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18 paêdziernika 1954 roku na scenie Teatru Nowego w ¸odzi odby∏a si´
premiera „Strasznego dworu” Stanis∏awa Moniuszki w re˝yserii Jerzego
Merunowicza, pod batutà W∏adys∏awa Raczkowskiego. By∏o to pierwsze
przedstawienie przygotowane przez zespó∏  Opery ¸ódzkiej, powo∏anej do
˝ycia decyzjà Prezydium Rady Narodowej m. ¸odzi 1 lipca 1954 roku. Do
powstania Opery ¸ódzkiej przyczynili si´ szczególnie: prof. W∏adys∏aw
Raczkowski, prof. Tomasz Kisewetter i Mieczys∏aw Drobner – cz∏onkowie
Stowarzyszenia Przyjació∏ Opery. Pierwszym dyrektorem opery zosta∏a
Sabina Nowicka, a kierownikiem artystycznym Mieczys∏aw Drobner.

1 stycznia 1961 roku uchwa∏à Prezy-
dium Rady Narodowej m. ¸odzi Ope-
ra ¸ódzka zosta∏a upaƒstwowiona,
a 23 sierpnia 1966 roku zmieniono jej
nazw´ na Teatr Wielki w ¸odzi. 

W sobot ,́ 16 paêdziernika 2004 r.
w Teatrze Wielkim odby∏ si´ galowy
koncert jubileuszowy.

50 lat sta∏ej sceny operowej w ¸odzi
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Nasza ok∏adka: Cmentarz katolicki 
przy ul. Ogrodowej w ¸odzi.

Nasta∏a kulturalna jesieƒ. Jej inauguracja nastàpi∏a 24 wrzeÊnia w Teatrze im. Stefana Ja-
racza. 16 paêdziernika w Teatrze Wielkim odby∏ si´ galowy koncert jubileuszowy z okazji 50-
lecia sta∏ej sceny operowej w ¸odzi, trwa jeszcze ¸ódê Biennale, a przed nami wydarzenie
epokowe – otwarcie nowego gmachu Filharmonii ¸ódzkiej i oczywiÊcie koncert. O historii fil-
harmonii piszemy w tym numerze „Z¸”; o wspó∏czesnoÊci napiszemy w nast´pnym. Kto wy-
stàpi w koncercie inauguracyjnym – jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, ˝e brany by∏ pod uwag´
nawet Krystian Zimerman, ale artysta wyst´puje ostatnio wy∏àcznie solo. Pe∏na tajemnica.

Przyjazne podejÊcie urz´dników do petenta stanowi∏o nadrz´dnà ide´ plebiscytu – „Najbar-
dziej przyjazny urzàd administracji samorzàdowej województwa ∏ódzkiego”. Ma∏e jest pi´kne
– mówià w Rzeczycy. Be∏chatów, a zw∏aszcza Piotrków, zawsze mia∏y du˝e aspiracje… Po raz
kolejny okaza∏o si´, ˝e najgorzej byç Êredniakiem, bo w tej kategorii nagród nie przyznano.

Podpisano akt notarialny o wysokoÊci udzia∏ów w spó∏ce ¸ódzki Regionalny Park Naukowo-
-Technologiczny. Akt za∏o˝ycielski zosta∏ podpisany w listopadzie ubieg∏ego roku w aureoli of-
fsetu za F16. Czy ktoÊ wierzy jeszcze w amerykaƒskà mann´ z polskiego nieba?

Wojewoda ∏ódzki powiedzia∏ niedawno, ˝e nie s∏ysza∏ o kimÊ, kto dawa∏by komuÊ nowe
technologie za darmo. Dobrze, ˝e ten „park” za∏o˝yliÊmy za w∏asne pieniàdze. Przynajmniej
nie b´dziemy musieli p∏aciç syndykowi…

O tym, jak kierownik dzia∏u kadr, radca prawny wyprowadza oper´ z d∏ugów i wprowadza
na szerokie wody zagranicznych scen – w rozmowie z nim samym. – Znam teatr, jego proble-
my, ludzi – mówi Wojciech Skupieƒski, dyrektor Teatru Wielkiego w ¸odzi.

I jeszcze o tym, ˝e ojczyzna to pami´ç i groby.

W∏odzimierz Mieczkowski



szego województwa w zakresie mo˝liwoÊci
aktywnego wypoczynku”.

W czasie obchodów odby∏ si´ tak˝e zlot
gwiaêdzisty grup turystycznych z ca∏ego wo-
jewództwa, organizowany przez oddzia∏y
PTTK. WÊród reprezentacji byli przedstawi-
ciele turystyki pieszej, rowerowej, karawanin-
gowej, motorowej, konnej, górskiej, kajako-
wej, ˝eglarskiej, uniwersytetu III wieku, gru-
pa biegaczy na orientacj ,́ p∏etwonurków, spe-
leologów i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej. Pod-
czas imprezy odby∏o si´ tak˝e mnóstwo poka-
zów prezentujàcych mo˝liwoÊci turystyki ak-
tywnej w województwie ∏ódzkim. Odby∏y si´
mi´dzy innymi pokazy na 9,5-metrowej Êcian-
ce wspinaczkowej, walk rycerskich w specjal-
nie zorganizowanym miasteczku Êrednio-

wiecznym i paintballu, podczas którego wy-
strzelano ponad 8000 kulek z farbà! W hali
lekkoatletycznej prezentowali si´ judocy, ka-
ratecy i badmintoniÊci, a po tartanowej bie˝-
ni stadionu biega∏y psie zaprz´gi. Inne atrak-
cje obejmowa∏y pokazy radioorientacji spor-
towej, baseballu organizowanego przez Kut-
no, gry w bule i balonowy Aeroklubu ¸ódz-
kiego. Wszystkim tym wydarzeniom towa-
rzyszy∏ bogaty program artystyczny na scenie
g∏ównej, z zespo∏ami sportowymi, rockowymi
i prezentujàcymi piosenk´ turystycznà. Dla
goÊci oficjalnych zosta∏y zorganizowane spe-
cjalne wycieczki, podczas których zaprezen-
towano najciekawsze atrakcje turystyczne re-
gionu Tomaszowa Mazowieckiego. 

Tomasz Koralewski
Regionalna Organizacja Turystyki

Województwa ¸ódzkiego
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ÂWIATOWY DZIE¡ TURYSTYKI

W dniach 30 wrzeÊnia – 2 paêdziernika
2004 roku na obiektach sportowych Central-
nego OÊrodka Przygotowaƒ Olimpijskich
w Spale zosta∏y zorganizowane ogólnopol-
skie obchody Âwiatowego Dnia Turystyki.
Patronat nad obchodami obj´li: minister go-
spodarki i pracy oraz marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego. 

Obchody Âwiatowego Dnia Turystyki od-
by∏y si´ w naszym regionie po raz pierwszy,
a organizatorami by∏y: Polska Organizacja
Turystyczna, Regionalna Organizacja Tury-
styczna Województwa ¸ódzkiego oraz Wy˝-
sza Szko∏a Turystyki i Rekreacji w Warsza-
wie. To coroczne wydarzenie jest Êwi´tem tu-
rystów, ludzi aktywnych, a tak˝e ludzi, któ-
rzy zajmujà si´ turystykà w ramach dzia∏al-
noÊci samorzàdowej lub spo∏ecznej. Jest tak-
˝e doskona∏à okazjà do integracji przedstawi-
cieli w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych
i Êrodowiska turystycznego. Obchody tego
dnia pozwalajà na uhonorowanie osób zas∏u-
˝onych dla turystyki, a tak˝e wymian´ do-
Êwiadczeƒ, podsumowanie podejmowanych
dzia∏aƒ, a zarazem zapoznanie si´ z aktualnà
sytuacjà rynkowà.

Rokrocznie Âwiatowy Dzieƒ Turystyki
obchodzony jest pod innym has∏em, ustana-
wianym przez Âwiatowà Organizacj´ Tury-
styki. Ka˝de has∏o nawiàzuje do pewnej wy-
branej problematyki z dziedziny szeroko ro-
zumianej turystyki. Ukazuje to z∏o˝onoÊç
zjawiska turystyki i zachodzàcych w niej
procesów, uÊwiadamia jednoczeÊnie o inter-
dyscyplinarnoÊci turystyki, która „przeplata
si´” przez ró˝ne dziedziny ˝ycia spo∏eczno-
gospodarczego. Tegorocznym obchodom
patronowa∏o has∏o „Sport i turystyka na
rzecz wzajemnego zrozumienia, kultury
i rozwoju spo∏ecznego”. „Turystyka i sport
sà ze sobà wewn´trznie powiàzane i wzajem-
nie si´ uzupe∏niajà” – mówi∏ podczas uroczy-
stej akademii prezes Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej Andrzej Koz∏owski. – „Sport –
zarówno ten profesjonalny, amatorski, jak

i rekreacyjny – w du˝ym stopniu wià˝e si´
z podró˝owaniem. Najwa˝niejsze wydarze-
nia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie,
sta∏y si´ pot´˝nymi atrakcjami turystyczny-
mi. Sport i turystyka nap´dzajà rozwój go-
spodarczy, stymulujà rozwój infrastruktury
– lotnisk, dróg, stadionów, kompleksów
sportowych, hoteli i restauracji. Szukajmy
dla nich nowych wyzwaƒ”.

Spa∏a poprzez Centralny OÊrodek Przygo-
towaƒ Olimpijskich od dawna jest kojarzona
jako idealne miejsce zarówno dla sportowców,
jak i dla turystów. Na terenie oÊrodka w Spa-
le bardzo cz´sto odbywajà si´ imprezy o cha-
rakterze sportowym, które przyciàgajà tysiàce
widzów i uczestników z ca∏ego kraju. Du˝e
znaczenie dla umiejscowienia obchodów w re-

gionie ∏ódzkim ma te˝ bogactwo atrakcji tury-
stycznych, przyrodniczych, kulturalnych oraz
historycznych tej okolicy.

„Jako organizatorzy staraliÊmy si ,́ aby po
raz pierwszy obchody te sta∏y si´ prawdziwym
Êwi´tem dla turystów, niezale˝nie od wieku
i pe∏nionej funkcji” – mówi prezes Regional-
nej Organizacji Turystycznej Województwa
¸ódzkiego Sylwester Paw∏owski. „W Spale
powsta∏a mo˝liwoÊç spotkania si´ przedstawi-
cieli niemal wszystkich rodzajów turystyki ak-
tywnej, uprawianej w województwie ∏ódzkim.
Udzia∏ w obchodach znacznej grupy m∏odzie-
˝y, która przyjecha∏a do Spa∏y niejako w na-
grod´ za aktywnà dzia∏alnoÊç turystycznà na
terenie swoich szkó∏, równie˝ powinien przy-
czyniç si´ do popularyzacji aktywnego wypo-
czynku. JednoczeÊnie impreza ta sta∏a si´
Êwietnà okazjà do zaprezentowania oferty na-

Spa∏a 2004
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Sport zbli˝a
Podczas spotkania w Spale odby∏a si´

konferencja naukowo-metodyczna, której
tematem przewodnim by∏o has∏o: „Sport
i turystyka na rzecz wzajemnego zrozumie-
nia, kultury oraz rozwoju spo∏ecznego”.
Konferencja zosta∏a zorganizowana przez
Wy˝szà Szko∏´ Turystyki i Rekreacji w War-
szawie z JM rektorem prof. dr. hab. Aleksan-
drem Ronikierem na czele. Wzi´∏o w niej
udzia∏ blisko 100 studentów i wyk∏adowców
warszawskiej uczelni oraz liczni przedstawi-
ciele bran˝y turystycznej zainteresowani
prezentowanym tematem. Wst´pny referat
na temat „Wspó∏czesne trendy rozwoju tu-
rystyki Êwiatowej” zosta∏ wyg∏oszony przez
prof. dr hab. Stanis∏awa Liszewskiego, by∏e-
go rektora Uniwersytetu ¸ódzkiego. Prele-
gentami byli kolejno mgr Andrzej Gordon –
sekretarz generalny Zarzàdu G∏ównego
PTTK, który wyg∏osi∏ referat pt. „Rozwój
form turystyki kwalifikowanej jako szansa
polskiej turystyki recepcyjnej” oraz dr Mi-
cha∏ S∏oniewski – prezes zarzàdu Olimpij-
skiego Biura Podró˝y, który szeroko omówi∏
temat „Turystyka sportowa podczas wiel-
kich imprez sportowych na przyk∏adzie
Igrzysk XXVIII Olimpiady w Atenach”. Po-
sumowaniem referatów by∏a krótka dysku-
sja, w której swoje opinie wyrazili m.in. mgr
Andrzej Koz∏owski – prezes Polskiej Organi-
zacji Turystycznej oraz dr Stanis∏aw Stefan
Paszczyk – prezes Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. Drugà cz´Êç konferencji poÊwi´-
cono na dyskusj ,́ w której oprócz referen-
tów oraz zaproszonych do wyg∏oszenia krót-
kich prelekcji goÊci wzi´∏a udzia∏ wi´kszoÊç
uczestników imprezy. W panelu dyskusyj-
nym programowe prelekcje wyg∏osili m.in.:

– mgr Marek Grzybowski – prezes zarzà-
du Polish Prestige Sp. z o.o. – „Szanse i per-
spektywy rozwoju turystyki jeêdzieckiej
w Polsce”

– mgr Janusz Kopaniak – dyrektor ds.
sportowych CWKS Legia – „Sytuacja klubu
sportowego w Polsce. Mo˝liwoÊci wykorzy-
stania dzia∏alnoÊci gospodarczej klubu na
rzecz turystyki. Wykorzystanie obiektów
klubu na rzecz turystyki i rekreacji”

– mgr Adam Krzesiƒski – dyrektor Klubu
Sportowego AZS AWF Warszawa, wielo-
krotny olimpijczyk, medalista olimpijski
w szermierce – „Igrzyska olimpijskie jako
produkt zainteresowania turystyki sporto-
wej. Zarzàdzanie i marketing we wspó∏cze-
snym sporcie”

– mgr Zbigniew Tomkowski – dyrektor
OÊrodka Przygotowaƒ Olimpijskich w Spale
– „Mo˝liwoÊci wykorzystania bazy Central-
nego OÊrodka Sportu dla potrzeb turystyki”

Sp∏yw kajakowy Wartà
Departament Kultury, Edukacji i Sportu wraz z Wydzia∏em ds. Wdra˝ania Funduszy

Akcesyjnych dla Rozwoju Obszarów Wiejskich podjà∏ inicjatyw´ koordynacji projektu pn.
„Sp∏yw kajakowy rzekà Wartà”. Jest to inicjatywa, która mo˝e zostaç sfinansowana ze
Êrodków pochodzàcych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, natomiast realizacji
tego przedsi´wzi´cia powinny podjàç si´ jednostki samorzàdu terytorialnego dorzecza
Warty.

Konkurencja pomi´dzy województwami jest doÊç du˝a pod wzgl´dem posiadanych pro-
duktów turystycznych, tworzonych w oparciu o zasoby naturalne i antropogeniczne. Woje-
wództwo ∏ódzkie pod wzgl´dem posiadanych turystycznych walorów naturalnych nie sta-
nowi zbyt du˝ej konkurencji w stosunku do innych regionów, jednak du˝e zró˝nicowanie
zasobów przyrodniczych w po∏àczeniu z walorami antropogenicznymi i ofertà kulturalnà
mo˝e stanowiç podstaw´ do tworzenia atrakcyjnych produktów dla konkretnych odbior-
ców ukierunkowanych na uprawianie turystyki aktywnej i kulturowej.

Projekt obejmowaç b´dzie budowanie produktu turystycznego w oparciu o walory rzeki
Warty i jej dorzecza. Elementami sk∏adowymi tego produktu b´dà:

– sp∏yw kajakowy rzekà Wartà, 
– walory turystyczne zwiàzane z rzekà i obszarem po∏o˝onym w dorzeczu Warty 

(antropogeniczne i przyrodnicze),
– zagospodarowanie terenu, czyli stanice wodne z miejscami przeznaczonymi 

do biwakowania, ewentualnie udost´pnienie miejsc noclegowych, np. 
w gospodarstwach agroturystycznych,

– atrakcje kulturowe zwiàzane z tradycjà lokalnà (imprezy kulturalne, 
wyeksponowanie kuchni regionalnej, twórczoÊç ludowa, dost´pnoÊç produktów 
rolnych).

