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Nostalgiczna Łódź z czasów PRL
Pierwsze zdjęcie Stefana Sztromajera, jakie zobaczyłam, przedstawiało zimę na Bałuckim
Rynku. Ludzi w kożuchach i wozy ciągnięte przez konie. Na innej fotografii w miejscu dorożek stał
ciąg starych samochodów, bogward, steyer, opel i inne, jak na przedwojennych filmach.
Zdjęcia pochodziły z lat 50. XX wieku. Nie pamiętam takiej Łodzi, ale byłam zachwycona. O coś
takiego chodziło mi w cyklu „Nostalgiczna Łódź”. Chciałam pokazać Łódź, jakiej już nie ma, jaka
odeszła. Natychmiast odpisałam pani Zofii Sztromajer, że zdjęcia są fantastyczne i czy ma ich więcej.
W ten sposób zaczęła się nasza korespondencja. Potem były kolejne przesyłki. Na zdjęciach pojawiła
się Łódź, którą już trochę pamiętałam.
Schyłek lat 70. Stare domy tkaczy przy ul. Piotrkowskiej, które powoli znikały. Puste place
tworzące się w miejscu burzonych kamienic. Plakaty filmowe i teatralne na murach miasta.
Hasła: „PZPR zawsze z narodem" i kolejne rocznice Rewolucji Październikowej. Butelki na mleko
stojące przed sklepem i smutni ludzie. Nawet rozpoznawałam niektóre twarze. Choćby niewidomego
pana sprzedającego sznurówki na ul. Piotrkowskiej. Stał zawsze niedaleko ul. Tuwima,
gdzie pracowała moja mama...
Stefan Sztromajer, człowiek skromny i niezwykle wprost samokrytyczny, nie mógł uwierzyć,
że zdjęcia, które robił ot tak sobie, z własnej pasji i dla ćwiczenia techniki fotograficznej, naprawdę
mogą kogoś zaciekawić. W końcu jednak zgodził się, że dzięki konsekwentnemu i trwającemu wiele
dziesięcioleci dokumentowaniu wszystkiego, co mijał na swojej drodze, udało mu się zatrzymać
w kadrze wszechstronny i wielowymiarowy wizerunek Łodzi. Dał się namówić na pokazanie swoich
prac.
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Leica z napisem NKWD
Swój pierwszy aparat fotograficzny marki Rekord Stefan
Sztromajer kupił w sklepie zabawkowym jeszcze przed wojną.
Drugi zdobył w 1941 roku w zamian za hulajnogę, którą sam
wykonał z drewna. To było na warszawskim Żoliborzu.
W czasie wojny robił sporo zdjęć swoim kolegom na tle
niemieckich samochodów. – Chodziło jednak nie o kolegów,
lecz o numery rejestracyjne – opowiada z pewnym wahaniem.
Te zdjęcia miały być wykorzystane przez podziemną
organizację. Żadne z nich nie zachowało się do dziś. Zginęły
w zburzonej Warszawie.
Pierwszy porządny aparat kupił sobie niedługo po wojnie
na Wodnym Rynku (dzisiejszy plac Zwycięstwa). To była
sowiecka leica ze złowieszczym napisem: NKWD.
Przechowuje ją do dziś. Potem w znanym łódzkim sklepie
fotograficznym Płażewskiego przy ul. Piotrkowskiej 132 kupił
voigtlandera. Od 1945 roku do dziś wychodząc z domu niemal
zawsze zabiera z sobą aparat. Dzięki temu udało mu się
zatrzymać w kadrze mnóstwo ciekawych sytuacji. Choćby
pożar katedry pw. św. Stanisława Kostki w 1971 roku.
– Lubię fotografować ludzi w dziwnych sytuacjach.
Zależy mi na tym, by moje zdjęcia miały charakter ujęć
podchwyconych – podkreśla.
Dlatego najbardziej jest dumny ze zdjęć, które wykonał
podczas manifestacji studenckiej 3 maja 1946 roku,
rozgonionej przez funkcjonariuszy władzy komunistycznej.
To unikat, chyba jedyna fotografia pokazująca te wydarzenia.
Niedawno poproszono, by ilustrowała pracę naukową.
– Wykonałem to zdjęcie w wielkim strachu, wtedy padły
tam strzały – wspomina.
35 lat później zarejestrował studenckie strajki na
Politechnice Łódzkiej. Jako pracownik uczelni był wśród
strajkujących. Przyglądał się wszystkiemu od wewnątrz.
Dzięki temu mamy zdjęcia wyjątkowe: widzimy na nich
studentów, którzy dyskutują o polityce, ale jednocześnie
przeżywają swoją wielką życiową przygodę, wygłupiają się,
żartują i kpią. Z okazji 25−lecia NSZZ „Solidarność”,
we wrześniu 2005 roku, część tych zdjęć była prezentowana
na jubileuszowej wystawie w Politechnice Łódzkiej.
Stefan Sztromajer fotografował też inne wydarzenia
historyczne, m.in. marsz głodowy z 1981 roku. W swoich
zbiorach ma jednak najwięcej fotografii pokazujących
codzienne życie, rejestrujących, jak zmieniała się Łódź.
Etap po etapie, niemal rok po roku, dom po domu…
– Mąż najchętniej fotografował stare rudery, podwórka,
zakamarki, ruiny. Kiedyś myślałam, że to się nikomu nie
przyda, ale niektóre zdjęcia są naprawdę interesujące
– podkreśla Zofia Sztromajer.
– Żona jest lepszym fotografem ode mnie. Robi zdjęcia
mniej spontanicznie i z większym wyrafinowaniem. Potrafi
zrobić 170 ujęć ogona wiewiórki – żartuje.

