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Z okazji 85-lecia województwa ∏ódzkiego 

˝yczymy jego mieszkaƒcom 

wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu zawodowym i osobistym. 

Pragniemy przekazaç Wam serdeczne podzi´kowania 

oraz wyrazy uznania 

za dotychczasowà prac´ na rzecz rozwoju naszego regionu. 

Kilkudziesi´cioletnia historia województwa jest potwierdzeniem 

istotnego wk∏adu jego mieszkaƒców 

w rozwój ekonomiczno-spo∏eczny oraz kulturalny 

wsi i miast ziemi ∏ódzkiej. 

W okresie minionych kilkudziesi´ciu lat warunki ˝ycia mieszkaƒców

naszego województwa uleg∏y 

pozytywnym przemianom, choç sporo jest jeszcze niedostatku, 

tak dotkliwie odczuwanego przez wiele polskich rodzin. 

JesteÊmy przekonani, ˝e realizacja celów i kierunków nakreÊlonych 

w przyj´tej przez Sejmik w 2000 roku 

Strategii Rozwoju Województwa ¸ódzkiego sprzyjaç b´dzie 

zwi´kszaniu jego gospodarczej konkurencyjnoÊci 

wÊród samorzàdowych, regionalnych wspólnot europejskich. 

Okres 85 lat stanowi niema∏y dorobek w ˝yciu ka˝dej spo∏ecznoÊci.

Dlatego cieszà obchody jubileuszu, wyzwalajàce refleksje 

natury historycznej oraz mobilizujàce do twórczego myÊlenia 

o bli˝szej i dalszej przysz∏oÊci.

Mamy nadziej´, ˝e nasz wspólny wysi∏ek b´dzie mia∏ 

pozytywny wp∏yw na przemiany w regionie, 

które dadzà wi´cej szans i mo˝liwoÊci 

naszym dzieciom i przysz∏ym pokoleniom.

Korzystajàc z tej wyjàtkowej okazji, pragniemy z∏o˝yç serdeczne

podzi´kowania oraz wyrazy uznania dzia∏aczom samorzàdu 

terytorialnego w województwie za dotychczasowy trud 

i zaanga˝owanie na rzecz swoich lokalnych spo∏ecznoÊci 

– wsi, osiedli, gmin, miast i powiatów.
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W zwiàzku z przypadajàcà w tym roku 85. rocznicà 

powstania województwa ∏ódzkiego, Urzàd Marsza∏kow-

ski w ¸odzi przygotowa∏ wiele imprez okolicznoÊciowych

o ró˝nym charakterze i zasi´gu. Wymieniamy wydarze-

nia, które ju˝ si´ odby∏y, te, które si´ rozpocz´∏y i trwajà

– jak np. wystawa fotograficzna na ulicy Piotrkowskiej

w ¸odzi, te, które majà charakter okazjonalny oraz naj-

wa˝niejsze imprezy zaplanowane w tym roku.

Reprezentacyjny Zespó∏ Województwa ¸ódzkiego „Harnam” w strojach ∏owickich.

\ Targi „Na styku kultur” – konferencja dotyczàca rozpocz´cia obchodów (marzec)
\ Wprowadzenie do obiegu monety z herbem województwa ∏ódzkiego (maj)
\ Otwarcie wystawy fotograficznej „85 lat województwa ∏ódzkiego” na ul. Piotrkowskiej (sierpieƒ)
\ Konkurs fotograficzny „85 zdj´ç” na temat rocznicy (sierpieƒ)
\ Msza Êwi´ta w intencji mieszkaƒców województwa, uroczysty apel przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza,

parada wojskowa, uroczysta sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego, koncert galowy w Teatrze Wielkim 
(3 wrzeÊnia)

\ Jarmark Wojewódzki - wyst´py zespo∏ów folklorystycznych, parada orkiestr d´tych, prezentacja jednostek
samorzàdowych, szkó∏ wy˝szych, regionów partnerskich, prezentacja potraw regionalnych,
stoisko Wojska Polskiego, Policji, Poczty Polskiej,  pokazy walk rycerskich (3-5 wrzeÊnia). 

\ Do˝ynki prezydenckie w Spale – wyraênie zaakcentowana obecnoÊç naszego regionu (12 wrzeÊnia)
\ Wystawa fotografii zg∏oszonych na konkurs (paêdziernik)
\ Historyczna sesja naukowa w Instytucie Historii Uniwersytetu ¸ódzkiego (9 listopada)
\ Gwiazdka marsza∏kowska – uroczysty koncert w Filharmonii ¸ódzkiej, wr´czenie medali okolicznoÊciowych 

z okazji 85-lecia województwa ∏ódzkiego (grudzieƒ)
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W numerze:

Nasza ok∏adka: Mapy województwa ∏ódzkiego
wg projektu Urszuli Karpiƒskiej.

„Ossolineum we Wroc∏awiu zorganizowa∏o wystaw´ map Polski od XV wieku. Na XVIII-wiecz-
nych mapach by∏y ¸agiewniki, Chojny, ale nie by∏o ¸odzi; nikt o niej nie wiedzia∏. Znajdowa∏a si´
daleko od wa˝nych szlaków, nikt do niej nie przyje˝d˝a∏. Tak  by∏o do czasów Rembieliƒskiego
i Staszica” – mówi prof. Marek Koter z Uniwersytetu ¸ódzkiego, z którym wywiad o przesz∏oÊci
i przysz∏oÊci regionu przedstawimy w jednym z najbli˝szych wydaƒ „Ziemi ¸ódzkiej”. Wszak to
rok jubileuszu 85-lecia naszego  województwa.

Urodziny województwa sà oczywiÊcie okazjà do analizy i syntezy tego, czego dokonano, i tego,
czego nam brakuje. Taki bilans jest wa˝ny zw∏aszcza po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej,
w której „ma∏e ojczyzny” znaczà wi´cej. W naszym wypadku  nale˝a∏oby powiedzieç: powinny
znaczyç wi´cej. I nie jest to tylko sprawa ambicji, ale potrzeb i oczekiwaƒ. Rozwój, o którym mó-
wià wszyscy nasi rozmówcy, jest sprawà naturalnà. W ¸ódzkiem potrzebny jest post´p we wszyst-
kich dziedzinach. ˚eby wejÊç  do Europy, musimy wyjÊç z prowincjonalizmu. Te wa˝ne szlaki, któ-
rych wtedy nie by∏o, to A1, A2, S-14 i lotniska na Lublinku i w Babsku. Ale czy to wystarczy? 

¸ódê szybko sta∏a si´ g∏oÊna, ale i szybko straci∏a na znaczeniu. Co nas czeka? Marsza∏ek wo-
jewództwa akcentuje rol´ integracji regionalnej oraz wszelkiego rodzaju inwestycji, przewodni-
czàcy sejmiku mówi, ˝e samorzàd wojewódzki ma do spe∏nienia  misj´ – kszta∏towaç przes∏anki
do rozwoju cywilizacyjnego województwa, wojewoda stawia na kadr´ naukowo-badawczà, kszta∏-
càcà si´ m∏odzie˝, i bliskoÊç stolicy. 

Historyk Marek Adamczewski pisze tak: „Utworzenie województw w pierwszych latach nie-
podleg∏oÊci postrzegano jako donios∏y akt polityczny. Jego celem by∏o przekreÊlenie Êladów odci-
Êni´tych przez zaborców, przywrócenie staropolskich wzorów organizacji  Rzeczpospolitej”. 

Âladów ju˝ nie ma, wzory pozosta∏y.
W∏odzimierz Mieczkowski



2 www.lodzkie.pl Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

85 lat województwa ∏ódzkiego

JUBILEUSZOWA
TO˚SAMOÂC
WOJEWÓDZTWA

Rok 1990 zapoczàtkowa∏ nowà histori´ or-
ganizacji samorzàdu terytorialnego, wówczas
na poziomie gminy. Przyj´ta w 1997 roku
Konstytucja RP zapewni∏a decentralizacj´
w∏adzy publicznej, w rezultacie której
w czerwcu 1998 roku uchwalono pakiet ustaw
reformujàcych ustrój w∏adz terenowych oraz
podzia∏ administracyjny kraju. Reforma ad-
ministracyjna, która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia
1999 roku, ustanowi∏a 16 nowych woje-
wództw. Wprowadzeniu nowego podzia∏u na
województwa towarzyszy∏y liczne dyskusje,
trzeba jednak pami´taç, ˝e zapoczàtkowane
w 1999 roku reformy administracji publicznej
pozwalajà na dalszy rozwój regionu ∏ódzkie-
go, przerwane zosta∏y w 1975 r., znios∏y bo-
wiem bariery oddzielajàce najwi´ksze miasto
Polski Êrodkowej – ¸ódê od jego naturalnego
zaplecza regionalnego. 

Obecne terytorium województwa ∏ódzkie-
go to obszar kilku województw istniejàcych
w latach 1975-1998, gdzie przez ten okres bu-
dowano inne to˝samoÊci. Wykreowane w tych
latach nowe kategorie pozostawi∏y Êlad nie
tylko w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Stàd w obec-
nym województwie silne jest poczucie potrze-
by integrowania i cementowania jego nowego
kszta∏tu i wizerunku. 

Integracja regionalna województwa ∏ódz-
kiego jest jednym z g∏ównych celów jego stra-
tegii i rozwoju. Wcià˝ widaç mocne przekona-
nie, ˝e ¸ódê nie ma charakteru aglomeracji
powiàzanej z zapleczem, ˝e jest to klasyczne
miasto upadajàcej obecnie monokultury prze-
mys∏owej, bez wykszta∏conych funkcji regio-
nalnych. Chcemy, aby ten obraz uleg∏ zmianie,
aby województwo ∏ódzkie by∏o regionem
szans dla wszystkich jego mieszkaƒców. Ja-
koÊç i poziom ˝ycia sà nadrz´dnym przes∏a-
niem dzia∏alnoÊci samorzàdu województwa.

Naszym wspólnym celem powinien byç
sukces ca∏ego regionu; wzrost gospodarczy,
poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców, podnie-
sienie atrakcyjnoÊci i konkurencyjnoÊci. Inwe-
stycjami w ¸odzi i regionie zainteresowanych
jest coraz wi´cej mi´dzynarodowych firm
i koncernów. W du˝ej mierze to zas∏uga sa-
mych mieszkaƒców i samorzàdów, którzy
swojà aktywnoÊcià spo∏ecznà i potencja∏em
intelektualnym potrafià udowodniç, ˝e woje-
wództwo ∏ódzkie jest regionem z przysz∏oÊcià. 

Przy znaczàcym potencjale kulturalnym
i naukowym oraz wzmocnieniu w´z∏a komu-
nikacji drogowej i lotniczej ¸ódê ma szans´
odgrywaç znaczenie metropolitalne w central-
nej Polsce. Doskona∏e po∏o˝enie regionu ∏ódz-
kiego w centrum Polski, na skrzy˝owaniu pla-
nowanych autostrad, ∏àczàcych wschód z za-
chodem Europy i pó∏noc z po∏udniem, od lat
uznawane jest za nasz ogromny atut. Wresz-
cie, to co pozostawa∏o do niedawna g∏ównie
w sferze projektów, poma∏u staje si´ rzeczywi-
stoÊcià. Rusza budowa odcinka autostrady
A2 z Konina do Strykowa. Przez region ∏ódz-
ki przebiegajà trzy odcinki o ∏àcznej d∏ugoÊci
58 kilometrów. Inwestycja ta przyczyni si´ do
powstania nowych miejsc pracy i pozytywnie
wp∏ynie na popraw´ sytuacji na rynku pracy.
Do koƒca 2010 roku planowane jest zakoƒ-
czenie wszystkich odcinków autostrad A1
i A2 w ¸ódzkiem. Dzi´ki lotnisku Lublinek,
¸ódê ma wreszcie mi´dzynarodowe po∏àcze-
nia lotnicze. ¸odzià zainteresowane sà zagra-
niczne linie lotnicze. Te inwestycje, jak rów-
nie˝ wspólne starania samorzàdu wojewódz-
twa, wojewody ∏ódzkiego, w∏adz samorzàdo-
wych Rawy Mazowieckiej, ¸odzi i Skiernie-
wic o budow´ lotniska pasa˝erskiego w okoli-
cy Rawy Mazowieckiej dowodzà, ˝e sprawy
gospodarcze sà silnym bodêcem integrujàcym
wokó∏ wa˝nych spraw ca∏à spo∏ecznoÊç
i wszystkie si∏y polityczne naszego regionu. 

Przysz∏oÊç to˝samoÊci regionalnej naszego
województwa zale˝y w du˝ej mierze od inwen-
cji samorzàdów terytorialnych i od klimatu
mobilizujàcego ludzi do spo∏ecznego dzia∏a-
nia. 

¸ódzkie jest regionem rolno-przemys∏o-
wym, ale tak˝e województwem o ogromnej
liczbie uczàcej si´ m∏odzie˝y. ¸ódê jest silnym
oÊrodkiem naukowo-badawczym. W mieÊcie

dzia∏a 19 wy˝szych uczelni, w ca∏ym regionie
jest ich ju˝ 25. W ¸ódzkiem mamy prawie 120
tys. studentów, w samej ¸odzi studiuje ponad 
100 tys. osób. Ta m∏odzie˝ to nasz najwi´kszy
kapita∏. Trzeba zrobiç wszystko, aby ci m∏odzi
ludzie pozostali w naszym regionie, zw∏aszcza
˝e wskaênik osób z wy˝szym wykszta∏ceniem
w województwie, w porównaniu z innymi re-
gionami, jest jednak ciàgle zbyt niski. Szcze-
gólny niedobór ludnoÊci z wykszta∏ceniem
wy˝szym wyst´puje na terenach wiejskich.
Dlatego tak wa˝ne jest wyrównywanie szans
edukacyjnych m∏odzie˝y z mniejszych oÊrod-
ków i wsi. Musimy m∏odym ludziom stworzyç
warunki do ˝ycia i pracy w ¸ódzkiem, na-
uczyç si´ korzystaç z ich wiedzy i zapa∏u, bo-
wiem w∏aÊnie to pokolenie w przysz∏oÊci weê-
mie odpowiedzialnoÊç za przysz∏oÊç naszego
regionu. 

Upatrujàc w potencjale intelektualnym
i twórczym oraz kulturze du˝y czynnik inte-
gracyjny, w∏adze samorzàdowe województwa
przywiàzujà du˝à wag´ do dalszego rozwoju
edukacji oraz umocnienia bazy kultury wyso-
kiej i wspieranie twórczoÊci artystycznej.

Do koƒca roku zakoƒczy si´ budowa nowej
siedziby Filharmonii ̧ ódzkiej. Jest to ogrom-
ny sukces samorzàdu województwa. Inwesty-
cja, która przez lata nie mia∏a szansy na reali-
zacj ,́ dzi´ki naszym staraniom wpisana zo-
sta∏a do kontraktu wojewódzkiego, co zagwa-
rantowa∏o pieniàdze na jej realizacj´ bezpo-
Êrednio z bud˝etu paƒstwa. W czasach ogól-
nego niedofinansowania i niedoszacowania
kosztów funkcjonowania samorzàdów
wszystkich szczebli, cieszy, ˝e sprawy kultury,
zw∏aszcza tej wy˝szej, skierowanej do mniej
masowego odbiorcy, nie zepchni´te zosta∏y
na dalszy plan. 

Przy wskazaniu na kultur´ jako czynnik re-
strukturyzacji i podniesienia jakoÊci ˝ycia,
wa˝na pozostaje kwestia relacji mi´dzy dekla-
racjami a finansowà rzeczywistoÊcià. Gdyby
– mimo trudnoÊci bud˝etowych – uda∏o si´
zrealizowaç to, co przyj´liÊmy w Strategii
Rozwoju Województwa, potencja∏ kulturalny
regionu bardzo by si´ wzmocni∏. Organizacje
spo∏eczne, tak˝e regionalne towarzystwa kul-
tury – jako wyraz si∏y spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego – sà bardzo cennym partnerem dla
wspierania dzia∏aƒ samorzàdowych. 

∂
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W celu rozwijania wi´zi terytorialnych po-

trzebne jest twórcze o˝ywienie intelektualne
i kulturalne w ma∏ych i wi´kszych ojczyznach
regionalnych. Budowany nowy kszta∏t lokal-
nej rzeczywistoÊci musi uwzgl´dniaç dziedzic-
two kulturalne i to˝samoÊç kulturowà gminy,
miasta, powiatu i województwa. G∏ównym
wyznacznikiem poczucia przynale˝noÊci do
wspólnego terytorium pozostajà kultura
i dziedzictwo kulturowe.

W ostatnich latach du˝o jest przyk∏adów
wskazujàcych, jak odÊwie˝enie i nieformalne
odwo∏anie si´ do doÊwiadczeƒ tkwiàcych
w tradycji spo∏ecznoÊci wyzwala poczucie
przynale˝noÊci do miejsca zamieszkania, pra-
cy i kszta∏tuje to˝samoÊç lokalnà, która nabie-
rajàc nowego znaczenia i nowych wymiarów,
staje si´ si∏à rozwoju swojego Êrodowiska.

W obliczu otwartej przestrzeni europej-
skiej, tradycja i kultura odgrywajà szczególnà
rol´ w kszta∏towaniu si´ regionalnej to˝samo-
Êci. Nie bez znaczenia jest tu równie˝ pe∏ne re-
spektowanie zró˝nicowania kulturowego,
ujawnienie i kultywowanie specyfiki lokalnej
kultury, umacnianie autentycznoÊci samorzà-
dów i aktywnoÊci spo∏ecznej. Zachowanie re-
gionalnej ró˝norodnoÊci wymaga ochrony
oryginalnych cech kultury, zarówno w obr´bie
kultury profesjonalnej, jak i amatorskiej. Pie-
l´gnowanie twórczoÊci i sztuki ludowej ziem
∏owickiej, sieradzkiej, opoczyƒskiej, rawskiej
ma tu ogromne znaczenie.

Tak wykreowany i piel´gnowany wizerunek
ziemi ∏ódzkiej pozwoli na podejmowanie dia-
logu wewnàtrzregionalnego, a tak˝e w obr´bie
jednoczàcej si´ Europy. OtwartoÊç regionu b´-
dzie wynikaç z jego dojrza∏oÊci i gotowoÊci do
konkurencji z innymi regionami, a zw∏aszcza
z post´pujàcà globalizacjà i komercjalizacjà
wzorców kulturowych. 

W tym kontekÊcie niezwykle wa˝nym wy-
darzeniem w zakresie prowadzonej przez
Urzàd Marsza∏kowski dzia∏alnoÊci zagranicz-
nej by∏o niedawne otwarcie Regionalnego
Biura Województwa ¸ódzkiego w Brukseli.
Fakt ten stanowi naszà odpowiedê na panujà-
cà od wielu lat w krajach europejskich tenden-
cj´ do tworzenia przez poszczególne regiony
swoich przedstawicielstw w stolicy zjednoczo-
nej Europy. Proces ten przybra∏ szczególnie na
sile po wejÊciu w ˝ycie traktatu z Maastricht,
na mocy którego przyznano regionom istotnà
rol´ w kreowaniu aktywnej polityki spo∏ecz-
no-ekonomicznej Unii, czego wyrazem by∏o
na przyk∏ad powo∏ane do ˝ycia nowego cia∏a
UE, jakim jest Komitet Regionów. Zresztà re-
forma polityki regionalnej to wcià˝ jedno
z najwi´kszych wyzwaƒ stojàcych przed Unià
Europejskà, a znaczenie regionów i ich wp∏yw
na polityk´ i kszta∏t zjednoczonej Europy b´-
dà si´ w przysz∏oÊci systematycznie zwi´kszaç.
Równie˝ dla naszego województwa, posiada-
nie w∏asnej placówki w Brukseli sta∏o si´

wr´cz koniecznoÊcià. Dzi´ki istnieniu naszego
przedstawicielstwa mo˝liwa b´dzie skutecz-
niejsza realizacja szeregu zadaƒ dotyczàcych
tworzenia pozytywnego wizerunku naszego
regionu i Polski w Europie, pozyskiwania (do-
st´pnych jedynie w Brukseli) informacji istot-
nych z punktu widzenia województwa ∏ódz-
kiego oraz obrony jego interesów wobec in-
stytucji UE. Uwa˝am, ˝e formu∏a funkcjono-
wania biura w Brukseli jest otwarta i powin-
na byç stale udoskonalana. 

Wraz z przystàpieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej zyskaliÊmy prawo do korzystania
z pomocy strukturalnej. Racjonalne wykorzy-
stanie funduszy europejskich to jedno z naj-
wi´kszych wyzwaƒ, jakie stojà przed naszym
regionem.

W lutym tego roku Sejmik Województwa
¸ódzkiego przyjà∏ dokument po nazwà „Pro-
gram rozwoju województwa ∏ódzkiego w la-
tach 2004-2006 – komponent regionalny
ZPORR”, który umo˝liwia wykorzystanie
unijnej pomocy finansowej z zasobów fundu-
szy strukturalnych. W programie tym nakre-
Êlone zosta∏y najwa˝niejsze zadania, jakie sto-
jà przed samorzàdem województwa w najbli˝-
szych latach w celu poprawy konkurencyjno-
Êci naszego regionu. 