Cele projektu:
– zwi´kszenie ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego poprzez 

podniesienie konkurencyjnoÊci regionalnego produktu turystycznego i kulturowego
na rynku krajowym,

– wyrównanie opóênieƒ regionów, które charakteryzujà si´ gorszymi warunkami 
przyrodniczo-glebowymi, co uniemo˝liwia rozwój tradycyjnych form dzia∏alnoÊci 
rolniczej, 

– przeciwdzia∏anie niekorzystnemu zjawisku migracji m∏odych ludzi z terenów 
wiejskich,

– dywersyfikacja dochodów,
– walka z bezrobociem poprzez stworzenie nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich,
– ochrona Êrodowiska,
– kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.
ZasadnoÊç projektu wynika z realizacji g∏ównych celów polityki paƒstwa i regionu. Cele

uj´te w programach: „Rzàdowa strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006” oraz
„Strategia rozwoju województwa ∏ódzkiego” zostanà zrealizowane poprzez wprowadzenie
w ˝ycie przedsi´wzi´cia obejmujàcego obszar dorzecza Warty.

Szlak kajakowy na rzece Warcie jest potencjalnym produktem turystycznym, który
móg∏by stanowiç wizytówk´ naszego województwa. 

Wdro˝enie ww. projektu przyczyni∏oby si´ do aktywizacji obszarów atrakcyjnych o nie-
wykorzystanym potencjale turystycznym. Przedsi´wzi´cie to mo˝e wp∏ynàç na rozwój in-
frastruktury turystycznej, zaktywizowanie rynku lokalnego poprzez zwi´kszenie liczby
turystów przybywajàcych do tego regionu, a w szczególnoÊci zwi´kszenie udzia∏u dzieci
i m∏odzie˝y w turystyce. Stworzy to warunki dla rozwoju agroturystyki i poszerzy mo˝li-
woÊci rozwoju ekonomicznego obszarów, przede wszystkim tych o niewykorzystanym po-
tencjale turystycznym.

26-27 sierpnia br. w Za∏´czu Wielkim odby∏a si´ konferencja pod nazwà „Sp∏yw kajako-
wy rzekà Wartà jako element rozwoju turystyki w regionie ∏ódzkim”, w której udzia∏ wzi´-
li potencjalni beneficjenci koƒcowi przedsi´wzi´cia, czyli przedstawiciele powiatów i gmin
po∏o˝onych wzd∏u˝ rzeki Warty w granicach województwa ∏ódzkiego, a˝ po gmin´ Dobra
w powiecie tureckim. Zainteresowani realizacjà przedsi´wzi´cia podpisali list intencyjny,
deklarujàc w ten sposób wol´ wspó∏dzia∏ania na rzecz aktywizacji turystyczno-gospodar-
czej terenów doliny Warty. 

(m.w.)
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miejsc pochówku tak˝e w przysz∏oÊci, gdyby
nie znalaz∏y one w∏aÊciwej opieki. W otocze-
niu cmentarzy starano si´ sadziç drzewa (dàb,
lipa, brzoza, klon, kasztanowiec, jarz´bina,
Êwierk, sosna czarna), ˝eby nadaç ca∏emu za-
∏o˝eniu monumentalny charakter. Generalnie
jednak cmentarze projektowano tak, aby har-
monizowa∏y z otoczeniem, komponowa∏y si´
z elementami krajobrazu, a skromne i proste
nagrobki by∏y ∏atwe do utrzymania. 

Po wycofaniu si´ armii niemieckiej w listo-
padzie 1918 r. uporzàdkowane cmentarze wo-
jenne przej´∏a administracja polska. Koƒczà-
cy I wojn´ Êwiatowà traktat wersalski, w arty-
ku∏ach 225 i 226 zobowiàzywa∏ wszystkie
paƒstwa do poszanowania le˝àcych na ich te-
rytoriach cmentarzy wojennych i opieki nad
nimi, niezale˝nie od narodowoÊci spoczywa-
jàcych na nich ˝o∏nierzy. W podobny sposób
regulowa∏ te kwesti´ artyku∏ 4 konwencji ge-
newskiej z 1929 r. Podstawowym aktem praw-
nym w zakresie grobownictwa wojennego na
terenie II Rzeczypospolitej by∏a ustawa z 28
marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych, nak∏adajàca na skarb paƒstwa obo-
wiàzek ponoszenia kosztów ich utrzymania.
Fragmentarycznie zachowana dla powiatu
sieradzkiego dokumentacja z lat 20. XX w.
poÊwiadcza zgodny z tymi instrukcjami wy-
glàd wi´kszoÊci cmentarzy. Tam, gdzie brak∏o
troskliwej r´ki opiekunów, bujna roÊlinnoÊç
zarasta∏a nagrobki i kwatery. W latach 30.
XX w. dokonano w Sieradzkiem komasacji
cmentarzy wojennych. 

Do dziÊ zachowa∏o si´ osiem nekropolii.
Pi´ç to kwatery wojenne na cmentarzach
gminnych lub parafialnych (Korczew, Szadek
cmentarz ewangelicki, Warta, Zduƒska Wola,
Z∏oczew). Trzy dalsze to cmentarze polne
(Karsznice, Osiny, Szadkowice) i jeden leÊny
(Stawiszcze). WÊród nielicznych ju˝ oznaczeƒ
grobów przewa˝ajà p∏yty betonowe w formie
prostych krzy˝y lub tablic. Swój pierwotny
charakter w najwi´kszym stopniu zachowa∏
cmentarz w Osinach. Otoczona lasem czwo-
rokàtna kwatera z rz´dem prostych tablic
zmusza do refleksji.

Krzysztof Woêniak

Ojczyzna to pami´ç i groby – sentencja ta
powraca wielokroç w dni jesiennej zadumy
nad przesz∏oÊcià i tymi, którzy odeszli. Obok
miejskich nekropolii i skromniejszych wiej-
skich cmentarzy historia pozostawi∏a nam
tak˝e cmentarze wojenne, usytuowane zwykle
w pobli˝u miejsc militarnych zmagaƒ i bitew.

Ziemia ∏ódzka by∏a terenem szczególnie za-
ci´tych walk podczas obu wojen Êwiatowych.
Up∏yw czasu najsurowiej obchodzi si´ jednak
z pami´cià o czasach odleg∏ych, których nie
si´gajà wspomnienia ̋ yjàcych pokoleƒ. Tak˝e
w krajobrazie powoli zacierajà si´ i znikajà
Êwiadectwa dawnych wydarzeƒ. Od 11 do 26
listopada 1914 r. na wi´kszej cz´Êci obszaru
obecnego województwa ∏ódzkiego, zw∏aszcza
w cz´Êci zachodniej i pó∏nocnej, odbywa∏y si´
krwawe zmagania mi´dzy broniàcymi si´ od-
dzia∏ami rosyjskimi i pràcà w kierunku Wis∏y
armià niemieckà. W historii wojskowoÊci
dzia∏ania te zyska∏y miano operacji ∏ódzkiej.
Wraz z drugà jej fazà, na poczàtku grudnia
1914 r., doprowadzi∏y one do wyparcia Ro-
sjan, okupionego jednak wysokimi stratami.
Tu˝ po przesuni´ciu si´ frontu na wschód, na
prze∏omie 1914 i 1915 r., na terenie powiatu
sieradzkiego powsta∏o 36 cmentarzy, na któ-
rych miejsce spoczynku znalaz∏o ok. 700 po-
leg∏ych. Przewa˝ali ˝o∏nierze armii niemiec-
kiej, ale nie brakowa∏o te˝ walczàcych w od-
dzia∏ach austro-w´gierskich i rosyjskich. Po-
niewa˝ by∏y to armie wielonarodowoÊciowe,
wÊród poleg∏ych znaleêli si´ przedstawiciele
kilku narodów. Byli wÊród nich tak˝e Polacy,
g∏ównie pochodzàcy z Wielkopolski, wcieleni

do armii niemieckiej (korpus „Posen”). 
Niespotykana wczeÊniej liczba ofiar bez-

poÊrednich starç zmusi∏a walczàce strony do
szczególnej troski o godny pochówek pole-
g∏ych. Opracowano wówczas instrukcje doty-
czàce zasad organizowania cmentarzy wojen-
nych. Obejmowa∏y one nie tylko przepisy sa-
nitarne, ale regulowa∏y tak˝e sposób ozna-
czania mogi∏, ich kszta∏t, form´ ogrodzenia
cmentarzy, a nawet rodzaj wprowadzanej na
nie roÊlinnoÊci. Zalecano stawianie prostych,
drewnianych p∏otów lub montowanie ˝eliw-
nych krat, a w wypadku wi´kszej liczby gro-
bów postawienie prostego muru z kamieni
polnych lub wyodr´bnienie ich wa∏em ziem-
nym, obsadzonym dzikà ró˝à lub bukszpa-
nem. Do formowania ogrodzeƒ polecano te˝
˝ywop∏oty z g∏ogu, ligustru, tarniny.

Poszczególne nagrobki mia∏y mieç form´
prostà, jednolità na ca∏ym cmentarzu lub
przynajmniej w obr´bie kwatery. Jako suro-
wiec preferowano kamieƒ, wypalonà glin ,́
kute lub odlewane ˝eliwo. W znakach na-
grobnych, poza identyfikujàcymi napisami,
nie robiono ˝adnej ró˝nicy mi´dzy grobami
poleg∏ych ˝o∏nierzy armii niemieckiej i rosyj-
skiej. Zalecano nasadzenia roÊlinami rodzi-
mymi: barwinkiem, rozchodnikiem, wrzo-
sem. W za∏o˝eniu mia∏o to s∏u˝yç estetyce

Groby wielkiej wojny 
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wództwa. Tak˝e znana i ceniona w mi´dzy-
narodowych kr´gach naukowych ∏ódzka hu-
manistka prof. Ija Lazari-Paw∏owska jest po-
chowana w tej nekropolii. OczywiÊcie intere-
sujàcych starych i nowych nagrobków znaj-
duje si´ tam wi´cej.

Za∏o˝ony pod koniec dziewi´tnastego stu-
lecia drugi cmentarz prawos∏awny zosta∏ zlo-
kalizowany na Do∏ach. Jest na nim posado-
wiona cerkiew pw. ZaÊni´cia Bogurodzicy,
wybudowana przez nast´pnego proboszcza
ks. Antoniego Rudlewskiego, który sprawo-
wa∏ w ¸odzi s∏u˝b´ kap∏aƒskà w latach 1892-
-1918. Ka˝dego roku w Êwiàtyni 1 listopada
w dniu Wszystkich Âwi´tych duchowni pra-
wos∏awni odprawiajà nabo˝eƒstwo (chocia˝
Êwi´to to nie nale˝y do tradycji KoÊcio∏a
wschodniego), a na ˝yczenie bliskich odpra-
wiajà przy grobach panichid ,́ tj. nabo˝eƒ-
stwo ˝a∏obne za spokój wiekuisty dusz tych,
co odeszli. Pami´ç o zmar∏ych i zaduma nad
sensem ˝ycia ∏àczà prawos∏awnych i katoli-
ków. UroczystoÊci religijne na tym cmenta-
rzu odbywajà si´ te˝ m.in. 15 sierpnia w dniu
prawos∏awnego Êwi´ta ZaÊni´cia Przenaj-
Êwi´tszej Bogurodzicy. 

Na pierwszy rzut oka cmentarz sprawia
wra˝enie nieco nierównego i przyd∏ugiego.
Wià˝e si´ to z faktem, i˝ w latach trzydzie-
stych XX wieku parafià zarzàdza∏ ks. Micha∏
Borecki, który bez zgody rady parafialnej
sprzedawa∏ dzia∏ki na cmentarzu KoÊcio∏owi
rzymskokatolickiemu i osobom innych wy-
znaƒ, niepowiàzanym pokrewieƒstwem
z prawos∏awnymi. Z tego powodu mia∏ nie-
ustanne zatargi z wieloma parafianami. Pro-
blem dotyczàcy sprzeda˝y miejsc na prawo-
s∏awnych cmentarzach „obcym” wyst´puje
i dzisiaj, a zdania wiernych w tej materii sà
podzielone.

Na Do∏ach znalaz∏y miejsce ostatniego
spoczynku wybitna rzeêbiarka Katarzyna
Kobro-Strzemiƒska oraz Êwiatowej s∏awy ar-
tystka prof. zw. Olga Olgina Mackiewiczowa
(zm. 1979), wychowawczyni wielu znakomi-
tych polskich wokalistów. Le˝à tam równie˝
oficerowie i ˝o∏nierze rosyjscy (oraz niemiec-
cy), którzy polegli w walkach z nacierajàcà
armià kajzera na poczàtku I wojny Êwiatowej
(1914). Ich nagrobki sà znacznie uszkodzone,

a napisy prawie nieczytelne. Ju˝ wspó∏czeÊnie
zabitym ˝o∏nierzom obydwu stron wystawio-
no okaza∏y pomnik. Podobne mogi∏y znajdu-
jà si´ na powsta∏ym w tych burzliwych
dniach cmentarzu wojskowym w okolicach
Rzgowa k.¸odzi. Zosta∏o tam pochowanych
w niewielkim lesie oko∏o 2500 ˝o∏nierzy car-
skich i dwa tysiàce ich wrogów. 

W obr´bie obecnego województwa ∏ódz-
kiego pochodzàce z okresu zaboru rosyjskie-
go cmentarze prawos∏awne, bàdê zachowane
niewielkie skupiska mogi∏, istniejà nadal
w Tomaszowie Mazowieckim, ¸´czycy, ¸o-
wiczu, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach,
Wieluniu, Zduƒskiej Woli, ¸asku, Sieradzu
i w kilku innych miejscowoÊciach. Jednak
tylko sporadycznie na niektórych odbywajà
si´ uroczystoÊci pogrzebowe. Tylko Piotrków
Trybunalski, który by∏ wówczas siedzibà
w∏adz guberni posiada funkcjonujàcy nie-
przerwanie stary prawos∏awny cmentarz.
Miasto to od czasów przedrozbiorowych za-
mieszkiwali ortodoksyjni Grecy i osiedlali si´
tam, zarówno w okresie caratu, jak i bia∏ej
emigracji, znaczniejsi Rosjanie. Ale jest to ju˝
temat na inny artyku∏.

Igor W. Górski

W granicach miasta ¸odzi istniejà dwa
prawos∏awne cmentarze za∏o˝one w czasach,
gdy ziemia ∏ódzka znajdowa∏a si´ pod zabo-
rem rosyjskim. Starszy – Êw. Aleksandra –
mieÊci si´ przy ul. Ogrodowej 41, nowszy roz-
lokowany jest na Do∏ach. Na obu cmenta-
rzach do dzisiaj chowani sà zamieszkali
w mieÊcie i okolicach Rosjanie, Ukraiƒcy,
Bia∏orusini, prawos∏awni Polacy oraz osoby
innych wyznaƒ, których ˝ycie poprzez wi´zy
rodzinne zwiàzane by∏o z wyznawcami pra-
wos∏awia. Na jednych nagrobkach wygrawe-
rowano cyrylicà rosyjskie s∏owa, na innych
widniejà napisy w j´zyku polskim.

Jako pierwszy powsta∏ w latach 1855-1858
cmentarz Êw. Aleksandra. Poczàtkowo s∏u˝y∏
jako miejsce pochówku zmar∏ych ˝o∏nierzy
rosyjskich stacjonujàcych w regionie, a tak˝e
urz´dników carskiej administracji i ich ro-
dzin. Potem zacz´to na nim chowaç osoby
cywilne. Nekropolia ta wchodzi w sk∏ad ze-
spo∏u ÊciÊle przylegajàcych do siebie trzech
najstarszych cmentarzy w mieÊcie. Niekiedy
okreÊla si´ je mianem „∏ódzkich Powàzek”.
Nale˝à one do ró˝nych wyznaƒ chrzeÊcijaƒ-
skich tj. rzymskokatolickiego, prawos∏awne-
go i ewangelicko-augsburskiego. Najwi´k-
szym cmentarzem tej grupy jest katolicki,
zajmujàcy powierzchni´ prawie 11 hektarów.
Najmniejszym prawos∏awny o obszarze nie-
spe∏na 1 hektara. 