Zofia stosunkowo wcześnie zaczęła wykorzystywać
w fotografii nową technikę cyfrową. Dzięki niej pierwsze stare
zdjęcia męża zostały zeskanowane i zyskały nowe życie.
Dopiero za jej namową Stefan sam zaczął skanować
archiwalne negatywy. Żona wykonuje resztę. – Bez Zosi nie
dałbym rady – przyznaje.
W starym mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej mają tysiące
negatywów z Łodzią w tle. Może być ich 90 tys.,
a może 125 tys. – Kto by to policzył… – mówią.

Z okna łódzkiej kamienicy
Państwo Sztromajerowie mieszkają w przedwojennej
kamienicy w samym sercu Łodzi. Przed ich oknami przy ulicy
Piotrkowskiej przetacza się historia miasta, też zatrzymana w
kadrze. A to widać pochód pierwszomajowy ze Stalinem,
Leninem i Bierutem w rolach głównych, a to popisy
gimnastyczne studentów na platformie ciężarówki, zwykły
jarmark albo uliczny festiwal teatralny. Pomnik bez głowy
albo neon „Baty”. Można obserwować, jak zmieniał się pasaż
ZMP, późniejszy Rubinsteina, jak różne plakaty pojawiały się
na murze wyburzonej kamienicy z naprzeciwka. Jak zmieniała
się klientela przychodząca do słynnych „Siódemek”.
Album prezentuje tylko niewielką część zbioru zdjęć
Stefana Sztromajera z lat 1945−1989, które przypominają
Łódź czasów PRL. Warto przyjrzeć się tym czarno−białym
obrazom. Dla starszego pokolenia może to być nostalgiczne
wspomnienie okresu ich młodości czy dzieciństwa albo
dramatyczne spojrzenie wstecz, gdy życie spędzało się w
kolejkach, słowo „wolność” należało do zbioru słów
zakazanych, a atrakcją było wejście do Golonki czy
Myśliwskiej. Dla młodych, którzy czasy PRL uważają za
malownicze i inspirujące, choć znają je tylko z opowieści,
sztuki współczesnej i filmów „Miś” czy „Rejs”, zdjęcia
Sztromajera mogą być interesującym przewodnikiem po Łodzi
tego okresu. Ileż tu nieistniejących już, wyburzonych
budynków, charakterystycznych murali, ciekawych twarzy.
Przywołana przez te zdjęcia przeszłość może jednak skłonić
również do dystansu i refleksji, że nie zawsze warto
zachwycać się czymś, co pociąga, ale czego się nie poznało
i nie doświadczyło na własnej skórze.
Album zatytułowaliśmy „Łódź. Od końca do końca”,
bo zdjęcia, które wybraliśmy, mieszczą się pomiędzy dwiema
datami wyznaczającymi ważne wydarzenia współczesnej
historii Polski: rokiem 1945 i 1989. Pomiędzy zakończeniem
II wojny światowej i zakończeniem epoki Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Pomiędzy nimi toczyło się życie.
Zwyczajne życie mieszkańców Łodzi . Tylko niekiedy było
ono świątecznie uroczyste i kolorowe, zazwyczaj jednak nieco
przygaszone i – mimo wszystko – nieco szare.