W ramach struktur Urz´du Marsza∏kow-
skiego powo∏ano jednostk´ odpowiedzialnà
za przyjmowanie i wybór projektów, które b´-
dà finansowane w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. Z inicjatywy samorzàdu województwa
w 2003 roku utworzone zosta∏y w ¸ódzkiem
podregionalne struktury partnerskie, których
celem jest konsultowanie projektów na p∏asz-
czyênie wspó∏pracy samorzàdów lokalnych,
przedsi´biorców i organizacji pozarzàdo-
wych. WÊród priorytetowych projektów,
przewidzianych do wsparcia, znalaz∏y si´ pro-
jekty zwiàzane z infrastrukturà spo∏ecznà, ko-
munikacyjnà, informatycznà, ochronà Êrodo-
wiska. Nie mniej wa˝ne sà równie˝ rozwój za-
sobów ludzkich, przedsi´biorczoÊci oraz roz-
wój obszarów wiejskich. Na realizacj´ tych
zadaƒ dla województwa ∏ódzkiego przyznano
kwot´ 157 mln euro z europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego, do wykorzystania w latach
2004-2006. 

Mam nadziej ,́ ˝e podejmowane przez nas
dzia∏ania stworzà nam i nast´pnym pokole-
niom szanse na ˝ycie w regionie, który daje
poczucie bezpieczeƒstwa i stabilizacji, per-
spektywy na realizacj´ planów i aspiracji za-
wodowych. 

Wierz ,́ ˝e dzi´ki wspólnej pracy i zaanga-
˝owaniu spo∏ecznoÊci lokalnych w sprawy re-
gionu ∏ódzkiego uda si´ przekonaç jego
mieszkaƒców, ̋ e warto ̋ yç i pracowaç w miej-
scu urodzenia, na ziemi ∏ódzkiej.

Stanis∏aw Witaszczyk
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
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nale˝eli do zachodnich bia∏ych organiza-
cji. Inni byli cz∏onkami miejscowej lo˝y
masoƒskiej. Nie chcàc ulec asymilacji,
pierwsze pokolenie emigrantów przewa˝-
nie zawiera∏o zwiàzki ma∏˝eƒskie mi´dzy
sobà i mówi∏o w rodzinie tylko po rosyj-
sku, aby dzieci uczy∏y si´ j´zyka ojczyste-
go. Ich pociechy by∏y wyznania prawo-
s∏awnego i ucz´szcza∏y na lekcje religii
przy ∏ódzkiej parafii. W tym czasie jednà
z najwybitniejszych przedstawicielek tej
spo∏ecznoÊci by∏a rzeêbiarka Katarzyna
Kobro-Strzemiƒska (1898-1950), ˝ona
utalentowanego malarza polskiego W∏a-
dys∏awa Strzemiƒskiego. Zas∏yn´∏a ona

jako twórczyni, zapoczàtkowanych
w 1925 roku, kolejnych numerów „Kom-
pozycji przestrzennych”. Za ˝ycia nie za-
wsze jà doceniano, po Êmierci uznano za
artystk´ Êwiatowego formatu. 

Agresja hitlerowska na Polsk´ w 1939
roku nie spowodowa∏a zasadniczych
zmian w ˝yciu „bia∏ych Rosjan”. Uznani
przez okupanta za bezpaƒstwowców
i wrogów bolszewizmu, otrzymywali lep-
sze ni˝ Polacy racje ˝ywnoÊciowe, mieli
wi´kszà swobod´ poruszania si ,́ mogli
posy∏aç dzieci do klas z wyk∏adowym j´-
zykiem rosyjskim i dokszta∏caç si´ w ró˝-
nych zawodach. Wykorzystujàc ten status,
emigranci (w miar´ mo˝liwoÊci) starali si´
pomagaç zaprzyjaênionym polskim ro-
dzinom. Istnia∏o nadal wspomniane to-
warzystwo, w którym m.in. wystawiano
amatorskie spektakle wed∏ug utworów
scenicznych rosyjskich dramaturgów, np.
„Rewizora” Miko∏aja Gogola. Gdy
w czerwcu 1941 roku Hitler zaatakowa∏
ZSRR, niektórzy cz∏onkowie tej wspólno-
ty (choç sami byli dalecy od profaszy-
stowskich sympatii) zaanga˝owali si´
w dzia∏alnoÊç politycznà, majàcà na celu
organizowanie tymczasowych antykomu-
nistycznych rosyjskich w∏adz na terenach
okupowanej Rosji. Plany te spe∏z∏y na ni-
czym przez pogardliwy stosunek niemiec-
kich nazistów do wszystkich narodów s∏o-
wiaƒskich.

W styczniu 1945 roku armia radziecka
wesz∏a do ¸odzi. Rozpocz´∏y si´ masowe

ed∏ug miarodajnych danych
z 1857 roku, tylko trzech Ro-
sjan mieszka∏o na sta∏e w nale-

˝àcym do Królestwa Polskiego mieÊcie
¸odzi. Po upadku powstania styczniowe-
go (1863-1864) ich liczba zacz´∏a wzra-
staç. Fakt ten wiàza∏ si´ przede wszystkim
z gwa∏townym rozwojem na ziemi ∏ódz-
kiej przemys∏u w∏ókienniczego. Du˝e
znaczenie mia∏a te˝ prowadzona przez ca-
rat polityka rusyfikacji. Przez kilka dzie-
si´cioleci przyje˝d˝ali do miasta i okolic
urz´dnicy carskiej administracji, ˝àdni
szybkiej fortuny kupcy oraz przedstawi-
ciele inteligencji. Podejmowali decyzj´

o osiedleniu si´ tu zdemobilizowani ˝o∏-
nierze 37. Jekaterynburskiego Pu∏ku Pie-
choty, który rozpoczà∏ stacjonowanie
w regionie po krwawej rozprawie z po-
wstaƒcami. WÊród przybyszy znaleêli si´
m.in. przemys∏owiec W. Stolarow – w∏a-
Êciciel prz´dzalni i tkalni wyrobów bawe∏-
nianych w rejonie Dàbrowy i Chojen,
a tak˝e rodzice znanego ∏ódzkiego poety
i prozaika piszàcego po polsku Grzegorza
Timofiejewa (1908-1962). 

W latach 1880-1884, gdy spo∏ecznoÊç
rosyjska (nie uwzgl´dniajàc wojska) liczy-
∏a ju˝ kilkaset osób, z myÊlà o niej, dzi´ki
staraniom i wsparciu finansowemu s∏yn-
nych ∏ódzkich fabrykantów ró˝nych wy-
znaƒ, wzniesiono w centrum ¸odzi cer-
kiew prawos∏awnà pw. Êw. Aleksandra
Newskiego. Póêniej wybudowano trzy
dalsze cerkwie.

Na prze∏omie XIX i XX stulecia zado-
mowionych w ¸odzi i okolicach Rosjan
by∏o ponad 7400. Ich codziennoÊç by∏a
podobna do ˝ycia innych ∏ódzkich naro-
dowoÊci. Posiadali ukazujàcà si´ w j´zyku
rosyjskim pó∏urz´dowà gazet´ „¸odzin-
skij Listok” (1894-1914) i inne wydawic-
twa. Wi´kszoÊci uda∏o si´ szcz´Êliwie
przetrwaç wydarzenia rewolucyjne 1905-
-1907 roku, których koƒcowy okres zosta∏
znakomicie opisany w reporta˝ach prze-
bywajàcego wówczas w ¸odzi petersbur-
skiego dziennikarza gazety „RuÊ” Iwana
Timkowskiego-Kostina, pt. „Miasto pro-
letariuszów” (1907). Nic nie zapowiada∏o
naruszenia tego status quo. 

Dopiero wybuch I wojny Êwiatowej

w sierpniu 1914 roku wszystko zmieni∏.
Administracja i cywile rosyjscy, obawia-
jàc si´ nacierajàcej armii niemieckiej, po-
Êpiesznie opuszczali ¸ódê i wyje˝d˝ali
w g∏àb cesarstwa rosyjskiego. Po zaj´ciu
miasta przez wroga, nieliczni, którzy po-
zostali, skupili si´ wokó∏ parafii prawo-
s∏awnej i prowadzili na rzecz ofiar dzia∏aƒ
wojennych szerokà akcj´ charytatywnà.
W tym po∏o˝eniu zasta∏ ich rok 1918, kie-
dy to Rzeczpospolita Polska odzyska∏a
niepodleg∏oÊç.

W paêdzierniku 1917 roku po rewolu-
cyjnym przewrocie, do w∏adzy w Rosji do-
szli bolszewicy. Pomimo g∏oszenia szczyt-

nych hase∏, swoje rzàdy oparli na po-
wszechnym, bezwzgl´dnym i okrutnym
terrorze. Pragnàc ratowaç ˝ycie i wolnoÊç
setki tysi´cy obywateli rosyjskich, niezga-
dzajàcych si´ z nowà sowieckà rzeczywi-
stoÊcià, porzuca∏o ojczyzn´ i ucieka∏o za
granic .́ Nazywano ich „bia∏ymi Rosjana-
mi”. Równie˝ do ¸odzi przybywali
uchodêcy. By∏y wÊród nich i te rodziny,
które opuÊci∏y miasto po rozpocz´ciu
wojny. Nie baczàc na wielkie wewn´trzne
problemy odradzajàcego si´ kraju, w∏adze
polskie udziela∏y niedawnym „ciemi´˝-
com” pomocy i schronienia. W latach 20.
XX wieku przebywa∏o na ziemi ∏ódzkiej
ponad tysiàc Rosjan. Wielu liczy∏o na ry-
ch∏y upadek komunizmu i powrót do do-
mu. Nadzieje okaza∏y si´ p∏onne. 

Okres mi´dzywojenny minà∏ w ˝yciu
∏ódzkiej kolonii w miar´ spokojnie. Emi-
granci, którzy pragn´li kontynuowaç na-
rodowe i religijne tradycje, czynili to bez
przeszkód. Prowadzili dzia∏alnoÊç kultu-
ralno-oÊwiatowà w Rosyjskim Towarzy-
stwie DobroczynnoÊci, a istniejàcy przy
nim ¸ódzki Komitet Puszkinowski, któ-
rego przewodniczàcà by∏a Irina Paw∏owa,
organizowa∏ wieczory radiowe z ciekawy-
mi ludêmi. I tak np. w dniach 25-26
kwietnia 1936 roku odby∏o si´ spotkanie
z m∏odym rosyjskim poetà zamieszka∏ym
w Warszawie Leonem Gomolickim
(1903-1988). Po okupacji hitlerowskiej
osiedli∏ si´ on w ¸odzi i wydawa∏ utwory
w j´zyku polskim. Niektórzy Rosjanie

ROSJANIE 
ZIEMI ¸ÓDZKIEJ
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Odresteurowana kopu∏a cerkwi katedralnej Êw. A. Newskiego w ¸odzi.
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powa∏y wówczas w re˝yserowanych przez
Mari´ Kisiel przedstawieniach, np. we-
d∏ug bajek Iwana Kry∏owa. Wykonywano
je w j´zyku rosyjskim oraz polskim.
Oprócz miejscowych Rosjan, nale˝eli do
stowarzyszenia obywatele radzieccy za-
mieszkali po wojnie na ziemi ∏ódzkiej. 

W tamtym okresie szczególnie zas∏u˝o-
nymi osobami dla rozwoju kultury pol-
skiej i ∏ódzkiej, wywodzàcymi si´ z tego
Êrodowiska, byli przybyli do Polski po re-
wolucji paêdziernikowej wybitni muzycy
Olga Olgina – wychowawczyni Êpiewaczki
Teresy ˚ylis-Gary, i Grzegorz Or∏ow, któ-
rego studentkà by∏a Delfina Ambroziak.
Wyk∏adali oni Êpiew w Paƒstwowej Wy˝-
szej Szkole Muzycznej. Z literatów wyró˝-
niç nale˝y L. Gomolickiego, autora po-
wieÊci „Ucieczka” (1958) i uwa˝ajàcego
si´ za Polaka G. Timofiejewa, który wy-
da∏ w 1960 r. opowieÊç wspomnieniowà
„Mi∏oÊç nie zna zm´czenia”, cennà prac´
o ∏ódzkiej literaturze mi´dzywojnia. 

Gazeta zosta∏a zamkni´ta po po˝arze,
który wybuch∏ w redakcji gdzieÊ
pod koniec lat 60., a stowarzyszenie uleg∏o

likwidacji w po∏owie lat 70. w wyniku kon-
fliktu pomi´dzy jego cz∏onkami, tj. „bia∏y-
mi” i sowietami. Pomimo prób porozu-
mienia, zbyt wiele ich dzieli∏o. Rosyjska
kulturalna ¸ódê powoli koƒczy∏a swoje
istnienie. Dla zachowania wi´zi z przesz∏o-
Êcià dawnym emigrantom pozosta∏y tylko
katedra Êw. Aleksandra Newskiego i cer-
kiew Êw. Olgi. Ich nieliczni potomkowie
modlà si´ tam po dzieƒ dzisiejszy.

MniejszoÊç rosyjska, która zamieszki-
wa∏a od czasów zaborów ziemi´ ∏ódzkà,
jest stosunkowo ma∏o znana i zbadana.
Nie poÊwi´cono jej jak dotàd ˝adnych
wi´kszych publikacji. A szkoda! DziÊ ju˝
tych ludzi nie ma. Âpià wiecznym snem na
prawos∏awnych cmentarzach przy Ogro-
dowej i na Do∏ach. Tak˝e odbywajàcy si´
od 2002 roku w ¸odzi Festiwal Dialogu
Czterech Kultur w niewielkim tylko stop-
niu przybli˝y∏ mieszkaƒcom naszego re-
gionu ∏ódzkich Rosjan, którzy, obok Po-
laków, ˚ydów i Niemców, stanowili
znacznà spo∏ecznoÊç, wnoszàcà swój
wk∏ad w barwnà mozaik´ kultur tej ziemi. 

Igor W. Górski

represje. Kilkadziesiàt rosyjskich kobiet
i m´˝czyzn w ró˝nym wieku, którzy nie
zdà˝yli bàdê nie mogli ewakuowaç si´
z Niemcami przed nadciàgajàcym fron-
tem, zosta∏o aresztowanych przez
NKWD i wywiezionych do niezliczonych
obozów pracy Kraju Rad. Rodzina du-
chownego prawos∏awnego So∏owjewicza
zdecydowa∏a si´ pope∏niç zbiorowe samo-
bójstwo. „Bur˝uje i inteligenciki” ponow-
nie doÊwiadczyli spotkania z „krainà
czerwonego antychrysta”. 

Nadesz∏y czasy polskiego socjalizmu.
W po∏owie lat 50. rosyjscy zes∏aƒcy zacz´-
li stopniowo powracaç z ∏agrów do swych
domowych pieleszy na ziemi ∏ódzkiej. Wi-
ta∏y ich ˝ony i doros∏e dzieci, które nie
czu∏y ju˝ wi´zi narodowej. Nierzadko, nie
chcàc uchodziç za „kacapów”, wstydzi∏y
si´ mówiç w j´zyku rodziców i chodziç do
cerkwi. Przewa˝nie zawiera∏y zwiàzki
ma∏˝eƒskie z katolikami i asymilowa∏y si´
w spo∏eczeƒstwie polskim. Parafrazujàc
s∏owa wielkiego poety, mo˝na by rzec:
„Âwiat poszed∏ swojà drogà”.

Nieco póêniej zacz´∏a ukazywaç si´
w ¸odzi rosyjskoj´zyczna gazeta „Russkij
Go∏os”. Jej redaktorem naczelnym by∏
dziennikarz i poeta Pantelejmon Jurjew.
Wydawa∏ on w formie ksià˝eczek za∏àcz-
niki „Poeticzeskije Listy”, gdzie drukowa∏
wiersze w∏asne i innych autorów, m.in.
przyby∏ego z ZSRR Wasyla Kocznowa.
Powo∏ano równie˝ do ̋ ycia Rosyjskie Sto-
warzyszenie Kulturalne w PRL (oddzia∏
∏ódzki), znane z zespo∏u ba∏a∏ajkowego,
który gra∏ rosyjskie melodie ludowe pod-
czas spotkaƒ artystycznych, tzw. „Wie-
czernich iskr”. Do tradycji stowarzyszenia
nale˝a∏o organizowanie corocznych bo˝o-
narodzeniowych choinek. Dzieci wyst´-
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w Piotrkowie Trybunalskim.
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snych szkó∏, stowarzyszeƒ i erygowania pa-
rafii. Pod wzgl´dem wyznaniowym przewa-
˝ajàcà cz´Êç niemieckich przybyszów stano-
wili luteranie (ewangelicy augsburscy).
Drobnym ich od∏amem byli tzw. herrnhuci,
dà˝àcy do chrzeÊcijaƒskiej doskona∏oÊci,
aktywni zw∏aszcza w Pabianicach, Zgierzu,
¸odzi i Nowosolnej. Ju˝ w latach 30. 
XIX w. ukszta∏towa∏a si´ sieç parafialna,
a sylwetki koÊcio∏ów luteraƒskich sta∏y si´
trwa∏ym elementem krajobrazu. Od po∏o-
wy XIX w. licznych wiernych spoÊród lud-
noÊci niemieckiej pozyskiwaç zacz´∏y zbo-
ry baptystów (Zduƒska Wola, ¸ódê).

Zarówno w miastach, jak i we wsiach
bardzo dynamicznie rozwija∏o si´ szkolnic-
two niemieckie, z charakterystycznà formà
kantoratu – wyznaniowej szko∏y podstawo-
wej. Przedmiotem dumy Niemców z okr´-
gu ∏ódzkiego by∏o otwarte w 1907 r. ¸ódz-
kie Gimnazjum Niemieckie. Nieocenione
zas∏ugi w kszta∏ceniu kadr pedagogicznych
dla szkó∏ niemieckich mia∏o istniejàce
w ¸odzi w latach 1910-1936 Seminarium
Nauczycielskie.

Ju˝ w latach 20. XIX w. powstawaç za-
cz´∏y charakterystyczne dla kr´gu kultury
niemieckiej organizacje i stowarzyszenia.

Najstarszymi z nich by∏y wzorowane na
Êredniowiecznych bractwach kurkowych
towarzystwa strzeleckie, skupiajàce nie-
mieckie mieszczaƒstwo w miastach fa-
brycznych. Wielkà popularnoÊcià cieszy∏y
si´ towarzystwa Êpiewacze (chóry) i orkie-
stry, zak∏adane przy cechach rzemieÊlni-
czych, parafiach, a w ¸odzi tak˝e przy naj-
wi´kszych przedsi´biorstwach w∏ókienni-
czych. W miastach regionu, z kr´gu spo-
∏ecznoÊci niemieckiej wychodzi∏y inicjaty-
wy organizowania ochotniczych stra˝y po-
˝arnych.

Na prze∏omie XIX i XX w. nastàpi∏
gwa∏towny rozwój prasy niemieckoj´zycz-
nej, a ¸ódê z licznymi redakcjami i drukar-
niami sta∏a si´ centrum produkcji wydaw-
niczej, w okresie mi´dzywojennym tylko
nieznacznie ust´pujàcym Katowicom. 

Dziedzinà, w której Niemcy w okr´gu
∏ódzkim osiàgn´li najwi´ksze sukcesy, by∏
przemys∏ w∏ókienniczy. Protekcjonistyczna
polityka w∏adz polskich przed 1830 r.,
a póêniej faworyzowanie niemieckich
przedsi´biorców przez zaborc´ rosyjskiego,
pozwoli∏y im w pe∏ni wykorzystaç uzdol-
nienia, pracowitoÊç, odwag´ poniesienia
kapitalistycznego ryzyka. Na ziemiach wo-
jewództwa ∏ódzkiego powsta∏ jeden z naj-
wi´kszych w Europie okr´gów w∏ókienni-
czych, znajdujàcy zbyt dla swojej produkcji
we wszystkich niemal zakàtkach Êwiata.

Symbolem tej ekonomicznej pot´gi by∏o
istniejàce od 1854 r. w ¸odzi przedsi´bior-
stwo Karola Scheiblera, stanowiàce jeden
z najwi´kszych w Europie kompleksów bu-
downictwa przemys∏owego, zwiàzanego
z jednà fabrykà. Do najwi´kszych przedsi´-
biorstw w∏ókienniczych w okr´gu nale˝a∏y
m.in. zak∏ady B. Kruschego i K. Endera
w Pabianicach, A. G. Borsta w Zgierzu,
Schlässerowska Manufaktura w Ozorkowie.

Z biegiem czasu wielu Niemców poloni-
zowa∏o si ,́ g∏ównie w miastach, poprzez
ma∏˝eƒstwa mieszane. Natomiast wsie,
dawne kolonie, pozosta∏y bardziej odporne
na wp∏ywy polskiego otoczenia.

Lata drugiej wojny Êwiatowej i jej skutki
przesàdzi∏y o porzuceniu niemal przez
wszystkich Niemców ziemi, z którà wielu
by∏o zwiàzanych ju˝ od pokoleƒ. Przetrwa-
∏y liczne Êlady ich wzbogacajàcej obecno-
Êci.

Opracowanie: Krzysztof Woêniak

ajstarsze Êlady sta∏ej obecnoÊci
przybyszów z krajów niemieckich
na terenie dzisiejszego wojewódz-

twa ∏ódzkiego pochodzà z koƒca XVIII w.
Szlachta polska, dà˝àc do zwi´kszenia do-
chodów ze swych dóbr, sprowadza∏a tzw.
ol´drów, czyli rolników bieg∏ych w sztuce
karczowania i osuszania gruntów. Pierwsze
osady ol´derskie powsta∏y na terenie mi´-
dzy Uniejowem, ¸´czycà i Dàbiem. 

Po drugim rozbiorze (1793 r.), kiedy zie-
mie Polski Êrodkowej przypad∏y Prusom,
rozpocz´∏o si´ kierowane przez paƒstwo
osadzanie ch∏opów niemieckich na nieu˝yt-
kach i pustkowiach. Zak∏adano wówczas
wsie – kolonie zamieszkane g∏ównie przez
przybyszów ze Szwabii, najliczniejsze
w trójkàcie Ozorków – Pabianice – Rawa
Mazowiecka. Wiele z tych wsi do dziÊ za-
chowa∏o nadanà im form´ ulicówki (Pa-
protnia, Markówka, Tkaczewska Góra,
Bukowiec, ¸aznowska Wola). Oryginalnym
kszta∏tem wyró˝nia∏a si´ za∏o˝ona w 1801 r.
na planie gwiazdy pod∏ódzka Nowosolna. 