Tu˝ przy wejÊciu na cmentarz stoi stara
ma∏a kapliczka pw. Zmartwychwstania. Zo-
sta∏a ona wzniesiona dzi´ki staraniom ks. Ja-
na Juchnowskiego, pierwszego proboszcza
∏ódzkiej parafii prawos∏awnej, pe∏niàcego
obowiàzki duszpasterskie w latach 1884-
-1892. Pomimo swego wieku nadal s∏u˝y du-
chowieƒstwu i wiernym podczas uroczystoÊci
cmentarnych. Jak pisze Bogdan Olszewski
w ksià˝ce pt. „¸ódê moje miasto. Przewod-
nik po dawnej ¸odzi”, na cmentarzu zwraca-
jà szczególnà uwag´ m.in.: „(…) wystawiony
na podobieƒstwo wojskowego namiotu po-
mnik Wiktora Michaj∏owicza Kaniszczewa,
zmar∏ego w 1895 roku porucznika 37. Jeka-
terynburskiego Pu∏ku Piechoty”. Grób dzie-
wi´ciu ˝o∏nierzy z 40. Ko∏ywaƒskiego Pu∏ku
Piechoty, którzy zgin´li w latach 1906-1907,
podczas walk ulicznych z robotnikami ogar-
ni´tej rewolucyjnymi wystàpieniami ¸odzi
oraz pochodzàca z czasów nam bli˝szych
mogi∏a stuletniego W∏odzimierza Zachara-
czenki (zm. 1988), by∏ego oficera carskiej ar-
mii, który po rewolucji bolszewickiej 1917 r.
zamieszka∏ na sta∏e w stolicy naszego woje-
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Cmentarze prawos∏awne
na ziemi ∏ódzkiej
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si´ tu dom przedpogrzebowy, synagoga,
mykwa, administracja, toalety. Ta cz´Êç
cmentarza nale˝y do ˝ywych. Druga to
cz´Êç grzebalna o powierzchni 40,5 ha.
Znajduje si´ na niej oko∏o 180 tys. macew
(nagrobków). Ta cz´Êç cmentarza nale˝y do
zmar∏ych. Liczba grobów jest tu oceniana
na ok. 220 tys. Zachowa∏o si´ ponad 70%
dokumentacji cmentarnej. Oprócz ˚ydów
sà tu pochowani Cyganie i Polacy. 

Dla ˚ydów cmentarz jest prawdziwym
bejt olam (domem wiecznoÊci). Pobo˝ni ˚y-
dzi nazywajà cmentarz nawet Der gute Ort
(w jidysz Dobrym Domem), Bejt ha Kwarot
(Dom Grobów), unikajàc s∏owa „Êmierç”,
by podkreÊliç swojà niezachwianà wiar´
w zmartwychwstanie po przyjÊciu Mesja-
sza. Miejsce pochówku jest oddane zmar-
∏ym na wieki, na zawsze. Zmar∏y powinien
mieç tu absolutny spokój. Nie pobiera si´
op∏at co 20 lat za tzw. „placowe”. Dla po-
bo˝nych ˚ydów cmentarz istnieç b´dzie
wiecznie, nawet gdy go ktoÊ bezmyÊlnie czy
barbarzyƒsko zniszczy∏. 

Cmentarz zaprojektowa∏ znany architekt
Adolf Zeligson. Posiada on klarowny uk∏ad
przestrzenny, podzielony na 64 kwater, u∏o-
˝onych w 8 rz´dów. Dom przedpogrzebowy
ufundowa∏a Mina Konsztadt, wdowa po
znanym finansiÊcie i filantropie Hermanie,
honorowym obywatelu miasta ¸odzi. To
najwi´kszy na Êwiecie dom przedpogrzebo-
wy. Wybudowany zosta∏ w 1898 r. Stylem
przypomina wiele ∏ódzkich fabryk. W tym
obiekcie nast´powa∏o rytualne oczyszczenie
cia∏a zmar∏ego. W sali kobiecej, po∏o˝onej
w po∏udniowej stronie budynku, zachowa∏

si´ specjalny obrotowy stó∏ do kàpieli rytu-
alnej osoby zmar∏ej. 

Kirkuty nie sà tak cz´sto odwiedzane
przez rodziny jak cmentarze chrzeÊcijaƒskie.
Stàd cz´sto sprawiajà wra˝enie zaniedba-
nych. Nagrobki w kszta∏cie macew (steli) sà
przejawem tradycji aszkenazyjskiej. Nielicz-
ne – w kszta∏cie sarkofagów – majà swoje
êród∏o w tradycji sefardyjskiej. Najstarsze
macewy mia∏y kszta∏t prostokàta, pozba-
wione by∏y ozdób, pole nagrobka wype∏nia∏
tekst hebrajski. Wizerunki, jakie pojawia∏y
si´ na macewach jeszcze w czasach diaspory
to menora, palma, estrog (owoc cytrusowy),
szofar (róg, tràba), szafa ze zwojami Tory.
Mia∏y one bardziej znaczenie identyfikacji
narodowej ni˝ religijnej.

Powoli zacz´to tak˝e umieszczaç motywy
wyst´pujàce na chrzeÊcijaƒskich nagrob-
kach np.: rozsuni´te zas∏ony, elementy flory-
styczne, kotary, ca∏un, z∏amane kolumny,
zgaszony znicz, uskrzydlona klepsydra. Na
murze wewn´trznym z roku na rok przyby-
wa tablic pamiàtkowych w j´zyku hebraj-
skim, jidysz, angielskim i polskim. PoÊwi´-
cone sà ofiarom gett i obozów.

¸ódzki kirkut stanowi najbardziej intere-
sujàcy obiekt sztuki sepulkralnej w Europie,
jest cz´Êcià wielokulturowej spuÊcizny ¸o-
dzi, ale przede wszystkim miejscem zadumy
nad wspólnym ludzkim losem. Zach´cam
wszystkich do poÊwi´cenia 2-3 godzin na
zwiedzenie tego szczególnie wyjàtkowego
miejsca.

Andrzej Ga∏ecki

˚ydzi polscy ju˝ w XIII wieku uzyskali
pierwsze przywileje zapewniajàce autono-
mi´ i wolnoÊç wyznania. Najstarszy z przy-
wilejów zosta∏ wydany w 1264 roku przez
ksi´cia Boles∏awa Pobo˝nego. Dokument
zwany „Statutem kaliskim” gwarantowa∏
m.in. nienaruszalnoÊç i ochron´ cmentarzy
˝ydowskich. Przed wybuchem II wojny
Êwiatowej, na obecnym terytorium Polski
znajdowa∏o si´ oko∏o 1000 cmentarzy ˝y-
dowskich. Podczas okupacji nekropolie te
niszczono, u˝ywajàc pomników m.in. do
budowy dróg. Dopiero pod koniec lat 70.
XX wydano zakaz naruszania ˝ydowskich
nekropolii. Obecnie ok. 150 cmentarzy ˝y-
dowskich w Polsce jest obj´tych opiekà kon-
serwatorskà ze wzgl´du na wartoÊci dla kul-
tury i wpis do rejestru zabytków. 

W ¸odzi znajduje si´ na Do∏ach przy ul.
Brackiej najwi´kszy w Polsce cmentarz ˝y-
dowski. Teren nekropolii, zgodnie z tradycjà
˝ydowskà, zosta∏ zlokalizowany na wzgó-
rzu, poza miastem. Tradycyjnie zwano
cmentarz ˝ydowski kirkutem, kerho∏em.
Chronologicznie cmentarz ten jest piàtà
∏ódzkà nekropolià. Pierwsza to Êrednio-
wieczny cmentarz rzymskokatolicki na Gór-
ce Plebaƒskiej, istniejàcy do 1822 r., druga
to kirkut przy ul. Weso∏ej, istniejàcy w la-
tach 1811-1892, trzecia to cmentarz przy
zbiegu ulic Ogrodowej i Zachodniej, istnie-
jàcy w latach 1823-1875, czwarta to cmen-
tarz chrzeÊcijaƒski dla katolików, ewangeli-
ków i prawos∏awnych przy ul. Ogrodowej. 

Nekropolia na Do∏ach powsta∏a w 1892 r.
dzi´ki finansowemu wsparciu I.K. Poznaƒ-
skiego. Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, ka˝da
otoczona jest murem. Pierwsza to cz´Êç go-
spodarcza o powierzchni 2 ha. Znajdowa∏y

¸ódzkie cmentarze ˝ydowskie
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i chyba „Grek Zorba”. WznowiliÊmy
„Wolfganga Amadeusa”, b´dzie insceniza-
cja „Makbeta”, b´dà oczywiÊcie ¸ódzkie
Spotkania Baletowe… 

– Czy planowana jest wspó∏praca Teatru
Wielkiego z innymi oÊrodkami operowymi
w Polsce i poza granicami?

– Zapraszanie zespo∏ów zagranicznych
jest bardzo kosztowne i przyznam, ˝e teatru
na to nie staç. Natomiast mówiàc w tej
chwili o wspó∏pracy z innymi polskimi
oÊrodkami operowymi, myÊl´ o wspólnych
produkcjach – realizacja „Mocy przezna-
czenia” z operà poznaƒskà w czerwcu tego
roku pozwoli∏a w bardzo znaczàcy sposób
obni˝yç koszty produkcji spektaklu. 

– Teatry operowe nazywane sà „Êwiàtynia-
mi sztuki”. Trzeba przyznaç, i˝ estetyka oto-
czenia budynku naszej opery raczej niezbyt
pasuje do powagi instytucji…

– Zgadzam si´ z tym w pe∏ni, ale jako dy-
rektor Teatru Wielkiego nie jestem dyspo-
nentem terenu znajdujàcego si´ w jego naj-
bli˝szym otoczeniu. A co do reklam na na-
szym budynku… Wp∏ywy z ich eksponowa-
nia stanowià istotnà cz´Êç naszych docho-
dów. A Teatr Wielki jest cz´Êcià miasta.
Oprócz wartoÊci, jakie ze sobà niesie jako
teatr operowy, od 50 lat jest istotnym ele-
mentem ¸odzi, jej ˝ycia kulturalnego, jest
naszym wielkim bogactwem. 

Rozmawia∏a
Bo˝ena Pellowska–Chudobiƒska

– Dyrektorem naczelnym Teatru Wiel-
kiego w ¸odzi zosta∏ pan w bardzo trudnym
dla placówki okresie. Czy fakt nominowa-
nia pana na to stanowisko by∏ spowodowany
przekonaniem w∏adz, ˝e to w∏aÊnie pan jest
w stanie wyprowadziç teatr z k∏opotów fi-
nansowych?

– Nie ma osoby, która sama wyciàgn´∏a-
by teatr z d∏ugów. Jest to niemo˝liwe, nato-
miast myÊl ,́ ̋ e nominacja by∏a podyktowa-
ne przede wszystkim moimi czysto formal-
nymi kwalifikacjami – jestem radcà praw-
nym – upowa˝niajàcymi mnie do porusza-
nia si´ w sferze spraw finansowych, w kwe-
stii zad∏u˝eƒ, zawierania umów, ugód…
Bardzo istotny by∏ tu równie˝ mój kilkulet-
ni sta˝ pracy w tej instytucji. Znam teatr, je-
go problemy, ludzi…

– Co w tej chwili uwa˝a pan, z punktu wi-
dzenia dyrektora naczelnego, za najwa˝niej-
sze do wykonania?

– Z pewnoÊcià priorytetowe jest upo-
rzàdkowanie spraw zwiàzanych z bie˝àcà
dzia∏alnoÊcià teatru, tzn. sp∏acenie zad∏u-
˝enia, pozyskanie sponsorów, poszukiwa-
nie dodatkowych êróde∏ finansowych, pro-
mocja itd. Potrzebna jest powa˝na moder-
nizacja budynku, wcià˝ pojawiajà si´ te˝
nowe, nieprzewidziane wydatki…Trzeba
równie˝ doprowadziç do sytuacji, by Teatr
Wielki w ¸odzi, dajàc produkcje operowe
na wysokim poziomie, funkcjonowa∏ sto-
sunkowo ma∏ym kosztem.

– Jaki jest podzia∏ kompetencji na stano-
wiskach dyrektorskich?

– Dyrektor artystyczny przedstawia kon-
cepcj ,́ propozycje dotyczàce repertuaru,
doboru realizatorów, solistów, natomiast
uzgodnieniom podlegajà mo˝liwoÊci finan-
sowe realizacji tych zamierzeƒ. 

– Jak wyglàda struktura zatrudnienia
w pionie artystycznym?

– W teatrze sà sta∏e, pe∏noetatowe zespo-
∏y artystyczne: balet, chór, orkiestra…

– A co z solistami – Êpiewakami?
– Pewna grupa zatrudnionych na sta∏e

solistów byç musi, aby teatr móg∏ normalnie
funkcjonowaç. Jest tylko kwestia, jak du˝a
musi byç ta grupa. To wià˝e si´ z kolei z na-
st´pnymi problemami – trzeba planowaç re-
pertuar z pewnym wyprzedzeniem, a nie
znajàc wysokoÊci dotacji na rok nast´pny,
nie bardzo wiadomo, jak mo˝na go budo-
waç. W ostatnim czasie w∏aÊciwie przesta∏o
te˝ dochodziç do rozmów sezonowych,
dzi´ki którym ukierunkowywane by∏o za-

trudnianie solistów na potrzeby nadcho-
dzàcego sezonu artystycznego. Obecnie
wi´kszoÊç zawartych z solistami wczeÊniej
umów przekszta∏ci∏a si´ w umowy sta∏e,
a spowodowa∏y to zmiany w kodeksie pra-
cy, dzi´ki którym trzecia zawierana umowa
na czas okreÊlony przekszta∏ca si´ automa-
tycznie w umow´ na czas nieokreÊlony. 

– Czy jest szansa, aby Teatr Wielki móg∏
egzystowaç wy∏àcznie w oparciu o wystawia-
ne w ¸odzi przedstawienia?

– W chwili obecnej jest to niemo˝liwe.
Chcemy byç cz´Êciej obecni w ¸odzi, ale
trzeba bardzo wywa˝aç liczb´ spektakli,
ich koszt, op∏acalnoÊç, gdy˝ do ka˝dego
przedstawienia teatr dop∏aca sporà kwot´
pieni´dzy. Trzeba zatem czuwaç, by by∏o to
realizowane z jak najwi´kszà korzyÊcià dla
widza i ∏àczyç z mo˝liwoÊciami finansowy-
mi teatru. Natomiast wyjazdy na kontrak-
ty zagraniczne – liczàc koszty – organizo-
wane sà z obustronnà korzyÊcià dla pra-
cowników  i teatru, gdy˝ teatr nie ponosi
kosztów… Trzeba uwa˝aç, by wyjazdy te
nie zachwia∏y czy nie wymaza∏y obecnoÊci
opery z ˝ycia kulturalnego miasta. W kwe-
stii natomiast indywidualnych wyjazdów
solistów, ka˝de zdobyte przez nich do-
Êwiadczenie na innych scenach procentuje.
Jednak nie wyobra˝am sobie, by potrzebny
nam w danej chwili solista nie móg∏ byç do
naszej dyspozycji.

– Co nas czeka w najbli˝szym czasie w Te-
atrze Wielkim w ¸odzi?

– O plany artystyczne jestem spokojny.
Sà to wspania∏e pomys∏y Tadeusza Ko-
z∏owskiego, pe∏niàcego obowiàzki dyrekto-
ra artystycznego. W tej chwili jest du˝o pre-
mier, du˝o gramy, a przecie˝ niedawno za-
stanawialiÊmy si ,́ czy Teatr Wielki w ¸odzi
w ogóle b´dzie istnia∏… Musz´ przyznaç,
˝e je˝eli chodzi o repertuar, ruszyliÊmy bar-
dzo dynamicznie, a planów jest bardzo wie-
le, powa˝nà przeszkodà sà jednak koszty.

