej, wyekspo-
nowanie jej jako dokumentu rozwoju Łodzi wśród współczesnych nara-
stających elementów jej zabudowy – przyczyni się niewątpliwie do pod-
niesienia walorów turystycznych i krajobrazowych miasta.

Antoni Szram, W Paryżu gromią głównego architekta aż dudni..., [w:] Antoni Szram, Chodzenie 
po linie w wersji francuskiej, Łódź 1995, s. 52–53, pierwodruk: „Odgłosy” 1975, nr 1

Niewątpliwie nobilitacja łódzkiej architektury XIX w., a zwłaszcza histo-
ryzmu i secesji ma częściowo swoje źródło w chęci znalezienia tożsamo-
ści Łodzi – relacji pomiędzy tym, co jest zastałe – a najbardziej nowocze-
snym. Twierdzę, że z biegiem lat staną się te tendencje istotne, jeżeli 
nie naczelne w kształtowaniu architektonicznym otoczenia człowieka, 
mieszkańca rejonu placu Wolności czy placu Zwycięstwa. Może to sta-
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nowić następny krok w kierunku objaśnienia podstawowych problemów 
przebudowy śródmieścia, które wskutek niedostatecznego jeszcze dziś 
ich rozpoznania, stają się wciąż przedmiotem wielu pomyłek i zatargów.

 
Antoni Szram, U żródeł teraźniejszości, [w:] Antoni Szram, Chodzenie po linie w wersji 
francuskiej, Łódź 2005, s. 40–43, pierwodruk: „Odgłosy” 1980, nr 18

Obchody 550. rocznicy nadania praw miejskich oraz 150-lecie istnienia 
Łodzi przemysłowej znalazły w roku 1975 dobitny wyraz w decyzjach 
władz miasta, powołujących do działania od roku 1975 Muzeum Historii 
Miasta Łodzi.

Powstało muzeum mające swoją siedzibę w części pomieszczeń daw-
nego pałacu fabrykanckiego przy ulicy Ogrodowej 15 oraz dysponujące 
budynkiem przy pl. Wolności 2, położonym obok Ratusza. [...] Muzeum 
nie przejęło w spadku żadnych eksponatów czy dokumentów, umożli-
wiających pełną i natychmiastową realizację zadań. Dopiero obecnie 
zbiera się eksponaty, materiały historyczne. [...] Zdołano już zgromadzić 
bibliotekę lodzianów, sporo materiałów ikonograficznych, trochę starych 
druków, dokumentów, interesujących wycinków oraz pojedynczych eg-
zemplarzy prasy. Są to jednak zbiory szczupłe, nie dające możliwości 
organizowania ekspozycji obejmujących określone problemy społeczne, 
gospodarcze czy kulturalne. Mimo to już w okresie początkowym pro-
wadziło działalność wystawienniczą oraz kulturalno-oświatową. Wysta-
wy ukazywały teatr, film, malarstwo oraz architekturę Łodzi; odbywały 
się odczyty, spotkania autorskie. Równolegle z bieżącą działalnością mu-
zeum przeprowadziło remont i adaptacje dla potrzeb muzealnych części 
dawnych pomieszczeń biurowych, przejętych po Urzędzie Wojewódzkim 
[…]. Głównym zadaniem w najbliższym czasie będą prace przygotowaw-
cze […] do otwarcia stałej wystawy [...].

Kierując się przesłankami ogólnymi, w myśl których na czoło wysuwa 
się zagadnienie „zabezpieczenia i wykorzystania ruchomych dóbr kultury 
z terenu łódzkiego województwa miejskiego”, Muzeum Historii Miasta Ło-
dzi projektuje zastosowanie układu problemowego. Układ taki bowiem po-
zwoli na możliwie pełną ilustrację w oparciu o materiały własne i znajdu-
jące się w rozproszeniu [...] obrazujące różnorodną przeszłość historyczną 
Łodzi i jej mieszkańców. Będą to więc następujące grupy problemowe:
– Przestrzeń miasta w różnych okresach. A więc mapy [...] od czasów naj-

dawniejszych, to jest od chwili nadania praw miejskich, do chwili obecnej.
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II. 
– Ludność. Osadnictwo łódzkie oraz byt ludności napływowej, w tym 

próby pokazania stopnia zamożności imigrantów [...] oraz ich uzależ-
nienia od sytuacji kraju, np. w okresie kryzysu lat 1844–1845.

– Tworzenie się świadomości ludności wyrobniczej miasta, powstawanie 
klasy robotniczej oraz jej walka z wyzyskiem. Łączy się to z dążeniami 
niepodległościowymi, a po roku 1918 z narastającą walką klasową.

– Struktura organizacyjna miasta i jego władz oraz ich rola i znaczenie 
w kraju [...].

– Budownictwo i architektura. Zmiany zachodzące w budowie miasta 
skłaniają do zachowania śladów dawnego budownictwa, jego form 
oraz architektury. 

– Rozwój rzemiosła, a później przemysłu, handlu, transportu, komuni-
kacji. Całość tej problematyki przedstawiona będzie w rozwoju histo-
rycznym, poczynając od działalności rzemieślniczo-cechowej, poprzez 
pierwsze manufaktury i przedsiębiorstwa organizowane i czynne 
w Łodzi. – Kultura i sztuka. Będą to wystawy dotyczące literatury, 
prasy, teatru, muzyki i [...] filmu oraz twórczości plastycznej […].

Antoni Szram, Trzeba chronić tradycję, rozm. K. Frejdlich, [w:] Antoni Szram, Chodzenie po 
linie w wersji francuskiej, Łódź 1995, s. 76–85, pierwodruk: „Odgłosy” 1977, nr 5 

Zachodzi pilna potrzeba, wręcz obowiązek wobec przyszłych pokoleń, 
roztoczenia opieki nad tym, co możemy jeszcze zachować po całych 
latach zaniedbań z cennych wartości wyrosłej na tym gruncie kultury 
i tradycji łódzkiego okręgu przemysłowego. Dlatego czynimy intensyw-
ne starania o środki na zakupy lodzianów oraz powołanie działów pracy 
naukowo-badawczej, czyli o jak najszybszą organizację warsztatu nauko-
wego. Naszą ambicją jest objęcie patronatu nad działalnością kulturalną 
i oświatową w mieście, aby obok historii upowszechniać także możli-
wie najpełniejszy portret nowoczesnej Łodzi. […] już pierwsze półrocze 
funkcjonowania wielodziałowego muzeum zapisało się przede wszystkim 
systematyzacją stanu badań i dokumentacji wiedzy o Łodzi jej folklorze, 
przeobrażeniach i przemianach. [...] Potrzeba robienia wystaw oraz po-
głębionych badań wydała nam się konieczna […] po Ulicy Piotrkowskiej 
mieliśmy szereg innych i myślę interesujących. Dość wspomnieć zresztą 
ekspozycję Łódzkie Premiery Teatralne w latach 1945–1975, którą 
zaprezentowaliśmy miasto jako ośrodek kultury teatralnej, dostarczając 
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jednocześnie pożywkę pisarzom, ponieważ wernisaż połączony był jedno-
cześnie z „Balem aktora”, a więc z imprezą, która czyni muzeum żywym, 
współczesnym. [...] Współczesne muzeum powinno nie tylko odbijać au-
tentyczne życie, ale także tętnić jego rytmem. Wtedy nie będziemy musieli 
troszczyć się o zwiedzających, na brak których specjalnie nie narzekamy. 
Dość przypomnieć wystawy […] Ochrona zabytków Łodzi, Z dziejów 
łódzkich księgozbiorów, Pejzaż łódzki, Sto lat śpiewactwa łódzkiego.

[…] wystawy dokumentują łódzkie inicjatywy, osiągnięcia i problemy. 
Ułatwiają nam także nawiązanie kontaktów z instytucjami, kolekcjone-
rami, ze środowiskiem naukowym. Podczas takich działań ujawniają się 
często cenne eksponaty, które następnie zakupione lub darowane, będą 
wykorzystane przy zorganizowaniu stałej wystawy dziejów Łodzi.

[...] Muzeum zakupiło lub z przekazów i darowizn szereg cennych 
eksponatów, których wartość dawno przekroczyła milion złotych. Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki dało nam dotację na zakup muzealiów związa-
nych ze sztuką filmową, a tego w przeszłości Łodzi naprawdę nie brak. 
Mamy zresztą ambicję stać się centralnym muzeum kinematografii, może 
dlatego, że w naszym gmachu ma siedzibę Zespół Realizatorów Filmo-
wych „Profil”. W zasięgu naszej uwagi jest także sztuka telewizyjna, co 
udokumentowaliśmy wystawą poświęconą historii łódzkiego ośrodka 
telewizyjnego. Na początek wespół z „Semaforem” zrobiliśmy wystawę 
zasłużonego artysty kinematografii Zenona Wasilewskiego.

[…] już niedługo otworzymy ekspozycję stałą. Specjalistyczne scena-
riusze działowe do stałej wystawy są juz gotowe, opracowali je pracownicy 
Muzeum oraz specjaliści łódzkiego ośrodka naukowego. Przewidujemy, że 
otwarcie wystawy nastąpi jeszcze w bieżącym roku w wyremontowanych 
pomieszczeniach podziemi pałacu oraz w salach na pierwszym piętrze. 

[...] Chciałbym więc powiedzieć nie tylko o planach, ale także o na-
szych dokonaniach. Już rozpoczęliśmy cykl wystaw wybitnych architek-
tów poświęconych budowie „drugiej Łodzi”. Wzbogaćmy tę listę o takie 
realizacje jak Łódzcy olimpijczycy – Paryż 1924 – Montreal 1976, Re-
wolucja październikowa w obiektywie Jana Skarbka Malczewskiego, 
[...] Łódź filmowa. Planujemy także wystawy Świat dziecka, Konstanty 
Mackiewicz – życie i dzieło, wreszcie Dawne instrumenty muzyczne 
[…]. Pamiętamy wciąż o potrzebie dalszej adaptacji remizy strażackiej, 
gdzie moglibyśmy stale eksponować historię pożarnictwa łódzkiego oraz 
dzieje największych w Łodzi Zakładów Bawełnianych im. Obrońców Po-
koju. Przewidujemy także szybkie odremontowanie pałacu przy placu 
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Zwycięstwa 2, gdzie chcielibyśmy ulokować Ogólnopolski Ośrodek Kul-
tury Teatralnej i Filmowej przy współpracy pobliskiej szkoły filmowej. 
Wreszcie samo osiedle fabryczne „Księży Młyn”, które traktujemy jako 
skansen kultury robotniczej. Umieszczona tam ekspozycja będzie pre-
zentowała domy i wyposażenie mieszkań robotniczych, oświatę, naukę, 
obyczaj i folklor różnych warstw miejskich, poczynając od początków 
Łodzi przemysłowej aż po rok 1939. Założeniem ogólnym jest adaptacja 
obiektów położonych w rejonie „Księżego Młyna” do wypełnienia funk-
cji skansenu przy ciągłym użytkowaniu osady fabrycznej w ramach Wi-
dzewskiego Centrum Kultury. Zabytkowy park Źródliska będzie terenem 
rekreacji oraz miejscem galerii rzeźby współczesnej.

Antoni Szram, Pałac Scheiblera i jego nowy użytkownik – Muzeum, „Ziemia Łódzka” 1998, 
nr 3, s. 26–27

Studium konserwatorskie genezy form przestrzen nych miasta – prawie 
nieznane, dotąd rzadko wykorzy stywane w programie zajęć urbanistów 
łódzkich przy opracowywaniu planów zagospodarowywania miasta – to 
„studium historyczno-urbanistyczne” zostało opra cowane na zlecenie Kon-
serwatora Zabytków Miasta Łodzi, zaś wnioski opublikowane w Dzienniku 
Urzę dowym nr 1 Rady Narodowej M. Łodzi z dnia 30 stycz nia 1971 roku. 
Na dzisiejsze czasy potrzeba opracować „studium prywatyzacji lub repry-
watyzacji”, które sta nowić będzie dobry punkt wyjścia przy kierowaniu 
nową fazą rozwoju Łodzi. Powstanie Muzeum Kinematografii […] świad-
czy, że próba łódzka – „uzabytkowienia” w 1971 roku całego zespołu bu-
downictwa przemysło wego XIX wieku miała przebieg pomyślny”. W ruchu 
awangardowym sztuki sprzyjały temu oczywiście fak ty. Konserwator Za-
bytków m. Łodzi w latach 70. świadomie wypowiadał swoją naukę (ochro-
na dziedzic twa kulturalnego) przez działanie o znaczeniu symbolicz nym. 
Działanie, które w rzeczywistości stało się przyczyn kiem do wykładni na-
tury (krajobraz), sztuki (architektura) – techniki (przemysł włókienniczy 
i filmowy)”. Centralne Muzeum Włókiennictwa potwierdza kul turową 
oryginalność, zajmę się więc bardziej rzeczowym wyjaśnieniem organiza-
cji muzeum filmu polskiego, za topionym w zieleni skansenu miejskiego, 
w parku Źró dliska na Księżym Młynie w Łodzi.

Ogólna charakterystyka planu studialnego dla progra mu użytkowego 
Muzeum Kinematografii (autorzy: prof. Jerzy Derkowski i arch. M. Wa-
chowicz, 1986 rok).
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Problem zachowania wartości zespołu urbanistyczne go i zieleni par-
ku Źródliska został potraktowany podob nie jak zabytki kultury material-
nej, bowiem wymaga este tycznych przekształceń środowisko przemysło-
we, zgodnie z wolą człowieka, aby wywierać wpływ na jego świadomość.

Zespół urbanistyczny parku Zródliska, wyróżniają cy się zgrupowa-
niem ogólnomiejskich funkcji usługowych, skalą i sposobem zabytko-
wej zabudowy zajmuje część miasta ograniczoną ulicami: Piłsudskiego 
– Przę dzalnianą – Fabryczną – Targową. Powierzchnia tak określonego 
muzeum-forum (programu kulturalnego Widzewskiego Centrum Sztu-
ki) wynosi około 17 mor gów i 154 pręty kwadratowe powierzchni (wg 
stanu z roku 1855, okolice Wodnego Rynku). Podstawowym elemen-
tem obszaru objętego planem szczegółowym jest historycznie kształ-
towana „jurydy ka” Scheiblera (głównie wzdłuż Wodnego Rynku, obec-
nie plac Zwycięstwa), wymagająca współczesnego i za sadniczego roz-
winięcia przestrzennego i programowego. Przy tym zabytkowy zespół 
architektoniczno-urbani styczny Źródliska, o szczególnej dla miasta war-
tości kul turowej należy traktować jako element, który może być pod-
dany tylko ograniczonym przeobrażeniom. Na tym obszarze (od fabryki 
Scheiblera) występują – bocznice, pawilony magazynowe cechujące się 
złym stanem tech nicznym i użytkowym, pałac i unikatowy park. Istnie-
jąca zabudowa jest możliwa do adaptacji tylko w naj bardziej wartościo-
wej części obiektów. Dzięki możliwości rozeznania warunków realizacyj-
nych uściślano zakres rewaloryzacji zespołu pałacowego z wykonaniem 
do roku 1995, w 100-lecie powstania fil mu. Zamierzenia tego okresu 
prowadzą do osiągnięcia społecznego i przestrzennego efektu relacji 
przekształceń powierzchniowych, związanego z zakończeniem już roz-
poczętych działań remontowych pałacu, wozowni i daw nej stajni, oraz 
dalszymi zmianami w zakresie rozbudo wy przyłącza do elektrociepłowni, 
tj. zmniejszenia uciążliwego lokalnego ogrzewania i budowy modelowe-
go układu powiązań komunikacyjnych – tras turystycznych. Po roku 1995 
do 2005 nastąpią dalsze realizacje (sale ekspozycyjne, kinowa, magazyny, 
restauracja, recepcja), które pozwolą na uzyskanie zasadniczych zmian 
strukturalnych Muzeum Kinematografii. Co osiągnięto w projekcie planu 
szczegółowego?