Najsilniejszym bodêcem do osiedlania
si´ Niemców na terenie Polski Êrodkowej
sta∏ si´ realizowany od 1820 r. przez w∏adze
Królestwa Polskiego plan uprzemys∏owie-
nia kraju. Do nowo utworzonych osad fa-
brycznych w Zgierzu, ¸odzi, Pabianicach,
Rawie Mazowieckiej przybywaç zacz´li
rzemieÊlnicy ró˝nych specjalnoÊci w∏ókien-
niczych, wygnani kryzysem panujàcym na
terenie Niemiec. Wielu z nich kierowa∏o si´
tak˝e do dóbr prywatnych, których w∏aÊci-
ciele zdecydowali si´ tworzyç osady prze-
mys∏owe, z czasem przekszta∏cone w mia-
sta (Ozorków, Aleksandrów, Konstanty-
nów, Zduƒska Wola, Tomaszów Mazo-
wiecki). Zdecydowana wi´kszoÊç przyby-
szów pochodzi∏a z Saksonii, ale liczni byli
te˝ imigranci ze Âlàska, Moraw, Ziemi Lu-
buskiej. Najwy˝sze kwalifikacje zawodowe
prezentowa∏a nieliczna grupa przedsi´bior-
ców w∏ókienniczych z Nadrenii, organiza-
torów nowoczesnych manufaktur i fabryk
w∏ókienniczych m.in. w Przedborzu 
(J. Cockerill), Ozorkowie (H. Schlässer),
¸odzi (K. Scheibler).

Osadników do przyjazdu na tereny dzi-
siejszego województwa ∏ódzkiego zach´ca-
∏y niezwykle korzystne warunki, jakie im
stwarzano. Obok szeregu przywilejów eko-
nomicznych (ulgi celne, po˝yczki, kredyty,
zwolnienie z podatków i s∏u˝by wojskowej),
zapewniono im mo˝liwoÊç zak∏adania w∏a-

LUDNOÂå NIEMIECKA 
W WOJEWÓDZTWIE ¸ÓDZKIM

N

Rysunek budynku szko∏y w Markówce. Typowy
dla osadnictwa szwabskiego z poczàtku XIX w.
Âwiadczy o istnieniu osadnictwa niemieckiego na
terenach wiejskich w naszym regionie. Na zdj´ciu: zespó∏ fabryczny K. Scheiblera w ¸odzi.
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O Sejmiku mo˝na rozmawiaç

z panem przewodniczàcym z po-

zycji „zwyczajnego” radnego,

gdy˝ przecie˝ jest pan nim, z po-

zycji przewodniczàcego Komisji

Rewizyjnej, bo takà funkcj´ pe∏ni∏

pan do niedawna i obecnie – z po-

zycji przewodniczàcego Sejmiku

Województwa ¸ódzkiego.

– Bardzo chcia∏bym, aby radni
czuli si´ wspó∏odpowiedzialni za
to, co wynika z kompetencji samo-
rzàdu wojewódzkiego, okreÊlo-
nych w ustawach. Nie powinni za-
tem dzia∏aç tak, jakby byli wyrazi-
cielami swoistego koncertu ˝yczeƒ
i interesów lokalnych, od tego bo-
wiem sà samorzàdy gminne i po-
wiatowe. Samorzàd wojewódzki,
jako wspólnota regionalna, ma do
spe∏nienia odr´bnà misj .́ Ma mia-
nowicie kszta∏towaç przes∏anki dla
rozwoju cywilizacyjnego woje-
wództwa. Sejmik podejmuje
uchwa∏y bardzo wa˝ne z punktu
widzenia rozwoju regionalnego,
kszta∏tuje strategi´ rozwoju regio-
nu i uchwala programy wojewódz-
kie. Sprawuje z jednej strony funk-
cj´ stanowiàcà, a z drugiej – kon-
trolnà nad w∏adzà wykonawczà,
czyli zarzàdem województwa
i podleg∏ymi mu urz´dnikami.

– Pragn´ podkreÊliç, ˝e Sejmik nie jest wo-
jewódzkim parlamentem, jak to si´ niekiedy
mylnie okreÊla. Parlament jest bowiem poli-
tycznym organem w∏adzy prawodawczej, zaÊ
samorzàd wojewódzki jest cz´Êcià systemu
administracji publicznej, uczestniczy w pro-
cesach zarzàdzania regionem. Ka˝dy z nas,
radnych, powinien zdawaç sobie spraw´
z p∏ynàcej stàd odpowiedzialnoÊci za stan na-
szego regionu, ˝e od jego aktywnej postawy
zale˝y, czy region ∏ódzki sprosta wymaga-
niom, wynikajàcym z sytuacji gospodarczej
i spo∏ecznej oraz z konkurencyjnoÊci wobec
innych regionów w Polsce. Zresztà samo Êlu-
bowanie jest zobowiàzaniem do dzia∏ania
zgodnego z prawem i interesem paƒstwa pol-
skiego oraz dla dobra regionalnej wspólnoty
samorzàdowej. Akt Êlubowania jest nie tylko
zwrotem rytualnym, ale uroczystym zadekla-
rowaniem wiernoÊci paƒstwu polskiemu
i s∏u˝by dla mieszkaƒców województwa.

To du˝a odpowiedzialnoÊç, spoczywajàca

na radnych. Wzmaga si´ ona tym bardziej

w odniesieniu do przewodniczàcego.

– W zwiàzku z tym czuj´ si´ zobowiàzany
do tworzenia wszystkim radnym warunków
do wype∏niania mandatu radnego zgodnie ze
z∏o˝onym Êlubowaniem. Zwracam uwag´ na
to, ˝e z∏o zaczyna si´ od tego, ˝e sami nie sza-
nujemy s∏ów, które wypowiadamy w Êlubo-
waniu. JeÊli chodzi o sprawowanie funkcji
kontrolnych sejmiku wobec w∏adzy wyko-
nawczej, to najsilniej wyra˝a si´ to poprzez
prac´ Komisji Rewizyjnej, której to komisji
do niedawna przewodniczy∏em. Razem z in-
nymi radnymi uwag´ zwracaliÊmy na obsza-
ry, nara˝one najbardziej na nieprawid∏owo-
Êci, co na ogó∏ wià˝e si´ z gospodarkà finan-
sowà. Do najwa˝niejszych obowiàzków tej
komisji nale˝y opiniowanie wykonania bu-
d˝etu, przygotowanie wniosku o udzielenie
bàdê nieudzielenie absolutorium zarzàdowi.
StaraliÊmy si ,́ aby aktywnoÊç cz∏onków
i treÊç jej dzia∏aƒ nie by∏a wyznaczana czyn-
nikami politycznymi. 

W dalszym ciàgu, pomimo drugiej ju˝ ka-

dencji istnienia samorzàdu wojewódzkiego,

zdarza si´ nieodró˝nianie funkcji marsza∏ka

od funkcji przewodniczàcego, mylenie

ich kompetencji…

Przewodniczàcy Sejmiku nie jest
konkurentem marsza∏ka, choç rzeczy-
wiÊcie nasze role sà czasem mylone.
Przewodniczàcy nie ponosi odpowie-
dzialnoÊci za wykonanie uchwa∏, mar-
sza∏ek – tak. Ale oczywiÊcie rola prze-
wodniczàcego nie powinna ograniczaç
si´ do technicznego organizowania
dzia∏alnoÊci Sejmiku i komisji, ani do
mechanicznego podpisywania uch-
wa∏… Rol´ przewodniczàcego, w do-
brze dzia∏ajàcym samorzàdzie woje-
wódzkim, przyrówna∏bym do roli try-
buna spo∏ecznego, pozostajàcego
w kontaktach z ró˝norodnymi organi-
zacjami i Êrodowiskami, troszczàcego
si´ o jak najpe∏niejsze wyra˝anie po-
glàdów i potrzeb mieszkaƒców na fo-
rum regionalnego organu w∏adzy.

Le˝y mi na sercu, aby samorzàd
województwa sta∏ si´ skutecznym au-
torytetem, upominajàcym si´ o prawo
ludzi ubogich i skrzywdzonych. Wraz
ze s∏u˝bami Urz´du Marsza∏kowskie-
go, a zw∏aszcza Centrum Polityki
Spo∏ecznej, podejmujemy inicjatyw ,́
nakierowanà na popraw´ losu osób,
˝yjàcych w n´dzy, bezdomnych i uza-
le˝nionych.

Jakie jest pana przewodniczàcego

zdanie na temat swego rodzaju „trój-

w∏adzy” w województwie?

– Nie jestem zwolennikiem likwidacji
urz´du wojewody jako przedstawiciela Ra-
dy Ministrów. Powinien on pozostawaç
stra˝nikiem prawa i interesów paƒstwa na
obszarze województwa, byç jednym z wa˝-
nych gwarantów jednoÊci Rzeczypospolitej.
I do tego, jak uwa˝am, wcale nie potrzeba
tak rozbudowanego aparatu administracyj-
nego. Nie jest w∏aÊciwe dublowanie funkcji
zarzàdzania ró˝nymi obszarami ˝ycia spo-
∏ecznego i gospodarczego przez agendy,
podleg∏e wojewodzie i marsza∏kowi. W ka˝-
dym razie, sprawy zarzàdzania procesami
zaspokajania potrzeb spo∏ecznych powinny
pozostawaç w ca∏oÊci w r´kach samorzàdu
wojewódzkiego. Wojewoda powinien spra-
wowaç efektywny nadzór nad zgodnoÊcià
z prawem dzia∏aƒ samorzàdów na wszyst-
kich szczeblach. Nie powinien natomiast in-
gerowaç w sfer ,́ gwarantowanego konstytu-
cyjnie i ustawowo, samodzielnego dzia∏ania
samorzàdu.

Anna Orzechowska

AKT ÂLUBOWANIA ZOBOWIÑZUJE
Rozmowa z przewodniczàcym Sejmiku Województwa ¸ódzkiego dr. Micha∏em Kasiƒskim
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historia

24 maja 1811 roku zorganizowano Brac-
two Pogrzebowe w ¸odzi, do zarzàdu któ-
rego weszli najzamo˝niejsi i cieszàcy si´
najwi´kszym powa˝aniem ˚ydzi ∏ódzcy.
Powstanie Êwi´tego Bractwa Pogrzebowe-
go i Bractwa Piel´gnowania Chorych

(Chewra Kadisza i Bikur Cholim) zakoƒ-
czy∏o proces tworzenia samodzielnej gminy
˝ydowskiej (kaha∏u) w ¸odzi. Dziesi´ç lat
póêniej liczy ona ju˝ 74 rodziny, z ¸odzi,
Mileszek, Kazimierza i okolicznych wsi.
W ¸odzi ˚ydzi zamieszkujà g∏ównie okoli-
ce Starego Rynku, przy ul. Wolborskiej
i Drewnowskiej.

Rzàd Królestwa Polskiego tworzy w ¸o-
dzi rejon przemys∏owy. Powstaje osada su-
kiennicza Nowe Miasto i osada fabryczna
lniano-bawe∏niana ¸ódka. Po wizycie cara
Aleksandra I w ¸odzi jeszcze intensywniej
rozbudowywano kolonie przàdków i tkaczy.
Pomimo nap∏ywu wielkiej rzeszy niemiecko-
j´zycznych fachowców bran˝y w∏ókienni-
czej, zaj´cia ∏ódzkich ˚ydów nie uleg∏y pra-
wie zmianie. G∏ównie utrzymujà si´ z rze-
mios∏a, powoli rozszerzajà dzia∏alnoÊç han-
dlowà. Pojawiajà si´ ˝ydowscy kupcy prz´-
dzy, we∏ny i sukna. Zdecydowanie do lat 70.
XIX wieku ¸odzi nadajà ton przybysze nie-
mieckoj´zyczni. Niemcy stanowià nawet do
75% mieszkaƒców miasta, Polacy i ˚ydzi sà
w wyraênej mniejszoÊci. Sytuacja si´ zmie-
nia, kiedy zniesiono dla ˚ydów ogranicze-

nia w wyborze miejsca zamieszkania i w ra-
mach reperkusji po kl´sce powstania stycz-
niowego – uw∏aszczono ch∏opów. 

Wielki wp∏yw na spo∏ecznoÊç ˝ydowskà
mia∏a postawa zas∏u˝onych rabinów ∏ódz-
kich: Chaskiela Naumberga, Moj˝esza Lip-
szyca, wnuka znanego rabina warszawskie-
go Salomona Lipszyca, i przede wszystkim
Eliasza Chaim Majzela, który zosta∏ rabi-
nem, majàc zaledwie 17 lat. Pe∏ni∏ t´ funk-
cj´ najpierw w Horodoku i ¸om˝y,
a w 1873 r. wybrano go na rabina ∏ódzkie-
go. Jego pogrzeb w 1912 r. by∏ najwi´kszà
manifestacjà ̋ ydowskiej ̧ odzi w jej historii. 

Na ˝ycie religijne ∏ódzkich chasydów
mia∏ wielki wp∏yw dwór chasydzki, prowa-
dzony przez cadyków z Aleksandrowa
¸ódzkiego przez s∏ynnà rodzin´ Dancygie-
rów. Szacunkiem cieszyli si´ tak˝e u ∏ódz-
kich ˝ydów cadykowie z Góry Kalwarii,
Izbicy, Kocka, Mszczonowa oraz rodzina
rabinów strykowskich.

Teren dzisiejszego województwa ∏ódzkie-
go by∏ Êwiadkiem osadnictwa ˝ydowskiego
ju˝ w XIV wieku, jeszcze d∏ugo przed osie-
dleniem si´ ˚ydów w ¸odzi. O wiele star-
sze i przez d∏u˝szy czas liczniejsze by∏y gmi-
ny ˝ydowskie np.: w Kutnie, Piotrkowie
Trybunalskim, Opocznie, Przedborzu, Sie-

radzu, ¸asku, Inow∏odzu, Warcie, Radom-
sku, Widawie, Rozprzy, Wieluniu, ¸owi-
czu. Póêniej powsta∏y, ale pr´˝nie dzia∏a∏y
gminy w KroÊniewicach, ˚ychlinie, ¸´czy-
cy, Piàtku, Zgierzu, Pabianicach, Tomaszo-
wie Mazowieckim, Brzezinach, Z∏oczewie,
Szadku czy w wymienianych ju˝ wczeÊniej
Lutomiersku i Strykowie. 

W centralnej Polsce przed II wojnà Êwia-
towà ˚ydzi stanowili cz´sto oko∏o 
30-50 proc. mieszkaƒców ma∏ych miast
i miasteczek. Pozosta∏y po nich zrujnowa-
ne cmentarze i budynki synagog – najcz´-
Êciej zaadaptowane po II wojnie Êwiatowej
na inne cele. Liczne te˝ sà w naszym woje-
wództwie pomniki i tablice poÊwi´cone za-
g∏adzie spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej podczas 
II wojny Êwiatowej. 

Czeka nas wielkie zadanie inwentaryza-
cji i ochrony pozosta∏ych pamiàtek i zabyt-
ków kultury ˝ydowskiej, powsta∏ych w wy-
niku mieszania si´ zwyczajów ˝ydowskich
z kulturà polskà. 

Andrzej Ga∏ecki

roku 1785 dwie pierwsze rodziny
˝ydowskie zamieszkujà na sta∏e
w ¸odzi. Jest to rodzina Daniela

Lejzerowicza – piekarza i Abrama Lewko-
wicza – krawca. Przyby∏y one do ¸odzi
z ¸´czycy. Lejzerowicz by∏ pierwszym ˚y-

dem posiadajàcym w ¸odzi nieruchomoÊç
przy Starym Rynku. Jego potomkowie
mieszkali w mieÊcie a˝ do likwidacji getta;
ostatnie pokolenie zmar∏o z g∏odu w czerw-
cu 1944 r. Kolejni osadnicy przybywali
z Przedborza, ¸´czycy, Lutomierska. W∏a-
dz´ religijnà nad ∏ódzkimi ˚ydami sprawo-
wa∏a najpierw gmina w Strykowie, a potem
w Lutomiersku. Tam te˝ poczàtkowo byli
chowani ˚ydzi ∏ódzcy. 

Po II rozbiorze Polski w roku 1793 ¸ódê
liczy∏a 191 mieszkaƒców, w tym 11 wy-
znawców judaizmu, co stanowi∏o 6% ogó∏u
spo∏ecznoÊci. W∏adze pruskie zsekularyzo-
wa∏y dobra biskupów w∏oc∏awskich, otwie-
rajàc mo˝liwoÊç szerokiego nap∏ywu ˚y-
dów z przeludnionych okolicznych miej-
scowoÊci. W roku 1809 w ¸odzi mieszka∏y
24 rodziny ˝ydowskie. 

¸ódzcy ˚ydzi zakupujà od Józefa Auf-
fschlaga plac przy ul. Wolborskiej za 168 z∏
i budujà na nim bó˝nic ,́ a w 1811 r. za 39
z∏ kupujà teren na cmentarz. Jest to pierw-
szy cmentarz ˝ydowski w ¸odzi, zlokalizo-
wany przy ul. Weso∏ej, po którym dziÊ nie
ma prawie ˝adnych Êladów. 

MIASTECZKA ˚YDOWSKIE 
WOJEWÓDZTA ¸ÓDZKIEGO

„Nie masz ju˝, nie masz w Polsce ˝ydowskich miasteczek

W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy

Pró˝no byÊ szuka∏ w oknach zapalonych Êwieczek,

I Êpiewu nads∏uchiwa∏ z drewnianej bó˝nicy.

Znik∏y resztki ostatnie, ˝ydowskie ∏achmany,

Krew piaskiem przysypano, Êlady uprzàtni´to, 

I wapnem sinym czysto wybielono Êciany,

Jak po zarazie jakiejÊ, lub na wielkie Êwi´to”

Antoni S∏onimski, „Elegia miasteczek ˝ydowskich”

W

Synagoga przy ul. Spacerowej 
(obecnie al. KoÊciuszki) w ¸odzi, 
spalona przez Niemców w listopadzie  1939 r.

Wielka synagoga, obecnie siedziba Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.



Obydwie sesje, czerwcowa (XXVII) i lip-
cowa (XXVIII) nie mia∏y bynajmniej cha-
rakteru urlopowego. W porzàdku czerwco-
wej sesji najwa˝niejsze by∏o dokonanie wy-
boru banku do obs∏ugi bud˝etu wojewódz-
twa oraz zmiana na stanowisku przewodni-
czàcego Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.
Sprawujàcy t´ funkcj´ do tej pory Stani-
s∏aw Olas zosta∏ cz∏onkiem zarzàdu woje-
wództwa, natomiast na stanowisko prze-
wodniczàcego radni wybrali dr. Micha∏a
Kasiƒskiego. JeÊli chodzi o wybór banku,
to najlepsze warunki zaoferowa∏  PKO SA
i on te˝ zosta∏ zaakceptowany przez rad-
nych. 

W czerwcu wiele uwagi poÊwi´cono bez-
robociu, które w szczególnoÊci doskwiera
ludziom m∏odym. Przedstawiciel Woje-
wódzkiego Urz´du Pracy przyzna∏, ˝e
wzros∏o zainteresowanie emigracjà zarob-
kowà, internetowym poÊrednictwem pracy.
Pozytywnie oceniono  takie inicjatywy, jak
organizowanie biur karier, na które wyda-
no 120 000 z∏, oraz aktywne formy przeciw-
dzia∏ania bezrobociu – roboty publiczne
czy prace interwencyjne – koszt 102 mln z∏.

Radny Grzegorz Lorek zwróci∏ uwag´
na niepokojàce zjawisko wzrostu bezrobo-
cia wÊród ludzi m∏odych z wy˝szym wy-
kszta∏ceniem. Interesujàce, jego zdaniem,
by∏oby opracowanie programu monitoro-
wania zapotrzebowania absolwentów kon-
kretnych kierunków, Êcis∏a wspó∏praca
w tym zakresie z rektorami wy˝szych uczel-
ni. Pod adresem w∏adz samorzàdowych
województwa postulowa∏, aby, korzystajàc
z wi´kszych wp∏ywów do bud˝etu, aktyw-

nie kreowaç polityk´ regionalnà, wspiera-
jàc tych, którzy organizujà nowe  miejsca
pracy. Z kolei Jaros∏aw Berger pyta∏ o efek-
ty programu finansowanego przez Phare
„Rotacja zatrudnienia”. Okaza∏o si ,́ ˝e
skorzysta∏o z tych Êrodków 1850 osób.

Z aprobatà przyj´li radni informacj´

Hieronima Hubara (z-ca dyrektora Depar-
tamentu Kultury, Nauki i Sportu w Urz´-
dzie Marsza∏kowskim), dotyczàcà stanu
bazy sportowej w woj. ∏ódzkim. Nie jest êle,
ale wcià˝ 13 gmin nie posiada ˝adnej hali
sportowej, zaÊ  w 31 gminach sà hale nie
spe∏niajàce norm. Do 2007 roku zaplano-
wano 195 inwestycji sportowych na kwot´
700 mln z∏. Jest szansa na wsparcie ich ze
Êrodków europejskich.