Co planujemy? Obecny sezon artystycz-
ny jest bardzo bogaty. Przed nami dwie du-
˝e premiery: „Adriana Lecouvreur” i „Lu-
krecja Borgia”, koncert galowy, dwa
przedstawienia baletowe „Kot w butach”

NIE WYMAZAC OPERY
Rozmowa z Wojciechem Skupieƒskim 

– dyrektorem Teatru Wielkiego w ¸odzi 

WWoojjcciieecchh SSkkuuppiieeƒƒsskkii – 47 lat, ∏odzianin. Absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersyte-
tu ¸ódzkiego. Radca prawny. Od grudnia 1999 roku zatrudniony w Teatrze Wielkim
w ¸odzi na stanowisku kierownika dzia∏u kadr. Od 1 marca 2004 r. pe∏ni∏ obowiàzki
dyrektora naczelnego. 1 wrzeÊnia – nominowany na stanowisko dyrektora naczel-
nego Teatru Wielkiego w ¸odzi.

∑



s∏aw Strzemiƒski, Katarzyna Kobro
i Henryk Sta˝ewski. Stàd te˝ nie dzi-
wi poparcie w∏adz miasta i regionu
dla akcji artystycznych – ¸ódê Bien-
nale realizowane jest pod
patronatem marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego
i prezydenta ¸odzi.

Na ten cel miasto prze-
kaza∏o hale pofabryczne,
które zostanà zaadapto-
wane na potrzeby wysta-
wy, zaÊ województwo po-
kry∏o cz´Êç kosztów dru-
ków Biennale. 

Na ca∏oÊç projektu
sk∏adajà si´ trzy zasadni-
cze wystawy: Biennale
Mi´dzynarodowe, Bien-
nale Sztuki Polskiej
i Biennale Sztuki ¸ódz-
kiej, zaÊ g∏ównym celem
tego wydarzenia jest sku-
pienie najciekawszych
artystów ze Êwiata sztuki
wspó∏czesnej, a tak˝e
próba pokazania, ˝e
prawdziwy obraz sztuki
mo˝e równie˝ zaistnieç
w ÊwiadomoÊci spo∏e-
czeƒstwa polskiego. 

¸ódê Biennale jest
oparte na ideach realizo-

wanych wczeÊniej przez Mi´dzynaro-
dowe Muzeum Artystów podczas se-
rii du˝ych i znaczàcych mi´dzynaro-
dowych wydarzeƒ artystycznych pod
nazwà Konstrukcja w Procesie, które
odby∏y si´ kolejno w ¸odzi - 1981,
1990 i 1993, Monachium - 1985, Izra-
elu - 1995, Melbourne - 1998 oraz
w Bydgoszczy - 2000.

Prace pokazane na wystawie sà
pod ka˝dym wzgl´dem unikatowe,
gdy˝ projekty i dzie∏a zrealizowane
wczeÊniej na innych wystawach nie sà
przedstawiane w ¸odzi. Wybrane
fragmenty wystaw artystów polskich
i zagranicznych b´dà pokazane na te-
renie województwa ∏ódzkiego jako
kontynuacja programu Biennale
w cyklu prezentacji w wybranych
centrach kulturalnych takich miast
jak: Be∏chatów, Piotrków Trybunal-
ski, Sieradz, ¸owicz. 

¸ódê Biennale jest z pewnoÊcià naj-
ciekawszym wydarzeniem artystycz-
nym w 2004 roku i znakomitym spo-
sobem promocji potencja∏u twórcze-
go regionu.

oprac. Marek Makowski
plakat biennale – Tomasz Matuszak
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kultura

¸ódê Biennale to niezwyk∏a, mi´-
dzynarodowa wystawa sztuki wspó∏-
czesnej - pierwsze takie spotkanie ar-
tystów z ca∏ego Êwiata w tej cz´Êci
Europy. Dost´pne dla zwiedzajàcych
przez ca∏y paêdziernik, tak jak s∏ynne
Biennale w Wenecji, jest wystawà
przekrojowà, gromadzàcà najlep-
szych artystów z ca∏ego Êwiata. 

¸ódê sama w sobie jest miejscem
szczególnym, miejscem o historycz-
nym znaczeniu i tradycji robotniczej,
a tak˝e artystycznej. Jest siedzibà
s∏ynnego na ca∏y Êwiat Muzeum Sztu-
ki, którego kolekcja dzie∏ naznaczona
jest takimi nazwiskami, jak W∏ady-

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego
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XXX sesj´ Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego z pewnoÊcià zapami´ta wielu mieszkaƒ-
ców naszego województwa i wiele samorzà-
dów terytorialnych, albowiem przynios∏a ona
dla nich szereg korzystnych decyzji. B´dzie to
najpewniej historyczna sesja dla Wies∏awa
Kosonoga, który z∏o˝y∏ w∏aÊnie Êlubowanie
i zosta∏ radnym wojewódzkim, wype∏niajàc
miejsce po Krystynie Ozdze, która zosta∏a
pos∏em. Jako radny wojewódzki Wies∏aw Ko-
sonóg b´dzie musia∏ zrezygnowaç z funkcji
szefa oddzia∏u NFZ w Skierniewicach, ale
zgodnie z ustawà ma na to trzy miesiàce.

Z nadziejà na zdynamizowanie kontaktów
gospodarczych, spo∏ecznych i kulturalnych
radni jednog∏oÊnie przyj´li nast´pnie uchwa-
∏ ,́ dotyczàcà zawarcia umowy o wspó∏pracy
mi´dzy województwem ∏ódzkim a krajem
zwiàzkowym Styria (Austria). Umowa zosta-
nie podpisana podczas paêdziernikowych ob-
chodów Dni Austrii w ¸odzi.

Radni przyj´li poprawki w obowiàzujàcym
do tej pory regulaminie Sejmiku, zapropono-
wane przez Komisj´ Regulaminowo-Statuto-
wà Sejmiku. Chodzi w nich o usprawnienie
funkcjonowania tego najwy˝szego samorzà-
dowego ogniwa w województwie.

Przewodniczàcy Sejmiku dr Micha∏ Ka-
siƒski zaproponowa∏ radnym przyj´cie sta-
nowiska w zwiàzku z 60 rocznicà Êmierci ge-
nera∏a Stefana Grota-Roweckiego. Informa-
cja o przebiegu wykonania bud˝etu za mi-
nione pó∏rocze, jakà przedstawi∏a dyrektor
Departamentu Finansów Jadwiga Kawecka,
by∏aby dla radnych z pewnoÊcià du˝ym za-
skoczeniem, gdyby nie to, ˝e prezentowano
jà ju˝ w czasie posiedzeƒ komisji. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e wp∏ywy do bud˝etu wojewódz-
kiego przekroczy∏y planowane u progu roku
kwoty o oko∏o 35 mln z∏otych. Wp∏yn´∏y na
to nieoczekiwane wysokie wp∏ywy z podat-

ków CIT. Mo˝na by∏o w ca∏oÊci sp∏aciç tego-
roczne obcià˝enia kredytowe bud˝etu samo-
rzàdu województwa.

Zarzàd zaproponowa∏ dotacje dla pod-
miotów, dzia∏ajàcych w dziedzinie kultury,
sportu, turystyki i dziedzictwa narodowego.
Radni przyznali równie˝ pieniàdze na reali-
zacj´ programów o charakterze edukacyjno-
profilaktycznym, dla organizacji pozarzàdo-
wych, spe∏niajàcych wa˝nà rol´ w zakresie
polityki spo∏ecznej, przypisanej samorzàdo-
wi województwa.

Radni podj´li równie˝ uchwa∏´ o przeka-
zaniu budynków gminnych przychodni zdro-
wia w D∏utowie, Dru˝bicach, Klukach, Rzà-
Êni, Lipcach Reymontowskich samorzàdom
gminnym. 

W dalszej cz´Êci sesji Andrzej Doliƒski –
dyrektor Wojewódzkiego Zarzàdu Dróg
i Mostów przedstawi∏ radnym aktualny stan
realizacji zadaƒ drogowych w województwie,
poinformowa∏ równie˝ o planach inwestycyj-

nych. Autostrady ruszy∏y, niemniej dla miesz-
kaƒców gmin i wsi wa˝ne jest, aby do tych au-
tostrad mo˝na by∏o bezpiecznie dojechaç.
Sprzyja temu wojewódzki plan przebudowy
i unowoczeÊniania dróg. Dzi´ki wi´kszym
wp∏ywom do wojewódzkiej kasy uda∏o si´
wygospodarowaç dodatkowe fundusze na in-
westycje drogowe. Bardzo ciekawe informacje
przekazywa∏ podczas sesji dyrektor Aleksan-
der Bielicki, geodeta wojewódzki. ¸ódzkie
pod wzgl´dem stanu zaawansowania opraco-
wywania regionalnego systemu informacji
przestrzennej znajduje si´ w krajowej czo∏ów-
ce. Z doÊwiadczeƒ ∏ódzkiego biura korzysta
dziÊ wiele biur i instytucji w kraju.

***
Dobrym obyczajem sesji – wprowadzonym

przez przewodniczàcego Sejmiku Micha∏a
Kasiƒskiego sta∏o si ,́ i˝ tu˝ po sprawozdaniu
marsza∏ka województwa Stanis∏awa Witasz-
czyka z dzia∏alnoÊci zarzàdu radni majà oka-
zj´ do sk∏adania zapytaƒ i interpelacji.

Radny Mieczys∏aw Teodorczyk zarzuca∏
s∏u˝bom marsza∏ka województwa, i˝ ∏ódzkie
nie znalaz∏o si´ w grupie czterech woje-
wództw, które na czas z∏o˝y∏y wnioski o sty-
pendia, fundowane przez uni´ dla studentów.
Z kolei radny Leszek Konieczny pyta∏ o dzia-
∏ania zarzàdu w sprawie partnerskiego pro-
gramu wsparcia szpitali, przyj´tego przez Sej-
mik wiosnà br. Z∏o˝y∏ te˝ interpelacj´ odno-
Ênie prywatyzacji pogotowia ratunkowego
w pabianickim szpitalu. Pyta∏, czy podj´to
rozmowy z organem za∏o˝ycielskim szpitala,
czyli z w∏adzami miasta, o przej´ciu tamtej-
szego pogotowia przez Wojewódzkà Stacj´
Ratownictwa w ¸odzi.

Aneta Krawczyk z∏o˝y∏a interpelacj´
w sprawie przed∏u˝ajàcej si´ budowy szpitala
w Radomsku. Placówka ta jest w gestii samo-
rzàdu powiatowego, jednak inwestycja
wspó∏finansowana jest w ramach kontraktu
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XXX sesja – wi´ksze pieniàdze, wi´ksze mo˝liwoÊci



Niespe∏na tydzieƒ od zakoƒczenia XXX
sesji Sejmiku Województwa ¸ódzkiego gru-
pa radnych SLD i Klub Aktywnych wystàpi-
∏y z wnioskiem o zorganizowanie nadzwy-
czajnej sesji, poÊwi´conej informacji o stanie
realizacji i stopniu wdro˝enia przez samo-
rzàd wojewódzki oraz jednostki mu podleg∏e
projektów, wykorzystujàcych Êrodki unijne.
Przypomnijmy, ˝e nadzwyczajne sesje zwo-
∏uje si´ w ciàgu 7 dni od z∏o˝enia wniosku.
Termin sesji wyznaczono na 9 paêdziernika. 

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk na wst´pie
podzi´kowa∏ radnym za inicjatyw´ i poprosi∏
dyrektorów departamentów o szczegó∏owe in-
formacje i wnikliwà ocen´ stanu zaawansowa-
nia projektów. W ciàgu trzech lat 2004–2006
województwo ∏ódzkie ma do wykorzystania
157 mln euro. Radni chcieli wiedzieç, czy ist-
nieje niebezpieczeƒstwo, ˝e pieni´dzy tych
w ca∏oÊci nie uda si´ wykorzystaç. 

W rzeczowych i konkretnych informacjach
dyrektorzy poszczególnych departamentów
Urz´du Marsza∏kowskiego wskazywali na
bariery, które ograniczajà mo˝liwoÊci sk∏ada-
nia wniosków o Êrodki unijne jednostkom sa-
morzàdowym, poszczególnym podmiotom

gospodarczym. Tak jest mi´dzy innymi
w przypadku stypendiów socjalnych dla stu-
dentów, o które samorzàdy wojewódzkie mu-
szà wyst´powaç wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych
procedur. Tymczasem Ministerstwo Gospo-
darki i Pracy zmienia je raz po raz. 

W∏odzimierz Mielczarek, dyrektor De-
partamentu Rozwoju Regionalnego, zwróci∏
uwag´ na fakt, ˝e potencjalni beneficjanci
sk∏adali bardzo du˝o wniosków w odniesie-
niu do pewnych dzia∏ów Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego, z kolei
innymi dzia∏ami zainteresowanie by∏o zniko-
me bàdê ˝adne. O zakwalifikowaniu ka˝de-
go wniosku decydowa∏o specjalnie powo∏a-
ne do oceny Studium WykonalnoÊci w Mini-
sterstwie Gospodarki i Pracy. Ostatecznie
spoÊród 199 zg∏oszonych wniosków zakwali-
fikowano do realizacji 95. Byç mo˝e uda∏oby
si´ zwi´kszyç liczb´ zakwalifikowanych pro-
jektów, gdyby znalaz∏y si´ pieniàdze, np.
w bud˝ecie województwa na ich wspó∏finan-
sowanie, co akcentowali w swoich wypowie-
dziach inicjatorzy nadzwyczajnej sesji. 

W imieniu klubu Samoobrony Jacek Po-
pecki podzi´kowa∏ inicjatorom tej debaty,

wojewódzkiego, w zwiàzku z czym samorzàd
wojewódzki oraz radni powinni mieç wglàd
w finanse ca∏ego przedsi´wzi´cia.

Jacek Popecki drà˝y∏ temat, zwiàzany z pro-
gramem „Pilica”, przypominajàc, ˝e uchwa∏à
z 2 maja 2001 r. Sejmik zobowiàza∏ si´ do re-
alizacji programu, który do dziÊ nie wyszed∏
poza faz´ projektowà, choç by∏ zapisany
w kontrakcie wojewódzkim. Stanis∏aw Boczek
pyta∏, czy zarzàd województwa ma strategi´

wobec szpitali, która pozwoli∏aby tym pla-
cówkom wyjÊç z g∏´bokiego kryzysu (poda-
wa∏ przyk∏ad Piotrkowa Trybunalskiego).
Radny J. Darnowski interpelowa∏ w sprawie
lekcewa˝enia przez Urzàd Marsza∏kowski
wydarzeƒ, zwiàzanych z przekazaniem do
u˝ytku nowych obiektów. Jego zdaniem
Êwiadczy o tym nieobecnoÊç przedstawicieli
zarzàdu w Skierniewicach w czasie zakoƒcze-
nia budowy oÊrodka ruchu drogowego. 
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Radny Zbigniew ¸uczak interpelowa∏

w sprawie znikomego wykorzystania Êrod-
ków europejskich na budow´ dróg wojewódz-
kich. Z∏o˝ono wniosek na 13 mln z∏, podczas
gdy, jak twierdzi∏ radny, do wykorzystania
by∏o oko∏o 200 mln z∏.

Radna Dorota Biskupska-Neidowska po-
stawi∏a zarzut, ˝e na wiele kierowniczych sta-
nowisk przyjmowane sà osoby spoza woje-
wództwa, ale o okreÊlonej opcji politycznej.

XXXI sesja nadzwyczajna 
apelujàc o wyasygnowanie wi´kszych kwot
z wojewódzkiego bud˝etu na wspó∏finanso-
wanie wniosków, kierowanych do Brukseli. 

– Przyk∏adowo, 20 wniosków jakie z∏o˝y-
∏y szpitale, tylko 9 otrzyma∏o wsparcie sa-
morzàdu – zauwa˝y∏ radny Leszek Koniecz-
ny. – Na co mogà liczyç pozosta∏e? – kiero-
wa∏ pytanie do Jadwigi Bedy, która w zarzà-
dzie województwa odpowiedzialna jest za
lecznictwo. 