W niedalekiej przyszłości zachowanie walorów funk cjonalnych łódz-
kiego centrum filmowego i terenów kra jobrazowo-turystycznych Widze-
wa, trudnych do uzyskania przy innych założeniach. Bardzo korzystny 
w czasie rozkład wyburzeń – przesunięcie poważnej czę ści wyburzeń 
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do II-go okresu realizacji, po 1995 roku i zarazem modelową rewalory-
zację zespołu rezydencjo nalno-przemysłowego końca XIX wieku, która 
zachwy ca perspektywicznością projektów. I oto maksimum efek tów spo-
łecznych i przestrzennych wyrażających się ekologicznymi powiązania-
mi w krajobrazie historycznym i kompozycji urbanistycznej w lokalnej 
tradycji budow nictwa i modernizacji śródmieścia. A zatem mniejszym 
zagrożeniem zniszczeń kwartałów miejskich bałaganem przestrzennym 
„pustostanów” przemysłowych, przy większej możliwości ochrony dzie-
dzictwa kulturalnego i tożsamości miasta. […] 

Historia architektury dzielnicy „Księży Młyn” i par ku Źródliska łączy 
się przecież najbardziej z historią re wolucji przemysłowej Europy, cza-
sem utrwalonym w znaku elektryczności, wieży Eiffla (1889) i rucho-
mych fotografii. Podstawą do sprecyzowania szczegó łowych założeń 
planu zagospodarowania przestrzeni było określenie skali przekształceń 
zespołu fabryczne go w realizacji do przewidywanego rozwoju programu 
usługowego Muzeum Kinematografii. W strukturze Ło dzi wzrośnie zna-
czenie dzielnicy Widzewa, głównie w jej podstawowej funkcji usługowo-
-turystycznej. W projek cie kompleksowym prof. Derkowskiego należało 
więc zapewnić docelowo możliwość postępującej rozbudowy fundacji 
muzeum filmu w miarę pojawienia się potrzeb kulturalnych i warunków 
ich urzeczywistnienia. Wyni ki wszystkich projektowych analiz stano-
wią podstawę rozwiązań programowych i adaptacyjnych „burżuazyj nej 
metropolii”, których cechą jest budowanie ram pro cesu inwestycyjnego 
w latach 1995–2005.

Film, to gatunek „zgęszczonej”, czyli z wielką wyrazi stością zaryso-
wanej sztuki, czynnikiem sprawczym są tu efekty wizualne i dźwiękowe: 
obraz, ruch, aktor i głos, kolor i animacja. „Można by powiedzieć (gło-
sił pochwałę filmu Erwin Panofsky), że film powołany do życia wspól-
nym trudem – przy czym wysiłek wszystkich współpra cowników osiąga 
w dziele ten sam stopień trwałości – jest współczesnym ekwiwalentem 
średniowiecznej katedry. Rola producenta odpowiada tu mniej więcej 
roli biskupa czy arcybiskupa, rola reżysera – roli głównego architekta, 
a scenarzystów porównać można do doradców schola stycznych, którzy 
ustalają program ikonograficzny dzie ła. Co zaś do aktorów, operatora, 
montażystów, dźwię kowca, charakteryzatora i innych techników – to ich 
wysiłek porównać można do pracy rzeźbiarzy, witraży stów, brązowników, 
wykwalifikowanych murarzy, cieśli aż po kamieniarzy i stolarzy; to zna-
czy tych wszystkich, którzy nadają dziełu jego fizyczny kształt. Wska-
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zówki Pa nofsky’ego w zakresie „imiennictwa muzy”, nazewnic twa filmu 
dotyczą „stylu i tworzywa w filmie”. „Magia kina”, magia filmu (rucho-
mego obrazu) po lega na tym, że w różnych sytuacjach może ono być 
czymś innym: ruchomymi fotografiami, zapisem dźwię ku, teatrem, roz-
rywką, notatnikiem, albumem, rodzajem archiwum, dokumentem publi-
cystycznym wydarzenia lub procesu, świadectwem tożsamości artysty, 
źródłem obrazu natury, wreszcie suwerennym dziełem sztuki. Przyczyny 
powstawania dzieł filmowych, określanych mianem sztuki, bywają różno-
rodne. Zawsze motywem podjęcia takiej twórczości bywa przekonanie, 
że realiza cja filmu, którego poznanie stało się naszym udziałem przynosi 
jakąś ważną prawdę: „czy to się nam podoba czy nie, kino – bardziej 
niż jakakolwiek siła” – mówiąc słowami Panofsky’ego – „(...) ukształto-
wało opinie, smak, język, stroje, zachowanie, a nawet fizyczny wygląd 
pu bliczności, obejmującej ponad 60 proc. ludności ziemi. Gdyby prawo 
zmusiło wszystkich poważnych poetów li rycznych, kompozytorów, ma-
larzy, rzeźbiarzy do zanie chania swej działalności – uświadomiłaby to 
sobie nie wielka cześć szerokiej publiczności, a żałowałaby tego jeszcze 
mniejsza cząstka. Lecz gdyby to samo stało się z kinem, konsekwencje 
społeczne byłyby katastrofalne”. Architekturę Łodzi XIX wieku z powo-
du jej „lo kalnej banalności” łatwo się lekceważy i zapomina; ale mogą 
być prezentowane różne spojrzenia na two rzone MIEJSCE, sanktuarium 
filmu („Oko człowie ka”) – zjawisko kulturalne o szerokim zasięgu – gdzie 
wszystkie w czasie „myśli i uczucia ludzkie mogą stać się widzialne”, wi-
dzialne w przestrzeni Muzeum Ki nematografii w obszarze przestrzennej 
rozciągło ści parku Źródliska.

Antoni Szram, Inicjatywy budowlane I.K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego 
łódzkiego przemysłowca, Łódź: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Łodzi, 1998, s. 108–112

Wcieleniem Lodzermenscha stali się dwaj ludzie: Karol Scheibler i Izrael 
Poznański; pozostający – co może się wydawać nieprawdopodobne – we 
wzajemnych stosunkach zawsze poprawni; przez pewien czas, budowy 
cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego – niemal zaprzyjaź-
nieni. Przypomnę tutaj jeden z bardziej wyrazistych obrazków tej „przy-
jaźni”. W 1880 r. Scheibler, Poznański i inni ze „sfer przemysłowych”  
Łodzi, pragnąc dać wyraz swej czołobitności i oddania dla cara, ufundo-
wali Szkole Przygotowawczej klasę czwartą i zwrócili się do cara Alek-
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sandra II z prośbą o zezwolenie nadania jej miana Szkoły Aleksandrow-
skiej, dla uczczenia 25. rocznicy wstąpienia cara na tron. Oczywiście, 
car Aleksander II „łaskawie” udzieli swego zezwolenia. Losy i kariery 
obu wymienionych przemysłowców ukształtowały się zgodnie z reguła-
mi ustalonymi w dobie rewolucji przemysłowej; przy czym o tytule do 
fortuny Izraela Poznańskiego rozstrzygającymi były pracowitość, ambi-
cja, bezwzględność, religijność, odwaga, ofiarność; a kolejnymi etapami 
życia: kupiectwo i handel, manufaktura, budowa fabryki, domu, kamie-
nic, pałacu, rezydencji, domów robotniczych, szkoły, szpitala i fundacje 
sakralne – jego stosunek do gminy żydowskiej, robotników, mieszkańców 
Łodzi. Ostatecznie obaj – połączeni na cmentarzach łódzkich – uzyskali 
rangę pionierów łódzkiego przemysłu („Pioniere der Lodzer Industrie”). 
Bliższe wejrzenie w dzieje i sławę pośmiertną obu przemysłowców ujaw-
nia wszelako znaczne różnice, które każą ustawić ich na pozycjach anta-
gonistycznych, aby użyć słów autora „Łodzi spółczesnej” – „przeciw nicy 
religijni: luteranin i starozakonny”. […] 

Awans ekonomiczny i społeczny łódzkiej burżuazji to interesujący 
przykład kapitalnej szansy zbudowania nowoczesnego miasta (wielka 
koncentracja produkcji, inwestycji i ludzi) – utraconej jeszcze za życia 
Geyera, Grohmana, Scheiblera, Heinzla i Poznańskiego. Staje się to wi-
doczne w relacji istniejących projektów i realizacjach dokonanych przez 
czołowych inżynierów i architektów, które są odpowiedzią na nowo-
czesne zamówienia. Dotyczy to przede wszystkim urbanistyki i budow-
nictwa, Interesująco przedstawia się problem organizacji przestrzeni 
przeznaczonej na potrzeby produkcji przemysłowej, problem rozmieszc-
zenia ludności w warunkach jak najbardziej korzystnych dla rozwoju 
przemysłu – fabryka jako „metropolia pracy”. I w tym przypadku śro-
dowisko łódzkie stanowiło rozległe i bardzo fascynujące pole penetrac-
ji naukowej. […]  Architekci porzucają często materiały naturalne na 
rzecz materiałów sztucznych, artefaktów przenikniętych w samej swej 
fakturze (beton, żeliwo, stal) intencjami i treściami. Rzeczywistość, jej 
obraz, ukształtowały się w koniunkturze bawełny w życiu codziennym, 
na który posiadał przede wszystkim wpływ zespół stereotypów, pers-
pektyw i bogactwo, za pomocą których zaznaczył Izrael Poznański swój 
ślad w sposobie budowania. I w tym właśnie jest Poznański typowym 
reprezentantem coraz bardziej usamodzielniającej się burżuazji, którą 
charakteryzuje szczególny snobizm klasy społecznej bez przeszłości, 
w wielu przypadkach naśladujących arystokrację. W sensie ścisłym, 
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zwrócić wypada uwagę, że poglądy Poznańskiego, jego poznanie es-
tetyczne zawiera wiele momentów aposteriorycznych. Fabryka jako 
forma przynależy do pewnego nurtu racjonalistycznego, do obszaru 
budownictwa manufakturowego w XVIII i XIX w. intensywnie ożywio-
nego w Królestwie. Inicjatywy budowlane I.K. Poznańskiego nie są 
pastiszem architektury przemysłowej Anglii czy Niemiec, rezydencji 
lub willi włoskiej, zabawą projektancką architekta i udawaniem. Są co 
najwyżej aluzją, czyli mniej lub bardziej swobodnym igraniem z trady-
cją; styl identyfikuje tu pozycję społeczną burżuazji łódzkiej. Urban-
istyka zakładów i budownictwo przemysłowe Łodzi jest kontynuacją 
i nawiązaniem do żywej idei rewolucji technicznej i cywilizacyjnej XIX 
w. Rozumienie i zaufanie, jakie żywią wobec siebie samych architekci 
(poza Majewskim i Brukalskim, ci najbardziej czynni to absolwenci In-
stytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu) i przemysłowiec, polega 
natomiast na stosunku do tradycji i technicyzacji – do nowoczesności 
– umotywowanej nie tyle estetycznie, co ideologicznie i politycznie. 
Tego rodzaju skutki (architektura przemysłowa) nie tylko sygnalizuje 
romantyzm rewolucji przemysłowej, są zawsze czymś więcej niż tylko 
wiedzą politechniczną; oznaczają głębokie związki oddziaływania tal-
entu, umiejętności i wiedzy twórców środowiska, odpowiadającego po-
trzebom kulturalnym i materialnym każdej jednostki. Nowa tendencja 
uwydatnia się najbardziej uderzająco po roku 1890 i w tym, że łączą 
się z miastem spadkobiercy nauki uczelni inżynierskich, i że zajmują 
się zawodowo sprawami urbanistycznymi Łodzi. Kwalifikacje politech-
niczne uchodzą za oczywiste warunki kariery architektów, a wpływy 
w środowisku burżuazji są nieraz nagrodą za zasługi projektowe i in-
żyniersko-budowlane. Należałoby sobie uświadomić, że rozpatrywane 
przykłady charakteryzuje postępowa myśl architektoniczna, która 
wyraża się m.in. w stosowaniu żelaza w konstrukcji budynków fabry-
cznych, betonu w budownictwie. Prześledzenie tego przykładu wska-
zuje na zmianę tradycyjnego sposobu myślenia, przybierającego na sile 
przez cały XIX w. To rodzaj walki o nowatorstwo budowania między 
nowym typem inżyniera-konstruktora a architektem-artystą (problem 
„prawdy” i „kłamstwa” materiału fasady, elewacje budynków, ogrody). 
[…] Na terenie Łodzi istnieje zwarta grupa identycznych budowli: ce-
glanych „czerwonych zamków”, czyli fabryk i obszernych rezydencji 
i willi przemysłowców. Budowle te, wykształcone na wzorach architek-
tury petersburskiej i wznoszone w różnych „stylach”, co bezpośrednio 



Wybór z pism | 351

łączy się z zasadą architecture parlante, powstały w latach 1870–1914 
i były wykonane przez twórców o petersburskim rodowodzie artysty-
cznym, stosującym różne formy detalu sztukatorskiego. Można przy-
puszczać, iż wzorem tutejszych obiektów pałacowych była po części 
rezydencja magnacka, ale model ten uległ istotnej przemianie. Kon-
cepcje architektury „łódzkiej” łączą się w konsekwencji ze specyficzną 
manierą artystyczną każdorazowo realizowaną i modyfikowaną przez 
różnych wykonawców (dobitnym przykładem są projekty i realizacje 
architekta Hilarego Majewskiego), egzystującą na zasadzie odpowiada-
nia gustom tutejszych „magnatów” – przemysłowców, a ukształtowaną 
pod wpływem nowej ideologii burżuazji miasta Łodzi w XIX w. To, co 
zostało powiedziane, prowadzi nas do wniosku, że życie i działalność 
Izraela Poznańskiego spełnia pierwsze kryterium mecenatu przemy-
słowca: było twórcze. Czy spełnia również warunek drugi: zdolność 
zróżnicowania inicjatywy lub zdolność kreacyjną architektury miasta, 
kiedy została ona zakłócona? Wydaje się to oczywiste samo przez się, 
jako że mecenat Poznańskiego był ograniczony jego spojrzeniem ści-
śle inwestorskim na dzieło sztuki. Szukał on w sztuce – architekturze 
poparcia dydaktyki celów ideologicznych, a sprzężenie zwrotne stało 
się pojęciem równie propagandowym dla przemysłowca i architekta, 
co dla inżyniera i robotnika. Nie zmienia to jednak faktu, że jest rzeczą 
sporną, czy sam umiał ocenić dzieło sztuki, architekturę ze względu na 
jej walory estetyczne. Źródła nie pozostawiły nam pod tym względem 
jednoznacznie jasnej odpowiedzi. Poznański nie organizował z artysta-
mi żadnych spotkań i salonów, a swoje konkretne zamówienie, swoje 
zdanie formułował lapidarnie, gdy zamawiał nową tkaninę lub oglą-
dał zamówiony projekt przędzalni. Dosadnie ocenił to akademik Hilary  
Majewski, pisząc w notatce nadzoru budowlanego, że uwagi Poznańskie-
go o budowlach były „uwagami kupca a nie znawcy”. Inaczej natomiast 
ujmowały ten temat różne druki reklamowe firmy, dowodzące, że „prezes 
Poznański miał niemałą umiejętność oceny architektury nie tylko z punk-
tu widzenia jej wartości użytkowych”. Otóż starając się wyważyć sąd 
o stosunku Poznańskiego do sztuki, do architektury, stwierdzić trzeba, 
że przede wszystkim był to kapitalista (kupiec-przemysłowiec), dla któ-
rego w miarę jak jego działanie uległo rozszerzeniu i intensyfikacji – naj-
ważniejszą była funkcja propagandowa dzieła sztuki; wręcz przekraczała 
własne działanie kompensujące. Jesteśmy świadkami humanizacji środo-
wiska miejskiego, sakralizacji klasowej, nowych ról społecznych. 
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Antoni Szram, Nie tylko „Bykowi chwała”. Mistrz filmu o sztuce, „Kronika Miasta Łodzi” 2006, 
nr 4.