]   ]   ]
Do wa˝niejszych wydarzeƒ pomi´dzy se-

sjami marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk zali-
czy∏ spotkanie z ministrem Jerzym Hau-
snerem (z udzia∏em ministrów W. Olejni-
czaka i W. Dàbrowskiego), którego celem
by∏a korelacja za∏o˝eƒ rozwoju wojewódz-
twa z Narodowym  Planem Rozwoju. Wa˝-
ne odnotowania by∏o te˝ spotkanie wice-
marsza∏ka Marka Ratuszniaka, odpowie-
dzialnego w zarzàdzie województwa za po-

lityk´ regionalnà, z premierem Markiem
Belkà i wojewodà Stefanem Krajewskim.
Interpelacje i zapytania

Radna Anna Strzechowska interesowa∏a
si´ kosztami uczestnictwa w ceremonii
otwarcia biura w Brukseli osób bezpoÊred-
nio niezatrudnionych w Urz´dzie Marsza∏-
kowskim. Jan Darnowski postulowa∏ wi´k-
szà jawnoÊç w typowaniu radnych do wy-
jazdów  zagranicznych; wniós∏ tez zastrze-
˝enia do sprawozdania z prac zarzàdu. Do-
rota Biskupska-Neidowska poprosi∏a o wy-
jaÊnienie zamieszania wokó∏ rady nadzor-
czej WFOÂiGW. Stanis∏aw Boczek zapro-
ponowa∏ weryfikacj´ programu „Pilica”.
Jacek Popecki,  przewodniczàcy Komisji
Doraênej podkreÊli∏, ˝e komisja jest w po-
siadaniu uchwa∏y, w myÊl której funkcjo-
nowanie programu powierzono Wojewódz-
kiemu Zarzàdowi Melioracji. Micha∏ Król
wystàpi∏ o przekazanie dokumentacji za-
rzàdowi województwa. Leszek  Konieczny
pyta∏ o losy partnerskiego programu
wsparcia szpitali.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego W∏odzimierz Mielczarek
przed∏o˝y∏ radnym informacj´ o wykona-
niu kontraktu wojewódzkiego w latach
2001-2003. Okaza∏o si ,́ ˝e Ministerstwo
Finansów zakwestionowa∏o mo˝liwoÊç
udzielania dotacji dla ∏ódzkich  szkó∏ wy˝-
szych w ramach kontraktu. Pomniejszono
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Goràce sesje

Radni W∏odzimierz Fisiak i Grzegorz Lorek

Od lewej: radni Marian Kot, 
Stanis∏aw Wiszniewski i Andrzej Urbaniak



Jak to widzà w ministerstwie
Cz∏onkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony

Ârodowiska zaprosili na posiedzenie radc´
ministra rolnictwa Zofi´ Krzy˝anowskà,
którà poproszono o zaprezentowanie korzy-
Êci, wynikajàcych z przynale˝noÊci polskich
rolników do unii. Na co dzieƒ stojà bowiem
oko w oko z wyborcami, którzy nie czujà
Europy w swoich zagrodach. Jak si´ wydaje,
pierwsze zderzenie europejskich przywilejów
z polskimi realiami, niestety, nie wypad∏o
korzystnie dla wi´kszoÊci polskich produ-

centów ˝ywnoÊci. W przypadku gospo-
darstw  ma∏ych i Êrednich, a takich jest wi´k-
szoÊç w naszym regionie, wyliczona wielkoÊç
dop∏at bezpoÊrednich nie zrównowa˝y∏a na-
wet wzrostu cen za Êrodki produkcji. Po-
wszechnie znane sà wysokie koszty utrzyma-
nia w Polsce. 

Zofia Krzy˝anowska stara∏a si´ uÊwiado-
miç radnym prawd´ o tym, ˝e dop∏aty bez-
poÊrednie nie sà antidotum na bied ,́ ani za-
strzykiem darowanej gotówki; ich celem nie
jest wp∏yw na dochodowoÊç gospodarstw.
Jest to wyjÊcie naprzeciw konsumentom,
równowa˝àce wzrosty cen ˝ywnoÊci. Nie
nale˝y wi´c korzyÊci z cz∏onkostwa w UE
sprowadzaç do dop∏at bezpoÊrednich, choç
o nich najg∏oÊniej. W szeregu paƒstwach
nie dop∏aca si´ do hektara, a do pewnego
rodzaju produkcji. Ale unia to przede
wszystkim  nadzieja na stabilizacj´ produk-
cji i przychodów rolników. Ponadto w unii
obowiàzuje zasada solidarnoÊci finansowej.
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie odprowa-
dzajà 1,1 proc. PKB do wspólnego bud˝etu
na rozwój regionalny i wyrównywanie po-
ziomu ˝ycia. Du˝e  kwoty przewidziane sà
w bud˝ecie unijnym na rozwój obszarów
wiejskich, do czego w Polsce do tej pory nie
przywiàzywano szczególnej wagi. A w paƒ-
stwach dotychczasowej „pi´tnastki” by∏ to
kierunek intensywnego rozwoju, interesujà-

cy nie tylko  mieszkaƒców wsi. Oczkiem
w g∏owie sà w finansach unijnych progra-
my rolno-Êrodowiskowe. To nic innego jak
zrównowa˝ony powrót do natury, ekolo-
giczne formy produkcji, troska o dobro-
stan zwierzàt, Êrodowisko, przywracanie
otoczeniu naturalnego wyglàdu.  Wracajà
do ∏ask miedze, oczka wodne, zagajniki…

Rozwojowi i unowoczeÊnianiu rolnic-
twa oraz jego otoczenia s∏u˝à te˝ inne in-
strumenty, jak programy strukturalne,
Êrodowiskowe, sektorowe, na które unia

przeznaczy∏a dla Polski oko∏o 13 mld z∏.
Dzi´ki tym pieniàdzom zmieni∏ si´ diame-
tralnie wyglàd polskich zak∏adów prze-
twórczych. Z pewnoÊcià renty struktural-
ne poprawià wizerunek polskiego rolnic-
twa. To przede wszystkim sam rolnik mu-
si wiedzieç, która z ofert jest dla niego
najbardziej korzystna. 

W obronie zgierskiej spó∏ki
Z proÊbà o pomoc do Komisji Rolnic-

twa zwrócili si´ kierujàcy spó∏kà wodno-
-kanalizacyjnà w Zgierzu. Walczà oni
o przetrwanie potrzebnej miastu i gminie
spó∏ki, ale przej´li jà z ogromnym zad∏u˝e-
niem. Jest jednak szansa, jak zapewniajà,
na wyjÊcie z opresji pod warunkiem, ˝e
Urzàd Marsza∏kowski im pomo˝e. Sp∏acili
ju˝ znaczà kwot´ d∏ugu, opracowali pro-
gram rozwoju, który ma szans´ na wspar-
cie ze Êrodków unijnych, ale proszà o roz-
∏o˝enie na raty zaleg∏ej kwoty wobec bu-
d˝etu  województwa. Twierdzà, ˝e ktoÊ
podst´pem chcia∏by sprywatyzowaç t´
gminnà spó∏k´ i rzuca im k∏ody pod nogi.
Przewodniczàca komisji Jolanta Mitka za-
biega o utrzymanie samorzàdowej spó∏ki. 

O˝ywienie w regionie?
Radni z Komisji Rozwoju Regionalnego

i Gospodarki wys∏uchali optymistycznej in-
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w zwiàzku z tym przyznanà wczeÊniej wo-
jewództwu kwot´ o 7,5 mln z∏. Ostatecznie
przyznana kwota – 164 507 tys. z∏ zosta∏a
w ciàgu trzech lat wykorzystana w 98 proc.
Zmodernizowano szereg placówek  oÊwia-
towych i kulturalnych, w tym Filharmoni´
¸ódzkà, teatry, muzea, ulepszono baz´
technicznà i wyposa˝enie ¸DK, urucho-
miono portal, odrestaurowano zamek
w Dzia∏oszynie, wyremontowano zabytko-
wy kompleks koÊcielny w Inow∏odzu, wy-
posa˝ono w komputery 47 bibliotek w wo-
jewództwie, przygotowano wiele szlaków
turystycznych, w tym oko∏o 300 km Êcie-
˝ek rowerowych i 120 km szlaku konnego.
Zakoƒczono budow´ szpitala powiatowe-
go w Brzezinach. Kontynuowano budow´
i rozbudow´ szpitala w Podd´bicach. Naj-
gorzej oceniono sytuacj´ na budowie szpi-
tala w Radomsku. Jacek Popecki nazwa∏ t´
inwestycj´ farsà, nad którà nikt nie panuje.
Dyr. Mielczarek poinformowa∏, ˝e Ra-
domsko nie otrzyma ju˝ ˝adnych kwot
wi´cej, dopóki w∏adze powiatu nie przed-
stawià  zmniejszonego zakresu rzeczowego
tej inwestycji. Szpitala nie widaç, nato-
miast kuchnia, wzniesiona nieopodal, ob-
s∏uguje szpitale w Piotrkowie, Tomaszowie
i Radomsku (stary szpital). 

Radni nie przyj´li planu Êwiadczeƒ zdro-
wotnych, zaproponowanych dla woj. ∏ódz-
kiego w krajowym planie zabezpieczeƒ
Êwiadczeƒ zdrowotnych. Odbiega∏ on bo-
wiem znacznie od tego, co przyjà∏ sejmik
w kwietniu. DoÊç powiedzieç, ˝e NFZ za-
proponowa∏  województwu o 4 mln mniej
porad specjalistycznych. O 200 tys. hospi-
talizacji i ponad 400 tys. mniej tzw. oso-
bodni.

Podczas XXVIII sesji radni przyj´li
tekst, w którym wyra˝ajà protest wobec
braku w preambule Konstytucji Europej-
skiej zwrotu, i˝ wartoÊci chrzeÊcijaƒskie sà
fundamentem cywilizacji europejskiej.
Tekst popiera w pe∏ni, wydane wczeÊniej
oÊwiadczenie  Prezydium Konferencji Epi-
skopatu Polski w sprawie Traktatu Konsty-
tucyjnego.

Radni pozytywnie zaopiniowali wybór
Anety Krawczyk na przewodniczàcà Ko-
misji Kontaktów z Zagranicà i Wspó∏pracy
Zagranicznej. Wi´kszoÊç radnych popar∏a
te˝ Ryszarda Ryttera (starosta podd´bicki)
jako delegata sejmiku w radzie nadzorczej
WFOÂiGW.

Przyj´to te˝ szereg uchwa∏, których
wdra˝anie b´dzie skutkowa∏o tym, ˝e
mieszkaƒcom gmin i wsi b´dzie przyjem-
niej ˝yç w swoim otoczeniu. Dzi´ki wy˝-
szym wp∏ywom z podatków oraz wp∏ywom
z odsetek na rachunkach bankowych, mo˝-
na by∏o rozdysponawaç 35  mln z∏ na ocze-
kiwane inwestycje.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska



i gratulacje dla wszystkich funkcjonariuszy
policji sk∏adali wicewojewoda Renata No-
wak, cz∏onek zarzàdu województwa  Stani-
s∏aw Olas, przewodniczàcy Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego sejmiku
Jaros∏aw Berger oraz komendant wojewódz-
ki Policji w ¸odzi Janusz Tkaczyk.

Przeciwko przemocy
Do wspólnego posiedzenia Komisji Zdro-

wia i Polityki Spo∏ecznej Rady Miasta ̧ odzi
i Sejmiku Województwa ¸ódzkiego zapro-
szono przedstawicieli wszystkich instytucji
paƒstwowych i samorzàdowych w mieÊcie
i w województwie, które mogà mieç wp∏yw
na  ograniczanie nasilajàcego si´ zjawiska
przemocy w rodzinie. W dyskusji dzielono
si´ wieloma smutnymi doÊwiadczeniami,
które wskazujà na potrzeb´ szybkiego re-
agowania i zapewnienia ochrony prawnej
osobom, które doÊwiadczajà przemocy.

Radni byli inicjatorami listu skierowanego
do przewodniczàcej Parlamentarnej Grupy
Kobiet, z proÊbà o szybkie wprowadzenie
w ˝ycie ustawy o zapobieganiu i przeciwdzia-
∏aniu przemocy w bliskich zwiàzkach.

Sztandar dla policji 
w Podd´bicach

Obchody 85. rocznicy powo∏ania Policji
Paƒstwowej mia∏y szczególnie uroczysty cha-
rakter w powiecie podd´bickim. Wa˝nym
akcentem by∏o przekazanie do u˝ytku zmo-

dernizowanego budynku Komisariatu Policji
w Uniejowie. Na stadionie w Podd´bicach
odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania sztanda-
ru dla Komendy Powiatowej. Na r´ce ko-
mendata W∏odzimierza Tomczaka ˝yczenia
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formacji skarbnika Urz´du Marsza∏kow-
skiego Jadwigi Kaweckiej o rosnàcych wp∏y-
wach z podatków CIT. To rzeczywiÊcie mo-
˝e byç wyraz o˝ywienia gospodarczego
w naszym  regionie. Mog∏yby w zwiàzku
z tym nastàpiç korzystne zmiany w bud˝ecie
w zakresie zadaƒ w∏asnych. 

Rozpatrywano kwesti´ przekazywania
gminom obiektów, które do tej pory stano-
wi∏y majàtek samorzàdu województwa.
G∏ównie chodzi o budynki mieszkalne oraz
gminne oÊrodki zdrowia. 

Wi´cej Êrodków na kultur´
Radni z Komisji Kultury, Nauki i Sportu

wyrazili zadowolenie z powodu wi´kszych
wp∏ywów z podatków do bud˝etu woje-
wództwa i skierowania znaczàcych kwot na
kultur´ i oÊwiat .́ Rozdysponowali bez ma∏a
4 mln z∏. W tej sytuacji szans´ na zakoƒcze-
nie  budowy ma biblioteka pedagogiczna
w Sieradzu. Poprawi si´ baza i wyposa˝enie
¸ódzkiego Domu Kultury, kilkadziesiàt bi-

bliotek w województwie zostanie wyposa˝o-
nych w komputery, oczekiwane kwoty
otrzymajà Muzeum Sztuki i Muzeum Ar-
cheologiczne i Etnograficzne, a tak˝e Teatr
im. S. Jaracza.
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W roczystoÊciach w Podd´bicach uczestniczyli: 
Stanis∏aw Olas - cz∏onek zarzàdu,
Jaros∏aw Berger - przewodniczàcy Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej Rady Miasta ¸odzi 
i Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Komisja Kultury, Nauki i Sportu

Dzia∏ „Z prac sejmiku” redaguje 
Anna Orzechowska
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85. urodziny województwa ∏ódzkiego85. urodziny województwa ∏ódzkiego

ecyzja Sejmu Ustawodawczego 
z 2 sierpnia 1919 roku rozpocz´∏a
proces tworzenia wewn´trznych po-

dzia∏ów administracyjnych II Rzeczypospoli-
tej oraz okreÊli∏a charakter i struktur´ w∏adz
wojewódzkich w odrodzonej Polsce. Jej treÊç
z koniecznoÊci odnosi∏a si´ wy∏àcznie do ob-
szaru dawnego zaboru rosyjskiego. W 1919 r.
Paƒstwo Polskie nie posiada∏o traktatowo
i trwale okreÊlonych granic zewn´trznych, a je-
dynie terytorium dawnego tzw. Królestwa
Kongresowego. Za sprawà przywo∏anej usta-
wy utworzone zosta∏y w sierpniu 1919 roku
województwa: bia∏ostockie, kieleckie, lubel-
skie, ∏ódzkie oraz warszawskie. 

Pierwsze w historii województwo ze stolicà
w ¸odzi obejmowa∏o obszar 19 034 kilome-
trów i pod wzgl´dem wielkoÊci by∏o 11. woje-
wództwem II Rzeczypospolitej.

Przes∏anki historyczne i polityczne
Utworzenie województw w pierwszych la-

tach niepodleg∏oÊci postrzegano jako donios∏y
akt polityczny. Jego celem by∏o przekreÊlenie
Êladów odciÊni´tych przez zaborców, przy-
wrócenie staropolskich wzorów organizacji
Rzeczypospolitej. Z tego te˝ powodu decyzja
o likwidacji guberni kaliskiej i guberni piotr-
kowskiej by∏a oczywista i naturalna. Jednak˝e
odtworzenie na gruzach wymienionych gu-
berni staropolskich województw kaliskiego,

∏´czyckiego oraz sieradzkiego nie mog∏o byç
uznane za rozwiàzanie optymalne. W ten spo-
sób powsta∏yby województwa s∏abe ekono-
micznie, niewydolne organizacyjnie, a przez
przemno˝enie liczby etatów dla urz´dników
administracji wojewódzkiej – tak˝e drogie
w utrzymaniu. Jedynym rozsàdnym kierun-
kiem dzia∏ania by∏o po∏àczenie starych jedno-

stek i w ich miejsce utworzenie nowej, b´dàcej
syntezà tradycji historycznych, potrzeb eko-
nomicznych i celów politycznych. 

¸ódê stolicà województwa
O wiele wi´ksze kontrowersje – ani˝eli 

kszta∏t terytorialny województwa ∏ódzkiego –
wzbudza∏a od poczàtku kwestia wskazania
oÊrodka, który pe∏niç mia∏ w przysz∏oÊci funk-
cje miasta wojewódzkiego. W rywalizacji o to
zaszczytne miano udzia∏ wzi´∏y trzy miejsco-
woÊci: ¸ódê, Kalisz i Piotrków Trybunalski. 

W∏adze carskie ju˝ w 1893 r. powa˝nie bra-
∏y pod uwag´ mo˝liwoÊç przeniesienia stolicy

guberni kaliskiej z Kalisza do… ¸odzi. Te
pierwsze przymiarki nie by∏y podyktowane
wzgl´dami ekonomicznymi, ale pozostawa∏y
w zwiàzku z prowadzonymi na najwy˝szym
szczeblu rozwa˝aniami na temat bezpieczeƒ-
stwa paƒstwowego imperium rosyjskiego.
Wówczas zdecydowano, ˝e miasta gubernial-
ne nie powinny znajdowaç si´ tu˝ przy ze-
wn´trznej granicy paƒstwowej, a raczej po-
winny le˝eç w g∏´bi terytorium cesarstwa. Ka-
lisz natomiast zbudowany zosta∏ nad Prosnà,
a tà rzekà bieg∏a zachodnia granica imperium
Romanowów. 

Po raz drugi kwestia ewentualnego przenie-
sienia stolicy guberni do ¸odzi, a tym samym
sprawa utworzenia guberni ∏ódzkiej, wyp∏yn´-
∏a w 1914 r. za sprawà memoria∏u pod tytu-
∏em: „Notatka fabrykantów ∏ódzkich w spra-
wie ustanowienia guberni ∏ódzkiej”. W roz-
prawie poÊwi´conej analizie uwarunkowaƒ
ekonomicznych, spo∏ecznych i organizacyjno-
administracyjnych fabrykanci ∏ódzcy precy-

zyjnie wy∏o˝yli argumenty przemawiajàce za
koniecznoÊcià przeprowadzenia pilnej reorga-
nizacji w∏adz gubernialnych. 

Wed∏ug twórców memoria∏u, w latach
1860-1912 liczba mieszkaƒców ¸odzi po-
wi´kszy∏a si´ a˝ 11 razy (z 39404 do
459353), podczas gdy w tym samym czasie
w Kaliszu (z 9000 do 43000) i Piotrkowie
Trybunalskim (z 10000 do 44031) ludnoÊç
wzros∏a zaledwie czterokrotnie. Mieszkaƒca-
mi ¸odzi przemys∏owej zostawali emigranci
z obszarów wiejskich i miast po∏o˝onych od
niej w promieniu do 120 km. LudnoÊç na-
p∏ywowa mog∏a znaleêç prac´ w 795 ∏ódz-

kich fabrykach, podczas gdy Kalisz ofero-
wa∏ prac´ zaledwie w 20, a Piotrków Trybu-
nalski w 10. Równie drastyczna by∏a dyspro-
porcja obcià˝eƒ podatkowych, ponoszonych
przez konkurujàce miejscowoÊci. ¸ódê
w 1912 roku zobowiàzana zosta∏a do odpro-
wadzenia podatków w wysokoÊci 6984327
rubli, podczas gdy Kalisz (228600 rb.)
i Piotrków Trybunalski (212650 rb.) wp∏aca-
∏y do bud˝etu imperium zaledwie oko∏o 3
proc. obcià˝eƒ przypisanych ¸odzi. Zlokali-
zowanie w∏adz gubernialnych poza ¸odzià
(tj. w Piotrkowie Trybunalskim) dodatkowo
komplikowa∏o ˝ycie przemys∏owcom ∏ódz-
kim. Na przyk∏ad w celu uzyskania decyzji
administracyjnych w sprawach budowla-
nych (uzgodnienia planów i lokalizacji
obiektów) ∏odzianie w 1912 r. a˝ 1117 razy
odbyli podró˝ do Piotrkowa Trybunalskie-
go. Jeszcze cz´Êciej ∏odzianie jeêdzili do
piotrkowskiego wydzia∏u paszportowego,
gdzie otrzymywali zezwolenie na przekro-

Pomnik Niepodleg∏oÊci z postacià Józefa Pi∏sudskiego zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony w 1933 r. Na cokole
znalaz∏y si´ nazwiska tych, którzy w latach 1914-1920 oddali ˝ycie za ojczyzn´. Na placu przed pomnikiem
cz´sto zbierali si´ mieszkaƒcy  miasta na wiecach i uroczystoÊciach paƒstwowych. W okresie okupacji
hitlerowskiej pomnik zniszczono, a w 1989 r. odbudowano i ods∏oni´to ponownie.

¸ódê – Nowy Rynek (obecnie pl. WolnoÊci)
w czasie II wojny Êwiatowej.

Rosjanie pod Rzgowem w 1919 r.