Joanna Podolska
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Stefan Sztromajer
Łodzianin urodzony w 1931 roku. Z wykształcenia
chemik, z zamiłowania historyk, fotograf i kolekcjoner.
Większą część wojny spędził z rodzicami w Warszawie,
do Łodzi wrócił w styczniu 1945 roku, nazajutrz
po wkroczeniu Rosjan.
W Łodzi przeszedł kolejne etapy edukacji, najpierw
w Gimnazjum im. Piłsudskiego i I Liceum im. Mikołaja
Kopernika, potem w Politechnice Łódzkiej. Przez kilka lat
pracował w przemyśle, m.in. w Łódzkim Biurze Projektów
Włókien Sztucznych, w Zakładach Lamp Kineskopowych
w Warszawie oraz w Instalu.
Już wówczas uzyskał pierwszy patent na wynalazek,
a jego niekonwencjonalne pomysły rozwiązań
technicznych znajdowały zastosowanie w praktyce.
W 1961 roku rozpoczął pracę na Wydziale
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Łódzkiej. Wniosek o przyznanie mu tytułu
docenta kontraktowego utknął na wiele lat w
skomplikowanej machinie PRL−owskich zależności.
Dziwnym zbiegiem okoliczności nominacja została mu
wręczona 5 czerwca 1989 roku. Był to poniedziałek
– dzień po pierwszych wolnych wyborach. Nikt go nie
uprzedził, że od rana ma stawić się u rektora uczelni,
toteż nominację odebrał „z marszu”, bez przygotowań.
Przez całe życie obok pracy zawodowej realizował inne
pasje. Zainteresowanie historią najnowszą
i fotografią podświadomie łączył, utrwalając mozolnie
zmieniającą się rzeczywistość rodzinnego miasta.
W zasadzie od 1945 roku nie wychodzi z domu bez
aparatu fotograficznego i zapasu filmów. Dlatego każdy
dzień przynosił mniej lub bardziej ciekawy dorobek.
W sumie zgromadził tysiące zdjęć, w tym wiele unikalnych
ujęć Łodzi. Wykonywanie odbitek w domowej ciemni nie
zawsze było możliwe, zwłaszcza
że absorbowały go również obowiązki zawodowe.
– Nie miałem świadomości, że zapisuję historię
– przyznaje. W rezultacie często nieodbite zdjęcia
w postaci negatywów spoczywały w domowych
schowkach.
Zamiłowaniu do fotografowania towarzyszy
od wielu lat pasja kolekcjonerska. Sztromajer
jest miłośnikiem starego sprzętu fotograficznego.
Publikuje specjalistyczne artykuły w brytyjskim
czasopiśmie „Photographica World” oraz
w „Back Focus” (Melbourne) – periodyku Australian
Photographic Collectors' Society, którego jest członkiem.