Dobrze znany polskiej publiczności reżyser Andrzej Papuziński dał dowo-
dy pracowitości. Ilość nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodo-
wych festiwalach filmowych odpowiada ilości lat jakie minęły od debiu-
tu. Reżyser ten porusza się zawsze w obrębie różnych dziedzin sztuki, 
traktując tę problematykę raczej dość szeroko. Jednak najlepsze do-
świadczenia ekranowe zdobył podejmując tematykę plastyczną. W gro-
nie twórców uprawiających gatunek zwany filmem o sztuce Andrzej 
Papuziński ma wyjątkowo ważne osiągnięcia. Obok takich reżyserów 
jak Kazimierz Mucha, Konstanty Gordon, Zbigniew Bochenek, Bogdan 
Mościcki, Jarosław Brzozowski, Stanisław Grabowski, wniósł swój szcze-
gólny i osobliwy wkład w tworzenie nowej formy interpretowania dzieł 
plastycznych. Zastosował nowe formy łączenia wątków obrazu dokonu-
jąc równocześnie ich interesujących transformacji. Tak eksperymentując 
z formą społecznej ekspansji, otworzył nowe rejony dla filmu o sztuce. 
Andrzej Papuziński jest w tym gatunku sztuki filmowej twórcą wyjątko-
wo indywidualnym i ciągle poszukującym nowych sposobów „uatrakcyj-
nienia” spotkań widza kinowego ze sztuką i jej twórcą, idąc w kierunku 
stosowania metody ukazującej wewnętrzny świat artysty. Przy pomocy 
tej metody takie zjawiska sztuki jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, 
konserwatorstwo, muzyka, czy też zanikające już rzemiosła artystyczne 
stają się dla widza bliskie, a przede wszystkim silnie oddziałują na niego 
emocjonalnie. Papuziński nie jest operatorem chłodnej cyfrowej kamery 
przesuwającym bystre oko po fakturze dzieła sztuki, obrazu, ukazującym 
widzowi poszczególne części całości. Nie jest również werbalnym infor-
matorem wypełniającym lukę informacyjną o dziele, kierunku, rodzaju, 
stylu przedstawianej sztuki przy pomocy filmowego kadru. Nie jest też 
ilustratorem „serialistą”... Jest na pewno wykwintnym reżyserem uwa-
żającym się za architekta obrazu. Wykorzystanie przez Papuzińskiego 
szansy oddziaływania społecznego gatunku filmowego, jakim jest film 
o sztuce, zdaje się polegać na budzeniu u widza emocjonalnych przeżyć. 
U innych reżyserów tego gatunku stosowana konwencja sprowadza się 
do prezentacji dzieła czy też jego fragmentu. U Papuzińskiego jest to 
tworzenie nowej interpretacji zjawiska historii sztuki. Tym zjawiskiem 
jest jednostkowe dzieło oraz jego twórca. Człowiek- twórca to jego obse-
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sje i gry ze światem, ale też zamknięcie się w świecie prac. Bo twórczość 
to bezwzględna przynależność artysty do świata powstałego z obrazów, 
rzeźb, grafik, ceramiki itp. Filmy Papuzińskiego są rodzajem dokumentu 
przeplatanego inscenizacją podporządkowaną prezentowanej sylwetce 
artysty. Sukcesy reżysera zaczęły się w latach 70. XX wieku dzięki ta-
kiemu skonstruowaniu fabularnej interpretacji twórczości artystycznej, 
aby podkreślała ona głównie osobowość twórcy. Bogactwo scenografii 
– prawdziwa rekwizytornia – wsparta obfitymi efektami dźwiękowymi 
oraz bogata plastyka obrazu, tworzą z prezentowanej materii oryginal-
ną historyczno-filmową inscenizację. Andrzej Papuziński realizuje film 
o sztuce niejako na zasadzie podwójnej kreacji materii. Na oczach widza 
dokonuje się proces przetwarzania – widzianej oczami twórcy – subiek-
tywnej rzeczywistości. Papuziński w swoich filmach odchodzi od mode-
lu ikonograficznej prezentacji dzieł, składających się na całość dorobku 
artysty. Wykorzystuje natomiast w pełni kreacyjną stronę obrazu filmo-
wego potwierdzając prawdę, że nie istnieje dzieło sztuki w oderwaniu 
od jego twórcy. Są to bowiem zawsze elementy jednej całości. Najważ-
niejszą cechą twórczości tego reżysera jest umiejętność wykorzystania 
wszystkich dostępnych środków, którymi posługuje się język filmu tak, 
aby pokazując dzieło portretowanego artysty, wydobyć świat jego we-
wnętrznych przeżyć. Jako autor scenariusza i reżyser Andrzej Papuziński 
nie tyle chce opowiadać o twórczości, co raczej mówić, jak ją rozumie. 
Chciałoby się powiedzieć, że jest jednym ze zwykłych odbiorców – wi-
dzów. Ma jednak tę przewagę nad innymi widzami, że może opowiadać 
o sztuce przy pomocy filmu z delikatnie sugerowaną frekwencją zdarzeń.

Andrzej Papuziński zaistniał w świecie filmu stosunkowo późno. Naj-
pierw ukończył studia architektoniczne i związki z tym zawodem utrzy-
muje do dziś. Już jako architekt skończył szkołę filmową a owocem tego 
doświadczenia był debiut w Wytwórni Filmów Oświatowych w roku 
1966. Miał wtedy już 34 lata i nie należał do najmłodszego pokolenia 
filmowców. Tym debiutem wyraźnie zaznaczyła się „obecność” nowego 
reżysera wśród grona specjalistów od filmu o sztuce. Za film Stradivari 
66 reżyser otrzymał „Brązowego Lajkonika” na VIII Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie i „Srebrnego Gołębia” 
na festiwalu w Lipsku. Portret filmowy krakowskiego mistrza lutniczego 
Piotra Kubasa, choć trwał tylko 11 minut został przez wszystkich zauwa-
żony. Nagrodzono więc debiut, a tak tryumfalne wejście w krąg twórców 
filmowych nie zdarza się często. Pięć lat później, w roku 1971, kiedy 
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zrealizował swój najwybitniejszy film – Bykowi chwała – ujawnił się cały 
ogrom możliwości Papuzińskiego. Był to jeden z największych sukcesów 
w dokonaniach reżysera i w historii łódzkiej WFO. Obraz zdobył 11 zna-
czących nagród, z tego większość na festiwalach międzynarodowych. 
Najważniejsze z nich to: „Srebrny Lajkonik” (F.F.K. Kraków 1971 r.), 
Srebrny Miquelli (Bilbao 1971 r.), I nagroda Przeglądu Filmów o Sztuce 
(Zakopane), I nagroda Muzealnego Przeglądu Filmów (Kielce 1972 r.), 
Grand Prix – Międzynarodowy Festiwal Filmów o Sztuce (Paryż 1972 
r.) oraz wyróżnienia i inne nagrody podczas przeglądów w Cork, Asolo, 
Wenecji, Melbourne. Film stał się wydarzeniem, które historycy traktują 
jako przełom w poszukiwaniu nowej formy filmu o sztuce. 

Na czym polegał sukces i chwała Papuzińskiego? Film ten nie powstał 
w sposób tradycyjny. Reżyser nie wdawał się w odwieczne dyskusje, czy 
filmowiec ma czy nie ma prawa do własnej interpretacji dorobku arty-
sty plastyka, Papuziński stworzył filmową, błyszczącą dowcipem, ironią 
i inteligencją, chwalebną wizję twórczości plastycznej Franciszka Staro-
wieyskiego – grafika, rysownika i sceno grafa, używającego czasem pro-
wokacyjnego pseudonimu Jan Byk. Autorzy filmu niejako okiem bada-
cza starali się wniknąć w świat wyobraźni tego artysty, będącej źródłem 
jego oryginalnej i ekscentrycznej twórczości. W efekcie staje się tak, że 
nie tylko Papuziński tworzy swój film, co pozwala, aby była to płynna, 
wspólna wizja Papuzińskiego, Starowieyskiego i operatora Stanisława 
Śliskowskiego. Bo autor zdjęć pokazał tu swój kunszt, tworząc znakomite 
zdjęcia i to bez udziału skomplikowanych urządzeń kopiujących. Włodzi-
mierz Wierzba na łamach czasopisma „Kamera” (8/1971) napisał: „Czy 
Starowieyski miał szczęście do Papuzińskiego, czy też odwrotnie, faktem 
jest, że zetknięcie się i współpraca obu indywidualności reżysera i artysty 
stworzyły film – jeden z najlepszych na pewno z dziedziny współczesnej 
plastyki. Film świetny w trafności uchwycenia klimatu osobowości twór-
czej bohatera: Franciszka Staro wieyskiego”.

Reżyser urodził się w 1932 r. w Warszawie. Najpierw ukończył studia 
architektoniczne w Politechnice Warszawskiej, potem Państwową Wyż-
szą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi. W latach 1957–1964 zrealizował 
dla placówek Polskiej Akademii Nauk szereg specjalistycznych filmów 
naukowych z zakresu medycyny i radiologii. W 1966 r. zadebiutował 
w Wytwórni Filmów Oświatowych filmem pt. Stradivari 66. Pracował 
też jednocześnie jako operator – tak zrealizował, w 1967 r. we Francji 
dwa reportaże telewizyjne pt. Zegary z Besançon i Ekspansja języka 
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francuskiego. Jako najlepszy filmowiec Wytwórni Filmów Oświatowych 
w jej historii, zdobył rekordową ilość nagród krajowych i zagranicznych 
na licznych festiwalach i przeglądach, m.in. w Bilbao, Cork, Melbourne, 
Nyon, Paryżu, Krakowie, Zakopanem. Przed najważniejszym w dorobku 
artysty filmem Bykowi chwała, były i inne dosyć oryginalne obrazy, jak 
Spojrzenie na plakat, Wyspa małego człowieka, Con moto ma canta-
bile. Także budziły zainteresowanie pod względem formalnym i zdoby-
wały nagrody, ale w porównaniu z wyjątkowością Bykowi chwała pozo-
stały dziś w cieniu.

W innym ciekawie skonstruowanym filmie Kronika fabryki fajansu, 
pokazującym poszczególne etapy technologii powstawania fajansowych 
naczyń w starej, zabytkowej fabryce we Włocławku, Papuziński dał się 
ponieść pasji publicystycznej, kończąc film sekwencją interwencyjną. 
Oto wielki spychacz niszczy tysiące wypalonych naczyń. Tym symbo-
licznym wydarzeniem chciał stanąć w rzędzie obroń ców starej fabryki, 
której groziła likwidacja w 1975 r. Autorem zdjęć był sam Zbigniew Ryb-
czyński. Batalia o fabrykę (Nagroda Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków) została wygrana. 

Jednak po latach charakter interwencyjny filmu zubożył jego walory po-
znawcze, bo film stracił swoją aktualność. Następnym filmem, który wzbu-
dził wiele emocji, był Brzuch – rzecz o twórczości Tadeusza Brzozowskiego, 
wyprodukowany w 1979 r., ze zdjęciami Jacka Zygadło, Stanisława Śliskow-
skiego i Ryszarda Gajewskiego. Film ten zdecydowanie podzielił wielbicieli 
twórczości Papuzińskiego. Zastosowana forma, będąca także wynikiem su-
gestii Brzozowskiego oraz osobliwa projekcja zjawisk i wydarzeń była pro-
pozycją wychodzącą jeszcze dalej niż w filmie o Starowieyskim.

Niektórzy uważali, że reżyser poszedł za daleko, bo film nie dał szansy 
widzowi zrozumieć do końca idei takiego pokazania bohatera – znanego 
malarza i wielkiej indywidualności artystycznej jakim był Tadeusz Brzo-
zowski. Mimo owych kontrowersji Brzuch zdobył „Srebrnego Pegaza” na 
Przeglądzie Filmów o Sztuce w Zakopanem w 1980 r.

Kolejny film to Dzwon, zrealizowany w cyklu Z tradycji rzemiosł 
i sztuki ludowej. Jest to jakby oddech po poprzednich poszukiwaniach. 
Widoczne też są ślady doświadczeń z Kroniki fabryki fajansu. Tu też 
bardzo pięknie reżyser pokazuje proces odlewania dzwonu w starej pra-
cowni ludwisarskiej Edwarda Felczyńskiego w Przemyślu. Tym razem 
rzadka dziś technologia odlewania dzwonów pozwoliła Papuzińskiemu 
zbudować spójną atmosferę odpowiadającą ekranowej akcji.
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Na początku lat osiemdziesiątych Andrzej Papuziński zainteresował 
się historią Panoramy Racławickiej. WFO podjęła się produkcji cyklu 
filmów na temat tego gigantycznego obrazu,

Powierzając Papuzińskiemu ich realizację. Reżyser potraktował to po 
trosze jak ćwiczenia stylistyczne. Pierwszy film cyklu nosi tytuł Pole bitew-
ne i jest jakby początkiem serii: pokazuje historyczne materiały z czasów 
lwowskich, drogę Panoramy do Wrocławia, jak również pierwsze prace 
przygotowawcze do konserwacji. Ten skromny z pozoru film podbił jednak 
krytykę i widownię, bo nie jest tylko dokumentem. Doskonale odtwarza 
racje historyczne dzieła stając się emocjonalnym wyjaśnieniem znaczenia 
Panoramy Racławickiej dla Polaków. Papuziński posługuje się tu frag-
mentem widowiska, które w Racławicach wystawia ludowy zespół, pa-
rafrazując w pewnej mierze klimat plenerów wojennych amerykańskich 
filmów patriotycznych. Jednocześnie reżyser, wraz z ekipą filmową, jeździł 
co pewien czas do Wrocławia, aby zarejestrować kolejny etap prac konser-
watorskich. Temat zamyka w dwóch następnych częściach cyklu, tworząc 
tym samym tryptyk nie tylko o dziele Kossaka i Styki, ale także o polskich 
uczuciach, o tradycji oraz talencie konserwatorów, gdyż wiodącym wąt-
kiem filmu jest proces konserwacji Panoramy Racławickiej. W tak więc 
pomyślanym tryptyku po Polu bitewnym – ukończonym w listopadzie 
1981 roku, Wezwanie (1984 r.) oraz Wielkie oczekiwanie (1987 r.) uka-
zują kolejne etapy prac we wrocławskiej rotundzie i długo oczekiwany fi-
nał – czyli pełny ogląd całego dzieła. Film ten, w którym Zbigniew Preisner 
zadebiutował jako autor ilustracji muzycznej, po raz pierwszy w tej skali 
odsłonił talent tego kompozytora muzyki filmowej, zresztą wcześniej nie-
docenianej w filmach dokumentalnych. Następne filmy o konserwacji za-
bytków wiążą Papuzińskiego z Zamkiem Królewskim, gdzie powstają jego 
średniometrażówki o zwierciadłach zamkowych i szkle. Najważniejszy to 
Powrót z chaosu (1990 r.) – proces rekonstrukcji centralnej, reprezenta-
cyjnej sali Zamku Królewskiego, czyli Wielkiej Sali Asamblowej.