D



13

historia

wie Trybunalskim, P∏ocku, Sieradzu i Skier-
niewicach. Tym samym przerwany zosta∏ pro-
ces unifikacji ziem Êrodkowopolskich, funk-
cjonalnie zwiàzanych z ¸odzià. 

1999
W toku podj´tej wówczas przebudowy Pol-

ski odtworzone zosta∏o województwo ∏ódzkie
w wi´kszej skali. Punktem wyjÊciado prac stu-
dyjnych by∏a mapa województwa ∏ódzkiego
z 1973 r. W rezultacie dok∏adnych analiz prze-
strzennych wy∏oni∏ si´ ostateczny kszta∏t
wspó∏czesnego regionu ∏ódzkiego. Jego po-
wierzchni´ okreÊla∏a liczba 18219 kilometrów.
Wzrost terytorium (z 17065 km kw.) by∏ wyni-
kiem dwóch inkorporacji. Do obszaru woje-
wództwa z 1973 roku na po∏udniowo-wschod-
nim pograniczu do∏àczony zosta∏ powiat opo-
czyƒski oraz gmina Przedbórz. Granica za-
chodnia regionu przesun´∏a si´ nieznacznie
w kierunku Kalisza i w wyniku tej korekty
gminy B∏aszki i Goszczanów oraz obszar po-
mi´dzy gminami Goszczanów i P´czniew zna-
laz∏y si´ w województwie ∏ódzkim. Nie oby∏o
si´ jednak bez strat terytorialnych. Poza grani-
cami województwa znalaz∏y gminy Nowe
Miasto, Dàbrowa Zielona, K∏omnice, Kru-
szyna, Rudniki i Praszka. 

Marek Adamczewski

czenie granicy cesarstwa, a nawet zgod´ na
wjazd z Kongresówki do Rosji. 

Naturalnà konsekwencjà decyzji o utwo-
rzeniu województwa ∏ódzkiego by∏y akty wy-
konawcze o powo∏aniu do ˝ycia Urz´du Wo-
jewódzkiego w ¸odzi. Pierwszym wojewodà
∏ódzkim, mianowanym przez Naczelnika
Paƒstwa na wniosek ministra spraw we-
wn´trznych, zosta∏ 19 listopada 1919 roku
Antoni Kamiƒski.

Integracja regionu
AtrakcyjnoÊç gospodarcza ¸odzi, mo˝li-

woÊç znalezienia w niej pracy i rozrywki przy-
czyni∏y si´ do narodzin, a nast´pnie do
ukszta∏towania si´ nowego, funkcjonalnego
regionu, którego centrum mieÊci∏o si´ teraz na
ul. Piotrkowskiej i (pos∏ugujàc si´ wspó∏cze-
snym nazewnictwem) na pl. WolnoÊci. W ja-
kimÊ sensie nowy region powsta∏ w opozycji
do skostnia∏ych i ju˝ pod koniec XIX w. nie-
funkcjonalnych formalno-administracyjnych
struktur z Piotrkowem Trybunalskim i Kali-
szem na czele. 

Okres dwudziestolecia mi´dzywojennego
w dziejach województwa ∏ódzkiego jest o tyle
istotny, ˝e powsta∏y wówczas w ¸odzi wa˝ne
instytucje, które przemieni∏y ¸ódê z miasta,
do którego przyje˝d˝ano za chlebem i zaba-
wà, w oÊrodek lokalnej w∏adzy oraz w miejsce,
z którego wyp∏ywa∏y impulsy kulturowe i edu-
kacyjne.

1938
1 kwietnia 1938 roku obszar województwa

zmniejszy∏ si´ o ziemie historycznej Wielko-
polski. Do województwa poznaƒskiego przy-
∏àczone zosta∏y powiaty kaliski, kolski, turec-
ki oraz koniƒski (wraz z w∏àczonym do niego
wczeÊniej powiatem s∏upeckim). Poniewa˝ t´
zmian´ przeprowadzono poprzez mechanicz-
ne przesuni´cie przynale˝noÊci administracyj-
nej ca∏ych powiatów, okaza∏o si ,́ ˝e tym ra-
zem na terenie województwa poznaƒskiego
znalaz∏y si´ miasta historycznie zwiàzane ze
staropolskim województwem sieradzkim, np.
Turek, Uniejów i B∏aszki, lub województwem
∏´czyckim, np. K∏odawa. Wojewoda ∏ódzki
Aleksander Hauke-Nowak wyda∏ z tej okazji
odezw ,́ w której nacisk po∏o˝y∏ na polityczny
aspekt przeprowadzonej korekty. Wskaza∏, ˝e
wolà ustawodawcy z 1938 roku przekreÊlone
zosta∏y ostatnie Êlady pozostawione przez za-
borców w strukturze administracyjnej i przy-
wrócono uk∏ad krain historyczno-geograficz-
nych wolnej Polski. 

1 kwietnia 1939 roku pod zwierzchnictwo
wojewody ∏ódzkiego przekazane zosta∏y po-
wiaty kutnowski, ∏owicki, skierniewicki i raw-
ski, wy∏àczone z województwa warszawskie-
go, oraz powiaty opoczyƒski (i w cz´Êci) ko-
necki, wczeÊniej zwiàzane z województwem
kieleckim. 

1951
W 1945 roku – po zmianach granic admi-

nistracyjnych, wywo∏anych politykà okupan-
ta – przywrócony zosta∏ zasi´g terytorialny
województwa ∏ódzkiego z 1939 r. Stan ten
dotrwa∏ do 1950 r., czyli do chwili, gdy woje-
wództwo ∏ódzkie utraci∏o powiaty konecki
i opoczyƒski, które na powrót wcielono do
województwa kieleckiego, przez co obszar
zarzàdzany z ¸odzi zmniejszy∏ si´ do 17153
kilometrów kw. Kolejna i istotna zmiana bie-
gu granicy wojewódzkiej nastàpi∏a w 1956 r.
Wówczas zachodnia granica województwa
od miasta Warta poprowadzona zosta∏a nur-
tem Warty z odchyleniem od niej w rejonie
Uniejowa na zachód, a nast´pnie w rejonie
miejscowoÊci Koêmin-Augustynów bieg gra-
nicy wyznaczy∏a linia (prawie) prosta, zwró-
cona na wschód, a˝ do rzeki Ner w pobli˝u
Dàbia.

1975
Dramatyczne chwile prze˝y∏o wojewódz-

two ∏ódzkie w latach 1975-1999. Decyzja poli-
tyczna wymaza∏a z mapy administracyjnej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej du˝e wo-
jewództwo ∏ódzkie. Na jego gruzach powsta∏y
wówczas stosunkowo ma∏e i s∏abe oÊrodki ze
stolicami w ¸odzi, Kaliszu, Koninie, Piotrko-
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Zak∏ady Przemys∏u W∏ókienniczego „Pamotex” w Moszczenicy k. Piotrkowa Trybunalskiego.

Protest g∏odowy kobiet z województwa ∏ódzkiego, ul. Piotrkowska w ¸odzi, 30 lipca 1981 r.
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z prac zarzàdu
Debata o narodowym
planie rozwoju

Wy˝sza Szko∏a Humanistyczno-Ekono-
miczna w ¸odzi goÊci∏a uczestników konfe-

rencji pn. „Za∏o˝enia narodowego planu roz-
woju na lata 2007-2013”. W sympozjum, zor-
ganizowanym 7 lipca 2004 r. przez Minister-
stwo Gospodarki i Pracy oraz Departament
Polityki Regionalnej Urz´du Marsza∏kow-
skiego w ¸odzi, uczestniczyli wicepremier Je-
rzy Hausner, ministrowie Waldemar Dà-
browski i Wojciech Olejniczak, wicemarsza-
∏ek Marek Ratuszniak, wojewoda ∏ódzki Ste-
fan Krajewski, a tak˝e przedstawiciele samo-
rzàdów  terytorialnych z województwa ∏ódz-
kiego oraz partnerzy spo∏eczno-gospodarczy,
jak równie˝ reprezentanci Êrodowisk eksperc-
kich, naukowych i akademickich.

Celem konferencji by∏o przeprowadzenie
konsultacji w kwestii wizji rozwoju spo∏ecz-
no-gospodarczego kraju i województwa
∏ódzkiego w okresie programowania narodo-
wego planu rozwoju na lata 2007-2013. Do-
kument ten przyj´ty zosta∏ przez Rad´ Mini-
strów  27 kwietnia 2004 r. Uzyskane w trak-
cie dyskusji opinie i uwagi pomogà w opraco-
waniu NPR na ww. okres oraz okreÊleniu
szczegó∏owego trybu prac nad tym doku-
mentem. Konferencje na ten temat odbywajà
si´ sukcesywnie w poszczególnych woje-
wództwach.

W trakcie konferencji prasowej, zorgani-
zowanej przy okazji sympozjum, ministrowie
oraz przedstawiciele samorzàdu wojewódz-
twa odpowiadali na pytania dziennikarzy,
dotyczàce mo˝liwoÊci wykorzystania Êrod-
ków finansowych z funduszy unijnych  prze-
znaczonych na inwestycje w regionie oraz wi-
zji dalszego rozwoju województwa.

Konwent marsza∏ków 
w Bia∏owie˝y

Marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszczyk uczestniczy∏ w posiedzeniu

konwentu marsza∏ków RP w Bia∏owie˝y. Go-
spodarzem konwentu by∏ marsza∏ek woje-
wództwa podlaskiego Janusz Krzy˝ewski.
Do Bia∏owie˝y przyjecha∏ równie˝ 23 lipca
premier RP  Marek Belka. Podczas spotka-
nia mówiono m.in. o roli samorzàdów w wy-
korzystaniu Êrodków unijnych, promocji roz-
woju turystyki w regionach. Podsekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
przedstawi∏ aktualne problemy, zwiàzane
z wdra˝aniem  Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Przedstawiciele województw przyj´li stano-
wiska m.in. w sprawie wykorzystania Êrod-
ków zapisanych w ramach kontraktu woje-
wódzkiego na wspó∏finansowanie progra-

mów ZPORR i INTERREG. Konwent
marsza∏ków wyrazi∏ obawy, ˝e opóênienia
w rozpocz´ciu realizacji nie pozwalajà woje-
wództwom na wykorzystanie w 2004 roku
Êrodków, zapisanych na realizacj´ kontrak-
tów wojewódzkich. Samorzàdowcy wezwali
Rad´ Ministrów do jak najszybszego podj´-
cia prac  zwiàzanych z przygotowaniem pro-
gramu wsparcia na lata 2005-2006, co jest
niezb´dnym dzia∏aniem dla sprawnego
i efektywnego wykorzystania funduszy unij-
nych. Konwent Marsza∏ków Województw
RP postanowi∏ wróciç do tego tematu pod-
czas kolejnego spotkania.

Wizyta delegacji wojewódz-
twa ∏ódzkiego na Ukrainie

W dniach 19-21 lipca delegacja woje-
wództwa ∏ódzkiego goÊci∏a w obwodzie czer-
niowieckim na Ukrainie. Zarzàd wojewódz-
twa reprezentowa∏a wicemarsza∏ek Anna Pi-
larska. Obwód czerniowiecki jest naszym re-
gionem partnerskim. Poniewa˝ rok 2004 jest
og∏oszony Rokiem Polskim na Ukrainie, wi-
zyta delegacji by∏a pretekstem do nawiàza-
nia dalszych kontaktów gospodarczych
i wspó∏pracy w dziedzinie kultury. 

Efektem wspó∏pracy gospodarczej regio-
nów sta∏a si´ inauguracja dzia∏alnoÊci dwóch
polskich firm z bran˝ budowlanej i tekstyl-
nej w obwodzie czerniowieckim.

W pierwszym dniu wizyty delegacja spo-
tka∏a si´ z miejscowà Polonià. W obwodo-
wym Towarzystwie Kultury Polskiej im. 
A. Mickiewicza zaprezentowa∏a ona polskie
taƒce i pieÊni ludowe. Og∏oszono konkurs
wiedzy o Polsce i województwie ∏ódzkim,
adresowany  do dzieci, m∏odzie˝y szkolnej
i studentów z obwodu czerniowieckiego.

W drugim dniu wizyty – wspólnie ze stro-
nà ukraiƒskà – zosta∏a przygotowana dwu-
cz´Êciowa konferencja pt. „Promocja regio-

Wicemarsza∏ek M. Ratuszniak, wicepremier J. Hausner i minister W. Olejniczak

Wicemarsza∏ek A. Pilarska w czasie wizyty na Ukrainie



tamte wydarzenia. Prezentowane by∏y eks-
ponaty, fotografie oraz dokumenty z okresu
powstania.

W spotkaniu z powstaƒcami uczestniczyli
przedstawiciele samorzàdu województwa:
cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Olas oraz radna sejmiku Dorota
Biskupska-Neidowska. Wystaw´ zorganizo-
wano dla uczczenia pami´ci powstaƒców
warszawskich, ˝o∏nierzy AK i kombatantów. 

Minister zdrowia w ¸odzi 
2 sierpnia 2004 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-

skim w ¸odzi goÊci∏ minister zdrowia Marek
Balicki. W trakcie rozmów marsza∏ek Stani-
s∏aw Witaszczyk zapowiedzia∏ konsekwencj´
i dalsze zaostrzenie stanowiska podczas ne-
gocjacji kontraktów na IV kwarta∏ 2004 r.
W spotkaniu uczestniczyli cz∏onek zarzàdu
Jadwiga Beda, samorzàdowcy, specjaliÊci w
dziedzinie ochrony zdrowia. Zarzàd woje-
wództwa przedstawi∏ ministrowi Markowi
Balickiemu postulaty dotyczàce funkcjono-
wania i zasad finansowania s∏u˝by zdrowia
w regionie. Nale˝à do nich m.in.:

– wyrównanie wielkoÊci stawki na 1 miesz-
kaƒca przynajmniej do poziomu Êredniej
krajowej; Êrodki niezb´dne to suma oko∏o
130 mln z∏,

– naniesienie poprawek do projektu krajo-
wego planu zabezpieczenia Êwiadczeƒ zdro-
wotnych w cz´Êci dotyczàcej województwa
∏ódzkiego,

– dostosowanie wielkoÊci kontraktów dla
zespo∏ów wyjazdowych ratownictwa me-
dycznego do stawek okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu ministra zdrowia,

– odd∏u˝enie placówek w zakresie tzw.
ustawy 203.

Marek Balicki zapowiedzia∏ wprowadze-
nie nowego algorytmu podzia∏u Êrodków po-
mi´dzy poszczególne regiony, uwzgl´dniajà-
cego liczb´ mieszkaƒców oraz tzw. czynniki
ryzyka (wiek, p∏eç itp.).

15

z prac zarzàdu
nu w lokalnych mediach” oraz „Produkty tu-
rystyczne, czyli jak organizowaç zwiedzanie
regionu?”. Zorganizowano warsztaty po-
Êwi´cone produktom turystycznym, przygo-
towane przez ∏ódzki ROT dla przedstawicieli
ukraiƒskich biur podró˝y.

Spotkanie z m∏odzie˝à zdominowa∏y roz-
mowy o stworzeniu ∏ódzko-czerniowieckiego
programu wymiany studentów. 

W∏adze obwodowej administracji paƒ-
stwowej oraz obwodowej rady przyj´∏y za-
proszenie do udzia∏u w uroczystoÊciach
zwiàzanych z 85-leciem powstania woje-
wództwa ∏ódzkiego oraz zaprezentowania
mieszkaƒcom ¸odzi i województwa regionu
czerniowieckiego podczas jarmarku woje-
wódzkiego w dniach 3-5 wrzeÊnia br.

Wystawa „85 lat 
województwa ∏ódzkiego”  

Na ulicy Piotrkowskiej przy ¸aweczce Tu-
wima w ¸odzi marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk wraz z prezydentem ¸odzi Jerzym Kro-
piwnickim i radnymi sejmiku oficjalnie
otworzyli wystaw´ pod nazwà „85 lat woje-
wództwa ∏ódzkiego”.

Ekspozycja otwarta 2 sierpnia 2004 r.

stanowi element obchodów jubileuszu po-
wo∏ania województwa ∏ódzkiego. Jej celem
jest przybli˝enie mieszkaƒcom wiedzy na te-
mat rozwoju kulturalnego, spo∏ecznego i go-
spodarczego oraz dziejów ludzi, którzy
przez minione dziesi´ciolecia ˝yli i pracowa-
li w ¸ódzkiem. 

Przygotowania do wystawy trwa∏y ponad
trzy miesiàce. Podstawowe wàtki wystawy to:

– ciàg∏oÊç historyczna, obrazujàca zmiany
w uk∏adzie administracyjnym 

–  ciàg∏oÊç administracyjna nawet podczas
okupacji

–  poczet wojewodów i marsza∏ków od po-
czàtków powstania województwa.

Wystaw´ mo˝na oglàdaç na ulicy Piotr-
kowskiej do koƒca wrzeÊnia. Póêniej zbiór
fotografii b´dzie prezentowany w innych
miastach naszego regionu. RównoczeÊnie zo-
sta∏ uruchomiony serwis internetowy
www.historia.lodzkie.pl, który ma byç ∏atwo
dost´pnym  i bogatym êród∏em wiedzy o re-
gionie, ludziach, którzy tworzyli jego histori´
i przyczynili si´ do jego rozwoju.

60. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

W bazylice archikatedralnej pw. Êw. Stani-
s∏awa Kostki odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´-
ta w intencji walczàcych i poleg∏ych powstaƒ-
ców warszawskich. W imieniu zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego w uroczystych obcho-
dach 60. rocznicy wybuchu powstania kwia-
ty na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza
z∏o˝y∏a cz∏onkini zarzàdu województwa
∏ódzkiego Jadwiga Beda. 

2 sierpnia 2004 r. w Muzeum Tradycji Nie-
podleg∏oÊciowych w ¸odzi odby∏o si´ uro-
czyste otwarcie wystawy, upami´tniajàcej
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Marsza∏ek S. Witaszczyk otwiera wystaw´ 
na ul. Piotrkowskiej w ¸odzi

Wystawa fotografii pt. „85 lat województwa ∏ódzkiego”



Marsza∏ek wÊród
kawalerzystów

13 sierpnia, z okazji Êwi´ta Wojska Pol-
skiego, premier Marek Belka odwiedzi∏ ˝o∏-
nierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
w Nowym Glinniku ko∏o Tomaszowa Mazo-
wieckiego; wczeÊniej odby∏a si´ tam uroczy-
stoÊç powitania 330 kawalerzystów, którzy
powrócili z misji w Iraku. Premierowi towa-
rzyszyli m.in. wiceminister obrony narodo-
wej Janusz Zemke, szef Sztabu Generalnego
WP gen. Czes∏aw Piàtas, marsza∏ek woje-
wództwa Stanis∏aw Witaszczyk, wojewoda
Stefan Krajewski. ˚o∏nierze wraz z dowódcà

jednostki gen. Edwardem Gruszkà zaprezen-
towali goÊciom uzbrojenie i sprz´t znajdujà-
cy si´ w wyposa˝eniu jednostki oraz zapo-
znali ich z technikami operacyjnymi, stoso-
wanymi podczas pe∏nienia misji w Iraku.

Obchody Êwi´ta 
Wojska Polskiego 

14 i 15 sierpnia 2004 r. przedstawiciele sa-
morzàdu województwa ∏ódzkiego uczestni-
czyli w uroczystych obchodach Êwi´ta Woj-
ska Polskiego. 14 bm. cz∏onkowie zarzàdu
województwa Jadwiga Beda i Stanis∏aw Olas
oraz radni sejmiku Jaros∏aw Berger  i Micha∏
Król z∏o˝yli wieƒce pod pomnikami Armii
¸ódê, Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego oraz
Tadeusza KoÊciuszki. W koÊciele garnizono-
wym przy ul. Êw. Jerzego odprawiona zosta-
∏a msza Êw. w intencji Ojczyzny.

Z okazji Êwi´ta marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk zaprosi∏ do Pa∏acu Herbsta w ¸odzi
˝o∏nierzy s∏u˝àcych w jednostkach wojsko-
wych na terenie województwa ∏ódzkiego. 

15 sierpnia br. przed pomnikiem Katyƒ-
skim odby∏a si´ uroczystoÊç upami´tniajàca
bohaterów poleg∏ych w obronie Ojczyzny.
Kwiaty w asyÊcie kompanii honorowej Bry-
gady Kawalerii Powietrznej oraz licznych
pocztów sztandarowych z∏o˝yli przedstawi-
ciele  organizacji kombatanckich, w∏adz sa-
morzàdowych województwa: wicemarsza∏ek
Anna Pilarska, cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa Jadwiga Beda, wiceprzewodniczàcy Sej-
miku Województwa ̧ ódzkiego Micha∏ Król.

wództwa, radnymi sejmiku przekazali za-
wodnikom ˝yczenia sukcesów sportowych
na igrzyskach w Grecji. ˚yczàc powrotu
z wieloma medalami, marsza∏ek podkreÊli∏,
˝e najwa˝niejszy jest udzia∏ w olimpiadzie
i zaanga˝owanie w sportowà walk´ do koƒ-
ca. – Zmagania w duchu fair play przyno-
szà satysfakcj´ zawodnikom i kibicom,
a macierzystemu klubowi i regionowi doda-
jà splendoru i s∏u˝à jego mi´dzynarodowej
promocji – stwierdzi∏ Stanis∏aw Witasz-
czyk. 