Okazuje si ,́ ˝e woj. ∏ódzkie nie jest od-
osobnione w trudnoÊciach z komunikowa-
niem si´ z niektórymi departamentami
w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Podob-
ne problemy majà inne województwa. Iwona
Szkopiƒska, burmistrz Wieruszowa, po-
twierdzi∏a to informujàc, ˝e nie mo˝na wy-
korzystaç kwot na zalesianie, gdy˝ dotych-
czasowe plany przestrzennego zagospodaro-
wania uniewa˝niono, a nowych wi´kszoÊç
jednostek terytorialnych jeszcze nie posiada.
– Absurd to, czy dzia∏anie z premedytacjà? –
pyta∏a pani burmistrz.

Radny Jaros∏aw Berger, konkludujàc za-
da∏ pytanie, czy nasz kraj jest w∏aÊciwie przy-
gotowany do absorpcji Êrodków unijnych?

Radni postanowili wywieraç zdecydowa-
nà presj´ na Ministerstwo Gospodarki i Pra-
cy, a radny Zbigniew ¸uczak z∏o˝y∏ wniosek,
aby raz na miesiàc radni byli informowani
o stopniu realizacji wniosków. Przyj´to na-
st´pujàce stanowisko Sejmiku Województwa
¸ódzkiego: 

1. Sejmik przyjmuje informacje zarzàdu
województwa ∏ódzkiego o stanie realizacji
i wdra˝ania przez samorzàd województwa
projektów, wykorzystujàcych Êrodki unijne. 

2. Zobowiàzuje zarzàd województwa
∏ódzkiego do dalszego intensyfikowania
wspó∏pracy z Ministerstwem Gospodarki
i Pracy w celu jak najlepszego wykorzystania
funduszy unijnych. 

3. Zwraca si´ z apelem do ministra gospo-
darki i pracy o podj´cie dzia∏aƒ, likwidujà-
cych opóênienia we wprowadzaniu przepi-
sów, usprawniajàcych procedury pozyskiwa-
nia Êrodków unijnych.



Wszystkie samorzàdy majà realizowaç w∏asny
program, który w skali makro stanowi jednoÊç,
z punktu widzenia poprawy warunków w rol-
nictwie, ochrony  Êrodowiska, turystyki i komu-
nikacji, gospodarki odpadami, zalesienia,
ochrony dziedzictwa kultury. 

39 samorzàdów lokalnych z∏o˝y∏o ju˝ wnio-
ski o dop∏aty unijne. Stowarzyszenie zamierza
podjàç si´ funkcji koordynatora programów
unijnych. Z aprobatà przyj´to informacj´ sta-
rostów.

JednomyÊlnie pozytywnie zaopiniowano
uchwa∏´ w sprawie przekazania spó∏kom wod-
nym Êrodków na ich w∏asne zadania. Pomi´dzy
58 spó∏ek podzielono 300 00 z∏otych (odrzuco-
no tylko 2 wnioski). Co prawda nie jest to
deszcz obfitoÊci, niemniej w poprzedniej ka-
dencji sejmiku spó∏ki wodne nie otrzyma∏y do-
p∏at, a przecie˝ spe∏niajà istotnà rol´ w gospo-
darowaniu zasobami wodnymi na u˝ytkach zie-
lonych.

„Doraêna” o milionach 
utopionych w nurcie Pilicy

Przewodniczàcy Komisji Doraênej Jacek Po-
pecki poprosi∏ o spotkanie na temat „Pilicy”
z przedstawicielami kierownictwa Urz´du Mia-
sta ¸odzi. Wszak w projekcie powstajàcym
w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiatych za-
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z prac komisji

Lepiej w gospodarce 
województwa

Z przed∏o˝onej radnym przez dyrektor De-
partamentu Finansów Urz´du Marsza∏kow-
skiego Jadwig´ Kaweckà informacji na temat
realizacji planu bud˝etu województwa za mi-
nione pó∏rocze powia∏o optymizmem. Zdecy-
dowa∏y o tym g∏ównie wi´ksze ni˝ zak∏adano
pierwotnie dochody z podatków CIT, a niewàt-
pliwie jest to wyrazem stabilizujàcej si´ gospo-
darki. Ka˝dego miesiàca do kasy samorzàdu
sp∏ywa z podatków oko∏o 10 mln z∏. Radni b´-
dà chcieli byç informowani o rozdysponowy-
waniu kwot. Radny W. Fisiak  przyzna∏, ˝e go-
spodarowanie publicznym groszem przez sa-
morzàd i zarzàd województwa idzie w dobrym
kierunku. 

Tematem, który interesowa∏ radnych, by∏y
te˝ drogi, zarówno w wymiarze krajowym, jak
i wojewódzkim. Radny Wies∏aw Garstka pyta∏
o powody przesuni´cia terminu oddania do
u˝ytku obwodnicy Kutna z listopada br. na
czerwiec 2005. Z kolei wicemarsza∏ek Anna Pi-
larska docieka∏a informacji na temat przebudo-
wy skrzy˝owania w KroÊniewicach, które to
miejsce jest wàskim gard∏em dla kierowców.
Okazuje si ,́ ˝e w opracowaniu jest projekt bu-
dowlany i dopiero po jego przyj´ciu mo˝na
przystàpiç do wykupu gruntów.

Rolnictwo – ekonomia – 
– ekologia

Do udzia∏u w posiedzeniu Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Ârodowiska jej przewodniczàca
Jolanta Mitka zaprosi∏a mi´dzy innymi starost´
∏owickiego Cezarego Dzier˝ka i wicestarost´
skierniewickiego Mariana Stasika. Jednocze-
Ênie spo∏ecznie pe∏nià oni  funkcje prezesa i wi-
ceprezesa Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Programu Dorzecza Bzury. Obaj panowie dali
radnym dobrà lekcj´ uspo∏ecznienia idei pro-
gramu, wokó∏ którego zorganizowanych jest 8
powiatów, 45 gmin i 70 samorzàdów lokalnych.
W tworzeniu  za∏o˝eƒ „Bzury” brali i nadal bio-
rà udzia∏ wszyscy, których ten program dotyczy.
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Dzia∏ „Z prac sejmiku” redaguje 
Anna Orzechowska

pisano, i˝ zbiornik sulejowski  ma byç rezerwu-
arem wody pitnej dla ¸odzi. Na ile aktualny
jest dziÊ ten zapis?

W posiedzeniu Komisji Doraênej Sejmiku
Województwa ̧ ódzkiego uczestniczy∏ wicepre-
zydent W∏odzimierz Tomaszewski, jak równie˝
pracownicy urz´du, odpowiedzialni za ochro-
n´ Êrodowiska oraz utrzymanie czystoÊci wody,
dostarczanej mieszkaƒcom. Próbowano
wspólnie ustaliç, czy ¸ódê jest nadal zaintere-
sowana realizacjà programu i w jakim stopniu.

Wiceprezydent W∏odzimierz Tomaszewski
oraz Janusz Burchard, dyrektor Wydzia∏u
Ochrony Ârodowiska w Urz´dzie Miasta ¸o-
dzi, dostarczyli du˝o argumentów, i˝ wspo-
mniany wy˝ej zapis zdezaktualizowa∏ si´ i nie
mo˝e byç dziÊ mowy o wykorzystaniu wód  po-
wierzchniowych jako pitnych. 

Miasto ¸ódê nie od˝egnuje si´ od partycy-
powania w kosztach utrzymania w czystoÊci
zbiornika sulejowskiego (jest nadal cz∏onkiem
Zwiàzku Gmin Nadpilickich), zgodnie z wy-
mogami ochrony Êrodowiska. Nie b´dzie jed-
nak uczestniczy∏o w budowie kanalizacji
i oczyszczalni Êcieków w gminach, gdy˝ jest to
zadanie lokalnych samorzàdów.

Nasze kontakty zewn´trzne
Województwo ∏ódzkie coraz szerzej wycho-

dzi poza granice paƒstwa. Âwiadczà o tym roz-
szerzajàce si´ mi´dzynarodowe kontakty, które
znajdujà wyraz w umowach. Po podpisaniu
umowy o wspó∏pracy z w´gierskim regionem
Csongrad i austriackà Styrià,  niebawem doj-
dzie do podpisania umowy z czeskimi Mora-
wami (przewidziano to na styczeƒ 2005 r.)
Radni Komisji Zagranicznej i Wspó∏pracy Re-
gionalnej pragn´li szczegó∏owo zapoznaç si´
z procesem konstruowania umów o charakte-
rze  mi´dzynarodowym. WyjaÊnieƒ na ten te-
mat udzieli∏ im dyrektor Departamentu Pro-
mocji i Wspó∏pracy Zagranicznej Rados∏aw
St´pieƒ. 

Komisja Zagraniczna i Wspó∏pracy Regionalnej.

Komisja Rolnictwa. 
Za∏o˝enia programu „Bzura” 
prezentujà M. Stasik 
i C. Dzier˝ek.



WiadomoÊci mówiàce o istnieniu w ¸odzi or-
kiestry symfonicznej pojawiajà si´ dopiero w la-
tach 60. XIX w. Przed tym okresem wiadomo
jedynie, i˝ w I po∏. XIX w., w latach 1842-56, ist-
nia∏a w mieÊcie sta∏a, liczàca 8-12 muzyków ka-
pela miejska, nazywana „Towarzystwem Muzy-
kalnym” lub „Orkiestrà Miasta ¸odzi”. By∏ to
najstarszy, zorganizowany ∏ódzki zespó∏ orkie-
strowy. Dla orkiestrowych dziejów miasta jego
powstanie mia∏o kolosalne znaczenie. Kapela ta,
zatrudniona na etacie magistratu miasta ¸odzi,
otrzymywa∏a roczne wynagrodzenie 45 rubli
srebrnych, a jej obowiàzkiem by∏o wy∏àcznie
wykonywanie muzyki towarzyszàcej obchodom
Êwiàt uroczystych i dworskich. Etat ten, po∏à-
czony w roku 1857 z innymi potrzebami magi-
stratu, jak np. materia∏y piÊmienne, opa∏ czy
Êwiat∏o, zlikwidowano prawie ca∏kowicie w la-
tach 1860-63.

Natomiast w latach 60. XIX w. dzia∏a∏a
w ¸odzi, za∏o˝ona i kierowana przez Augusta
Heinricha (z zawodu tkacza), ponad 20-osobo-
wa orkiestra, stanowiàca – wed∏ug êróde∏ – typ
ma∏ej orkiestry symfonicznej. Nie jest, niestety,
znany jej sk∏ad instrumentalny, wiadomo jedy-
nie, ˝e wi´kszoÊç grajàcych by∏a z zawodu tka-
czami, a orkiestra wyst´powa∏a g∏ównie w par-
kach, ogrodach i salach restauracyjnych.

Za∏o˝yciel tej˝e orkiestry – A. Heinrich,
czyni∏ w 1867 r. starania u w∏adz gubernial-
nych o utworzenie w ¸odzi orkiestry miejskiej,

jednak˝e – po odmowie – wyjecha∏ z miasta.
Kolejnà, najbardziej w swoim czasie znanà

w ¸odzi orkiestrà by∏a 27-osobowa Orkiestra
S. Steinhauera, nieoficjalnie nazywana „Orkie-
strà Miejskà”, a jej za∏o˝yciel – „∏ódzkim
Straussem”. 

Orkiestry inaugurowa∏y swojà dzia∏alnoÊç,
powstawa∏y nowe, konkurencyjne, zmieniali si´
dyrygenci… W∏aÊciwymi organizatorami ˝ycia
muzycznego w ¸odzi byli wówczas – obok w∏a-
Êcicieli restauracji, ogrodów, kawiarni, instytucji
dobroczynnych – cz´sto sami dyrygenci.

Zanim w ¸odzi powsta∏y sale teatralne (m.in.
„Victoria” przy Piotrkowskiej 67 oraz „Thalia”
– Dzielna 20, obecnie Narutowicza, z czasem
Teatr Wielki przy Konstantynowskiej 14, obec-
nie Legionów) i zanim otwarto sal´ koncertowà,
koncerty odbywa∏y si´ w bardzo ró˝nych miej-
scach, np. na polanach leÊnych, przed ratuszem
na Nowym Rynku (obecny plac WolnoÊci),
a przede wszystkim w ∏ódzkim miejscu rozryw-
ki „Parady˝” przy ulicy Piotrkowskiej 175, gdzie
znajdowa∏y si´ równie˝ zajazd, restauracja, teatr
i ogród, oraz w Arkadii” – teatrze przy ulicy
Konstantynowskiej 320.

Dzia∏ajàce orkiestry by∏y na w∏asnym rozra-
chunku. Dla uzyskania lepszej frekwencji pod-
czas koncertów, reklamowano wyst´py w pra-
sie, na afiszach, a sprzeda˝ biletów, oprócz
miejsc koncertów, odbywa∏a si´ w cukierniach,
restauracjach, rozprowadzano je po domach.

Koncerty organizowano z bardzo ró˝nych oka-
zji. By∏y np. koncerty „abonamentowe, wielkie,
zwyk∏e, nadzwyczajne, ogrodowe, kawiarniane
(…) kameralne, wieczory muzyczne, humory-
styczne, benefisowe, dobroczynne, amatorskie
i okazyjne”. Z regu∏y rozpoczyna∏y si´ o godz.
19.30 lub 20, a w ogrodach i parkach najcz´-
Êciej o godz. 15.

Po rozwiàzaniu kolejnej orkiestry nazywanej
„Orkiestrà Miejskà”, wskutek odmowy jej do-
towania przez w∏adze miejskie, dominujàcà rol´
w ˝yciu koncertowym miasta odgrywa∏y orkie-
stry zwiàzane z teatrami Sellina oraz Teatrem
Niemieckim.

Oprócz ró˝norodnych w∏asnych, goÊci∏y rów-
nie˝ w ¸odzi zamiejscowe oraz zagraniczne ze-
spo∏y orkiestrowe, zawodowe i amatorskie. Na
rozwój ˝ycia koncertowego w ¸odzi mia∏o tak˝e
znaczàcy wp∏yw wzrastajàce zainteresowanie
prezentowanymi wówczas w ¸odzi ró˝norodny-
mi sztukami muzycznymi i, trzeba przyznaç,
Êwiaty te – koncertowy i teatralny – wzajemnie
si´ uzupe∏nia∏y i wspomaga∏y. Wszystko to po-
wodowa∏o coraz pilniejszà potrzeb´ stworzenia
w ¸odzi sta∏ego, na wysokim poziomie, zespo∏u
orkiestrowego. Coraz wi´ksze te˝ wymagania
stawiano grajàcym w nich muzykom. 

Od ok. 1870 r. problem nurtujàcy ∏ódzkich
melomanów, mianowicie stworzenie w∏asnej, na
dobrym poziomie artystycznym orkiestry sym-
fonicznej, wcià˝ by∏ bardzo aktualny i wcià˝ nie
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znajdowa∏ swojego rozwiàzania. Planów by∏o
bardzo wiele, niektóre bardzo konkretne: mó-
wiono nawet o liczbie przynajmniej 20-22 muzy-
ków grajàcych w jej sk∏adzie, planowano te˝, i˝
mog∏aby ona byç wykonawcà nie tylko 16 przed-
stawieƒ teatralnych w miesiàcu, ale tak˝e 3 kon-
certów symfonicznych.