Na ogół filmy o sztuce nie imponują oryginalnością, dlatego nie budzą 
też większych emocji nawet zawarte w nich akcenty krytyki społecznej. 
Inaczej jest u Papuzińskiego, w którego filmach ważniejsze okazały się 
rytm, nastrój, stylowe zdjęcia oraz umiejętnie budowane napięcie. Per-
fekcyjnie zestawione wszystkie kompo nenty filmowej materii sprawia-
ją, że w filmach Andrzeja Papuzińskiego, jak w kalejdoskopie, idealnie 
dopełniają się poszczególne elementy tej misternej kompozycji, tworząc 
świat, w którym wyobraźnia zdrowo igra z rzeczywistością.
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Antoni Szram w oczach innych  
Wybór publicystyki/fragmenty

Lech Krzyżanowski, Wystawa konserwatorska „Zabytkowa architektura i budownictwo 
przemysłowe Łodzi, listopad 1971, „Ochrona Zabytków” 1972, nr  25/1 (96) 

W dniu 12 listopada dokonano otwarcia wystaw y zorganizowanej przez 
Konserwatora Zabytków m. Łodzi z okazji XXI Ogólnopolskiej Sesji Na-
ukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Obrady Sesji poświęcone 
były zagadnieniom sztuki 2 połowy XIX wieku, a zlokalizowanie ich w Ło-
dzi stworzyło jedyną w swym rodzaju okazję wzbogacenia treści sesji 
konfrontacją z ówczesną miejską zabudową mieszkalną i przemysłową. 
Uczestnicy zostali wprowadzeni w złożoną problematykę zachowania 
substancji zabytkowej w żywym i intensywnie rozwijającym się organi-
zmie wielkiego, nowoczesnego miasta. […]

Po długim okresie zaniedbania tak w sferze gospodarki komunalnej, 
jak i w zakresie modernizacji przemysłu, miastu Łodzi zapewniono bar-
dzo poważne środki finansowe. Pozwolą one w znacznym stopniu doko-
nać generalnej modernizacji i rozbudowy zespołu miejskiego. Jednocze-
śnie zaś, dzięki pismu okólnemu nr 83 z dnia 31 lipca 1971 Prezesa Rady 
Ministrów, zarysowuje się realna szansa skutecznej opieki nad zabytka-
mi, znalezienia dla nich nowych funkcji w życiu współczesnym. […]

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki zorganizowało trzydniową sesję naukową, dokonując przeglądu 
i oceny zagadnień sztuki 2 po łowy wieku XIX i sformułowało teoretycz-
ną podbudowę dla wniosków konserwatorskich. Jednocześnie Konser-
wator Zabytków m. Łodzi przygotował bogaty materiał dokumentacyjny 
i przedstawił generalne potrzeby konserwatorskie. Część tych mate-
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riałów została pokazana na wystawie, która jest przedmiotem notatki. 
Opracowanie wystaw y spoczywało w rękach Antoniego Szrama – kon-
serwatora zabytków m. Łodzi, Bernarda Keplera i Wojciecha Walczaka, 
przy konsultacji naukowej Ireny Popławskiej. Architekt wystawy – Jerzy 
Derkowski, opracowanie graficzne – Ryszard Kuba Grzybowski i Andrzej 
Szonert. […]

Na największą uwagę zasługiwał wielki plan zatytułowany Miasto 
Łódź. Generalne postulaty konserwatorskie. Plan ten został opracowa-
ny na zlecenie Konserwatora Zabytków m. Łodzi i ukończony w grudniu 
1970 roku przez zespół w składzie: inż. arch. Wacław Bald, inż. arch. 
Henryk Jaworowski, dr Irena Popławska, konsultant doc. dr arch. Woj-
ciech Kalinowski. 

Przedstawiony plan imponował rzeczowym i wyczerpującym cha-
rakterem. Bodajże w żadnym z naszych miast organa konserwatorskie 
nie przedstawiły tak kompleksowego i przekonywającego opracowania, 
obejmującego całą strefę miejską. Jest to oczywiście generalny plan-mak-
simum, lecz przecież realistyczny i logicznie uzasadniony, z pełnym zro-
zumieniem podejmujący próbę wyważenia proporcji między istotnymi 
potrzebami dzisiejszego miasta a godną uszanowania i zachowania jego 
przeszłością. Zapewne życie i konfrontacja z zamierzeniami władz archi-
tektoniczno-budowlanych wniosą jeszcze korekty, a szczegółowe rozwią-
zania wymagać jeszcze będą długich dyskusji i wzajemnego zrozumienia, 
lecz sam fakt przedstawienia generalnych postulatów konserwatorskich 
jest niewątpliwie wydarzeniem ważnym w historii rozwoju przestrzen-
nego Łodzi. Należy sobie życzyć, aby możliwie szybko plan ten stał się 
oficjalnym dokumentem […]. 

Łódzka wystawa konserwatorska była przedsięwzięciem bardzo uda-
nym pod każdym względem. Poza podkreślonymi już walorami meryto-
rycznymi ukazała ona możliwość zupełnie nowego ujęcia plastycznego 
problematyki konserwatorskiej, niebanalnego i silnie przemawiającego. 
Wystawa ta spotkała się między innymi z bardzo przychylnym przyjęciem 
i oceną ze strony uczestników cytowanej już XXI Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, którzy w uchwale wyrazili opinię, że: „uważają za 
celowe opublikowanie materiałów zgromadzonych na wystawie w for-
mie albumu z katalogiem naukowym”. Konserwatorskie postulaty łódz-
kie były żywo dyskutowane w trakcie sesji i znalazły szeroki oddźwięk 
w uchwale, która między innymi stwierdza: „zebrani z uznaniem stwier-
dzają, że władze miejskie żywo interesują się problemami zabytków. 
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Uważają, iż w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ło-
dzi należy znaleźć formy zachowania substancji zabytkowej – i wierzą,  
że władze – wykazując tyle dobrej woli w sprawie zabytków – formę naj-
właściwszą znajdą i wcielą w życie”. 

Andrzej Grun, Zabytkom na pomoc, „Odgłosy” 1970, nr 41

Został w Łodzi sporządzony z inicjatywy konserwatora nowy Spis Bu dowli 
Zabytkowych miasta. Zwięk szona została liczba obiektów uznanych za 
zabytki. Przy klasyfikacji wzięto pod uwagę wiek budynku, unikatowość, 
naz wisko architekta, wartość historyczną i emocjonalną tam zwłaszcza, 
gdzie w grę wchodziły powiązania danych obiektów z wybitnymi ludźmi  
(np. dom Tuwima). Spis objął 230 budowli – przeszło dwa razy więcej, 
niż było ich w poprzednim spisie, rozdzielonych w czterech grupach. 
Ponadto została podjęta szeroka akcja zmierzająca do zmiany użytkow-
ników specjalnie wartościowych obiektów. I tu należą się słowa uznania 
dla konserwato ra, mgr Antoniego Szrama. „Wywalczył” już willę przy ulicy 
Wólczańskiej 31/33, w której mieściło się przedszkole (a więc użytkownik 
zupełnie nieodpowiedni dla takiego obiektu) – w której znajdzie swoją sie-
dzibę Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Biuro Wystaw Artystycz-
nych i przyszłe Muzeum Secesji. W planach konserwatora jest utrzymanie 
pałacu Herbsta i otaczającego go parku w jego pierwotnej formie i odda-
nie go do dyspo zycji Muzeum Sztuki, które zorganizuje tam w przyszłości 
Muzeum Sztuki XIX-wiecznej. Może, może uda się wcielić w życie, aby  
z centrum Łodzi uczynić ży wy skansen XIX-wiecznej architektury.

Jan Onopa, Wilkołaki w Muzeum, „Odgłosy” 1989, nr 10

Skoro o wilkołaku mowa, to wejdźmy nieco w materię pewnej pikan-
terii. Z całą pewnością widziano wilkołaka w Muzeum Kinematografii. 
Był na korytarzu, włóczył się po zielonej komnacie sypialnej… Aż strach 
pomyśleć, co będzie się działo, jak do Muzeum, prócz wilkołaka, przyjdą 
duchy najwybitniejszych ludzi kina i zaczną poszukiwać dyrektora tego 
przybytku kultury dra Antoniego Szrama, żeby mu zadać jakże drażliwe 
pytanie: kiedy zakończy się remont Muzeum? I uzupełnić to kąśliwością: 
czy to prawda, że kompetentne władze w mieście, dla potrzeb jedynej 
tego typu placówki w kraju przydzieliły i pałac i sąsiedni budynek zaj-
mowany przez szkołę muzyczną, która już dawno miała się przenieść do 



360 | Antoni Szram. Wizje i konkrety 

innego pomieszczenia? Miała, ale tak było w… papierowej decyzji. Idąc 
ciut w głąb i wszerz problemu, trzeba bez zająknięcia przytaknąć faktom, 
że aktualny stan remontu wymaga już, by wszystkie pomieszczenia w pa-
łacu były opróżnione. Sęk w tym, że ani ludzi (pracowników Muzeum), 
ani sprzętów i zgromadzonych eksponatów muzealnych nie ma dokąd 
wyprowadzić. A szkoła nie ustąpiła. Istna kołomyja. I stąd dwuznaczność 
w zachowaniu się wilkołaka. Sytuacja zagęszcza się z dnia na dzień, a to 
może podłamać najmocniejszego. Dyrektor Antoni Szram jakby coś prze-
czuwał. 

Zgolił brodę, skrócił włosy. Nosi nawet nową reklamówkę. Tylko 
czy to wystarczająco skuteczny zabieg? Jak wiemy, duchy są osobliwie 
wścibskie, a i z wilkołakiem nic pewnego. A jeżeli zakradnie się kiedyś 
do Muzeum l popatrzy na tempo robót? Wiadomo, wszelako najbliższe 
gardło w instytucji to zawsze gardło dyrektora!

Konrad Frejdlich, Duchowe oczyszczenie w pralni Scheiblera, „Odgłosy” 1991, nr 21

Podczas gdy coraz częściej likwidują się, z braku środków, tzw. salony 
pralnicze (perwersyjny pomysł szczytującego socjalizmu), Muzeum Ki-
nematografii zaprosiło osoby z towarzystwa do swojej pralni w pała-
cu Scheiblera, inaugurując w ten sposób łódzki salon artystyczny. […]  
Daniel Olbrychski na pałacowym podwórku poskromił konia ze stajni 
pani Biczyk, a Władysław Komar zaśpie wał basem. Ani jedno, ani drugie 
nie nosiło znamion wygłupu, miało charakter czysto profesjonalny. […] 

Skromne środki nie przeszkodziły dyrekcji Muzeum Kinematografii 
w rozbudowaniu programu rozweselania widzów, wyczyn iście kaska-
derski i przewyższający swoją finezją pokazy zawodowych straceńców, 
skaczących co i rusz z pałacowych balkonów w płonących ubraniach, 
wzniecających sztuczne pożary i podpalających magnezję, dzięki czemu 
mieliś my do czynienia z nieustannym fajerwerkiem. Wśród ogni domi-
nował kolor czerwony, co musiało satysfakcjonować przebranych komu-
chów, choć żaden nie objawiał głośno swojej radości: wiadomo. […]

Bloki tematyczne: Ziemia obiecana, Stan wewnętrzny, Seksmisja, 
Piraci, Fotoplastikon i Winda, wymieszały się obficie z piwem i wódką 
serwowaną na świe żym powietrzu. Wprowadziło to wszystkich w dobry 
nastrój, zwłaszcza że noc była ciepła: towarzyskim rozmowom i rado-
ściom nie było końca. W takiej atmosferze zapomina się o wrogości, toteż 
nawet przeciwnicy polityczni ściskali sobie dłonie do białego świtu. Czyż-
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by w tej pralni następowało także duchowe oczyszczenie? Upewniwszy 
się, że brazylijski odłam rodziny Scheiblerów nie rości żadnych pretensji 
do pałacu (autentyczność tego odgałęzienia potwierdził ostatnio nawet 
minister Jerzy Grohman) wziąłem ochoczo udział w parcelacji kwater 
ziemi przemysłowca i za stosunkowo skromną sumę otrzymałem „Cer-
tyfikat nadania ziemi”. Dokument, podpisany przez dyrektora Antoniego 
Szrama, głosi, że organizatorzy małego jubileuszu filmowego muzeum 
oddają mi odpłatnie w dzierżawę kwaterę nr 13 z „rozparcelowanej wła-
sności przemysłowca ziemi obiecanej 1/300 powierzchni 3 547 m², sto-
sownie do załączonego projektu planu geodezyjnego”. 
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Bibliografia podmiotowa (wybór)

Publikacje autorstwa Antoniego Szrama: wydawnictwa samoistne, prace 
redakcyjne (w tym czasopisma) wywiady, recenzje, polemiki

1965
• Sieradzka sztuka obrzędowa i zabawkarstwo ludowe, [katalog wystawy], 

oprac. Z. Neymanowa, A. Szram, Łódź: [b.w.], 1965
 Wystawa prezentowana w Sieradzu, październik – grudzień 1965 r.
• Sztuka ludowa ziemi wieluńskiej, red. I. Lechowa, T. Olejnik, A. Szram, 

Wieluń: [b.w.], 1965

1966
• Działoszyn w plastyce: Działoszyn 1965, Łódź 1966, [katalog wystawy], 

red. B. Kepler, A. Szram, Łódź: Biuro Wystaw Artystycznych, 1966 
 Wystawa plenerowa prezentowana w Działoszynie, 1965 r. i w Łodzi, 1966 r.
• Dzieła sztuki: przedmioty artystyczne w zbiorach Muzeum Historii 

Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi, [katalog wystawy], red. S. Mierzejewski,  
A. Szram, Łódź: [b.w.], 1966

• Marat Stanisław, Szram Antoni, Ziemia łowicka, Łódź: Wojewódzki Komitet 
Kultury Fizycznej i Turystyki, 1966

• Szram Antoni, Malarstwo napełnione życiem, „Odgłosy” 1966, nr 5 
 Wystawa prac Tadeusza Romana w foyer Teatru Nowego w Łodzi  
• Sztuka ludowa powiatu łódzkiego: tydzień folkloru, [katalog wystawy], 

red. W. Drozdowska, A. Szram, Łódź: Wydział Kultury Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej, [1966]

 Wystawa prezentowana w Łodzi, czerwiec 1966 r.