Zawodnicy reprezentujàcy województwo
∏ódzkie:

– Tomasz Âcigaczewski, 110 m przez p∏ot-
ki, MKS Aleksandrów ¸ódzki

– Piotr K´dzia, sztafeta 4x400 m, AZS
¸ódê

– Robert Wolski, skok wzwy˝, MKLA
¸´czyca

– Justyna Mospinek, ∏ucznictwo, UKS
Piàtka Zgierz

– Agnieszka Staroƒ, strzelectwo sportowe,
KS „Orze∏” ¸ódê

– Bart∏omiej Bartnicki, zapasy styl wolny
(kat. do 96 kg), Budowlani ¸ódê

– Krzysztof Suchowicz, kajakarstwo gór-
skie, Ludowy Klub Kajakowy „Drzewica”

– Mariusz Wieczorek, kajakarstwo gór-
skie, Ludowy Klub Kajakowy „Drzewica”

– Piotr Gruszka, siatkówka, EKS „Skra”
Be∏chatów

– Andrzej Stelmach, siatkówka, EKS
„Skra” Be∏chatów

– Robert Szczerbaniuk, siatkówka, EKS
„Skra” Be∏chatów

– Krzysztof Ignaczak, siatkówka, EKS
„Skra” Be∏chatów

Uczestnicy igrzysk przekazali w∏adzom
województwa i miasta pamiàtkowe flagi Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego z w∏asno-
r´cznymi podpisami.
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z prac zarzàdu
Z ministrem Dàbrowskim
o ∏ódzkiej kulturze

Delegacja samorzàdu województwa spo-
tka∏a si´ Warszawie z ministrem kultury
Waldemarem Dàbrowskim. Celem spotka-
nia by∏y rozmowy nt. pozyskania dodatko-
wych Êrodków finansowych dla instytucji
kultury w ¸ódzkiem. W sk∏adzie delegacji
samorzàdu byli  m.in. marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk, cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas
– odpowiedzialny za kultur .́ Minister Da-
browski, uznajàc rol´ i znaczenie Muzeum
Sztuki w ¸odzi w gromadzeniu polskich
i obcych dzie∏ sztuki nowoczesnej, zadekla-
rowa∏ przeznaczenie 4 mln z∏ na uruchomie-
nie nowej ekspozycji w Manufakturze oraz
dodatkowo 700 tys. z∏ na sporzàdzenie do-
kumentacji ∏ódzkich zbiorów. Mówiono
równie˝ o przypadajàcym w tym roku jubi-
leuszu 50-lecia ∏ódzkiej opery oraz przygoto-
waniach do otwarcia nowej  siedziby Filhar-
monii ¸ódzkiej im. A. Rubinsteina. Walde-
mar Dàbrowski podkreÊli∏, ˝e obie te insty-
tucje majà du˝e znaczenie dla rozwoju i pro-
mocji kultury. 

Na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia br. znana
b´dzie wysokoÊç dotacji, które b´dà udzielo-
ne z Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Fi-
nansów dla instytucji kultury z województwa
∏ódzkiego. W roku 2003 nasz region otrzy-
ma∏ na ten cel 579100 z∏, rok  wczeÊniej by∏o
to 1205000 z∏.

˚yczenia dla olimpijczyków 
W siedzibie Urz´du Marsza∏kowskiego

w ¸odzi przy al. Pi∏sudskiego po˝egnano
sportowców z województwa ∏ódzkiego, wy-
je˝d˝ajàcych na igrzyska olimpijskie do
Aten. Województwo ∏ódzkie reprezentuje
12 zawodników. Marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk  wraz z cz∏onkami zarzàdu woje-

Gen. E. Gruszka, wiceminister J. Zemke,
marsza∏ek S. Witaszczyk z ˝o∏nierzami, 
którzy wrócili z Iraku
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wywiad

ch´ci ani izolacji z ˝adnej ze stron. To mu-
si zaowocowaç, bo na razie ̋ adnych wspól-
nych konkretnych projektów nie by∏o.

Ostatnie propozycje zmian legislacyjnych
zmierzajà do przeniesienia wielu dotychcza-
sowych uprawnieƒ wojewody na rzecz orga-
nów samorzàdowych województwa. Czy za-
tem marsza∏ek b´dzie wa˝niejszy od woje-
wody…?

Tak naprawd´ to wiadomo, kto powi-
nien byç wa˝niejszy i silniejszy: marsza∏ek
województwa, czyli w∏adza samorzàdowa,
A je˝eli teraz jest dwuw∏adza, to i tak
w sprawach ekonomicznych decyduje mar-
sza∏ek. Wojewoda powinien kontrolowaç,
czy wszystkie  uchwa∏y samorzàdów po-
dejmowane sà prawid∏owo. Powinien jesz-
cze zapewniaç ∏àcznoÊç z w∏adzami cen-
tralnymi.

Czego ˝yczy pan wojewoda mieszkaƒcom
regionu ∏ódzkiego z okazji 85. rocznicy ist-
nienia województwa?

Nie ma w naszym województwie ten-
dencji odÊrodkowych, co oznacza, ˝e ta
spo∏ecznoÊç jest wzgl´dnie zintegrowana.
Dzi´kuj´ mieszkaƒcom województwa, ˝e
widzà sens w tym, abyÊmy byli razem. ˚y-
cz´ im, aby region rozwija∏ si´ szybciej, ˝e-
by ludzie mieli  prac´ i godnie zarabiali.
˚eby tu chcieli ˝yç.

Rozmawia∏:
W∏odzimierz Mieczkowski

Obchody jubileuszu województwa ∏ódz-
kiego ka˝à zastanowiç si´ nad jego perspek-
tywami. Jest pan profesor wspó∏autorem
strategii rozwoju regionu oraz projektu Re-
gionalna Strategia Innowacji LORIS,
wspó∏finansowanego przez samorzàd woje-
wództwa. Jak pan  ocenia zaawansowanie
tych programów?

Przygotowywa∏em wiele innych „strate-
gii”, w tym tak˝e t´ dotyczàcà samej ¸o-
dzi, a wczeÊniej województwa piotrkow-
skiego, którego wojewodà by∏ obecny mar-
sza∏ek województwa Stanis∏aw Witasz-
czyk. By∏em sekretarzem zespo∏u rzàdo-
wego, który przygotowywa∏  strategi´ roz-
woju Polski pod kàtem zmian struktural-
nych. Wspó∏pracowa∏em te˝ z Bankiem
Âwiatowym. Z moich doÊwiadczeƒ wyni-
ka, ˝e strategie w Polsce by∏y przygotowy-
wane dlatego, bo takie by∏y wymagania
formalne. Ale to nie znaczy, ˝e je lekcewa-
˝ .́ Te  strategie uÊwiadamiajà s∏abe i moc-
ne strony omawianych regionów, sà swo-
istym remanentem stanu posiadania. Nie
odpowiadajà jednak na podstawowe pyta-
nie: kto powinien daç na to pieniàdze? 

Czy ta opinia dotyczy te˝ ¸ódzkiego?
W jakimÊ stopniu tak, choç warto pa-

mi´taç, ˝e w opracowaniu strategii rozwo-
ju województwa ∏ódzkiego bra∏ udzia∏
m.in. Bogus∏aw Grabowski, by∏y wicewo-
jewoda ∏ódzki, by∏y cz∏onek Rady Polityki
Pieni´˝nej, znany i ceniony ekonomista,
a ja jà  firmowa∏em. Jej recenzentem by∏
prof. Jerzy Hausner. Niestety, nie uda∏o si´
nam realnie okreÊliç sposobów finansowa-
nia tej koncepcji. 

To jakie atuty ma województwo ∏ódzkie?
A mo˝e ich nie ma?

DziÊ wszyscy chcà mieç nowoczesnà
struktur ,́ nowoczesne technologie, centra
przedsi´biorczoÊci, logistyk ,́ zatrudniaç
pracowników o najwy˝szych kwalifika-
cjach, Êciàgaç pieniàdze unijne. Dlaczego
my uwa˝amy, ˝e wszystkich przebijemy?
Jakie my mamy  atuty?

To ja pyta∏em. Mo˝e centralne po∏o˝e-
nie…

I co z tego wynika?
Skrzy˝owanie autostrad.
Ale jeszcze ich nie ma. Nie ma te˝ lotni-

ska. Jest kilka dobrych firm, np. Bosch,
Merloni, Gillette, Philips. To co tak na-
prawd´ mamy?

Dobry lobbing, bo mamy premiera z ¸o-
dzi.

MieliÊmy ju˝ premiera wybranego
w ¸odzi…

Zatem bilans wypada na zero?
Nie jest tak êle. Naszymi najwi´kszymi

atutami sà: dosyç dobra kadra, du˝y po-
tencja∏ naukowo-badawczy, choç jak si´
nie inwestuje, to kadra si´ wykrusza. Ma-
my ponad 100 tys. studentów. Poza tym
atutem jest bliskoÊç stolicy, bo mo˝emy
stworzyç jeden  wielki obszar przedsi´bior-
czoÊci. Blisko sà jeszcze P∏ock i Be∏chatów.
Ja bym tego nie przecenia∏, ale i nie lekce-
wa˝y∏. Jednak wszystko to nabiera teraz
innego wymiaru, bo staliÊmy si´ cz´Êcià
Unii Europejskiej. Prosz´ pami´taç, ˝e do-
tychczas nie  mieliÊmy pe∏nych mo˝liwoÊci
zrealizowania naszych planów i strategii,
a Unia robi∏a to jak najbardziej powa˝nie.
Oni przywiàzujà wielkà wag´ do tego, czy
jakiÊ projekt mieÊci si´ w ramach przyj´tej
strategii. JeÊli tak, to dajà na to pieniàdze,
preferujà, lobbujà. I nasze strategie nie
mogà ju˝ byç fikcyjne, a muszà byç reali-
styczne, ˝eby pozyskaç dotacje z Unii.
Dlatego jednak jestem optymistà. Musimy
jednak tworzyç sprzyjajàce warunki we
wszystkich dziedzinach, tak˝e w admini-
stracji, w podatkach. To op∏aci si´ zarów-
no inwestorom, jak i nam samym. 

To wymaga wspó∏pracy mi´dzy panem
a marsza∏kiem województwa, choçby
w przekazywaniu majàtku, zadaƒ, a tak˝e
wspólnych projektów…

OgólnoÊwiatowe tendencje wyglàdajà
tak, ˝e w∏adze paƒstwowe zmniejszajà za-
kres swojego dzia∏ania na korzyÊç w∏adz
samorzàdowych. My te˝ tak robimy, choç
w trwajàcej transformacji, ju˝ po wielu re-
formach, doÊç wolno przebiega proces
przekazywania  pieni´dzy od w∏adz paƒ-
stwowych do samorzàdowych. Wolno, ˝e-
by nie by∏o k∏opotów. Jednak samodziel-
noÊç w∏adz lokalnych zwi´ksza si .́ A jeÊli
chodzi o mojà wspó∏prac´ z panem Stani-
s∏awem Witaszczykiem jako marsza∏kiem,
to jest ona dobra. Pozna∏em go wtedy, kie-
dy by∏ wojewodà piotrkowskim, a ja pra-
cowa∏em nad strategià dla tego wojewódz-
twa. 

Po wakacjach zamierzam organizowaç
u siebie cykliczne spotkania z udzia∏em pa-
na premiera, pana marsza∏ka wojewódz-
twa i pana prezydenta ¸odzi. Mam na-
dziej ,́ ˝e moja inicjatywa zostanie ˝yczli-
wie przyj´ta. Jestem pewien, ̋ e to b´dà do-
bre rozmowy dla  regionu. Nie widz´ nie-
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Rozmawiamy z prof. dr. Stefanem Krajewskim, wojewodà ∏ódzkim
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wania tej instytucji wybraliÊmy trzy sale: trzy-
nastà, czternastà, pi´tnastà, gdzie stale prezen-
towany jest Mondrian i sztuka neoplastyczna.
Nasz wybór koncentrowa∏ si´ wokó∏ poczàtków
muzeum. W pierwszej sali ukazaliÊmy rdzeƒ

kolekcji, inicjujàcy jej powstanie, kolejna
sala poÊwi´cona jest twórczoÊci Strzemiƒ-
skiego i Kobro, a na koniec w ostatniej
przestrzeni  wystawienniczej prezentujemy
fotografie konstruktywistyczne i doku-
menty graficzne zwiàzane ze sztukà kon-
struktywistycznà. Prace te ilustrujà ca∏o-
Êciowà i szczegó∏owà histori´ Muzeum
Sztuki w ¸odzi, którà b´dzie mog∏a po-
znaç francuska publicznoÊç”.

Drugie spotkanie

Pod koniec czerwca w Muzeum Naro-
dowym Sztuki Nowoczesnej w paryskim
Centrum Pompidou otwarto pierwszà
z dwu wystaw, które Muzeum Sztuki
w ¸odzi przygotowa∏o z okazji sezonu
polskiego we Francji. Ekspozycja ta nosi
tytu∏: „Muzeum Sztuki z ¸odzi w Cen-
trum Pompidou”. To drugie spotkanie –
pierwsze, pt. „ObecnoÊci polskie”, odby-
∏o si´ w 1983 roku. 

PublicznoÊci francuskiej pokazano 68 prac
z mi´dzynarodowej kolekcji sztuki XX wieku,
wÊród nich dzie∏a tak wybitnych artystów, jak
Henryk Berlewi, Karol Hiller, Katarzyna Ko-
bro, Henryk Sta˝ewski, W∏adys∏aw Strzemiƒ-
ski, Mieczys∏aw Szczuka, a z obcych – Theo
van Doesburg, Jean Helion, Fernand Leger,
Georges van Vantongerloo, Sophie Tauber
Arp.

(Skróty pochodzà od redakcji)
Na zdj´ciu: nowy katalog Muzeum Sztuki
w ¸odzi. Na ok∏adce fotografia pracy Katarzy-
ny Kobro

18 www.lodzkie.pl Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

kultura
„Beaux Arts Magazine”, avril 2002, str. 18, Francja, Pary˝

Muzeum w ¸odzi
kolekcja mityczna

Veronique Bouruet-Aubertot

W Europie zniszczonej podczas I wojny po-
zosta∏a wiara w mi´dzynarodowe Êrodowisko
artystyczne. ¸ódê, miasto, które pojawi∏o si´
nieoczekiwanie, oÊrodek przemys∏u tekstylne-
go, sta∏a si´ miejscem rozwoju awangardy
dzi´ki sile grupy polskich artystów  abs-
trakcjonistów, mi´dzy innymi Strzemiƒ-
skiego, Kobro, Sta˝ewskiego i Brz´kow-
skiego. Inicjatywà grupy a.r. – artyÊci re-
wolucyjni – by∏o przybli˝enie wieloÊci ró˝-
norodnych ruchów lat dwudziestych. Arp,
Calder, Delaunay, Leger, Van Doesburg,
Picasso,  Helion…, bez ma∏a 111 dzie∏ zo-
sta∏o zebranych i podarowanych muzeum
miejskiemu z zamiarem jak najszerszego
oddzia∏ywania kolekcji. Zgodnie z umowà
podpisanà z miastem w 1929, powsta∏o
pierwsze na Êwiecie muzeum sztuki nowo-
czesnej, kilka miesi´cy  przed fundacjà
MoMa w Nowym Jorku. Wymiar mitycz-
ny tej kolekcji, stworzonej i podarowanej
przez najwi´kszych artystów, wskazuje na
oryginalnà histori´ muzeum. 

Muzeum, dotkni´te przez zniszczenia
i grabie˝e w czasie II wojny Êwiatowej, po-
nownie otwarto w 1946 roku w dawnym
pa∏acu przemys∏owca Poznaƒskiego, zaÊ
sal´ neoplastycznà, zaprojektowanà przez
Strzemiƒskiego w celu prezentacji dzie∏ abs-
trakcyjnych,  otwarto w 1948 roku. Pomimo
deklarowanej wrogoÊci, to˝samoÊç muzeum
zosta∏a zachowana w latach realnego socjali-
zmu i zwiàzanej z nim polityki nabywczej,
trwajàcej do koƒca lat 60. Charyzmatyczna
osobowoÊç Ryszarda Stanis∏awskiego, dyrek-
tora muzeum w latach 1966-1991, dà˝àcego –
wbrew prawu zakazujàcemu nabywania dzie∏
na Zachodzie – do rozszerzenia wymiaru mi´-
dzynarodowego kolekcji, sprawi∏a, ˝e przyby-
wali artyÊci zagraniczni, jak Francois Morelet,

Gerard Titus – Carmel, Alain Jacquet,  Gun-
ther Uecker, którzy wystawiali w muzeum
i darowali swoje dzie∏a. W 1975 roku mar-
szand londyƒski Grabowski przekaza∏ dar
(200 dzie∏), wzbogacajàcy kolekcj´ muzeum

o przedstawicieli pop-artu i op-artu, takich
jak Brytyjka Bridget Riley. 

Wraz z rozwojem nowych form sztuki kon-
ceptualnej i performance powsta∏ w muzeum
w 1977 roku Dzia∏ Fotografii i Technik Wizu-
alnych, zajmujàcy si´ nowymi mediami.

Pow´drujmy wraz z Didier Ottinger, kusto-
szem Muzeum Narodowego Sztuki Nowocze-
snej i kuratorem wystawy poÊwi´conej ∏ódz-
kiemu muzeum w Centrum Pompidou:

„Najbardziej podstawowa idea to z∏o˝enie
ho∏du muzeum w ¸odzi, pierwszemu muzeum
sztuki nowoczesnej na Êwiecie. Dla zaprezento-

Wystawa z kolekcji Muzeum Sztuki w ¸odzi
przygotowana w 60. rocznic´ zag∏ady getta
∏ódzkiego – dedykowana pami´ci artystów –
ofiar zag∏ady.

Sercem wystawy jest 57 fotografii dotych-
czas nieeksponowanych, odnalezionych po
wojnie w jednej z kamienic na terenie dawne-
go getta. Muzeum Sztuki zakupi∏o je w latach
80. minionego wieku. Fotografie przedstawia-

jà miejsca w ∏ódzkim getcie – ulice  i domy, ̋ y-
cie codzienne doros∏ych i dzieci, Êlady doko-
nywanej zag∏ady. 

W Muzeum Sztuki zachowa∏y si´ zapisy –
obszerne wykazy inwentarzowe z czasów 
II wojny Êwiatowej, w których hitlerowscy
okupanci odnotowywali obrazy, rzeêby, ry-
sunki, grafiki i… ramy; zwozili je z opuszczo-
nych mieszkaƒ, segregowali na sztuk´  „zde-
generowanà”, „˝ydowskà” i bezwartoÊciowà.

Miejsca – zapisy
Fragmenty tych ksiàg wypisane zosta∏y na
Êcianach jednej z sal wystawowych, mi´dzy
szarymi pasami (odczytanie symbolicznego
znaczenia pasów pozostawiamy publiczno-
Êci). Wi´kszoÊç zapisanych i „posegregowa-
nych” dzie∏ zagin´∏a albo uleg∏a zniszczeniu.
Zgin´li ich twórcy, a wÊród nich dwudziesto-
trzyletni Julian Lewin (1917-1940), uczeƒ
W∏adys∏awa Strzemiƒskiego. Jego rysunki
unistyczne z 1938 roku ocala∏y i dziÊ wysta-
wione – Êwiadczà.

WWyyssttaawwaa oottwwaarrttaa zzoossttaa∏∏aa 2244 ssiieerrppnniiaa ii bb´́--
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ierwszy w niepodleg∏ej Polsce spis,
zwany „Pierwszym Powszechnym Spi-
sem Rzeczypospolitej Polskiej” prze-

prowadzono 30 wrzeÊnia 1921 r., a dziesi´ç lat
póêniej odby∏ si´ drugi powszechny spis lud-
noÊci. Kolejny, ju˝ powojenny spis, zwany su-
marycznym,  bo obejmowa∏ bardzo okrojony
zakres tematyczny, przeprowadzono
w 1946 r., a poczàwszy od 1960 r. spisy ludno-
Êci i mieszkaƒ organizowano cyklicznie, zwy-
kle w okresach dziesi´cioletnich. Ostatnie ta-
kie badanie przeprowadzono w maju 2002 r.

Wyniki spisów powszechnych we wszyst-
kich przypadkach prezentowano nie tylko dla
obszaru Polski jako ca∏oÊci, ale tak˝e w prze-
kroju województw oraz mniejszych jednostek
podzia∏u administracyjnego. 

Chcàc porównaç ze sobà te swoiste obrazy
mieszkaƒców regionu i warunków, w jakich
˝yli przed laty i ˝yjà teraz, wydaje si´ uzasad-
nione wybranie punktów czasowych: 1921
i 2002 r. i to z dwóch powodów. Pierwszy, to
si´gni´cie do najwczeÊniejszego êród∏a infor-
macji – pierwszego spisu po utworzeniu woje-
wództwa ∏ódzkiego, i êród∏a najnowszego ja-
kim jest NSP 2002. Drugi powód to taki, ˝e
województwo ∏ódzkie, które od momentu po-
wstania kilkakrotnie zmienia∏o swój obszar,
skupia∏o ró˝nà liczb´ mieszkaƒców, w∏aÊnie
w tych dwóch wybranych latach zajmowa∏o
podobnà  powierzchni´; w 1921 r. – 19034
km2, a w 2002 r. - 18219 km2. W granicach ad-
ministracyjnych województwa w obydwu la-
tach zlokalizowane by∏y 42 miasta (chocia˝
nie te same), natomiast ró˝na by∏a liczba gmin
wiejskich: w 1921 r. – 235, w 2002 – 135.