Wraz z zainteresowaniem widowni wzrasta∏a
si∏à rzeczy liczba grajàcych muzyków, a co za
tym idzie – wzrasta∏a iloÊç miejsc prezentacji
muzycznych, wzrasta∏a liczba orkiestr… Nie
wszystkie jednak powstajàce orkiestry wytrzy-
ma∏y ci´˝kà prób´ samodzielnego utrzymywa-
nia si ,́ jednak˝e dzia∏alnoÊç wszystkich przy-
czynia∏a si´ do powstania w przysz∏oÊci sta∏ej
orkiestry symfonicznej. Trzeba przyznaç, i˝ jak
na miasto typowo fabryczne, gdzie dla wi´kszo-
Êci najwy˝szà wartoÊcià by∏ pieniàdz, dzia∏ajà-
cych orkiestr by∏o sporo. W latach 1888-92 
O. Heyer za∏o˝y∏ 35-osobowy zespó∏ symfonicz-
ny, dzia∏a∏a orkiestra symfoniczna ¸ódzkiego
Towarzystwa Muzycznego, orkiestra symfonicz-
na Paw∏a Donatha, orkiestra symfoniczna To-
warzystwa Dramatyczno-Muzycznego „Hazo-
mir” i wiele, wiele innych. By∏y orkiestry teatrów
Sellina, Teatru Polskiego „Victoria”, Teatru
Niemieckiego „Thalia”, by∏y orkiestry amator-
skie, m.in. Scheiblerowska Orkiestra Smyczko-
wa, orkiestry fabryczne, ochotniczej stra˝y po-
˝arnej, towarzystw muzycznych, wojskowe… 

O utworzenie ∏ódzkiej orkiestry symfonicz-
nej starali si´ zatem nie tylko muzycy zawodo-
wi, ale przede wszystkim melomani i amatorzy
muzycy. Lista osób by∏a d∏uga, ˝e wymieni´
tylko g∏ównych: w latach 60. – August Hein-
rich, w latach 70. – Robert Orzechowski, w 80.
i 90. – Stefan Krzyszkowski, Otton Heyer i Au-
gust Balcarek, na poczàtku XX wieku – ŢM,
„Hazomir” oraz Tadeusz Joteyko w Towarzy-
stwie Muzycznym im. Chopina. 

Stale wzmagajàce si´ zainteresowanie
oraz potrzeba prezentowania, i to na coraz
wy˝szym poziomie, dzie∏ muzycznych, powo-
dowa∏y rozwój muzycznych zespo∏ów, wreszcie
potrzeb´ stworzenia w ¸odzi miejsca sta∏ych
koncertów, godnego s∏aw coraz liczniej odwie-
dzajàcych ¸ódê. 

Z pewnoÊcià bardzo szcz´Êliwym w tym
wzgl´dzie okaza∏ si´ fakt, i˝ 27 stycznia 1887 r.
zainaugurowa∏a swà dzia∏alnoÊç, wybudowana
przez Ignacego Vogla, sala koncertowa, zwana
tak˝e ¸ódzkim Domem Koncertowym, przy
ulicy Dzielnej 20 (po Êmierci pierwszego prezy-
denta RP przemianowanej na ul. Narutowicza).
Otwarcie tej sali spowodowa∏o jednoczeÊnie du-
˝o wyraêniejsze zaistnienie miasta na Êwiatowej
mapie koncertowej. 

W gmachu ¸ódzkiego Domu Koncertowego
mieÊci∏a si´ tak˝e sala balowa. Odbiór technicz-
ny budynku nastàpi∏ 11 stycznia 1887 r., a 27
stycznia (z ma∏ym opóênieniem, gdy˝ mia∏ mieç
miejsce 13 stycznia) ¸ódzki Dom Koncertowy
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç wielkim koncertem inau-

guracyjnym na rzecz ¸ódzkiego Towarzystwa
DobroczynnoÊci i Stra˝y Ogniowej Ochotniczej.
Pod dyrekcjà Antoniego Wirtha (chóry)
i Edwarda Dietricha (orkiestra) wystàpi∏y chóry
niemieckie, orkiestra 37. Jekaterynburskiego
Pu∏ku Piechoty, a tak˝e solistki: nauczycielka
Êpiewu Julia Leichnic oraz amatorka z Kalisza –
Muller. Program, jak podajà êród∏a, by∏ doÊç
monotonny i liczy∏ 24 pozycje.

Sala Vogla goÊci∏a w tych czasach wielu zna-
komitych artystów. WÊród nich trzykrotnie –
w 1899, 1904 i w 1913 r. koncertowa∏ tu Ignacy
Jan Paderewski, którego wyst´py cieszy∏y si´ za-
wsze olbrzymim zainteresowaniem melomanów. 

Podczas I wojny Êwiatowej budynek zosta∏ za-
mieniony na szpital. Nie spowodowa∏o to jed-
nak˝e wygaÊni´cia symfonicznego ˝ycia ¸odzi,
bowiem ju˝ 16 stycznia 1915 r. w teatrze „Scala”
przy ulicy Cegielnianej (obecnie Jaracza) odby∏
si´ koncert na rzecz ∏ódzkiego kompozytora
i kapelmistrza M. Bensmanna, natomiast 17 lu-
tego tego˝ roku, w nieistniejàcym dzisiaj Teatrze
Wielkim przy ulicy Konstantynowskiej 14, pod
dyr. Tadeusza Mazurkiewicza, w wykonaniu 60
muzyków i amatorów, odby∏ si´ koncert symfo-
niczny na rzecz zubo˝a∏ych i bezrobotnych mu-
zyków. Udany wyst´p spowodowa∏ podj´cie de-
cyzji o kontynuowaniu dzia∏alnoÊci. Wybrano
wi´c zarzàd i przyj´to nazw´ ¸ódzka Orkiestra
Symfoniczna. 

W Teatrze Wielkim odby∏y si´ jeszcze trzy
koncerty symfoniczne, natomiast z dniem 13
maja 1915 r. wrócono do tradycji organizowania
koncertów w sali Vogla przy ulicy Dzielnej. 

¸ódzka Orkiestra Symfoniczna od sezonu
koncertowego 1921/22 zmieni∏a nazw´ na ¸ódz-
kà Orkiestr´ Filharmonicznà, a od 1 paêdzierni-
ka 1921 r. sala koncertowa przy ulicy Dzielnej
uzyska∏a nazw´ filharmonii. W∏aÊnie w tej sali,
w okresie mi´dzywojennym goÊcili w ¸odzi
m.in.: Adam Didur, nazywany królem Êpiewa-
ków, tenor Stanis∏aw Gruszczyƒski, wielu in-
nych, a przede wszystkim – Artur Rubinstein,
którego koncerty za ka˝dym razem gromadzi∏y
blisko pó∏toratysi´cznà widowni .́ 

Filharmonia nie by∏a jednak˝e jedynym
oÊrodkiem ówczesnego ˝ycia muzycznego mia-
sta. W∏asnà dzia∏alnoÊç koncertowà prowadzi∏y
istniejàce w ¸odzi zrzeszenia, dzia∏a∏a równie˝
do po∏owy lat 30. XX w. agencja koncertowa Al-
freda Straucha. Nadesz∏y te˝ lata Êwiatowego
kryzysu ekonomicznego, nastàpi∏ roz∏am
Zwiàzku Muzyków doprowadzajàc do powsta-
nia konkurencyjnych zespo∏ów orkiestrowych…

W rezultacie na dzia∏alnoÊci ¸ódzkiej Orkie-
stry Filharmonicznej zacià˝y∏o powstanie we
wrzeÊniu 1936 r. Orkiestry Symfonicznej Zwiàz-
ku Zawodowego Muzyków ChrzeÊcijan. Jed-
nak˝e i ten fakt nie spowodowa∏ ca∏kowitego za-
przestania dzia∏alnoÊci zespo∏u.

Misja stworzenia w ¸odzi jednego, liczàcego
si ,́ reprezentacyjnego zespo∏u filharmoniczne-
go, z którà przyby∏, wydelegowany przez Kon-

www.lodzkie.pl

serwatorium Warszawskie dyrygent i kompozy-
tor – Tomasz Kiesewetter, okaza∏a si´ mo˝liwa
do spe∏nienia dopiero po prze∏amaniu istniejà-
cych wÊród cz∏onków obu zespo∏ów antagoni-
zmów narodowoÊciowych, religijnych, a tak˝e…
po znacznym uzupe∏nieniu przez nich posiada-
nej wiedzy muzycznej. Jeszcze przed wybuchem
II wojny Êwiatowej odby∏ si´ pod dyrekcjà To-
masza Kiesewettera koncert po∏àczonych zespo-
∏ów symfonicznych, entuzjastycznie przyj´ty
przez publicznoÊç. Kolejny koncert, ju˝ z udzia-
∏em pianisty, dla którego Tomasz Kiesewetter –
z braku odpowiedniego w ¸odzi – sprowadzi∏
swój w∏asny fortepian z Warszawy, mia∏ odbyç
si´ we wrzeÊniu 1939 r. Instrument ten, w pod-
ziemiach filharmonii przetrwa∏ ca∏à wojn .́ 

Podczas okupacji budynek przy ulicy Naru-
towicza 20 zosta∏ zdewastowany. Odrestauro-
wany po wojnie, s∏u˝y∏ ∏ódzkim melomanom
do koƒca lat 80. ubieg∏ego wieku. W okresie
tym goÊci∏ w swoich murach najznamienit-
szych, uznanych na Êwiecie artystów. Byli
wÊród nich m. in.: Dawid i Igor Ojstrachowie,
Witold Ma∏cu˝yƒski, Âwiatos∏aw Richter, Gar-
rick Ohlssohn, Wanda Wi∏komirska, Kazi-
mierz i Maria Wi∏komirscy, W∏adys∏aw K´dra,
Rudolf Kerer, Krystian Zimerman i wielu, wie-
lu innych. Budynek, darzony przez ∏ódzkich
melomanów ogromnym sentymentem, nie
spe∏nia∏ jednak˝e norm bezpieczeƒstwa i z tego
powodu pod koniec ubieg∏ego wieku zosta∏ za-
mkni´ty. 

Inaugurujàc w grudniu 2004 r. dzia∏alnoÊç
w nowym gmachu, zespó∏ Filharmonii ¸ódz-
kiej koƒczy wieloletni okres „tu∏aczki”. Dyrek-
torem, któremu przysz∏o wyprowadzaç filhar-
moni´ z zagro˝onego budynku, a obecnie
wprowadzaç do nowego, wybudowanego na
miejscu starego, jest Zbigniew Lasocki, bo-
wiem stanowisko dyrektora naczelnego PF¸
pe∏ni∏ w latach 1987-91, a obecnie sprawuje t´
funkcj´ od 1.09.2001 r. 

Marek Chudobiƒski
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Dzieƒ Sybiraków

17 wrzeÊnia 2004 r. w bazylice archikatedral-
nej w ¸odzi odby∏a si´ uroczysta msza Êw.

z okazji Dnia Sybiraka w intencji Polaków po-
mordowanych na Wschodzie. Tegoroczne ob-
chody zbieg∏y si´ z 65 rocznicà ataku Rosji Ra-
dzieckiej na Polsk .́ W mszy celebrowanej przez
arcybiskupa metropolit´ ∏ódzkiego W∏adys∏a-
wa Zió∏ka udzia∏ wzi´li cz∏onkowie stowarzy-
szeƒ sybiraków, przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych województwa z marsza∏kiem Stani-
s∏awem Witaszczykiem, w∏adze miasta z prezy-
dentem Jerzym Kropiwnickim, poczty sztan-
darowe organizacji kombatanckich, zwiàzko-
wych, szkó∏ oraz liczni mieszkaƒcy ¸odzi. Ar-
cybiskup Zió∏ek podkreÊli∏ rol´ tysi´cy, cz´sto
bezimiennych, ofiar terroru na Wschodzie
w kszta∏towaniu si´ polskiego charakteru i no-
wej, odrodzonej Rzeczpospolitej.

Po mszy marsza∏ek województwa Stanis∏aw
Witaszczyk z∏o˝y∏ wiàzank´ na Grobie Niezna-
nego ˚o∏nierza.

15 lat piotrkowskiego WODN
22 wrzeÊnia 2004 r. marsza∏ek Stanis∏aw Wi-

taszczyk wraz z cz∏onkiem zarzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏awem Olasem wzi´li udzia∏
w obchodach jubileuszu 15-lecia dzia∏alnoÊci
Wojewódzkiego OÊrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Na uro-
czystoÊci obecni byli tak˝e przedstawiciele po-
wiatów i gmin wspó∏pracujàcych z piotrkow-
skim oÊrodkiem.

Po prezentacji przedstawiajàcej histori´
oÊrodka na przestrzeni 15-lecia dyrektor
WODN Waldemar Domaraƒczyk podzi´kowa∏
zgromadzonym za wspó∏prac .́ Wojewódzki
OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli powo∏any
zosta∏ decyzjà wojewody piotrkowskiego 14
maja 1989 roku. Jego podstawowym celem jest
ustawiczne kszta∏cenie nauczycieli. OÊrodek

prowadzi te˝ szeroko zakrojonà dzia∏alnoÊç
edytorskà. Wydaje m.in. kwartalnik oÊwiatowy
„Forum Nauczycielskie”. WODN organizuje
od trzech lat Targi Wydawnictw Edukacyjnych,

podczas których nauczyciele majà mo˝liwoÊç
porównania oferty podr´czników najwi´kszych
oficyn wydawniczych.

Porozumienie z OISW
23 wrzeÊnia 2004 r. marsza∏ek Stanis∏aw

Witaszczyk podpisa∏ z dyrektorem Okr´gowe-
go Inspektoratu S∏u˝by Wi´ziennej (OISW)
w ¸odzi p∏k. Krzysztofem Kaczyƒskim poro-
zumienie ramowe w sprawie wspó∏pracy po-
mi´dzy województwem ∏ódzkim a OISW.
Umowa dotyczy realizacji zadaƒ zwiàzanych
z profilaktykà i rozwiàzywaniem problemów
alkoholowych, narkotykowych i tytoniowych,
przeciwdzia∏aniem przemocy, profilaktykà
HIV/AIDS oraz przeciwdzia∏aniem wyklucze-
niu spo∏ecznemu.

Porozumienie utrwala i rozszerza dotych-

czasowà wspó∏prac´ pomi´dzy Urz´dem Mar-
sza∏kowskim a OISW w ¸odzi. Tworzy pod-
stawy prawne do wspó∏pracy poszczególnych
zak∏adów karnych i aresztów Êledczych, le˝à-
cych w obr´bie województwa ∏ódzkiego. Dzia-
∏ania b´dà realizowane przez poszczególne za-
k∏ady karne i areszty Êledcze ze swoimi lokal-
nymi partnerami, w oparciu o zawarte porozu-
mienie, bez koniecznoÊci zwracania si´ do
Urz´du Marsza∏kowskiego czy Okr´gowego
Inspektoratu w tej sprawie. Ponadto w obliczu
wstàpienia Polski do struktur Unii Europej-
skiej porozumienie pozwala na stworzenie
partnerstwa krajowego, b´dàcego warunkiem
skorzystania z Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego w ramach inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej – EQUAL. Inicjatywa skierowana jest
przede wszystkim na przeciwdzia∏anie dyskry-
minacji spo∏ecznej i wykluczeniu spo∏eczne-
mu. Dzia∏ania takie pozwalajà na zdobycie
funduszy unijnych, w celu skutecznej readap-
tacji np. skazanych po opuszczeniu zak∏adu
karnego, i tym samym zwi´kszajà szans´ na
zapobie˝enie ich powrotowi do przest´pstwa.
Samorzàd województwa ∏ódzkiego poprzez
Regionalne Centrum Polityki Spo∏ecznej przy
Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi wspó∏pra-
cuje z jednostkami penitencjarnymi od poczàt-
ku swej dzia∏alnoÊci. Wspó∏praca dotyczy
przede wszystkim:

– prowadzenia szkoleƒ dla pracowników
S∏u˝by Wi´ziennej,

– realizacji przedsi´wzi´ç edukacyjnych
i profilaktycznych dla osób osadzonych w za-
k∏adach karnych i aresztach Êledczych,

– wspó∏dzia∏ania w zakresie organizacji po-
mocy postpenitencjarnej,

– monitorowania stanu problemów uzale˝-
nieƒ na terenie zak∏adów karnych i aresztów
Êledczych,

– monitorowania dzia∏aƒ zapobiegajàcych
przemocy na terenie zak∏adów karnych i aresz-
tów Êledczych.