1967
• Szram Antoni, Smak ‘Złotego Grona’(refleksje i nauczki), „Odgłosy” 1967, 

nr 46
 III Wystawa i Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze
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• Wpływ Wielkiej Rewolucji Październikowej na ruch robotniczy w Łodzi 
i okręgu: w 50 rocznicę 1917 – 1967, red. A. Szram, Łódź: Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej, [1967]

1968
• Ryszard Kuba Grzybowski: wystawa rysunków, jesień 1968, [katalog wy-

stawy], red. A. Szram, Łódź: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1968 
 Wystawa w Teatrze Wielkim w Łodzi, w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, 

Radomsku i Łowiczu
• Szram Antoni, Ludwik Golec: kartki z wystawy, „Odgłosy” 1968, nr 48
 Pierwsza indywidualna wystawa rysunku i grafiki artysty w siedzibie Towa-

rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1968 r.
• Szram Antoni, Michel Seuphor poezja-plastyka, „Osnowa” 1967–1968, je-

sień–zima
• Szram Antoni, Wystawiennictwo łódzkie: przed Ogólnopolską Wystawą 

Sztuki Użytkowej, „Głos Robotniczy” 1968, nr 290

1969
• Grafika ziemi łódzkiej (teka), red. A. Szram, Łódź: Graficzna Pracownia 

Doświadczalna Związku Polskich Artystów Plastyków, 1969
• Postacie zasłużonych synów ziemi łódzkiej w malarstwie i grafice łódz-

kiej, red. A. Szram, [Łódź: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1969]
• Romanowski Gustaw, Szram Antoni, Tradycja bez tradycji, „Odgłosy” 1969, nr 51
 Łódzkie środowisko plastyczne
• Skupin: wystawa rysunków i collages z cyklu Wiek XX, [katalog wystawy], 

red. A. Szram, Łódź: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi, 1969
 Wystawa w Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi, 1969 r.
• Szram Antoni, Abstrakcyjne malarstwo Teresy Tyszkiewicz, „Odgłosy” 

1969, nr 20
• Szram A[ntoni], Andrzej Wróblewski, „Odgłosy” 1969, nr 49
• Szram Antoni, Dobre chęci a zaangażowanie: nad sprawami plastyki, 

„Głos Robotniczy” 1969, nr 5
• Szram Antoni, Henryk Płóciennik, „Odgłosy” 1969, nr 21
• Szram Antoni, Jaki jest w Łodzi ruch artystyczny?, „Głos Robotniczy” 

1969, nr 297
• Szram Antoni, Plastyka na prowincji, „Osnowa” 1969, zima
 Działalność Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim
• Szram Antoni, Portrety (kartki z wystawy), „Odgłosy” 1969, nr 47
 Wystawa portretów wybitnych postaci okręgu łódzkiego w Piotrkowie Try-

bunalskim
• Szram Antoni, Rzecznik nowej estetyki, „Osnowa” 1969, zima
 Twórczość Władysława Strzemińskiego
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• Szram Antoni, Sztuka ludowa ziemi łódzkiej, „Odgłosy” 1969, nr 42
• Szram Antoni, Jagoszewski M[ieczysław], Konstanty Mackiewicz. Malar-

stwo. Scenografia, „Osnowa” 1969, wiosna

1970
• Frątczak Jerzy, Wizytówka Łodzi w Lipsku, rozm. A. Szram, „Głos Robotni-

czy” 1970, nr 199 
 Wypowiedź autora projektu wystawy Łódź – nowoczesny ośrodek 

przemysłowy i kulturalny zorganizowanej w Ośrodku Informacji i Kultury 
Polskiej w Lipsku

• Głowacki Zdzisław, Czy „handlować” wyobraźnią artysty?, rozm. I.G. Ro-
manowski, A. Szram, „Głos Robotniczy” 1970, nr 48

• Michalewicz Jan, Co z tą architekturą?, rozm. A. Szram, „Odgłosy” 1970, nr 4
 Perspektywy rozwoju architektury w opinii prezesa Oddziału Łódzkiego Sto-

warzyszenia Architektów Polskich
• Szram Antoni, Deliberacje o wystawiennictwie, „Odgłosy” 1970, nr 47
• Szram Antoni, [Druga] II Łódzka Wiosna Artystyczna: z perspektywy 

ćwierćwiecza, „Głos Robotniczy” 1970, nr 134
• Szram Antoni, [Druga] II Łódzka Wiosna Artystyczna: geneza łódzkiej 

plastyki, „Głos Robotniczy” 1970, nr 135
• Szram Antoni, [Druga] II Łódzka Wiosna Artystyczna: dorobek łódzkiej 

plastyki, „Głos Robotniczy” 1970, nr 136
• Szram Antoni, Emil Ukleja, „Osnowa” 1970, wiosna
• Szram Antoni, Estońska sztuka zdobnicza, „Głos Robotniczy” 1970, nr 227
• Szram Antoni, Łódzkie środowisko plastyczne, „Odgłosy” 1970, nr 6
• Szram Antoni, Wystawa ZPAP: czy zapowiedź lat tłustych?, „Głos Robotni-

czy” 1970, nr 87
• Szram Antoni, Zegary i ikony (kartki z wystawy), „Odgłosy” 1970, nr 20
 Wystawa prac Leny Kowalewicz w łódzkim Klubie Plastyków

1971
• Osęka Andrzej, Poddanie Arsenału: o plastyce polskiej 1955–1970, War-

szawa: Arkady, 1971
 Rec.: Szram Antoni, Czy poddanie Andrzeja Osęki, „Odgłosy” 1971, nr 34
• Szram Antoni, Czy są zabytki w Łodzi?, „Odgłosy” 1971, nr 29 
 Toż: [W:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
• Szram Antoni, Nowy kierunek działania na rzecz odnowy dóbr kultu-

ry…, [w:] Zabytkowa architektura i budownictwo przemysłowe Łodzi, 
[folder wystawy], Łódź: [b.w.], 1971

• Szram Antoni, O zabytkach, muzeach i i problemach architektury, rozm. 
J.H. Wiśniewski, „Odgłosy” 1971, nr 8

• Szram Antoni, Stanisław Cuchra-Cukrowski, „Odgłosy” 1971, nr 37 
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• Szram Antoni, Szklane dachy nad Piotrkowską, „Odgłosy” 1971, nr 14
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
• Szram Antoni, Wnętrze ulicy, „Odgłosy” 1971, nr 41
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 Program rewaloryzacji staromiejskiego fragmentu ulicy Piotrkowskiej
• Szram Antoni [i in.], Piotrkowska. Rozm. K. Frejdlich, „Odgłosy” 1971, nr 16
 Głos w dyskusji na temat planów przebudowy ulicy Piotrkowskiej 

1972
• Czapliński Tadeusz, Launer Jerzy, Miejsca pamięci narodowej w Łodzi: 

martyrologia i walka, red. A. Szram, Łódź: Obywatelski Komitet Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa w Łodzi, 1972

• Szram Antoni, Architektura przemysłowa, „Odgłosy” 1972, nr 7
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 Zabytkowa architektura przemysłowa na przykładzie Księżego Młyna i po-

trzeba jej ochrony
• Szram Antoni, Domy tkaczy, „Odgłosy” 1972, nr 19 
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 Krytyka planów wyburzenia zabytkowych domów tkaczy przy ulicy Piotr-

kowskiej
• Szram Antoni, Fabryczna twarz Łodzi, [w:] Architektura Łodzi 1850–1914, 

[katalog wystawy], red. O. Czerner, Wrocław: Muzeum Architektury, 1972
 Wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, kwiecień 1972 r.
• Szram Antoni, Fatamorgana, „Odgłosy” 1972, nr 2
 Fragment książki Tunel Ljublj napisanej na podstawie wspomnień Józefa 

Rzetelskiego, komendanta jednej z kompanii jugosłowiańskiej partyzantki 
• Szram Antoni, Grupa „Konkret” – dokąd?, [w:] Wystawa Grupy „Konkret”, 

[katalog wystawy], [Łódź: b.w., 1972]
 Wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi i Muzeum w Sieradzu, 1970 r.
• Szram Antoni, Jocz & Kabała, „Odgłosy” 1972, nr 33
 Retrospektywa prac Andrzeja Jocza i Andrzeja Kabały w Salonie Sztuki 

Współczesnej w Łodzi
• Szram Antoni, Komentarz do blaszanych obrazów, „Odgłosy” 1972, nr 27
 Krytyka polityki wystawienniczej na przykładzie eksponowanej w wielu gale-

riach wystawy malarstwa Władysława Jagody
• Szram Antoni, Szarża na Śródmieście, „Głos Robotniczy” 1972, nr 136
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 Zabytkowa architektura Łodzi a plany modernizacji centrum miasta

1973
• Michalewicz Jan, Kłębek architektury, rozm. A. Szram, „Odgłosy” 1973, nr 24
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
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• Szram Antoni, L’ětat des monuments d’architecture et du batiment indu-
strial á Lodge et les problèmes portant sur la reconstruction de ceux-ci 
pour les buts d’une nouvelle exploitation social, [w:] Symposium sur la 
protection des monuments d’architecture et d’art du XIX-ème et du XX-
-ème siècle. Prague 1860–1960, Prague 1973

 Tekst referatu wygłoszonego podczas Międzynarodowego Sympozjum Praha 
1860–1960 w Pradze w 1971 r.

• Szram Antoni, Rzeczywisty sens programu konserwatorskiego w świetle 
zagadnień zabytkowej architektury łódzkiej XIX wieku, [w:] Sztuka 2 
połowy XIX wieku: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Łódź listopad 1971, red. T. Hrankowska, Warszawa: Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, 1973

 Uwagi na marginesie wystawy Zabytkowa architektura i budownictwo 
przemysłowe Łodzi

• Szram Antoni, [i in.], Rozmowa o mieście, rozm. M. Przyłubski, „Architektu-
ra” 1973, nr 5–6 Architektura Łodzi

1974
• Millo Witold, Między fabryką domów a Bachem, rozm. A. Szram, „Odgłosy” 

1974, nr 42
 Plany przebudowy centrum Łodzi w opinii zwycięzcy konkursu na projekt 

łódzkiej filharmonii
• Szram Antoni, Wstęp, [w:] I. Popławska, Dawne fabryki Łodzi, Łódź: Biuro 

Badań i Dokumentacji Zabytków, 1974
• Szram Antoni, Zabytki i współczesność w mieście, „Głos Robotniczy” 1974, nr 47
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 Opieka konserwatorska nad zabytkami
• Bald Wacław, Jaworowski Henryk, Popławska Irena, Rozwój przestrzenny 

Łodzi strefy ochrony konserwatorskiej, red. A. Szram, W. Walczak, Łódź: 
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1974 

1975
• Folklor robotniczej Łodzi, red. K. Frejdlich, A. Szram, Łódź: Biuro Badań  

i Dokumentacji Zabytków; Muzeum Historii Miasta Łodzi, [1975] 
• Szram Antoni, „Niezależność” Gruna, „Odgłosy” 1975, nr 9
• Szram Antoni, O Tadeuszu Kokietku – akwareliście, „Kalejdoskop” 1975, 

lipiec–sierpień
• Szram Antoni, Pasowanie na zabytek, [w:] Folklor robotniczej Łodzi, red. 

K. Frejdlich, A. Szram, Łódź: Biuro Badan i Dokumentacji Zabytków; Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, [1975]

• Szram Antoni, Słowo wstępne, [w:] Materiały z posiedzeń Rady Ochro-
ny Dóbr Kultury m. Łodzi, Łódź: Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Łodzi, 1975
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• Szram Antoni, W Paryżu gromią głównego architekta aż dudni…, „Odgło-
sy” 1975, nr 1

 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 Problem współistnienia nowej i zabytkowej architektury
• Szram Antoni, Wach Andrzej, Architektura Łodzi przemysłowej, Łódź: 

Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975

1976
• Szram Antoni, Łysina i dżinsy, [w:] Andrzej Grun – Fryzury, [katalog wysta-

wy], [Łódź: b.w., 1976]
 Wystawa zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi i łódzki 

Dom Środowisk Twórczych, czerwiec 1976 r.
• Szram Antoni, [Inc.: „O krytycy! Wieczna miernoto…]. [W:] Malarstwo 

Zygmunta Hyżego, [Łódź]: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1976
• Szram Antoni, Poznanie spuścizny i wyznaczanie funkcji zabytków Ło-

dzi we współczesnej sztuce i kulturze, [w:] Znaczenie zabytków tech-
niki i budownictwa XIX wieku w procesie przemian społecznych, red.  
Z. Małecki, Łódź: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi;  
Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1976.

• Szram Antoni, Słowo wstępne, [w:] Wystawa indywidualna rzeźby Zbi-
gniewa Władyki: [katalog wystawy], [Łódź: b.w, 1976]

 Wystawa zorganizowana w ramach II Łódzkiej Wiosny Artystycznej w Klubie 
„Lodex” w Łodzi, kwiecień 1976 r.

1977
• Romanowski Gustaw, Szram Antoni, W stronę Mackiewicza, „Odgłosy” 

1977, nr 22
• Szram Antoni, Pałacyk przy al. 1 Maja, „Odgłosy” 1977, nr 11 
 Pałac Karola Poznańskiego
• Szram Antoni, Pałacyk przy ulicy Narutowicza, „Odgłosy” 1977, nr 24
 Dom przemysłowca Gustawa Schreera zaprojektowany przez Gustawa Lan-

dau-Gutentregera
• Szram Antoni, Trzeba chronić tradycję, rozm. K. Frejdlich, „Odgłosy” 1977, 

nr 5
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
• Szram Antoni, Urbanistyka Łodzi w I poł. XIX w, [w:] Sztuka łódzka: ma-

teriały sesji naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, red. J. Ojrzyński, Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe, 1977

1978
• Literatura i język Łodzi: materiały z sesji naukowej w Muzeum Histo-

rii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18–19 kwietnia 1978 r., red.  
A. Szram, J. Weinberg, M. Kucner, Łódź: [Muzeum Historii Miasta Łodzi], 1978
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• Szram Antoni, Sztuka w Łodzi. Rozm. G. Romanowski, „Głos Robotniczy” 
1978, nr 273

 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3

1979
• Szram Antoni, Młodzież Łodzi w walce i pracy, Łódź: Muzeum Historii 

Miasta Łodzi, 1979
• Szram Antoni, Uwagi o architekturze kapitalistycznej Łodzi, [w:] Sztuka 

XIX wieku w Polsce: naród – miasto: materiały sesji Stowarzyszenia Hi-
storyków Sztuki, Poznań, grudzień 1977, Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1979

• Szram Antoni, [Inc.: Zespół problemów…], [w:] Z dziejów Łodzi: Łódź fil-
mowa, [folder wystawy], red. A. Godlewska, Łódź: Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, 1979

 Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, lipiec 1979 r.

1980
• Kulesza Mariusz, Pawłowski Marek, Bałuty 1430–1915–1980, red. i przedm. 