Opisujàc wyniki obydwu spisów nie
wszystkie zjawiska czy cechy mo˝na porów-
naç, bo zarówno zakres tematyczny tych ba-
daƒ, charakter zjawisk, jak te˝ zastosowane
definicje i kryteria, a tak˝e u˝yty j´zyk, sà
odmienne. Spróbujmy zatem wybraç te naj-
bardziej zbli˝one.
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¸ÓDZKIE W LICZBACH
Liczba mieszkaƒców w województwie ∏ódz-

kim w 1921 r. wynosi∏a 2252,8 tys., podczas
gdy spis 2002 r. wykaza∏, ̋ e jest nas 2612,9 tys.
Struktura ludnoÊci wed∏ug p∏ci w obu spisach
by∏a bardzo zbli˝ona – przewa˝a∏y kobiety,
stanowiàc ponad 52% mieszkaƒców.
W 2002 r. znacznie wy˝szy by∏ natomiast
wskaênik urbanizacji. Odsetek mieszkaƒców
miast wynosi∏ 65%, podczas gdy w 1921 r. –
nieco ponad 37%.

W strukturze mieszkaƒców wed∏ug stanu
cywilnego prawnego zwraca uwag´ fakt, ˝e
w 1921 r. udzia∏ osób „w stanie wdowim” by∏
ni˝szy ni˝ obecnie, i to szczególnie wÊród ko-
biet. Wdowy stanowi∏y wówczas 8,2% ogó∏u
mieszkanek województwa, a w 2002 r. odpo-
wiedni odsetek wynosi∏ 17,8%.

W obydwu spisach ustalono struktur´
mieszkaƒców wed∏ug narodowoÊci. Spis
2002 r. wykaza∏, ˝e nale˝ymy do regionów
niemal jednolitych pod tym wzgl´dem: odse-
tek ludnoÊci deklarujàcej narodowoÊç polskà
wyniós∏ 98,1%. Pozosta∏e najcz´Êciej wymie-
niane  to rosyjska, niemiecka i czeska.
W 1921 r. mieszkaƒcy o narodowoÊci polskiej
stanowili 83,2% ogó∏u, ˝ydowskiej – 12,0%,
niemieckiej – 4,6%, czeskiej i rosyjskiej po
0,1%. Zwracajà uwag´ niemal identyczne
w obu badaniach rozmiary zbiorowoÊci osób
o przynale˝noÊci narodowoÊciowej litewskiej
i bia∏oruskiej.

Ciekawych informacji dostarczy∏y oba spi-
sy na temat poziomu wykszta∏cenia mieszkaƒ-
ców województwa. Analizujàc je, nale˝y wziàç
pod uwag ,́ ̋ e w 2002 r. dotyczy∏y osób w wie-
ku 13 lat i wi´cej, podczas gdy w 1921 r. – 10
lat i wi´cej. Ponadto w obydwu  badaniach
przyj´to odmienne okreÊlenia charakteryzujà-
ce dany poziom wykszta∏cenia, ró˝ne te˝ zna-
czenie mia∏y na pozór zbli˝one poj´cia. I tak
w 1921 r. wyró˝niono np. wykszta∏cenie do-
mowe, poczàtkowe, Êrednie, zawodowe i ni˝-
sze. Przyjmujàc  uproszczenia uto˝samiajàce
wykszta∏cenie poczàtkowe z 1921 r. z podsta-
wowym w 2002 r. stwierdziç mo˝na, ˝e udzia∏
mieszkaƒców o takim poziomie wykszta∏ce-
nia w 1921 r. wynosi∏ 40%, a w 2002 r. ponad
32%. Udzia∏ osób z wykszta∏ceniem Êrednim
wzrós∏  mi´dzy omawianymi spisami z 4 do
prawie 50%, a odsetek osób z wykszta∏ceniem
wy˝szym z 0,3 do 9,2%. Warto podkreÊliç, ˝e
w 1921 r. poziom wykszta∏cenia mieszkaƒców
zaprezentowano w korelacji z ich wiekiem
i wyznaniem religijnym. 

Podczas obydwu przytoczonych spisów ze-
brano informacje pozwalajàce okreÊliç roz-
miary zjawiska niepe∏nosprawnoÊci. Wyniki
jednak trudno porównaç ze wzgl´du na od-
miennà metodologi .́ W 1921 r. ustalono licz-

b´ „Êlepych”, „g∏uchoniemych” oraz osób
„bez  koƒczyn”, natomiast w 2002 r. jako nie-
pe∏nosprawnà uznano osob ,́ która sama za-
deklarowa∏a ograniczenie sprawnoÊci w wy-
konywaniu czynnoÊci podstawowych dla swe-
go wieku, a wi´c przyj´to znacznie szersze po-
j´cie. Wobec takich ustaleƒ, odsetek  niepe∏-
nosprawnych w 1921 r. wynosi∏ 0,2% ogó∏u
mieszkaƒców województwa, a w 2002 r. odpo-
wiednio wi´cej – 14,0%. Warto jednak o tym
wspomnieç, poniewa˝ Polska nale˝y do nie-
licznych krajów, które w tematyce spisów uj-
mujà zagadnienia niepe∏nosprawnoÊci.

Spisy ludnoÊci dostarczajà równie˝ infor-
macji na temat statusu mieszkaƒców woje-
wództwa na rynku pracy. ZbiorowoÊç aktyw-
nych zawodowo w 1921 r. liczy∏a 1104,9 tys.
osób, tj. 49% ogó∏u mieszkaƒców, z czego
43% stanowi∏y kobiety. W 2002 r. wÊród ak-
tywnych zawodowo – 1205,0 tys. osób, które
stanowi∏y 46% ogó∏u ludnoÊci województwa,
udzia∏ kobiet by∏ znacznie wy˝szy i wyniós∏
47%.

Gdyby, w pewnym uproszczeniu wynikajà-
cym z odmiennej klasyfikacji, przedstawiç
struktur´ pracujàcych wed∏ug rodzaju dzia∏al-
noÊci, wyglàda∏oby to nast´pujàco: pracujàcy
w rolnictwie, leÊnictwie i rybactwie w 1921 r.
stanowili 63% ogó∏u, a w 2002 r. – 21%, pra-
cujàcy w przemyÊle odpowiednio 20% i 25%,
w komunikacji i transporcie – 2% w 1921 r.
i 6% w 2002 r. Z wyników obydwu spisów wy-
nika ponadto, ˝e najbardziej aktywni zawo-
dowo, a wi´c osoby w grupie wieku 20-45 lat
w 1921 r. stanowili 76,6% ogó∏u pracujàcych,
a w 2002 r. – 56,6%. W 1921 r. obserwujemy
znacznie wy˝sze  zaanga˝owanie zawodowe
osób bardzo m∏odych: osoby w wieku 16-19
lat stanowi∏y wówczas 13,2% ogó∏u pracujà-
cych, podczas gdy w 2002 r. – 1,7%.

Ze spisów powszechnych czerpiemy rów-
nie˝ informacje o warunkach mieszkaniowych
ludnoÊci. Wi´kszoÊci danych nie mo˝na po-
równaç, warto jednak przytoczyç kilka liczb.
W 1921 r. w województwie ∏ódzkim spisano
448,7 tys. mieszkaƒ, a w 2002 r. – 869,2  tys.,
a wi´c prawie dwukrotnie wi´cej. Analizujàc
dane o strukturze mieszkaƒ wed∏ug liczby za-
mieszkujàcych je osób, b´dàcych tylko w pew-
nej mierze pochodnà wielkoÊci mieszkaƒ, za-
uwa˝yç mo˝na, ˝e je˝eli w 1921 r. dominowa-
∏y mieszkania o liczbie osób  4, 5 i 6, to
w 2002 r. wyraênie wyró˝nia si´ grupa miesz-
kaƒ zamieszkiwana przez 2 osoby, a w dalszej
kolejnoÊci przez 3 osoby. Mieszkania zamiesz-
kiwane przez 1 osob´ stanowi∏y 20,7% ogó∏u,
podczas gdy w 1921 r. – zaledwie 4,2%.

Anna Jaeschke
Urzàd Statystyczny w ¸odzi
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Zakoƒczy∏ si´ letni wypoczynek dzieci z miast
partnerskich powiatu podd´bickiego. W powie-
cie przebywa∏a grupa dzieci z polskiej szko∏y
w Kras∏awie (¸otwa) oraz z w´gierskiego Györ;

podczas ich pobytu odby∏y si´ po raz drugi ob-
chody Dni Partnerskich. 

Pierwszy dzieƒ obchodów Dni Partnerskich
poÊwi´cono turniejom sportowo-zabawowym,
w których ch´tnie uczestniczyli goÊcie z Kras∏a-
wy, Györ i z powiatu podd´bickiego. Rywalizo-
wano w turnieju ringo, du˝ym zainteresowa-
niem cieszy∏y si´ turnieje unihokeja, siatkówki 
i pi∏ki no˝nej. 

Strza∏em w dziesiàtk´ okaza∏ si´ wakacyjny
Festiwal Zwiastunów Filmowych. Pierwsza
w Europie nocna prezentacja ,,filmów w pigu∏-
ce”, które mo˝na by∏o oglàdaç na dziedzicu ∏´-
czyckiego zamku wprost z ∏ó˝ek, spotka∏a si´
z bardzo du˝ym  zainteresowaniem publiczno-
Êci. Organizatorami festiwalu by∏y lokalne w∏a-
dze samorzàdowe, ∏´czyckie muzeum, stowarzy-
szenie ,,¸ódê Filmowa’‘, stowarzyszenie ,,Teraz
Sztuka”, Filmoteka Narodowa, Gutek Film
i miejscowe kino ,,Górnik”.  Widzowie mogli
obejrzeç kilkadziesiàt krótkich form realizator-
skich, przede wszystkim prezentacji zwiastu-
nów filmowych – poczàwszy od kina przedwo-
jennego po najnowsze produkcje.

– Do zorganizowania tej imprezy sk∏oni∏o nas
ogromne zainteresowanie tà formà z pogranicza
fabu∏y i filmu reklamowego, formà o charakterze
czysto utylitarnym. Zwiastun jest reklamà fil-
mowà, swego rodzaju filmem w pigu∏ce, ma za
zadanie przekazaç  krótkà informacj´ o filmie,

– Spotkania te mia∏y na celu zintegrowanie
was, tak˝e pod wzgl´dem j´zykowym – mówi∏ Ry-
szard Rytter, starosta powiatu podd´bickiego,
podczas podsumowania pierwszego dnia obcho-

dów Dni Partnerskich. – Bariery j´zykowe nie
by∏y dla was problemem, Êwietnie dawaliÊcie sobie
rad´ z porozumiewaniem si .́ JesteÊcie ambasado-
rami swoich krajów w przekazywaniu wartoÊci
piel´gnowanych przez wieki w ka˝dym z narodów. 

Drugi dzieƒ partnerski odbywa∏ si´ na pl. Ko-
Êciuszki w Podd´bicach. G∏ównym punktem
programu by∏y prezentacje regionów partner-
skich. Jako pierwsi wyst´powali goÊcie z W´gier,

Pod patronatem „Ziemi ¸ódzkiej”

Dni Partnerskie Podd´bice 2004
którzy mówili o mieÊcie i okolicach Györ, Êpie-
wali piosenki w´gierskie i opowiedzieli o stro-
jach ludowych w ich regionie. Potem na scen´
weszli uczniowie polskiej szko∏y w Kras∏awie.
Opowiedzieli o swoim mieÊcie i osiàgni´ciach
szko∏y, która jest jednà z szeÊciu polskich szkó∏
na ¸otwie. Dzieci wystàpi∏y w strojach
krakowskich. Âpiewa∏y polskie i ∏otewskie
piosenki. Prezentacj´ wzbogaci∏ wyst´p kwarte-
tu saksofonowego ze szko∏y muzycznej w Kra-
s∏awie. Równie ciekawie zaprezentowa∏a si´ gru-
pa polskich dzieci, która, rapujàc, przedstawi∏a
zarys historii Polski. Swojà prezentacj´ rozpo-
cz´∏a od poloneza Wojciecha Kilara z filmu
„Pan Tadeusz”. 

Aktorzy teatrów ∏ódzkich zaprezentowali
przedstawienie dla najm∏odszych pt. „LeÊna
przygoda”. Dzieciom podoba∏ si´ wyst´p pre-
zesa ¸ódzkiego Klubu Iluzjonistów Wojciecha
Królikiewicza z 10-letnià Anitkà, którzy prze-
nieÊli uczestników spotkania w Êwiat magii
i iluzji. 

By∏o te˝ wiele konkursów i zabaw, przygoto-
wanych przez M∏odzie˝owe Centrum Edukacji
Europejskiej w Podd´bicach, oraz stoiska pro-
mujàce poszczególne miasta partnerskie. 

Tegoroczne Dni Partnerskie uroczyÊcie za-
mknà∏ przewodniczàcy Rady Powiatu Podd´-
bickiego Andrzej Urbaniak, który serdecznie
zaprosi∏ na kolejne spotkanie za rok. 

Podczas dwutygodniowego pobytu dzieci 
z Kras∏awy i Györ zwiedzi∏y okolice Podd´bic,
¸ódê, Licheƒ, Kalisz, Warszaw .́

Grupa ∏otewska wraz z grupà dzieci z po-
wiatu podd´bickiego uczestniczy∏a w warszta-
tach muzycznych, dziennikarskich i plastycz-
nych.

Agnieszka Pi´got

a jednoczeÊnie zach´ciç do obejrzenia go, przy
czym cz´sto zdarza si ,́ ˝e same zwiastuny sà
zdecydowanie lepsze od filmów, które promujà.

W przysz∏oÊci chcielibyÊmy przyznawaç nagro-
dy za najlepszy zwiastun filmowy.  Dzisiaj mo-
˝emy mówiç ju˝ o „sztuce zwiastuna filmowe-
go”. Mamy do czynienia z nowym rodzajem
opowiadania, które niezaprzeczalnie wywiera
wp∏yw na inne formy filmowe: dokument, film

fabularny; na nowo kszta∏tuje j´zyk filmowy. Na
pierwszy plan wysuwa  si´ sposób monta˝u, jego
dynamika. Zwiàzane jest to nierozerwalnie
z czasami, w których ˝yjemy, z konsumpcyjnym
stylem ̋ ycia – mówià przedstawiciele stowarzy-
szenia ,,¸ódê Filmowa”.

Z myÊlà o mi∏oÊnikach X muzy twórcy im-
prezy przygotowali nie tylko prezentacje ,,kina
w pigu∏ce” ale równie˝ koncert zespo∏u Pociàg
Towarzyski oraz spotkanie z Henrykiem Go∏´-
biewskim – aktorem naturszczykiem, znanym
z filmów ,,Stawiam na Tolka  Banana”, „Po-
dró˝ za jeden uÊmiech”, ,,Edi”, a ostatnio bo-
haterem najnowszego, prezentowanego w trak-
cie festiwalu filmu S∏awomira Kulikowskiego
,,W matni”.

W erze upadku ma∏ych kin organizatorzy fe-
stiwalu chcieli przypomnieç, jakim magicznym
wehiku∏em mo˝e byç kino. Sadzàc po liczbie wi-
dzów, którzy zdecydowali si´ sp´dziç kilka nocy
przed ekranem wÊród gwiazd, chyba im si´ to
uda∏o.

Wojciech Petera

Kino wÊród gwiazd

Dzieci z polskiej szko∏y w Kras∏awie (¸otwa) 
w trakcie prezentacji regionów



beneficjentem tej inwestycji. Pieniàdze, który
zostanà ulokowane w Woli Bykowskiej, w du˝ej
cz´Êci trafià do nas. 

Wed∏ug Jana Chudzyƒskiego, przedstawicie-
la firmy Poland Central, firmy inwestujàce w re-
jonie wi´kszych aglomeracji zawsze chcà wspó∏-
pracowaç z ich w∏adzami. – Poszczególne firmy

zazwyczaj szukajà wsparcia kadrowego, bàdê
zaplecza edukacyjnego dla przysz∏ych pracow-
ników – mówi Chudzyƒski. – Z ca∏à pewnoÊcià,
w chwili rozpocz´cia budowy centrum zacznie
maleç bezrobocie – dodaje.

Inwestycjà Poland Central interesujà si´ trzy
zagraniczne firmy z Niemiec i Francji. Centrum
logistyczne powstanie na powierzchni 122 ha.
Na jego terenie stanie kilkanaÊcie budynków
o ∏àcznej powierzchni 500 tysi´cy metrów kwa-
dratowych. Zakoƒczenie jego budowy przewi-

W∏adze samorzàdowe Piotrkowa Trybunal-
skiego podpisa∏y porozumienie z firmà Poland
Central o wspó∏pracy w zakresie promocji pod-
czas najwi´kszych targów nieruchomoÊci w Eu-
ropie. Ju˝ w paêdzierniku Piotrków Tryb. zapre-
zentuje si´ na targach Expo Real w Mona-
chium. Wed∏ug sygnatariuszy porozumienia,

targi te b´dà okazjà do spotkania si´ i nawiàza-
nia kontaktów z potencjalnymi inwestorami
oraz szansà zareklamowania piotrkowskiej pod-
strefy ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Poland Central rozpocznie w okolicach
Piotrkowa budow´ najwi´kszego w kraju cen-
trum logistycznego. – Park logistyczny, który
ma powstaç w Woli Bykowskiej pod Piotrko-
wem, daje olbrzymie szanse dla naszego miasta
– mówi∏ Andrzej Czapla, wiceprezydent Piotr-
kowa Tryb. – G∏ównie gmina Piotrków b´dzie
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Logistyczne centrum kraju

W be∏chatowskim starostwie rozstrzygni´-
to konkurs na projekt stadionu lekkoatle-
tycznego z zapleczem i trybunà na 2000 wi-
dzów. Obiekt ma stanàç na terenach powia-
towego centrum sportu w Be∏chatowie. 

Najlepsze oceny zdoby∏ projekt pracowni
architektonicznej Macieja Olenderka z ¸o-
dzi. Do konkursu zg∏oszono cztery prace.  

W 2003 roku radni powiatowi przyj´li jed-
nog∏oÊnie zaproponowanà przez zarzàd po-
wiatu koncepcj´ zagospodarowania powia-
towego centrum sportu w Be∏chatowie.
Kompleks mia∏by powstaç w rejonie ulicy
Czaplinieckiej, na gruntach o powierzchni
18 hektarów,  przy zespo∏ach szkó∏ ponad-
gimnazjalnych nr 2, 3 i 4, gdzie uczy si´ oko-
∏o 5 tys. dzieci m∏odzie˝y. – Na razie jest to
dziki teren, wi´c nie b´dzie problemów z jego
zagospodarowaniem – uwa˝ajà be∏chatow-
scy samorzàdowcy.

duje si´ na prze∏omie 2008 i 2009 roku. Firmà
finansujàcà przedsi´wzi´cie ma byç londyƒski
bank Ansbacher LTD.

Szacuje si ,́ ̋ e je˝eli centrum b´dzie Êwiadczy-
∏o us∏ugi typowo logistyczne, zatrudnienie
w magazynach znajdzie oko∏o 4 tys. osób. Je˝eli
uda si´ zainteresowaç terenem parku firmy us∏u-
gowe bàdê produkcyjne, liczba zatrudnionych
wzroÊnie nawet do 7 tys. Wed∏ug ekspertyzy wy-
danej przez dziekana Wydzia∏u Zarzàdzania
Uniwersytetu ¸ódzkiego prof. Tadeusza Mar-
kowskiego, w tym przypadku mo˝na mówiç na-
wet o dodatkowych 12 tysiàcach miejsc pracy.

Powodzenie inwestycji w Woli Bykowskiej
zale˝y w tej chwili od wypromowania terenów
i atutów gospodarczych przedsi´wzi´cia. Walo-
ry gminy Grabica i miasta Piotrkowa Trybunal-
skiego zosta∏y ju˝ dwukrotnie zaprezentowane
na najwi´kszych na Êwiecie targach nierucho-
moÊci w Cannes. Kolejnà wspólnà prezentacj´
zaplanowano podczas Mi´dzynarodowych Tar-
gów NieruchomoÊci Inwestycyjnych Expo Real
w Monachium. Imprez´ zaplanowano na paê-
dziernik tego roku. Podczas targów w Niem-
czech, oprócz pomys∏u Poland Central, zapre-
zentowane zostanà tereny ¸ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Piotrkowie.

Targi Expo Real w Monachium to najwi´k-
sze mi´dzynarodowe targi nieruchomoÊci
o przeznaczeniu gospodarczym w Europie. Na
polskim stoisku zaprezentujà si ,́ obok Piotr-
kowa Tryb., Gdaƒsk, Kraków, Poznaƒ, Warsza-
wa i Wroc∏aw. Polska wyspa na targach b´dzie
mia∏a wielkoÊç oko∏o 200 m2. Stoisko Piotrków
Trybunalski – Poland Central zajmie 10 m2. 

Piotrków Tryb. podczas targów b´dzie pro-
mowa∏ swoje centralne po∏o˝enie w Polsce jako
dobre miejsce dla inwestycji logistycznych. 

M.M.

Na terenie centrum planowany jest sta-
dion lekkoatletyczny, boiska do pi∏ki r´cznej,
siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, hala
sportowa, kryte lodowisko, tor do jazdy na
rolkach, Êcie˝ki zdrowia, miniaturowy golf,

terenowe kr´gle oraz liczne  boiska dla dzie-
ci. Inwestycja b´dzie realizowana wieloeta-
powo. Powiat be∏chatowski b´dzie zabiega∏
o Êrodki finansowe na budow´  mi´dzy inny-
mi w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu, Totalizatorze Sportowym. 

Krzysztof Borowski

Stadion w Be∏chatowie



Aby produkty ˝ywnoÊciowe okreÊliç jako
ekologiczne, w gospodarstwie nie wolno sto-
sowaç ˝adnych Êrodków agrochemicznych.
Nale˝y je zastàpiç Êrodkami naturalnymi. Jest
to poczàtek drogi do uzyskania statusu go-
spodarstwa ekologicznego. Zmiany te prze-
prowadza si´ stopniowo w okresie tzw. prze-
stawiania. Polegajà one m.in. na zastosowa-
niu odpowiedniego nast´pstwa roÊlin, bar-
dziej starannej agrotechnice, racjonalnym wy-
korzystaniu nawozów organicznych, wprowa-
dzeniu poplonów, a w produkcji zwierz´cej
stosowaniu pasz i dodatków naturalnych. 