Zofia Sztromajer
Urodzona na Pomorzu, geolog, absolwentka
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
wykładowca na Politechnice Łódzkiej.
Pierwsze zdjęcia wykonywała w latach studenckich
aparatem start. Wygrała go wraz z zaprzyjaźnioną
grupą znajomych w konkursie na fotoreportaż
z wakacyjnej wędrówki po Lubelszczyźnie.
Sprzęt, barbarzyńsko traktowany przez kilku
użytkowników w czasie pieszych lub rowerowych
wędrówek, ciągle się psuł.
Marzenie o własnym aparacie zrealizowała dopiero
po kilku latach, ale za to dzięki inspiracji męża
– co podkreśla – był to zawsze sprzęt fotograficzny
dobrej klasy.
Od lat fotografia służy jej do dokumentowania
wyników pracy badawczej i jako materiał dydaktyczny
dla studentów. Ona pierwsza w domu zaczęła używać
aparatu cyfrowego i opanowała tajniki cyfrowej obróbki
zdjęć. Od jakiegoś czasu mobilizuje męża do skanowania
starych negatywów. – Było mi żal, że leżą bezużytecznie,
bo wiele z nich to prawdziwe perełki – podkreśla.
To dzięki niej pierwsze fotografie Stefana Sztromajera
trafiły do „Gazety Wyborczej” i zdobyły grono
wielbicieli. Były prezentowane w cyklu „Nostalgiczna
Łódź”, „Stare−Nowe”, „Wiek Łodzi”. Zofia zadbała,
by mąż negatywy uporządkował (ten proces wciąż
jeszcze trwa). Sama mozolnie poddaje je dalszej
cyfrowej obróbce. Dzięki temu fotografie z klisz,
które czasami kilka dziesięcioleci leżały w pudłach
i kufrach, trafiły do komputera, a potem ujrzały światło
dzienne.
W ostatnich latach były prezentowane na kilku
wystawach historycznych organizowanych
w Politechnice Łódzkiej: „25 lat Solidarności w PŁ.
Marzenia, nadzieje, fakty” (2005), „50 lat Wydziału
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Łódzkiej” (2006), „Łódź w 1956 roku”
(2006), „Łódź lat 60−tych” (2008). W 2006 roku
Wydział Budownictwa PŁ z okazji 50. rocznicy
istnienia wydał niewielki album zdjęć
Zofii i Stefana Sztromajerów.
Oboje mają jeszcze inne pomysły i plany związane
z posiadanymi fotografiami, dlatego propozycję
stworzenia zdjęciowej opowieści o Łodzi czasów PRL
przyjęli z entuzjazmem.
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Oto opowieść o Łodzi. Zaczynamy od wiecu na pl. Wolności
kończącego II wojnę światową. Niech mówią same zdjęcia...

Wiec na pl. Wolności 9 maja 1945 roku.
Nie ma pomnika Tadeusza Kościuszki,
który został zburzony przez Niemców w 1939 roku,
w głębi widoczna kamienica „Pod Lwem”
przy ul. Nowomiejskiej

Lata 40.
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Jeden z plakatów, który pojawił się na ulicach Łodzi
w przededniu zakończenia II wojny światowej

Wkrótce po wojnie...
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Róg ul. Gdańskiej i 6 Sierpnia, która wkrótce dostała nową nazwę – 22 lipca.
Zdjęcie zrobione z dachu narożnej kamienicy. Drewniaki już nie istnieją

I to samo miejsce z poziomu chodnika, 1945 r.

Lata 40.
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Po wojnie fabryczna Łódź
znowu stawała się
centrum przemysłu
włókienniczego w Polsce.
Jak dawniej dymiły kominy,
ale niektóre fabryki zmieniały
przeznaczenie.
Na zdjęciach budynki
Politechniki Łódzkiej.
Do 1939 roku mieściła się w nich
fabryka Szai Rosenblatta.
W głębi szkoła przemysłowa
przy ul. Żeromskiego, a jeszcze dalej
kościół pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej przy ul. Łąkowej
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Drewniaki przy ul. Nawrot przetrwały jeszcze wiele lat. Była to typowa
zabudowa XIX−wiecznej Łodzi. Na dole sklepik z podniesionymi markizami

Lata 40.