A. Szram, Łódź: Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź-Bałuty, [1980]
• Szram Antoni, Głowacki i łódzkość (fragmenty), [w:] Zdzisław Głowacki, 

[katalog wystawy], red. M. Pawłowski, A. Szram, Łódź: Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi, 1980 

• Szram Antoni, U źródeł teraźniejszości, „Odgłosy” 1980, nr 18
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Działalność Muzeum Historii Miasta Łodzi
• Szram Antoni, [Inc.: Z okazji Jubileuszu…]. [w:] 20 lat Graficznej Pra-

cowni Doświadczalnej Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi: 
wystawa druków, [katalog wystawy], red. M. Kuna, Łódź: Ośrodek Propa-
gandy Sztuki, 1980

• Zdzisław Głowacki, [katalog wystawy], red. M. Pawłowski, A. Szram, Łódź: 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1980 

 Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1980 r.

1981
• Hilary Majewski i jego krąg, [katalog wystawy], red. A. Szram, J. Wein-

berg, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1981 
 Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, wrzesień 1981 r.
• Szram Antoni, [Dwunasta] 12. Rocznica przegadania kultury, „Głos Ro-

botniczy” 1981, nr 100
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
 VII Sesja Rady Narodowej Miasta Łodzi a problemy łódzkiej kultury
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• Szram Antoni, Jak ma wyglądać Łódź?, „Odgłosy” 1981, nr 17
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 1, 2, 3
• Szram Antoni, Tarnawska-Micewicz Tamara, O społecznym uwarunkowa-

niu twórczości Hilarego Majewskiego (fragment), [w:] Hilary Majewski 
i jego krąg: [katalog wystawy], red. A. Szram, J. Weinberg, Łódź: Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, 1981 

1982
• „Kronika miasta Łodzi”: 1976, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1982
 Przewodniczący kolegium redakcyjnego A. Szram
 Publikowane materiały zostały złożone w latach 1976–1977
• Szram Antoni, Z bluesa bez wstępu, [w:] 60 lat polskiego jazzu, [katalog 

wystawy], red. A. Idon-Wojciechowski, [Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
1982]

 Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1982 r.

1983
• Szram Antoni, GTO… [w:] Wystawa Galerii Trzech Obrazów, [katalog wy-

stawy], red. B. Pietraszczyk, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1983
 Wystawa w Galerii Łódzkiej Muzeum Historii Miasta Łodzi, marzec – kwie-

cień 1983 r.
• Szram Antoni, Od Redakcji, „Varia” 1983, nr 1
• Szram Antoni, [Inc.: 1982 jährte sich zum 100…], [w:] Die Arbeiterfrage 

im Schaffen der Maler aus Łódź, [katalog wystawy], Łódź: Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, 1983

 Wystawa prezentowana w Lipsku, 1983 r. 
• Szram Antoni, Zamiast wstępu. Rozm. A. Grun, [w:] Muzeum Historii Mia-

sta Łodzi: kalendarium 1981–1983, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
1983

 Toż: „Dziennik Łódzki” 1983, nr 112

1984
• Szram Antoni, Inicjatywy budowlane I. K. Poznańskiego jako wyraz me-

cenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca, „Miscellanea Łódzkie” 
1984, nr 3

• Szram Antoni, [Inc.: Muzeum historii filmu…], [w:] Nowe nabytki Mu-
zeum Kinematografii (W kręgu techniki filmowej), [folder wystawy], red. 
A. Godlewska, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1984

 Wystawa w Galerii Łódzkiej Muzeum Historii Miasta Łodzi, kwiecień 1984 r.
• Szram Antoni, Spór o sztukę przestrzeni, „Miscellanea Łódzkie” 1984, nr 1
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1985
• Gustave Marchoul – Niebo i ziemia, [katalog wystawy], red. A. Szram, 

Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1985
 Wystawa w Galerii Łódzkiej Muzeum Historii Miasta Łodzi
• „Miscellanea Łódzkie”, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1984–1985
 nr 1 (1985), red. nacz. A. Szram
• Szram Antoni, [Inc.: W każdym programie-programowaniu…], [w:] Mu-

zeum Historii Miasta Łodzi:
 kalendarium 1975–1985, red. M. Borusiewicz, M. Świątkowska, Łódź: Mu-

zeum Historii Miasta Łodzi, 1985.
• Szram Antoni, W mieście matki, [w:] Almaga: [katalog wystawy], red. A. 

Godlewska, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1985
 Wystawa w Galerii Łódzkiej Muzeum Historii Miasta Łodzi, marzec 1985 r.
• Szram Antoni, Wniosek w sprawie powołania Muzeum Kinematografii 

w Łodzi o charakterze autonomicznym, [w:] Łódź w czterdziestoleciu 
kinematografii polskiej, red. B. Jędrzejczak, [Łódź]: Muzeum Kinematografii 
w Łodzi, [1985]

 Publikacja towarzysząca wystawie 40 lat kinematografii w Polsce Ludowej
• Szram Antoni, Kulesza Mariusz, Kuźmicki Mieczysław, Wystawy przedsta-

wiające historię polskiego filmu animowanego prezentowane przez Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi w latach 1981–1985, „Biuletyn Informacyjny 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków” 1985, nr 159

1986
• Szram Antoni, Biurowy personel, [w:] A. Grun, Fryzury, czyli gejsza na 

biegunach, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1986
• Szram Antoni, Fotografia Łodzi. [W:] Kontrasty łódzkie = Contrasts of 

Łódź, [katalog wystawy], red. M. Borusiewicz, Łódź: Muzeum Kinematogra-
fii w Łodzi, 1986

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1987 r.
• Szram Antoni, Muzeum Kinematografii w Łodzi, „Kalejdoskop” 1986, paź-

dziernik
• Szram Antoni, Polowanie na żubra, „Głos Robotniczy” 1986, nr 217
 Ruch plastyczny w Łodzi
• Szram Antoni, Wajda w Muzeum Kinematografii ’86, [w:] Andrzej Wajda 

30 filmów z lat 1954–1985 / Reymont – Ziemia obiecana – Wajda, [kata-
log wystawy], Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1986

 Pierwsza wystawa zorganizowana w Muzeum Kinematografii w Łodzi, maj 
1986 r.



Wybór z pism | 371

1987
• Szram Antoni, Z opóźnionym zapłonem, rozm. K. Spychalski, „Przegląd Ty-

godniowy” 1987, nr 45
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Perspektywy rozwoju Muzeum Kinematografii w Łodzi
• Szram Antoni, Wach Andrzej, Wiktorowski Janusz, Łódź, Łódź: Krajowa 

Agencja Wydawnicza, 1987

1988
• Szram Antoni, Komentarz do rodowodu, [w:] Joanna Posłuszny: wysta-

wa: [katalog wystawy], Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1988.
 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi i w łódzkiej Palmiarni, 1988 r.
• Szram Antoni [i in.], Komu i za co przyznałby pan (pani) nagrodę „Odgłosów”, 

gdyby to od pana (pani) zależało?, not. Z. Kędziora, „Odgłosy” 1988, nr 5
 Propozycja przyznania nagrody Jerzemu Derkowskiemu z obszernym uza-

sadnieniem
• Szram Antoni, Kuźmicki Mieczysław, Kinematographisches Museum In 

Łódź, „Kalejdoskop” 1988, nr 6
 Wydanie specjalne w języku niemieckim

1989
• Szram A[ntoni], Marzenia filmowej Łodzi, rozm. E. Łyczywek, „Ekran” 

1989, nr 28
• Szram Antoni, Salon mass mediów, [w:] Międzynarodowy Salon Plakatu 

Filmowego, Łódź 1989 = International Salon of Film Poster, Lodz 1989, 
[katalog wystawy], red. K. Kuczyńska, J. Maciejewski, Łódź: Muzeum Kine-
matografii w Łodzi, 1989

 Wystawa zorganizowana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w Łódzkim 
Domu Kultury, 1989 r.

• „Semaforland” powinien być…, „Odgłosy” 1989, nr 31
 Pomysł stworzenia w parku Źródliska polskiego Disneylandu
• Szram Antoni, Zachować Łódź zabytkową, „Życie Warszawy” 1989, nr 12

1990
• Szram Antoni, … o wszystko (fragment), [w:] Przeszedłem na drugą stro-

nę: pamięci Janusza Wiktorowskiego, [katalog wystawy], red. M. Filipow-
ska, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1990

 Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, listopad–grudzień 1990 r.
• Szram Antoni, Pałac bez szyldu. Rozm. A. Grun, „Odgłosy” 1990, nr 17 
 Muzeum Kinematografii w Łodzi
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• Szram Antoni, W stulecie urodzin, [w:] Artur Rubinstein 1887–1982, [ka-
talog wystawy]), red. B. Pietraszczyk, Łodź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
1990

 Wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, lata 1987–1990 r.

1991
• Szram Antoni, Urbaniści dobrzy i źli, czyli prywatyzacja i korzyści z uli-

cy Piotrkowskiej, [w:] Współczesność Piotrkowskiej: materiały Łódzkiej 
Narady Profesjonalistów Muzeum Historii Miasta Łodzi, styczeń 1991, 
Łódź: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, 1991

• Szram Antoni, Wstęp, [w:] Obraz i ruch, [katalog wystawy], Łódź: Muzeum 
Kinematografii w Łodzi, 1991

 Wystawa w warszawskiej Galerii Pod Kasztanami, październik 1991 r.

1992
• Szram Antoni, Omnibus według Maupassanta, [w:] Artur Brauner: Euro-

pa – Łódź – świat, [katalog wystawy], red. B. Kurowska, M. Kuźmicki, Łódź: 
Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1992

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1992 r.

1993
• Szram Antoni, Malowniczość chwili…, [w:] Piotr Dumała: prace z lat 

1972 – 93, [katalog wystawy], red. M. Kuźmicki, Łódź: Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi, [1993]

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1993 r.

1994
• „Odgłosy: tygodnik społeczno-kulturalny”, Łódź: 1958–1991; 1991–1992;
 1994, nr 0, listopad, red. nacz. A. Szram
 Próba wznowienia wydawania czasopisma; ukazał się tylko jeden numer
• Szram Antoni, Pałac Scheiblera i jego nowy użytkownik – Muzeum, „Mi-

scellanea Łódzkie” 1994, nr 1

1995
• Szram Antoni, Chodzenie po linie w wersji francuskiej, Łódź: Argus, 1995; 

toż: wyd. 2, Łódź: Argus 1995; toż: wyd. 3 uzupełnione, Łódź: Wydawnictwo 
ADI, 2005 

• Szram Antoni, O znaczeniu powierzchniowych aplikacji erotycznych 
w architekturze Sali Jadalno-Herbowej Pałacu Poznańskich (1903), [w:]

  Sztuka a erotyka: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Łódź, listopad 1994, red. T. Hrankowska, Warszawa: Stowarzyszenie Histo-
ryków Sztuki, 1995



Wybór z pism | 373

1996
• Szram Antoni, „Allegro vivace”, trzydzieści lat później…, [w:] Anatol  

Radzinowicz: scenografia, [katalog wystawy], red. B. Kurowska, M. Kuź-
micki, Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1996

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi
• Szram Antoni, Korsyka kolorowa, utrwalona w fotografii, [w:] Jean-Louis 

Blanc: fotografie: [katalog wystawy], Łódź: Muzeum Kinematografii w Ło-
dzi, 1996

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1996 r.

1997
• Szram Antoni, Kilar i film, [w:] Wojciech Kilar: Festiwal Muzyki Filmo-

wej 10–11 maja 1992, [katalog], red. M. Andrzejewska, E. Czarnecka, Łódź: 
Agencja Reklamowa Totem, sp. z o.o., 1997

1998
• Szram Antoni, Inicjatywy budowlane I.K. Poznańskiego jako wyraz me-

cenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca, Łódź: Regionalny Ośrodek 
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi; Oddział Terenowy 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie, 1998

 Rec.: Pytlas Stefan, „Rocznik Łódzki” 2001, t. XLVIII
• Szram Antoni, Łódź pana Antoniego. Rozm. B. Sobieszek, „Dziennik Łódzki” 

1998, nr 31
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
• Szram Antoni, Pałac Scheiblera i jego nowy użytkownik – Muzeum, „Zie-

mia Łódzka” 1998, nr 3
• Szram Antoni, [Inc.: Wasza Magnificencjo…], Łódź: Muzeum Kinematogra-

fii w Łodzi, 1998
 List Antoniego Szrama do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Te-

lewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi – zaproszenie na wernisaż 
wystawy Krajobrazy Łodzi Filmowej, prezentowanej w Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi, październik–grudzień 1998 r.

1999
• Szram Antoni, Służba, [w:] Ogniem i mieczem: scenografia, kostiumy, 

militaria, [katalog wystawy], red. B. Kurowska, M. Kuźmicki, Łódź: Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi, 1999

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 1999 r.

2000
• Salm Jan, Kurza ślepota, „Gazeta Łódzka” 2000, nr 171
 Polem.: Szram Antoni, Quo vadis kurza ślepoto, „Gazeta Łódzka” 2000, nr 187
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 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Problem ochrony zabytków
• Szram Antoni, Fragment, [w:] Allan Starski scenograf: … z Oscarem do 

Soplicowa, [katalog wystawy], red. B. Kurowska, Łódź: Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi, 2000

 Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2000 r.
• Szram Antoni, Prezent dla miasta, rozm. A. Świerkocka, „Gazeta Łódzka” 

2000, nr 300
 Toż: [fragment] [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Fundacja Filmowa im. Antoniego Bohdziewicza – zmiana siedziby i zarządu
• Szram Antoni, W poszukiwaniu nowego wizerunku idealnego Lodzer-

menscha, [w:] Sztuka w Łodzi: materiały z sesji naukowej zorganizowa-
nej z okazji 45 rocznicy Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki w 575 rocznicę nadania Łodzi praw miejskich 4–5 czerwca 1998 
roku, red. J. Szewczyk, Łódź: Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Muzeum 
Kinematografii w Łodzi, 2000

2001
• Szram Antoni, Muzeum Kinematografii – najlepsza inicjatywa Muzeum 

Historii Miasta Łodzi, „Kronika miasta Łodzi” 2001, nr 2

2002
• Szram Antoni, Narastanie miasta: Przędzalniana, Nowa Dzielnica, „Kro-

nika miasta Łodzi” 2002, nr 1
• Szram Antoni, Źródlana przystań, „Gazeta Łódzka” 2002, nr 117
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Projekt rewaloryzacji domu ogrodnika w parku Źródliska

2003
• Szram Antoni, Humanistyczne aspekty architektury użytkowej zespołu 

fabryczno-mieszkalnego Księży Młyn w Łodzi, [w:] Sztuka w Łodzi 2: 
materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8–9 października 2001 roku, red. 
M. Wróblewska Markiewicz, Łódź: Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi, 2003

• Szram Antoni, Zabytki na handel. Rozm. T. Michałowicz, „Gazeta Łódzka” 
2003, nr 152

 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Manufaktura – projekt rewitalizacji zabytkowego zespołu fabrycznego
• Szram Antoni, Zaprzepaszczona tradycja: w poszukiwaniu nowego wize-

runku idealnego Lodzermenscha, „Kronika Miasta Łodzi” 2003, nr 3–4
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2004
• Paweł Jocz – mistrz rzeźby portretowej: list otwarty Antoniego Szrama 

do Ministra Kultury, „Kultura i Biznes” 2004, nr 12
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej, wyd. 3
 Dotyczy odrzucenia przez polskie władze projektu pomnika Cypriana Kamila 

Norwida zaprojektowanego dla XIII Dzielnicy w Paryżu przez Pawła Jocza
• Szram Antoni, Aleja Gwiazd Sportu, „Kultura i Biznes” 2004, nr 15–16
 Toż: [w:] Chodzenie po linie w wersji francuskiej. Wyd. 3
 Projekt stworzenia na ulicy Piotrkowskiej Alei Gwiazd Łódzkiego Sportu