Podpisanie porozumienia w sprawie wspó∏pracy pomi´dzy województwem ∏ódzkim a OISW.



tor kultury lokalnej prowadzi∏ zespo∏y muzycz-
ne: akordeonowy, gitarowy oraz chór szkolny

– Przemys∏aw Rozner, solista, Êpiewak (bary-
ton) Teatru Wielkiego w ¸odzi. Z ∏ódzka operà
zwiàzany od 1997 r. W dorobku artystycznym
ma kreacje wokalno-aktorskie m.in.: w „Czaro-
dziejskim flecie” W. A. Mozarta, „Carmen” G.
Bizeta, „Strasznym dworze” i „Halce” S. Mo-
niuszki. Z sukcesem wystàpi∏ równie˝ jako Don
Carlos w „Mocy przeznaczenia” Verdiego

– Jolanta Szymaƒska, starszy kustosz w Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w ¸odzi, pra-
cownik placówki od 1973 r. Blisko 30 lat prowa-
dzi w WiMBP Dyskusyjny Klub Filmowy, któ-
rego jest wspó∏za∏o˝ycielkà

– Edyta Was∏owska, primabalerina Teatru
Wielkiego w ¸odzi. Z ∏ódzkà operà zwiàzana
od 1989 r., na scenie stworzy∏a wiele wybitnych
kreacji baletowych, m.in.: w „Don Kichocie”,
„Ânie nocy letniej”, „Panu Twardowskim”,
„Makbecie”, „Wolfgangu Amadeuszu”, „Zie-
mi obiecanej”

– Marzena Z∏otorowicz-Gonera, od 1971 r.
zwiàzana z Filharmonià ¸ódzkà im. A. Rubin-
steina. Ponad 30 lat zasiada∏a w grupie altówek
naprzeciw dyrygenta orkiestry. Jako prowadzà-
ca grupy zagra∏a ponad 1000 koncertów sym-
fonicznych i oratoryjnych.

Spó∏ka z przysz∏oÊcià… 
dla regionu

27 wrzeÊnia 2004 r. w siedzibie Urz´du Mia-
sta ̧ odzi udzia∏owcy ̧ ódzkiego Regionalnego
Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
podpisali akty notarialne o wysokoÊci udzia-
∏ów w spó∏ce. Województwo ∏ódzkie reprezen-
towali wicemarsza∏kowie Marek Ratuszniak
i Anna Pilarska. Region ma 50 udzia∏ów
o wartoÊci 1000 z∏ ka˝dy, co stanowi równo-
wartoÊç wk∏adu województwa w kapita∏ za∏o-
˝ycielski spó∏ki. Pozostali udzia∏owcy to mia-
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Inauguracja sezonu 
kulturalnego

24 wrzeÊnia 2004 r. w Teatrze im. Stefana Ja-
racza w ¸odzi odby∏a si´ inauguracja sezonu
kulturalnego 2004/2005 w województwie ∏ódz-
kim. W uroczystoÊci, zorganizowanej przez
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi, uczestniczyli
parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej zasiadajàcy
w sejmowej komisji kultury, w∏adze wojewódz-
twa i miasta, dyrektorzy instytucji kultury, rek-
torzy szkó∏ artystycznych, artyÊci oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarzàdowych inicjujàcych
przedsi´wzi´cia kulturalne w naszym regionie.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk wr´czy∏ za-
s∏u˝onym dzia∏aczom i pracownikom instytucji
kultury nagrody za wybitne osiàgni´cia oraz
ca∏okszta∏t pracy twórczej.

Nagrody Marsza∏ka Województwa ¸ódzkie-
go otrzymali:

– Jerzy Augustyniak, archeolog, starszy ku-
stosz w Muzeum Archeologicznym i Etnogra-
ficznym w ¸odzi

– Bo˝ena B∏aszczyk, za∏o˝yciel i prezes Klu-
bu Regionalnego Ars Populi w Krz´towie,
zrzeszajàcego twórców kultury, animatorów
i sympatyków zainteresowanych promowa-
niem, rozwijaniem i upowszechnianiem kultu-
ry na wsi polskiej

– Krzysztof Cwynar, piosenkarz, autor tek-
stów, kompozytor, a równoczeÊnie przewodni-
czàcy Stowarzyszenia Studio Integracji w ¸o-
dzi. W roku 2004 obchodzi∏ 40-lecie pracy zawo-
dowej

– Sambor Czarnota, od chwili ukoƒczenia
PWSFTviT w sezonie 2001/2002 zwiàzany
z Teatrem im. Stefana Jaracza. Na III Ogólno-
polskim Festiwalu Dramaturgii Wspó∏czesnej
w Zabrzu w 2003 r. otrzyma∏ nagrod´ aktorskà
za rol´ M´˝czyzny M∏odszego w Toksynach
Krzysztofa Bizio

– Ma∏gorzata Dziurowicz-Kaszuba, etno-
graf, folklorysta i popularyzator kultury regio-

nu sieradzkiego. Pracownik Powiatowego
OÊrodka Kultury w Sieradzu

– Jadwiga Guzik, pracownik finansowo-
-ksi´gowy ¸ódzkiego Domu Kultury od 1974
r. Od 1998 r. g∏ówna ksi´gowa ¸DK

– Tadeusz Kacalak, rzeêbiarz ludowy, dzia-
∏alnoÊç artystycznà prowadzi nieprzerwanie od
1973 r. Animator i piewca polskiej sztuki ludo-
wej. Laureat nagród im. Stanis∏awa Wyspiaƒ-
skiego i Oskara Kolberga

– Dariusz Kacprzak, adiunkt w Dziale Sztu-
ki Dawnej w Muzeum Sztuki w ¸odzi. Za przy-
gotowanie katalogu sztuki obcej autorstwa Da-
riusza Kacprzaka Muzeum Sztuki zosta∏o uho-
norowane Sybillà 2003 w XXIV edycji konkur-
su na Wydarzenie Kulturalne Roku

– Aleksandra Nowicka, kierownik OÊrodka
Us∏ug Kulturalnych ¸DK. Od 25 lat zwiàzana
z instytucjami upowszechniania kultury regio-
nu ∏ódzkiego

– Marian Pi´gota, dyrygent, za∏o˝yciel i ka-
pelmistrz M∏odzie˝owej Orkiestry D´tej (har-
cersko-stra˝ackiej) w Uniejowie. Jako anima-
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doprowadzi do dalszego kryzysu, szczególnie
w placówkach Êwiadczàcych wysoko specjali-
styczne us∏ugi medyczne. Do czasu decyzji cen-
trali NFZ zwi´kszajàcej bud˝et oddzia∏u ∏ódz-
kiego, zespó∏ negocjacyjny nie widzi mo˝liwo-
Êci dalszych rozmów, a od 1 paêdziernika szpi-
tale b´dà przyjmowaç pacjentów jedynie w sta-
nach zagro˝enia ˝ycia. 

Targi Interflat
8 paêdziernika 2004 r. marsza∏ek wojewódz-

twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk otworzy∏
XII Mi´dzynarodowe Targi Wyposa˝enia
Wn´trz oraz Artyku∏ów i Us∏ug dla Domu
i Ogrodu „Interflat”. Targom, odbywajàcym
si´ w Hali Expo Mi´dzynarodowych Targów
¸ódzkich, towarzyszy III Gie∏da Us∏ug dla
Wspólnot Mieszkaniowych. Po raz pierwszy
przygotowany zosta∏ Salon Energii Odnawial-
nej, gdzie wystawiaç si´ b´dà firmy niemieckie.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk wr´czy∏
firmie Art Styl z Konstantynowa ¸ódzkiego,
producentowi mebli, puchar dla najlepszego
wystawcy z województwa ∏ódzkiego. Firma od
wielu lat przedstawia swà ofert´ na targach.

GoÊcie z Austrii w ¸ódzkiem
11–12 paêdziernika 2004 r. przebywa∏a z wi-

zytà w ¸odzi delegacja austriackiego kraju
zwiàzkowego Styria, naszego regionu partner-
skiego. Pobyt goÊci z zagranicy zwiàzany by∏
z odbywajàcymi wówczas w naszym mieÊcie
Dniami Austrii. Przy tej okazji 12 bm. w Pa∏a-
cu Poznaƒskiego w ¸odzi dokonano uroczy-
stego podpisania umowy o wspó∏pracy pomi´-
dzy województwem ∏ódzkim, reprezentowa-
nym przez marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka,
a Styrià, reprezentowanà przez ministra ds. go-
spodarki i spraw europejskich prof. Geralda
Schäpfera. Umowa dotyczyç b´dzie nast´pujà-
cych dziedzin: gospodarka, rolnictwo, ochrona
Êrodowiska, edukacja, kultura, turystyka, za-
trudnienie, sport, a tak˝e realizacji wspólnych
projektów finansowanych ze Êrodków unijnych
oraz wspó∏pracy z innymi regionami, szczegól-
nie z Europy Ârodkowo-Wschodniej. 

Celem wspó∏pracy pomi´dzy regionami jest
poÊrednictwo w kontaktach mi´dzy firmami
polskimi i austriackimi, organizacja targów,
spotkaƒ i misji gospodarczych w Grazu
z uczestnictwem polskich przedsi´biorców i izb
przemys∏owo-handlowych. Dotyczy to
w szczególnoÊci gospodarki, ekologii oraz po-
zyskiwania nowych technologii. Ponadto
wspó∏praca ma obejmowaç wymian´ doÊwiad-
czeƒ w zakresie ubiegania si´ i efektywnego
wykorzystywania Êrodków unijnych. Wspó∏-
praca ma dotyczyç równie˝ projektów w ra-
mach mi´dzynarodowej inicjatywy INTER-
REG. Zawarte porozumienie jest wynikiem
wzajemnej wspó∏pracy prowadzonej od 2000 r.

si´biorców na terenie paƒstw Unii. Realne jest
dochodzenie roszczeƒ w ramach wspólnoty,
natomiast orzeczenia polskich sàdów mogà
byç i sà wykonywane w paƒstwach UE. Opty-
malne rozwiàzania istniejà równie˝ dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców, chcàcych podnieÊç
poziom produktu i ÊwiadomoÊç marki u kon-
sumentów. Mogà oni korzystaç ze Êrodków UE
w ramach programów PHARE i Sektorowego
Programu Operacyjnego – Wzrost Konkuren-
cyjnoÊci Przedsi´biorstw.

Fiasko negocjacji z NFZ
29 wrzeÊnia 2004 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-

skim w ¸odzi odby∏a si´ konferencja prasowa
poÊwi´cona finansowaniu szpitali podleg∏ych
samorzàdowi województwa ∏ódzkiego w IV
kwartale 2004 r. Zespó∏ delegatów szpitali woje-
wódzkich, negocjujàcy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia wysokoÊç kontraktów poinfor-
mowa∏, ˝e z∏o˝ona przez ∏ódzki oddzia∏ NFZ
propozycja finansowa dla szpitali w IV kwarta-

le jest nie do przyj´cia przez dyrekcje Zak∏adów
Opieki Zdrowotnej. Marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk zapowiedzia∏ podj´cie rozmów na
temat przysz∏oÊci ∏ódzkiej s∏u˝by zdrowia z pre-
mierem Markiem Belkà.

Zespó∏ negocjacyjny, w którego sk∏ad wcho-
dzà dyrektorzy podleg∏ych Urz´dowi Marsza∏-
kowskiemu szpitali, przedstawi∏ swoje stanowi-
sko w tej kwestii:

Zespó∏ jako grupa negocjacyjna jest zdzi-
wiony i zaniepokojony, ˝e wszystkie nasze
wspólne ustalenia z ostatnich negocjacji doty-
czàce wielkoÊci i wartoÊci kontraktu sà niedo-
trzymane. Zdziwienie nasze budzi równie˝
fakt, ˝e nie ma odzewu ze strony centrali NFZ,
jak równie˝ nie ma reakcji ministra zdrowia,
który na spotkaniu z dyrektorami szpitali re-
gionu ∏ódzkiego obiecywa∏ zdecydowanie lep-
sze finansowanie Êwiadczeƒ zdrowotnych ni˝
do tej pory.

Negocjatorzy zgodnie podkreÊlajà, i˝ obec-
na propozycja planu finansowego na IV kw. br.
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sto ¸ódê, Politechnika ¸ódzka, Uniwersytet
¸ódzki, Uniwersytet Medyczny, ¸ódzka Izba
Przemys∏owo-Handlowa oraz spó∏ki Polska
Grupa Farmaceutyczna i Centrum Kupiectwa.

Akt za∏o˝ycielski spó∏ki zosta∏ podpisany
w listopadzie ubieg∏ego roku. Jej podstawo-
wym celem jest tworzenie nowoczesnej bazy
gospodarczej, zw∏aszcza w dziedzinie zaawan-
sowanych technologii. Ponadto spó∏ka ma
sprzyjaç poprawie konkurencyjnoÊci gospo-
darki województwa ∏ódzkiego i wzrostowi po-
ziomu dochodów mieszkaƒców regionu.
Wszystkie te cele zarzàd spó∏ki b´dzie realizo-
wa∏ mi´dzy innymi przez lepsze wykorzystanie
potencja∏u intelektualnego województwa.

Konferencja „Prawo i gospodarka”
27 wrzeÊnia 2004 r. w siedzibie Urz´du Mar-

sza∏kowskiego odby∏a si´ konferencja „Prawo
i gospodarka”. Organizatorem przedsi´wzi´cia
by∏a Regionalna Izba Gospodarcza – ¸ódê.
W konferencji udzia∏ wzi´li wicemarsza∏ek

Marek Ratuszniak, przedsi´biorcy oraz przed-
stawiciele Êrodowisk prawniczych.

Pierwsze spotkanie konferencyjne z cyklu
„Prawo i gospodarka” poÊwi´cono problema-
tyce zagro˝eƒ i szans dla polskich przedsi´bior-
ców w Unii Europejskiej. Na konferencji wy-
k∏ady wyg∏osili adwokaci z regionu, z kraju
i zagranicy, m.in. z Ukrainy i Niemiec. Refera-
ty przygotowali te˝ prezes ¸ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej SA Andrzej OÊniecki
oraz dr Bogdan Mazurek z ¸ódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego SA.

Przedmiotem wystàpieƒ referentów by∏y
m.in. obrona przed czynami nieuczciwej kon-
kurencji w prawie polskim i unijnym, specjali-
styczne strefy ekonomiczne, które stwarzajà
szans´ inwestorom oraz pomoc finansowa dla
polskich przedsi´biorców z funduszy unijnych.

Rozwa˝ania wyst´pujàcych zwieƒczy∏ opty-
mistyczny wniosek, ˝e warto podjàç próby
wkroczenia na rynki unijne, gdy˝ prawo w wy-
starczajàcy sposób zabezpiecza polskich przed-

Negocjacje z NFZ.



Województwo ∏ódzkie zajmuje niechlubne
pierwsze miejsce pod wzgl´dem liczby zgonów
z powodu: chorób uk∏adu krà˝enia, nowotwo-
rów, urazów i zatruç wg zewn´trznych przyczyn
zgonów, zaburzeƒ psychicznych i zaburzeƒ za-
chowania, chorób uk∏adu nerwowego i narzà-
dów zmys∏ów, chorób uk∏adu oddechowego i tra-
wiennego. We wszystkich wymienionych przy-
padkach wspó∏czynniki zgonów dla wojewódz-
twa (liczba zgonów na 100 tys. ludnoÊci) sà zde-
cydowanie wy˝sze ni˝ wspó∏czynniki dla Polski. 

Nadszed∏ czas na podj´cie zdecydowanych
dzia∏aƒ przez w∏adze centralne. Zarzàd Woje-
wództwa ¸ódzkiego nie oczekuje, i˝ któremuÊ
z województw zostanà zabrane Êrodki finanso-
we. W bud˝ecie centrali NFZ pojawi∏a si´ nad-
wy˝ka finansowa. Zgodnie z zapewnieniami za-
równo ministra zdrowia, jak i prezesa NFZ,
mia∏a ona trafiç do ubo˝szych, najbardziej po-
trzebujàcych regionów, w tym do województwa
∏ódzkiego. 

Domagamy si´ pilnego wyrównania stawki
dla mieszkaƒców naszego regionu, tak aby po-
dobne sytuacje nie wydarzy∏y si´ w przysz∏oÊci.
Dalsza bezczynnoÊç w∏adz centralnych dopro-
wadzi byç mo˝e do jeszcze wi´kszych zagro˝eƒ
i tragedii ludzkich.