Nast´pnym krokiem jest uzyskanie statu-
su gospodarstwa ekologicznego; ˝eby uznaç
je za ekologiczne, musi ono byç kontrolowa-
ne zgodnie z Ustawà o rolnictwie ekologicz-
nym (Dz.U. nr 38 z 2 maja 2001 r.), która we-
sz∏a w ˝ycie 3 listopada 2001 r. Ustawa dosto-
sowuje prawo polskie do prawa obowiàzujà-
cego w Unii Europejskiej. 

Zadaniem kontroli jest porównanie stoso-
wanych metod, Êrodków produkcji oraz wa-
runków utrzymania zwierzàt do kryteriów
rolnictwa ekologicznego. Ustawa ma charak-
ter obligatoryjny, co oznacza, ˝e ka˝dy pod-
miot zamierzajàcy oznakowaç oferowanà
˝ywnoÊç jako produkt rolnictwa ekologiczne-
go musi poddaç swojà produkcj´ kontroli
i posiadaç certyfikat potwierdzajàcy ekolo-
giczny charakter. Co ciekawe, atestacj´ go-
spodarstw ekologicznych wprowadzili oddol-
nie sami rolnicy z potrzeby uwiarygodnienia
wobec konsumentów jakoÊci ekologicznej
produktów. W Polsce takà dzia∏alnoÊç zapo-
czàtkowa∏o Stowarzyszenie Producentów
˚ywnoÊci Metodami Ekologicznymi EKO-
LAND, za∏o˝one w 1989. Dzi´ki kilkunasto-
letniej dzia∏alnoÊci cz∏onków, rolników
gospodarstw ekologicznych, logo tego stowa-
rzyszenia jest znanym znakiem handlowym
na rynku ˝ywnoÊci w Polsce i za granicà. 

Dla wielu rolników szansà rozwoju ich go-
spodarstw po przystàpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej mo˝e staç si´ rolnictwo ekologiczne.
Obok dop∏at bezpoÊrednich mogà oni liczyç na
dodatkowe dop∏aty z tytu∏u przystàpienia do
programów rolno-Êrodowiskowych. W Polsce
jest obecnie ponad 2000 gospodarstw ekolo-
gicznych. Jeszcze kilka lat temu by∏o ich oko∏o
400. W województwie ∏ódzkim dzia∏ajà zaled-
wie 23. Szacuje si´, ˝e Êrodki, które Unia przy-
zna∏a naszemu paƒstwu na wspieranie gospo-
darstw ekologicznych w latach 2004-2006, po-
zwolà na zwi´kszenie ich liczby czterokrotnie. 

Celem unijnej pomocy jest promocja syste-
mów produkcji rolniczej przyjaznych dla Êro-
dowiska, które wykraczajà poza zwyk∏à do-
brà praktyk´ rolniczà, oraz poprawa stanu
ÊwiadomoÊci ekologicznej wÊród spo∏eczno-
Êci wiejskiej. Rolnik, który chce prowadziç
gospodarstwo ekologiczne, musi posiadaç
certyfikat paƒstwowej instytucji, wyznaczo-
nej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Musi si´ równie˝ liczyç z corocznymi kontro-
lami, które majà potwierdziç jakoÊç i ekolo-
giczny charakter produkcji. Rolnicy muszà
równie˝ przejÊç szkolenie na temat systemu
gospodarowania ekologicznego.

W Êwietle nowych regulacji prawnych rol-
nictwo ekologiczne nale˝y do krajowego pro-
gramu rolno-Êrodowiskowego, wchodzàcego
w sk∏ad planu rozwoju obszarów wiejskich.
Oznacza to, ˝e dofinansowanie dla rolników,
zarówno ju˝ prowadzàcych gospodarstwa
ekologiczne z certyfikatem, jak i b´dàcych
w okresie przestawiania, wzroÊnie przesz∏o
dwukrotnie. Warto podkreÊliç, ˝e dofinanso-
wanie w tym roku ma po raz pierwszy objàç
równie˝ rolników w pierwszym roku przesta-
wiania gospodarstwa na produkcj´ ekolo-
gicznà. WczeÊniej rolnicy mogli liczyç na po-
moc dopiero po roku prowadzenia dzia∏alno-
Êci na nowych ekologicznych zasadach.
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Po euro dla rolnictwa
Produkty rolnictwa ekologicznego sà spe-

cjalnie oznakowane. Na etykiecie lub opako-
waniu produktu umieszcza si´ napis „pro-
dukt rolnictwa ekologicznego” oraz nazw´
producenta, numer certyfikatu zgodnoÊci,
nazw´ upowa˝nionej jednostki certyfikujàcej
i jej numer identyfikacyjny. Wyjàtkiem sà
zwierz´ta, w przypadku których oznakowa-
nie powinno umo˝liwiç identyfikacj´ produ-
centa posiadajàcego to gospodarstwo. 

W roku 2004 dla rolnictwa ekologicznego
sà udzielane dotacje, po pierwsze – do kosz-
tów kontroli gospodarstw – poczàwszy od
pierwszego roku przestawiania, po drugie –
dotacje do ka˝dego hektara upraw ekolo-
gicznych. Dotacja ta jest wyp∏acana od dru-
giego roku prowadzenia gospodarstwa na
podstawie wniosków o przyznanie p∏atnoÊci
z tytu∏u wspierania przedsi´wzi´ç rolno-Êro-
dowiskowych i poprawy dobrostanu zwie-
rzàt. Szczegó∏y zawarte sà w planie rozwoju
obszarów wiejskich. P∏atnoÊç jest realizowa-
na przez Agencj´ Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. WysokoÊç dop∏at jest usta-
lana w odniesieniu do powierzchni i wyp∏a-
cana raz w roku. 

Poziom wsparcia dla rolnictwa ekologicz-
nego zosta∏ zró˝nicowany w zale˝noÊci od ro-
dzaju uprawy, w podziale na: uprawy rolni-
cze (np. zbo˝a, ziemniaki, roÊliny oleiste),
u˝ytki zielone i uprawy warzywne (np. kapu-
sta, cebula, marchew, buraki, ogórki, pomi-
dory, kalafiory, zio∏a) oraz uprawy sadowni-
cze, w tym jagodowe. Ârednio jest to oko∏o
500 z∏otych za hektar uprawy. 

Micha∏ MieÊcicki

Pani Monika Mrowiƒska gospodaruje na 6,5 ha 
w ¸opatkach ko∏o ¸asku. Uprawia maliny, leszczyn´, warzywa.
W lipcu uzyska∏a certyfikat gospodarstwa ekologicznego.
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znane, a jednak nieznane

¸¢CZYCA 
– PIERWSZA STOLICA NASZEGO REGIONU?

oko∏o 1239 roku wesz∏y w sk∏ad Ksi´stwa San-
domierskiego, a wi´c Ma∏opolski. ¸´czyckie
oko∏o 1262-1264 roku podzielono na dwa ksi´-
stwa z oÊrodkami w Sieradzu i ¸´czycy. Do
owego momentu jednak to w∏aÊnie ¸´czyca
stanowi∏a najwa˝niejszy punkt osadniczy re-
gionu. Zatem mo˝na ¸´czycy nadaç tytu∏
„pierwszej stolicy” naszego regionu. 

Wszystkich odwiedzajàcych ¸´czyc´ zach´-
cam do rozpocz´cia w´drówki z oddalonej o 3
kilometry od centrum miasta wsi Tum, by zo-
baczyç opisywanà kolegiat ,́ b´dàcà najwi´k-
szà budowlà romaƒskà w Polsce, oraz dobrze
zachowane grodzisko Êredniowiecznej ¸´czy-
cy. W centrum miasta, poza licznymi zabytka-
mi: koÊcio∏em parafialnym pod wezwaniem
Âwi´tego Andrzeja Aposto∏a z 1425 roku, ko-
Êcio∏em i klasztorem bernardynów z I po∏owy
XVII wieku, dawnym klasztorem dominika-
nów z XIV wieku, dawnym klasztorem nor-
bertanek z XVII wieku, ratuszem z lat 1788-
-1790, najwi´kszà atrakcj´ dla turystów odwie-
dzajàcych ¸´czyc´ stanowi wspomniany za-
mek kazimierzowski. Odbudowany cz´Êciowo
po zniszczeniach wojennych, kryje ciekawe
ekspozycje Muzeum Okr´gowego. Zamek
otoczony niegdyÊ fosà tworzy monumentalnà,
górujàca nad miastem, wie˝´ zwanà szlachec-
kà z uwagi na lochy wi´zienne dla szlachty  –
dzisiaj doskona∏y punkt widokowy, dom
bramny i mury kurtynowe. 

Poruszajàc si´ po komnatach warowni radz´
zachowaç jednak ponadprzeci´tnà ostro˝noÊç,
gdy˝ od wieków w zamczysku mieszka diabe∏
Boruta, lubiàcy robiç turystom psikusy.

Piotr Machlaƒski

¸´czyca ze wzgl´du na swojà barwnà histo-
ri´ jest miastem wyjàtkowym. Dzieje ¸´czycy
biorà swój poczàtek prawdopodobnie w VI
wieku i zwiàzane sà z budowà warownego gro-
du wÊród rozlewisk rzeki Bzury, zmieniajàcej
na tym odcinku swój bieg z po∏udniowego na
wschodni i dalej kierujàcej si´ ku WiÊle. Gród
spe∏ni∏ wa˝nà rol´ osadniczà w regionie oraz
strzeg∏ przeprawy przez istniejàce na tym ob-
szarze rozleg∏e bagna. 

W Êredniowiecznej Polsce ¸´czyca odgry-
wa∏a pierwszoplanowà rol ,́ po∏o˝ona w cen-
tralnej cz´Êci paƒstwa piastowskiego, przy
wa˝nym szlaku handlowym, sta∏a si´ stolicà
jednej z 7 prowincji, na które podzielona by∏a
Polska. Na prze∏omie XI i XII wieku ¸´czyca
by∏a grodem kasztelaƒskim, od XIII wieku
stolicà ksi´stwa, nast´pnie ziemi, od XIV wie-
ku województwa, siedzibà sàdów ziemskich
i starostwa grodowego. 

Oko∏o 1000 roku z inicjatywy Boles∏awa
Chrobrego w ¸´czycy za∏o˝ono, wa˝ne dla or-
ganizacji koÊcielnej kraju, jedno z pierwszych
na naszych ziemiach, opactwo benedyktynów,
utworzone prawdopodobnie przez Êwi´tego
Wojciecha, podà˝ajàcego na dwór Boles∏awa,
a nast´pnie z misjà chrystianizacyjnà do Prus.
¸´czyca sta∏a si´ wa˝nym oÊrodkiem politycz-
nym i religijnym naszego kraju. W okresie roz-
bicia dzielnicowego ziemie ∏´czyckie otrzyma-
∏a ksi´˝na Salomea, wdowa po Boles∏awie
Krzywoustym, a po niej syn Kazimierz Spra-
wiedliwy. Prawdopodobnie z inicjatywy dzie-
dziczki na fundamentach benedyktyƒskiej pla-
cówki wzniesiono w latach 1141-1161 wspa-
nia∏à kolegiat ,́ nast´pnie archikolegiat ,́ b´dà-
cà siedzibà archidiakonatu ∏´czyckiego, niema-
jàcà sobie równych w ca∏ym kraju. KoÊció∏
pod wezwaniem NajÊwi´tszej Marii Panny
i Âwi´tego Aleksego, sta∏ si´ siedzibà zakonu
kanoników regularnych i jednà z rezydencji ar-
cybiskupów gnieênieƒskich. Âwiàtynia by∏a
przez kilkaset lat miejscem licznych synodów
i zjazdów ksià˝´cych, podczas których zapa-
da∏y istotne decyzje dla naszego kraju. WÊród
nich nale˝y wymieniç dwa synody z 1285 roku,
na których podj´to uchwa∏ ,́ majàcà na celu
obron´ j´zyka polskiego przed germanizacjà. 

W wieku XII od grodu w kilku kierunkach
zacz´∏a kszta∏towaç si´ osada o charakterze
miejskim. Dawny gród ∏´czycki, ze wzgl´du na
ograniczonà pasmem bagien powierzchni ,́ nie
móg∏ si´ dalej rozwijaç. Mimo to, a˝ do XIV
wieku spe∏nia∏ rol´ siedziby ksià˝´cej. Odpo-
wiednie warunki osadnicze znajdowa∏y si´
oko∏o 300 metrów na pó∏nocny wschód od
grodu. Tam wybudowano wspomniane opac-
two, a nast´pnie kolegiat .́ Miejsce to zacz´to

nazywaç Tumem. ¸´czyca rozwija∏a si´ rów-
nie˝ jako osada targowa, na zachodnim brze-
gu Bzury, w cz´Êci pó∏nocnej dzisiejszej ∏´czyc-
kiej ulicy Ozorkowskie PrzedmieÊcie. T´ cz´Êç
nazwano Starym Miastem. Wreszcie w okoli-
cy dzisiejszego placu Tadeusza KoÊciuszki  –
dzisiejsza starówka  – powsta∏a kolejna osada
zwana Nowym Miastem, której w po∏owie

XIII wieku (na pewno przed 1267 rokiem)
nadano prawa miejskie. Z fundacji Kazimierza
Wielkiego Nowe Miasto opasano murami
obronnymi, wytyczono rynek i sieç ulic.
Wspomniany w∏adca postanowi∏ równie˝ wy-
budowaç zamek, w∏àczajàc go w pierÊcieƒ
umocnieƒ, b´dàcy jednà z rezydencji monar-
szych. Osada Nowe Miasto, znana dzisiaj jako
¸´czyca, zacz´∏a nabieraç cech typowo miej-
skich, zaÊ pierwotny gród przekszta∏ca∏ si´
w oddzielnà wieÊ zwanà dzisiaj Tumem.

W Êredniowieczu ¸´czyca sk∏ada∏a si´
z czterech jednostek osadniczych, które two-
rzy∏y swoisty kompleks mieszkalno-obronny.

Analizujàc dzieje naszego regionu warto za-
znaczyç, ˝e ¸´czyca by∏a przez kilkaset lat naj-
wa˝niejszym miastem na obszarze utworzone-
go wspó∏czeÊnie województwa ∏ódzkiego.
Wi´ksza czeÊç ziem ¸ódzkiego nale˝a∏a do
prowincji ∏´czyckiej, którà tworzy∏a sieç kasz-
telanii z oÊrodkami w ¸´czycy, Sieradzu Spicy-
mierzu, Rozprzy, Rudzie; tej ostatniej rol´
przejà∏ pobliski Wieluƒ, b´dàcy nast´pnie sto-
licà samodzielnego ksi´stwa, a potem ziemi.
Od 1420 roku w∏àczony zosta∏ do wojewódz-
twa sieradzkiego. Poczàtkowo równie˝ prowin-
cj´ ∏´czyckà tworzy∏y kasztelanie w ˚arnowie,
Skrzynnie i Ma∏ogoszczu (dwie ostatnie poza
obszarem dzisiejszego województwa), które
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Zamek w ¸´czycy
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iemal ka˝de miasto i wojewódz-
two ma wiodàcà dyscyplin´ spor-
towà, z którà jest jednoznacznie

uto˝samiane. Wyjàtkiem jest pi∏ka no˝na,
majàca wymiar uniwersalny, bo trudno
powiedzieç, ˝eby bardziej kojarzy∏a si´ np.
z ¸odzià czy Krakowem, ni˝ z Poznaniem
i Warszawà. ¸ódzkie postrzegane jest od
dziesi´cioleci jako oÊrodek koszykówki
˝eƒskiej. Sukcesy odnosili tutejsi sportow-
cy równie˝ w wielu innych dyscyplinach,
ale osiàgni´cia koszykarek z ¸odzi, Pabia-
nic, a w m∏odszych kategoriach tak˝e
z Kutna i Tomaszowa, b´dà trudne do sko-
piowania. Swoje pi´kne karty majà rów-
nie˝ inne oÊrodki basketu, m.in. ¸owicz,
Piotrków, Zgierz, ¸ask. Te tradycje wyp∏y-
wajà wprost z historii polskiego sportu po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci. Koszykówka
˝eƒska by∏a obok pi∏ki no˝nej jednà
z pierwszych dyscyplin, które rozwin´∏y si´
w latach dwudziestych w województwie
∏ódzkim.

Na ziemiach polskich upowszechni∏a
nowà gr ,́ wymyÊlonà w roku 1891 przez
Kanadyjczyka dr Jamesa Naismitha ze
Springfield College, instruktorka Towa-
rzystwa Zabaw Ruchowych ze Lwowa Ma-
ria Germanówna. Przebywajàc w Anglii
w roku 1908, pozna∏a ona zasady basket-
ballu i po powrocie do kraju propagowa∏a
nowà zabaw´ z pi∏kà wÊród uczennic lwow-
skich gimnazjów. Pierwsze zawody w ko-
szykówce Germanówna zorganizowa∏a 29
czerwca 1909 roku w Parku Towarzystwa
Zabaw Ruchowych, a wzi´∏o w nich udzia∏
szeÊç pi´cioosobowych zespo∏ów.

Wkrótce koszykówka przyw´drowa∏a
do ¸odzi. Ju˝ w 1923 roku YMCA zapro-
si∏a zespó∏ pi´ciu sióstr z USA, które de-
monstrowa∏y nowà gr .́ Rok póêniej do ̧ o-
dzi przyby∏a grupa studentów z Warszawy,
znajàcych ju˝ tajniki koszykówki. Podob-
nych pokazów by∏o zapewne wi´cej. Usta-
lenie dok∏adnej daty narodzin ∏ódzkiej ko-
szykówki jest wi´c trudne, ale najcz´Êciej
przyjmuje si´ dat´ 1925, budzàcà najmniej
wàtpliwoÊci. W∏aÊnie wówczas dosz∏o
w ¸odzi do porozumienia nauczycieli gim-
nastyki z klubami sportowymi, na mocy
którego postanowiono rozgrywaç ∏àcznie
mistrzostwa ¸odzi w koszykówce szkó∏
i klubów. JednoczeÊnie ∏ódzki nauczyciel
Wac∏aw Robakowski podjà∏ prace nad
ujednoliceniem licznych wersji przepisów
gry, stosowanych w ró˝nych oÊrodkach
kraju. Owoc jego pracy wydano drukiem 6
listopada 1926 i upowszechniono nie tylko
w ¸ódzkiem, ale i w ca∏ej Polsce. Koszy-
kówka szybko zdobywa∏a popularnoÊç.
Du˝y wp∏yw na przyspieszenie jej rozwoju
mia∏o powo∏anie do ˝ycia w 1928 roku
¸ódzkiego Okr´gowego Zwiàzku Gier
Sportowych. Skupia∏ on 43 sekcje z ¸odzi
(33), Pabianic, (7), Zgierza (2) i Tomaszo-
wa (1), w których uprawiano nie tylko ko-
szykówk ,́ ale tak˝e siatkówk´ i hazen ,́
z której póêniej narodzi si´ pi∏ka r´czna.
W I mistrzostwach Polski koszykarek
w 1929 roku wygra∏a Cracovia, a WKS
¸ódê zdoby∏ trzecie miejsce. W kolejnych
latach dwukrotnie wicemistrzem by∏ ¸KS,
a póêniej trzy razy pierwszy, trzy razy dru-
gi i raz trzeci by∏ zespó∏ IKP. W∏aÊnie

w IKP (od inicja∏ów znanego fabrykanta
Izraela Kalmanowicza Poznaƒskiego) pa-
nie mia∏y najlepsze warunki do uprawiania
sportu, bowiem fabryczny klub dawa∏ im
liczne przywileje, a przede wszystkim gwa-
rantowa∏ sta∏à prac .́ Do najlepszych ∏ódz-
kich zawodniczek w tych pionierskich la-
tach koszykówki nale˝a∏y Cecylia Gapiƒ-
ska i Maria KwaÊniewska-Maleszewska
(bràzowa medalistka olimpijska z Berlina
1936 w rzucie oszczepem, do dziÊ aktywna
dzia∏aczka ruchu olimpijskiego) z ¸KS, Ja-
dwiga G∏a˝ewska z ¸KS i IKP, Halina
Gruszczyƒska i Zofia Filip z IKP, Henryka
Kasperska z WKS oraz Bogus∏awa Po∏om-
ska z HKS.

Równie˝ m´ska koszykówka by∏a bar-
dzo popularna w województwie ∏ódzkim,
zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y szkolnej. Wy-
ró˝niali si´ ch∏opcy z Gimnazjum im. Ko-
pernika, z Gimnazjum Miejskiego (póêniej
III LO), z Gimnazjum Zgromadzenia
Kupców, z Paƒstwowej Szko∏y Handlowej,
z Seminarium Nauczycielskiego, a poza
¸odzià z gimnazjów w Kutnie, im. Ânia-
deckiego w Pabianicach, im. S∏owackiego
w Piotrkowie oraz im. Staszica w Zgierzu.
W 1929 roku w mistrzostwach okr´gu wy-
st´powa∏o 20 dru˝yn z województwa, a wy-
gra∏ ¸KS. Niestrudzonym propagatorem
basketu w ¸ódzkiem by∏ w tamtych latach
instruktor Jan Szwed. Fundamenty koszy-
kówki z czasów tworzenia struktur odra-
dzajàcego si´ paƒstwa przynios∏y po latach
nietuzinkowe sukcesy klubów z wojewódz-
twa ∏ódzkiego.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”
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