2005
• Szram Antoni, Historia i malarstwo Tadeusza Kokietka (1920–1982) oraz 

coś ponadto, [w:] Sztuka w Łodzi 3: sztuka obok awangardy: materiały 
sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki w dniach 18–19 listopada 2004 roku, Łódź: Stowarzy-
szenie Historyków Sztuki; Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2005

2006
• Szram Antoni, Stacja Łódź – refleksje konserwatora, „Kronika Miasta Ło-

dzi” 2006, nr 1
 Specyfika łódzkiej architektury jako wyzwanie dla działań konserwatora za-

bytków
• Szram Antoni, Nie tylko „Bykowi chwała”, „Kronika Miasta Łodzi” 2006, nr 4
 Omówienie twórczości reżysera dokumentalisty Andrzeja Papuzińskiego

2012
• Szram Antoni, Kilka liter z Tuwima, „Tygiel Kultury” 2012, nr 1–3

2018
• Szram Antoni, Szaman z Łodzi, rozm. M. Kuźmicki, „Kalejdoskop” 2018, nr 1
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Bibliografia przedmiotowa (wybór)
Publikacje poświęcone Antoniemu Szramowi

1970
• Grun Andrzej, Zabytkom na pomoc, „Odgłosy” 1970, nr 41
 Informacja o inicjatywach Antoniego Szrama na rzecz ochrony łódzkich za-

bytków (Spis Budowli Zabytkowych i akcja zmierzająca do zmiany użytkow-
ników szczególnie cennych obiektów)

1972
• Bieniecki Zbigniew, Międzynarodowe sympozjum Praha 1860–1960, 

„Ochrona Zabytków” 1972, nr 1 
 Sprawozdanie z obrad sympozjum, podczas którego Antoni Szram wygłosił 

referat: Stan zabytków architektury i budownictwa przemysłowego w Ło-
dzi i zagadnienia odnoszące się do ich rekonstrukcji dla celów nowego 
użytkownictwa społecznego

• Grun Andrzej, Pająk, „Odgłosy” 1972, nr 34
 Krytyka stanowiska Antoniego Szrama wyrażonego we wstępie do katalogu 

wystawy malarstwa Ireneusza Olszewskiego prezentowanej w Powiatowym 
Domu Kultury w Łasku 

 Polem.: Szram Antoni, Szanowny Panie Redaktorze!, „Odgłosy” 1972, nr 39
 Polem.: Grun Andrzej, [Inc.: Z równie „imponującą erudycją”…], „Odgło-

sy” 1972, nr 39
• Jagoszewski Mieczysław, Na straży przeszłości, „Dziennik Łódzki” 1974, nr 

203
 Zebranie Łódzkiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK, na którym An-

toni Szram poinformował, że można uratować zaledwie trzy z zabytkowego 
ciągu domów tkaczy przy ul. Piotrkowskiej

• Jagoszewski Mieczysław, Zabytkowy wąż morski, „Dziennik Łódzki” 1974, 
nr 28

 Sprzeciw Antoniego Szrama wobec projektu budowy pętli tramwajowej 
w pobliżu zabytkowego dworku na Chojnach i propozycja przeznaczenia 
tego obiektu na dział sztuki ludowej Muzeum Archeologii i Etnografii
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• Krzyżanowski Lech, Wystawa konserwatorska „Zabytkowa architektura 
i budownictwo przemysłowe Łodzi” , listopad 1971, „Ochrona Zabytków” 
1972, nr 1

 Wystawa w łódzkiej Galerii Współczesnej towarzysząca XXI Ogólnopolskiej 
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki

1975
• Łodzianie – 1975: Antoni Szram, „Odgłosy” 1975, nr 51–52
 Antoni Szram jako jeden z kandydatów do tytułu najpopularniejszego łodzia-

nina roku w plebiscycie „Odgłosów” 

1979
• A.M., Bez konwencji, „Odgłosy” 1979, nr 5
 Cykl wystaw zorganizowanych po zakończeniu pierwszego etapu remontu 

Muzeum Historii Miasta Łodzi

1985
• (jb), Antoni Szram laureatem, „Dziennik Łódzki” 1985, nr 109
 Nagroda „Odgłosów”
• (hosz), Antoni Szram laureatem nagrody „Odgłosów”, „Express Ilustrowa-

ny” 1985, nr 92
• S.B., Nagroda „Odgłosów” dla A. Szrama, „Głos Robotniczy” 1985, nr 109

1986
• Karbowiak Małgorzata, Między panopticum a świątynią sztuki…, „Głos 

Robotniczy” 1986, nr 176
 Antoni Szram jako współtwórca linii programowej Muzeum Kinematografii

1987
• Bielska Ewa, Wczoraj, dziś i jutro w Muzeum Kinematografii, „Świat 

Młodych” 1987, nr 40
 Antoni Szram jako inicjator i twórca Muzeum Kinematografii
• Krzyżanowska Anna, Przedsionek, „Kalejdoskop” 1987, nr 6
 Antoni Szram, twórca formuły Muzeum Kinematografii
• Kuźmicki Mieczysław, Muzeum Kinematografii, „Widzewskie Sygnały” 

1987, nr 136
 Antoni Szram, twórca Muzeum Kinematografii i jego formuły

1988
• Badziak Karol, Kapitan Nemo, „Kalejdoskop” 1988, nr 4 
 Sylwetka Antoniego Szrama dyrektora Muzeum Kinematografii
• Karol Andrzej, Nowy, nowszy, najnowszy, „Odgłosy” 1988, nr 43
 Próby realizacji projektu stworzenia Muzeum Literatury i Prasy 
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• Koprowski Marek, 30 lat filmu – legendy, „Odgłosy” 1988, nr 47
 Otwarcie wystawy Popiół i diament – Andrzejewski, Cybulski, Wójcik 

Wajda zorganizowanej przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w Galerii 
Szkoły Filmowej przy ul. Piotrkowskiej

• Kupisz Włodzimierz, W Łodzi mariaż królów z wyrobnikami, „Kurier Pol-
ski” 1988, nr 19

 Informacja o Nagrodzie Miasta Łodzi dla Antoniego Szrama i o projekcie 
utworzenia skansenu wokół zespołu parkowo-pałacowego Karola Scheiblera

• Laureaci Nagrody Miasta Łodzi za 1987 r., „Odgłosy” 1988, nr 4
 Nagroda przyznana Antoniemu Szramowi za całokształt działalności w dzie-

dzinie upowszechniania kultury i ochrony zabytków
• Onopa Jan, Wilkołaki w muzeum, „Odgłosy” 1989, nr 10
 Realizacja filmu Marka Piestraka Powrót Wilczycy w zabytkowych wnę-

trzach pałacu Karola i Anny Scheiblerów i kwestia remontu pofabrykanckiej 
rezydencji – siedziby Muzeum Kinematografii w Łodzi 

• Strzelecki Marian, Życie wśród młodych zabytków, „Rzeczpospolita” 1988, nr 
118

1989
• Z kół zbliżonych donoszą…, oprac. B. Madej, „Odgłosy” 1989, nr 22
 Działania Antoniego Szrama w ramach kampanii wyborczej
• Zdrojewski Marian, Antoni Szram proponuje, „Odgłosy” 1989, nr 28
 Pomysł stworzenia Klubu Laureatów Nagrody Miasta Łodzi, który miałby peł-

nić rolę środowiska opiniotwórczego

1990
• Grun Andrzej, Pestki dyni, „Odgłosy” 1990, nr 13
 Przekazanie archiwum Aleksandra Forda Muzeum Kinematografii w Łodzi 

1991
• [Inc.: Antoni Szram i Feridun Erol…], „Odgłosy” 1991, nr 10
 Próba zwrócenia uwagi opinii publicznej na pogarszającą się kondycję kultu-

ry poprzez „kradzież” kamienia wskazującego miejsce budowy łódzkiej filhar-
monii przy al. Piłsudskiego

• Frejdlich Konrad, Duchowe oczyszczenie w pralni Scheiblera. Kwatera nr 
13, „Odgłosy” 1991, nr 5

 Pralnia w kwaterze Scheiblera – impreza zorganizowana w Muzeum Kine-
matografii w Łodzi z okazji 5. rocznicy działalności

• Frejdlich Konrad, Poznać miasto po elitach, „Odgłosy” 1991, nr 21
 Akceptacja ze strony władz miasta, bądź jej brak, jako kryterium przynależ-

ności do elity
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• Kraszewska Zofia, Łódzkie VIP-y, „Dziennik Łódzki” 1991, nr 201
• Maciejewski Maciej, Duch kina, „Dziennik Popularny” 1991, nr 40
 Antoni Szram – dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi 
• K.F., Prezentacje. Antoni Szram, „Odgłosy” 1991, nr 4

1993
• Kuźmicki Mieczysław, Muzeum Kinematografii – nowe zjawisko w obsza-

rze kultury filmowej Łodzi i kraju, „Kronika miasta Łodzi” 1993, nr 2
 Antoni Szram – inicjator i dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi

1994
• Wilmański Jerzy, Antkowi Szramowi na jubileusz, Łódź: Oficyna Biblio-

filów, 1994
 Wiersz J. Wilmańskiego wydany jako druk bibliofilski w nakładzie 25 egzem-

plarzy

1995
• Kuźmicki Mieczysław, Muzeum Kinematografii, „Biuletyn Informacyjny 

Konserwatorów Dzieł Sztuki”, 1995, nr 2
 Antoni Szram – pomysłodawca, inicjator i dyrektor Muzeum Kinematografii 

w Łodzi

1997
• AP, Praca dla Szrama, „Gazeta Łódzka” 1997, nr 172
• (bos), Szram odejdzie, „Dziennik Łódzki” 1997, nr 223

1998
• Rubinstein Eva, Łódź – chwilowe spotkania, Łódź: Wojciech Grochowalski, 

1998
 Cykl fotografii dokumentujących wrażenia z kolejnych pobytów Evy Rubin-

stein w Łodzi, składających się na album, zainspirowany rozmowami z Anto-
nim Szramem

1999
• Podolska Joanna, Stoły unosi, pałace wznosi, „Gazeta Łódzka” 1999, nr 171

2000
• Jaskulski Mirosław, Laurentowicz Małgorzata, Muzeum Historii Miasta Ło-

dzi. Geneza i założenia programowe, „Miscellanea Łódzkie” 2000, nr 17
 Rola Antoniego Szrama w powołaniu i budowaniu Muzeum Historii miasta Łodzi
• Laurentowicz Małgorzata, Rewitalizacja pałacu, „Miscellanea Łódzkie” 

2000, nr 17
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 Udział Antoniego Szrama w konserwacji, rekonstrukcji i przebudowie pałacu 
Izraela Poznańskiego

• Andrzejewska Teresa, Jędruch Janusz, Ślady sportowych triumfów, „Miscel-
lanea Łódzkie” 2000, nr 17

 Rola Antoniego Szrama w doprowadzeniu do powołania Muzeum Sportu  
i Turystyki w Łodzi

2001
• Kozłowski Janusz, Pięciolecie Łódzkiego „Tygla Kultury”, „Słowo Żydow-

skie” 2001, nr 9
 Uroczystość wręczenia Antoniemu Szramowi nagrody „Tygla Kultury” – 

Sprężyna
• „Sprężyna” dla Szrama. [Przez] JP, „Gazeta Łódzka” 2001, nr 52 
• „Sprężyna” 2000, „Tygiel Kultury” 2001, nr 1–3
 Antoni Szram laureatem nagrody „Sprężyna”

2004
• Sondej Maria, Lodzermensch nowej Łodzi: o Antonim Szramie – twórcy 

muzeów i stylu życia, „Kronika miasta Łodzi” 2004, nr 3–4
• Cybulska Kamila, Uczy szacunku do kultury fizycznej: Muzeum Sportu  

i Turystyki, „Kronika miasta Łodzi” 2004, nr 3–4
Rola Antoniego Szrama w stworzeniu muzeum

2016
• Ciarkowski Błażej, Dworzec, którego nie było, rozm. J. Rakowski-Kłos, „Ma-

gazyn Łódź”: dodatek „Gazety Wyborczej” 2016, nr 287
 Wzmianka dotycząca opinii A. Szrama o walorach XIX-wiecznej architektury 

i czynnikach sprzyjających jej przetrwaniu
• Ciarkowski Błażej, Szklany dach nad Piotrkowską, [w:] B. Ciarkowski, 

Łódź, która nie powstała, Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał 
Koliński, 2016

 Projekt Piotrkowska+ autorstwa młodych łódzkich architektów nawiązują-
cy do pomysłu Antoniego Szrama przykrycia części ulicy Piotrkowskiej prze-
szklonym dachem

2017
• Wniosek Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników 

Polskich o nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Muzeal-
ników Polskich dr. Antoniemu Szramowi, oprac. M. Kuźmicki, Łódź: Sto-
warzyszenie Muzealników Polskich, 2017
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Noty o autorach

Włodzimierz ADAMIAK – łodzianin z wyboru, architekt wnętrz, absolwent ASP 
w Krakowie, obecnie wykładowca (adiunkt) w Instytucie Architektury i Urba-
nistyki Politechniki Łódzkiej, prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. W latach 
2009–2011 był menedżerem ulicy Piotrkowskiej i dał się poznać jako osoba 
bezkompromisowa w walce o zmianę regulaminu ogródkowego z właścicielami 
restauracji, pubów, kawiarni i barów. Miłośnik i znawca łódzkiej małej architek-
tury, w szczególności zanikających obiektów.

 
Mirosław BORUSIEWICZ – absolwent socjologii kultury na Wydziale Ekonomiczno-
-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych w za-
kresie historii (specjalność muzeologiczna) na Wydziale Nauk Historycznych 
i Społecznych UKSW w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Komitetu Między-
narodowej Rady Muzeów ICOM.

W latach 1975–1997 pracował w Muzeum Historii Miasta Łodzi na różnych 
stanowiskach, od asystenta do starszego kustosza. W latach 1989–1993 był 
Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochro-
ny Zabytków, później Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Sztuki ds. Muzeów. 
W roku 1994 założył Centrum Muzeologiczne, działające przy Muzeum Historii 
Miasta Łodzi. Wraz z prof. dr. hab. Andrzejem Rottermundem napisał program 
dla Studium Muzealniczego, zorganizowanego przy Instytucie Historii Sztu-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez 9 lat był wykładowcą. W latach 
1997–2006 Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Obecnie zajmuje się pracą nauko-
wą, jest współtwórcą programu muzeologii na WNH UKSW w Warszawie.

Jerzy DERKOWSKI – łodzianin, artysta plastyk, pedagog, twórca i rektor Wyższej 
Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Absolwent Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie w latach 1971–2003 był asystentem, do-
centem i nauczycielem akademickim z tytułem profesora zwyczajnego. Pełnił 
funkcję kierownika pracowni, katedry i prorektora ds. nauki. Był pomysłodaw-
cą powołania Instytutu Form Przemysłowych (obecnie Wydziału Architektury 
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Wnętrz i Wzornictwa ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi), pełniąc 
funkcję jego dyrektora od 1983 roku. Był założycielem szkół artystycznych w Ło-
dzi – Policealnego Studium Zawodowego – Szkoły Projektowania i Reklamy oraz 
Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury 
i Sztuki ds. wzornictwa, uczestnicząc w pracach zespołów ds. organizacji wzor-
nictwa w Polsce. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Projektantów Form 
Przemysłowych oraz Fundacji Tumult. 

Feridun EROL – reżyser filmowy i scenarzysta, dramaturg, felietonista pochodze-
nia tureckiego, od 1950 roku związany z Łodzią, obecnie mieszka w Komorowie. 
Absolwent Wydziałów Operatorskiego i Reżyserii PWSTiF w Łodzi. Autor kilku 
średniometrażowych filmów fabularnych, m.in. Zawodowcy, Ballada o ścina-
niu drzewa oraz kultowego dokumentu (z Markiem Piwowskim) Kirk Douglas. 
Zrealizował wiele przedsięwzięć artystycznych, przedstawień teatralnych, pro-
gramów i widowisk telewizyjnych, programów rozrywkowych, seriali. Współ-
tworzył wiele przedsięwzięć artystycznych w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
i Muzeum Kinematografii w Łodzi.

 
Aleksandra GAGANASZWILI (pseudonim artystyczny Almaga) – urodziła się w Łodzi, 
gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Studiowała w PWSSP w Łodzi w latach 
1963–1965, następnie w ASP w Warszawie (1965–1967). Od 1972 roku mieszka 
w Belgii, gdzie kontynuowała studia i ukończyła Academie Royale des Beaux arts 
(1972–1975) na wydziale malarstwa i grafiki. Wśród jej profesorów i nauczycieli 
byli m.in. Stanisław Fijałkowski, Stefan Wegner, Stefan Krygier, Gustaw Zemła.

Uprawia twórczość w zakresie rzeźby, malarstwa, grafiki, instalacji, perfor-
mance. Inspiracją dla niej są obserwacje związane z ruchem i działaniami sił 
natury. Od 1974 roku brała udział w licznych wystawach w Polsce, Europie, Ka-
nadzie i USA. Od 1989 roku tworzy wielkie rzeźby przestrzenne i mobile nazwa-
ne ORVIADANS lub OUTLETIN głównie ze stali nierdzewnej, betonu, tworzyw 
sztucznych. W latach 90. realizuje rzeźby-mobile Chaos i porządek, Galop, 
Tańczący Centaur i Wzlot Ikara dla prywatnych kolekcji. Współpracuje z Fun-
dacją E. Verannemana. Jej prace znajdują się w galeriach prywatnych i muzeach 
w Polsce i za granicą: we Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Luk-
semburgu, Dubaju, Chinach i USA.

Marek JANIAK – architekt, artysta multimedialny, nauczyciel akademicki – pro-
fesor dr hab. Pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Były wieloletni prezes Fundacji Uli-
cy Piotrkowskiej, członek i współzałożyciel grupy artystycznej „Łódź Kaliska”, 
obecnie pełni funkcję Architekta Miasta. Ma na swoim koncie wiele realizacji 
architektonicznych oraz działań artystycznych: wystaw w kraju i zagranicą, pu-
blikacji, realizacji filmowych.
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Andrzej JOCZ – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Ło-
dzi, uprawia twórczość przede wszystkim w zakresie rzeźby monumentalnej 
i kameralnej, a także malarstwa, rysunku i grafiki. Jest pedagogiem, profesorem 
zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
i w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz kieruje pra-
cownią rzeźby Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu – filii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był również wieloletnim pracowni-
kiem Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowania w Wyższej Szkole Informatyki 
i Umiejętności w Łodzi. 

Za swoją twórczość i pracę naukowo-dydaktyczną oraz artystyczną otrzymał 
szereg nagród, medali i wyróżnień. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki.

Teresa KLINK-KOBIERSKA – malarka, scenograf, studia artystyczne ukończy-
ła w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni znakomitych 
artystów – prof. prof. P. Potworowskiego, R. Pietkiewicza, J. Żuławskiego  
i B. Massalskiej. Przez lata wraz z mężem Bogusławem Kobierskim związani 
byli z filmem polskim, realizując wiele projektów scenograficznych (scenografia, 
dekoracja wnętrz, rekwizyty) przy tytułach jak: Hotel klasy Lux R. Bera, Cham  
L. Adamika, Przyspieszenie Z. Rebzdy, Pan Wołodyjowski J. Hoffmana, Sana-
torium pod klepsydrą W. J. Hasa, Matka Królów J. Zaorskiego. 

Mieczysław KUŹMICKI – łodzianin i muzealnik z wyboru, absolwent filmoznawstwa 
na filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni dyrektor Muzeum Kinema-
tografii i dyrektor Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”. Pracę zawodową 
związaną z muzealnictwem rozpoczął pod skrzydłami dr. Antoniego Szrama w Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, gdzie pracował na różnych stanowiskach od asystenta 
do kustosza – kierownika Muzeum Kinematografii oddziału MHMŁ. Jest autorem 
wielu wystaw muzealnych, publikacji i artykułów, był jurorem krajowych i zagra-
nicznych festiwali filmowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Polskiej Akademii Filmowej.

Małgorzata LAURENTOWICZ-GRANAS – konserwator, zabytkoznawca, muzealnik, 
absolwentka kierunku konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na Wydziale Sztuk 
Pięknych w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w Mu-
zeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i od 1972 do 
1975 roku w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi. Od 1975 roku 
do 2016 roku pracowała w Muzeum Miasta Łodzi (dawniej Muzeum Historii 
Miasta Łodzi) na różnych stanowiskach, od asystenta do starszego kustosza – 
kierownika Działu Sztuki, wicedyrektora i dyrektora. Jest autorką wielu wystaw 
muzealnych, publikacji i artykułów. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki i Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
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Andrzej MAJER – absolwent konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na Wydziale 
Sztuk Pięknych w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog, 
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Wieloletni wykładowca socjologii ogólnej i socjologii miasta na Politechnice Łódz-
kiej. W latach 1994–1995 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Johns 
Hopkins University w Baltimore. Jest autorem wielu prac z zakresu socjologii mia-
sta i przestrzeni, w tym: Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Przemiany 
miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wokół socjologii przestrzeni, 
Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy. Od 2000 roku jest przewodniczą-
cym Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Iwanka PETROWA ANDERSEN – konserwator dzieł sztuki, urodzona w Płowdiw. 
Jako stypendystka rządu bułgarskiego studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, po ukończeniu studiów w la-
tach1970–1972 roku pracowała w PP PKZ Oddział we Wrocławiu, od 1973 roku 
do 1984 roku w PP PKZ w Oddziale Łódzkim. Uczestniczyła w wielu pracach 
konserwatorskich w łódzkich obiektach zabytkowych, m.in. w pałacu Poznań-
skich przy Ogrodowej 15, pałacu Scheiblera, willi Kindermana. Przez 24 lata 
mieszkała w Danii, gdzie była cenionym konserwatorem dzieł sztuki prowadząc 
Pracownię Dzieł Sztuki przy Konserveringscentret Vest. Uprawia twórczość 
w zakresie malarstwa, liczne wystawy w Polsce i za granicą. 

Bronisław PODGARBI – absolwent historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Histo-
rycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracował we Wro-
cławiu jako Wojewódzki Konserwator Zabytków (do 1974 roku). Do Łodzi przy-
jechał zaproszony przez Antoniego Szrama do łódzkiego oddziału PP Pracownie 
Konserwacji Zabytków, gdzie pracował w latach 1975–1976. Stamtąd przeszedł 
do tworzącego się Muzeum Historii Miasta Łodzi, w którym pracował na stano-
wisku kierownika Działu Sztuki (do 1979 roku). Później kierował Biurem Badań 
i Dokumentacji Zabytków, a w latach 1992–2005 pełnił funkcję Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków województwa łódzkiego. Opracował i opublikował mo-
nografię cmentarza żydowskiego w Łodzi: Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódź 
1990.

Ignacy Gustaw ROMANOWSKI – prawnik, dziennikarz, reporter, publicysta, krytyk 
sztuki. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia History-
ków Sztuki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Przez wiele 
lat współpracował z redakcją dziennika „Głos Robotniczy” (w latach 1977–1981 
był zastępcą redaktora naczelnego). Najczęściej występował jako recenzent 
wystaw plastycznych i działań artystycznych. W stanie wojennym pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu, związał się z opozycją i wydawnictwami drugiego 
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obiegu. Kierował redakcją „Głosu Porannego”, był korespondentem „Rzeczpo-
spolitej”. W latach 2003–2018 redaktor naczelny kwartalnika „Kronika miasta 
Łodzi”. Pismo pod jego kierownictwem stało się jednym z najważniejszych łódz-
kich periodyków społeczno-kulturalnych. 

Henryk RUDZIŃSKI – absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, pracował 
przez lata w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, był dyrektorem 
Młodzieżowego Domu Kultury w Łodzi, menadżerem Zespołu Pieśni i Tańca „Po-
lanil”, z którym odbył wiele artystycznych tournée. W czasie swojej działalności 
zawodowej zajmował się propagowaniem i upowszechnianiem idei kin studyj-
nych, był aktywnym działaczem sieci Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Po trans-
formacji ustrojowej w 1989 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą.

Jerzy TRELIŃSKI – grafik, rysownik, malarz, performer oraz nauczyciel akademic-
ki z tytułem profesora zwyczajnego w akademiach łódzkich – Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (PWSSP), gdzie był kierownikiem 
Katedry Grafiki Projektowej i rektorem w latach 1989–1992 oraz w Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej. Jest członkiem założycielem Fundacji Rekto-
rów Polskich na Rzecz Nauki Polskiej oraz łódzkiego oddziału Komisji Kultury 
i Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem PWSSP w Łodzi. Związany 
z nurtem sztuki konceptualnej, do najbardziej znanych projektów i wystąpień 
artysty zalicza się Autotautologie – o sobie samym – nic – projekt z 1972 oraz 
przemarsz w czasie pochodu pierwszomajowego z ogromnym transparentem 
„TRELIŃSKI” w 1974. W projektach tych pragnął zwrócić uwagę na znacze-
nie indywidualnego, niezależnego działania artystycznego w trudnych czasach. 
Projektował plakaty i aranżował plastycznie wystawy m.in. dla Muzeum Historii 
Miasta Łodzi i Muzeum Kinematografii.

Wojciech WALCZAK – absolwent konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na Wydzia-
le Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 
1972–1979 był kierownikiem Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, 
w latach 1979–1992 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wo-
jewództwa łódzkiego, zaś od 1992 do 2011 roku pracował w Muzeum Miasta 
Pabianic jako starszy kustosz zajmujący się sztuką w Dziale Kultur Materialnych. 
Społecznik, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwa Ochrony 
Zabytków, od 1997 roku zajmuje się badaniem i dokumentacją zabytkowych ne-
kropolii na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej.

Andrzej IDON WOJCIECHOWSKI (1930–2018) – był jednym z pionierów polskie-
go powojennego jazzu, trębaczem znanego, cenionego, legendarnego zespołu 
„Melomani”. Był dziennikarzem (w latach 1986–1989 redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Kalejdoskop”), bywał kierownikiem produkcji, wystąpił w filmach 
Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy i Był jazz Feliksa Falka. 
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Studiował filologię rosyjską na Uniwersytecie Łódzkim, później na Wydziale 
Organizacji Produkcji Filmu w PWSF w Łodzi (absolwent w 1957). Związany 
był ze studenckim Teatrem „Pstrąg”, z redakcją muzyczną Polskiego Radia oraz 
z Łódzkim Ośrodkiem Telewizyjnym jako kierownik produkcji. Współtworzył 
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe i Polskie Archiwum Jazzu. Był członkiem jury 
Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy. Za całokształt działalności uhono-
rowany został „Jazzowym Oscarem” przez Stowarzyszenie Jazzowe Melomani. 



Podziękowania

Za życzliwą pomoc 
w przygotowaniu publikacji,
udostępnienie materiałów,

podzielenie się wspomnieniami i refleksjami
podziękowania od 

Wydawcy i Autorów
zechcą przyjąć:

Muzeum Miasta Łodzi – dyrektor Barbara Kurowska
Sebastian Glica, Adam Klimczak, Ewa Monwid-Olechnowicz,  

Bożena Szafrańska

Muzeum Kinematografii w Łodzi – dyrektor Marzena Bomanowska
Ewa M. Bladowska, Łukasz Grygiel, Mirosław Gumiński,  

Anna Michalska, Krystyna Zamysłowska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi 
Małgorzata Cegiełko, Joanna Kantyka,  

Ewa Nowak-Wawrzyniak, Aneta Powalska-Pietrzak

a także zawsze życzliwi, zawsze uczynni i bezinteresowni 
Włodzimierz Adamiak, Elżbieta Czarnecka, Andrzej Czulda,  

Ryszard Kuba Grzybowski, Marek Janiak, Tomasz Komorowski,  
Patrycja Podgarbi, Jerzy Treliński, Piotr Werner

i wszyscy, którzy służyli radą, wsparciem, pomocą

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę dr. Antoniego Szrama, 
naszego mistrza,  mentora i przyjaciela. Dziękujemy za życzliwe wspieranie nas 
w poszukiwaniach materiałów źródłowych, a przede wszystkim udostępnienie 
własnego archiwum.

Podobne podziękowania kierujemy w stronę jego następców w dziele ochrony 
łódzkich zabytków Bronisława Podgarbiego i Wojciecha Walczaka. 



Antoni Szram – historyk sz tuki, konserwator zabytków, muzealnik, publicysta, 
animator kultury; urodzony w 1941 w Brzeżanach;  w 1 9 6 4  przy jeżdża 
z Poznania do Łodzi i podejmuje pracę w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego; od 1965 
pracuje w Wydziale Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
to także początki jego twórczości publicystycznej; 1 maja 1970 zostaje powołany 
na stanowisko Konserwatora Zabytków Miasta Łodzi i piastuje je do końca 1975; 
31 stycznia 1971 w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej m. Łodzi ukazuje się 
Obwieszczenie Konserwatora Zabytków m. Łodzi w sprawie zarejestrowania zabytków 
nieruchomych. W spisie znalazło się ponad 230 obiektów zabytkowej architektury łódzkiej 
wzniesionej do 1939, m.in. pałace, wille, kamienice oraz obiekty przemysłowe, założenia 
fabryczno-rezydencjonalne; z początkiem 1972 zostaje utworzone Biuro Badań 
i Dokumentacji Zabytków; w 1973 powstaje w Łodzi Zakład P.P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków (w ramach Oddziału PKZ w Kielcach) z kierownikiem Antonim Szramem; 
w październiku 1975 powołane zostaje Muzeum Historii Miasta Łodzi z Antonim Szramem 
jako dyrektorem, na siedzibę muzeum wybrano pałac I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15;
w 1983 w Muzeum Historii Miasta Łodzi utworzono dwa oddziały –  w  styczniu Muzeum 
Sportu i Turystyki, a w październiku Muzeum Kinematografii; 1 stycznia 1986 inauguracja 
działalności Muzeum Kinematografii w Łodzi, którego dyrektorem zostaje Antonii Szram; 
w kwietniu muzeum przenosi się do pałacu Scheiblera przy pl. Zwycięstwa 1; w 2000 Antoni 
Szram zostaje doradcą Prezydenta Miast Łodzi ds. ochrony zbytków; w 2006 Antoni Szram 
przechodzi na emeryturę. 
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