Zarzàd Województwa ¸ódzkiego

(Pismo tej treÊci zosta∏o wys∏ane do premiera,
marsza∏ka Sejmu, ministra zdrowia, prezesa
NFZ, starostów województwa ∏ódzkiego)

Zarzàd Województwa ¸ódzkiego wyra˝a
ogromne zaniepokojenie sytuacjà w zwiàzku
z nieprawid∏owoÊciami stwierdzonymi na od-
dziale dializ Samodzielnego Publicznego Zak∏a-
du Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im.
dr. A. Troczewskiego w Kutnie.

Dramat, jaki prze˝ywali pacjenci nie powi-
nien mieç miejsca. Ta sytuacja jest pierwszym
tak powa˝nym odzwierciedleniem tragicznego
stanu, w jakim ju˝ od d∏u˝szego czasu znajduje
si´ s∏u˝ba zdrowia regionu ∏ódzkiego. Ka˝da in-
terwencja lekarska w warunkach tak znacznego
ograniczenia Êrodków finansowych (utrudniony
dost´p do odpowiednich leków, materia∏ów me-
dycznych, sprz´tu medycznego i badaƒ diagno-
stycznych) mo˝e stanowiç zagro˝enie bezpie-
czeƒstwa zdrowotnego pacjentów. 

Zarówno Zarzàd Województwa ¸ódzkiego,
jak i wojewoda ∏ódzki oraz dyrektor ¸ódzkie-
go Oddzia∏u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia wielokrotnie zwracali si´
z proÊbà o zmian´ finansowania s∏u˝by zdro-
wia naszego regionu. Pisma systematycznie
kierowane do ministra zdrowia oraz prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia nie przynio-
s∏y ˝adnych efektów.

Ju˝ w styczniu Zarzàd Województwa ¸ódz-
kiego informowa∏ central´ Narodowego Fundu-
szu Zdrowia o koniecznoÊci zwi´kszenia Êwiad-
czeƒ, wynikajàcych z realizacji programu lecze-
nia erytropoetynà pacjentów dializowanych.
Niestety, decyzje zmieniajàce poziom  kontrak-

towania tego rodzaju procedur nie zosta∏y pod-
j´te.

Kolejnym wa˝nym tematem majàcym
ogromny negatywny wp∏yw na sytuacj´ jedno-
stek ochrony zdrowia sà zaj´cia komornicze,
uniemo˝liwiajàce codziennà dzia∏alnoÊç wielu
placówek. Zarzàd Województwa ¸ódzkiego
skierowa∏ pisma w sprawie zaj´ç komorniczych
do  pos∏ów regionu ∏ódzkiego, w których wno-
szono o podj´cie inicjatywy ustawodawczej
zmierzajàcej do zawieszenia egzekucji komorni-
czych wobec zak∏adów opieki zdrowotnej. Do
chwili obecnej sytuacja nie uleg∏a zmianie.

To, co wydarzy∏o si´ w szpitalu w Kutnie mo-
˝e wydarzyç si´ równie˝ w innych placówkach
naszego regionu. Winà nie mo˝na jedynie obar-
czaç osób zarzàdzajàcych. Dyrektorzy szpitali
zostali „postawieni pod Êcianà” i nie majà ju˝
Êrodków na leczenie  pacjentów. 

Mieszkaƒcy województwa ∏ódzkiego, którzy
w momencie zachorowania wymagajà inter-
wencji medycznej, powinni jà uzyskaç na jak
najwy˝szym poziomie i nie nale˝y traktowaç
ich jako pacjentów innej, gorszej kategorii tylko
dlatego, ˝e mieszkajà w województwie ∏ódz-
kim. Mieszkaƒcy naszego regionu majà takie
samo prawo do leczenia, jak mieszkaƒcy innych
województw.

Dalsza bezczynnoÊç w∏adz spowoduje, i˝
o zagro˝eniu zdrowia, a nawet ˝ycia mieszkaƒ-
ców województwa ∏ódzkiego b´dziemy s∏yszeç
coraz cz´Êciej. 
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Stanowisko Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego
w sprawie sytuacji s∏u˝by zdrowia regionu ∏ódzkiego

W szpitalu rejonowym w Kutnie.



Konkurs o Laur Edukacji Samorzàdowej pro-
muje wszelkiego rodzaju dzia∏ania na rzecz
wzrostu poziomu wykszta∏cenia kadr admini-
stracji lokalnej, zatrudnianie ludzi wykszta∏-
conych, wspieranie podejmowania przez
urz´dników studiów podyplomowych oraz
udzia∏u w szkoleniach. 

– W obecnych czasach podnoszenie pozio-
mu profesjonalizmu pracowników samorzàdów
terytorialnych jest wyznacznikiem dobrego
dzia∏ania na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci – mówi
Jacek Zatorski, starosta be∏chatowski.

W 2003 roku be∏chatowskie starostwo na
szkolenia pracowników wyda∏o ponad 134 ty-
siàce z∏otych. W 2003 jego pracownicy dbyli
542 osobodni szkoleniowych. 3 osoby studio-
wa∏y na studiach licencjackich, 4 pracowników
odbywa∏o studia magisterskie, 4 pracowników
by∏o na studiach podyplomowych. 

W sk∏ad kapitu∏y konkursu weszli: Jerzy Re-
gulski, prezes FRDL, Miros∏awa Posern-Zieliƒ-
ska, zast´pca dyrektora Zwiàzku Miast Pol-
skich, Barbara Imio∏czyk, prezes Zarzàdu
FRDL, Grzegorz Nowakowski, przewodniczà-
cy Kolegium Dyrektorów OÊrodków Regional-
nych FRDL, W∏odzimierz Puzyna, rektor Wy˝-
szej Szko∏y Administracji Publicznej w Szczeci-
nie, Miros∏aw Stec, przewodniczàcy Rady S∏u˝-
by Cywilnej, Edward Trojanowski ze Zwiàzku
Gmin Wiejskich RP oraz Ludwik W´grzyn,
przewodniczàcy Zwiàzku Powiatów Polskich. 

Gala rozdania nagród w Galerii Porczyƒ-
skich w Warszawie zbieg∏a si´ z uroczystoÊcià
jubileuszu 15-lecia Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej. 

– Fundacja jest ˝ywym dowodem, ˝e w ciàgu
15 lat w Polsce nie wszystko posz∏o êle, a wiele
nam si´ uda∏o – powiedzia∏ Tadeusz Mazowiec-
ki podczas jubileuszu. – Fundacja powstawa∏a
w tym samym czasie co mój rzàd, a obecny szef
fundacji, Jerzy Regulski, by∏ pe∏nomocnikiem
rzàdu ds. reformy samorzàdowej. Reforma sa-
morzàdowa nale˝y do najwi´kszych osiàgni´ç
III RP – doda∏ Tadeusz Mazowiecki. 

Anna Szymanek-Jóêwin
wsp. M.B.
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LAURY DLA NAJLEPSZYCH
29 wrzeÊnia 2004 r. w gmachu Wy˝szej Szko-

∏y Administracji Publicznej w ¸odzi wr´czono
nagrody laureatom konkursu na najbardziej

przyjazny urzàd administracji samorzàdowej
województwa ∏ódzkiego. Zwyci´zców uhonoro-
wa∏ statuetkami marsza∏ek województwa Stani-
s∏aw Witaszczyk.

W kategorii „ma∏y urzàd”do koƒcowego eta-
pu zakwalifikowa∏y si´ Urz´dy Gmin w Paj´cz-
nie i Rzeczycy oraz Urzàd Miasta i Gminy
w Strykowie. Nagrod´ w tej kategorii otrzyma∏
Urzàd Gminy w Rzeczycy. W kategorii „du˝y
urzàd” nagrod´ przyznano ex aequo Urz´dowi
Miasta w Be∏chatowie oraz Urz´dowi Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody nie przy-
znano w kategorii „Êredni urzàd”. W sk∏ad ka-
pitu∏y konkursowej weszli: Tomasz Mordel –
przewodniczàcy kapitu∏y konkursu, Pawe∏
Chmielecki – s´dzia Wojewódzkiego Sàdu Ad-
ministracyjnego, Ryszard Krawczyk – prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Krzysztof
Lipiƒski – przewodniczàcy zarzàdu Zwiàzku
Gmin Regionu ¸ódzkiego, Zygmunt Markie-
wicz – prezes Samorzàdowego Kolegium Od-
wo∏awczego, Marek Makowski – przedstawiciel
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego, Dorota
Tkacz – przedstawiciel szefa S∏u˝by Cywilnej,
Stanis∏aw Woêniakowski – dyrektor generalny
¸ódzkiego Urz´du Wojewódzkiego. 

W uzasadnieniu werdyktu kapitu∏a podkre-
Êla∏a dobrà organizacj´ pracy urz´dów. Podsta-
wowym jednak wyznacznikiem by∏o przyjazne
podejÊcie urz´dników do petenta – co stanowi∏o
nadrz´dnà ide´ plebiscytu.

– Tytu∏ cieszy, tym bardziej ˝e mam Êwiado-
moÊç, i˝ oceniali nas audytorzy, którzy w ciàgu
roku oceniajà setki urz´dów w Polsce, a kapitu-
∏´ konkursowà tworzy∏o gremium profesjonali-
stów – mówi Marek Chrzanowski prezydent
Be∏chatowa. 

– Nasz urzàd jest znakomicie dostosowany
do potrzeb osób niepe∏nosprawnych, jest tu

odpowiedni punkt informacyjny i infodesk.
Osoby niepe∏nosprawne sà obs∏ugiwane przez
urz´dników schodzàcych do nich na parter. Po-

nadto urz´dnicy, na telefonicznà proÊb ,́ je˝d˝à
do domów osób starszych, przewlekle chorych
i na miejscu za∏atwiajà sprawy urz´dowe –
dodaje prezydent. 

W 2004 r. na zlecenie urz´du przeprowadzo-
na zosta∏a przez firm´ zewn´trznà w be∏chatow-
skim magistracie ocena jakoÊci i obs∏ugi miesz-
kaƒców. 

***
Po raz drugi Starostwo Powiatowe w Be∏cha-

towie zdoby∏o Srebrny Laur Edukacji Samorzà-
dowej w kategorii starostw. Nagrod´ odebra∏
Jacek Zatorski, starosta be∏chatowski, podczas
jubileuszu 15-lecia Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, która by∏a organizatorem kon-
kursu. Patronat nad imprezà obj´li prezydent
RP Aleksander KwaÊniewski i redakcja „Rzecz-
pospolitej”. 

Do konkursu zg∏oszonych zosta∏o 230 urz´-
dów administracji samorzàdowej z ca∏ej Pol-
ski. Rywalizowa∏y one w pi´ciu kategoriach.

Laureaci konkursu na najbardziej przyjazny urzàd administracji samorzàdowej województwa ∏ódzkiego.

UroczystoÊç w Warszawie



To, co wydarzy∏o si´ w Ujeêdzie mo˝na
by∏oby podsumowaç krótko: w jednoÊci
si∏a. Ujazd jest bowiem jedynà w Polsce
gminà, w której sami przedsi´biorcy zrze-
szyli si´ w Regionalnà Izb´ Gospodarczà.
Jak do tego dosz∏o? Mówià, ˝e zwyczaj-
nie, po prostu szuka-
li pomocy, a w poje-
dynk´ by∏oby im
dzia∏aç trudniej.

Najpierw za∏o˝yli
Spo∏eczny Komitet
Obrony Dóbr Skar-
bu Paƒstwa. To te˝
wydaje si´ doÊç nie-
wiarygodne w dobie
prywatyzacji wszyst-
kiego, co tylko da si´
prywatyzowaç, prze-
kszta∏cania resztek
dóbr publicznych
w dobra prywatne.
Ale oni, mieszkaƒcy
Ujazdu, zorganizo-
wali si´ po to, aby
stanàç w obronie
mienia publicznego,
aby przedmiotem
zwyczajnego handlu
nie sta∏o si´ coÊ, co
w przesz∏oÊci otrzy-
ma∏a ca∏a spo∏ecz-
noÊç gminy. 

Chodzi mianowi-
cie o pa∏ac i park,
które potomkowie znakomitego polskie-
go rodu Ostrowskich przekazali spo∏ecz-
noÊci ujazdowskiej. Podobnie zresztà jak
wiele innych dóbr, które ta rodzina prze-
kaza∏a skarbowi paƒstwa. Wiadomo, ˝e
powojenna w∏adza takich darowizn nie
obdarza∏a szacunkiem. U˝ytkownicy pa-
∏acu zmieniali si ,́ ale ostatnimi byli har-
cerze. W niczym to nie pomog∏o pa∏aco-
wi, systematycznie doprowadzano do za-
niedbaƒ i dewastacji. Ni stàd ni zowàd
harcerze sprzedali ca∏y obiekt pa∏acowo-
-parkowy, choç przecie˝ byli tylko jego
u˝ytkownikami (o czym wiedzia∏a miej-
scowa ludnoÊç). Dokonano tego bez
udzia∏u w∏adz lokalnych i ponoç bez wie-
dzy skarbu paƒstwa!

Mieszkaƒcy Ujazdu, którzy w jakimÊ
stopniu czuli si´ odpowiedzialni za stan
pa∏acu, choç nie mieli mo˝liwoÊci oddzia-
∏ywania, czuli si´ tym faktem poruszeni
i ura˝eni. Uwa˝ali, ˝e konserwator zabyt-
ków (od 1967 roku ujazdowski pa∏ac
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znajduje si´ w krajowym rejestrze zabyt-
ków) trzyma piecz´ nad tym XVII-wiecz-
nym zabytkiem. Tymczasem nie wpisa∏ on
go do ksi´gi wieczystej, gdy˝ pewnie ina-
czej potoczy∏yby si´ dzieje tej wspania∏ej
budowli. Wszak dziedzictwo kulturalne

i historyczne, które jest pamiàtkà prze-
sz∏oÊci dla przysz∏oÊci, nie mo˝e byç
przedmiotem zwyczajnego handlu, jak
s∏usznie uwa˝ajà cz∏onkowie spo∏ecznego
komitetu. 

Do fatalnej dewastacji murów pa∏acu
wskutek zaniedbania dosz∏o pami´tnej,
mroênej zimy 2000/2001. W rurach pozo-
stawiono wod ,́ pop´ka∏y Êciany… Wów-
czas z ca∏ym impetem cz∏onkowie komite-
tu rozpocz´li starania o przywrócenie pa-
∏acu spo∏eczeƒstwu Ujazdu. Batalia oka-
za∏a si´ zwyci´ska. Sàd wyda∏ wyrok
o wykreÊleniu dotychczasowych nabyw-
ców i wpisaniu na list´ w∏aÊciciela obiek-
tu pa∏acowo-parkowego w Ujeêdzie skar-
bu paƒstwa.

To zwyci´stwo utwierdzi∏o cz∏onków
spo∏ecznego komitetu w tym, ˝e warto
wyst´powaç w obronie s∏usznych racji, ˝e
warto si´ organizowaç, gdy˝ w pojedynk´
nie osiàgn´liby tego celu. Wspólna spra-
wa – pa∏ac – otworzy∏a im szeroko oczy

na mo˝liwoÊci szerszej wspó∏pracy w∏a-
Êcicieli firm. Wszystko zbieg∏o si´ akurat
w czasie z wejÊciem Polski do unii,
w czym upatrywano szans´ na przyÊpie-
szenie rozwoju w∏asnych przedsi´biorstw
i szans´ dla rozwoju gminy.

– Nagle uÊwiado-
miliÊmy sobie, ˝e na
terenie gminy jest nas
oko∏o 300 przedsi´-
biorców i ˝e si´ nie
znamy. Wi´kszoÊç
tych, do których do-
tarliÊmy, by∏a zdania,
˝e warto si´ zorgani-
zowaç, wi´c to uczy-
niliÊmy – opowiada
El˝bieta Reszke, ho-
norowa prezes Izby
w Ujeêdzie, niegdyÊ
radna w dawnym wo-
jewództwie piotrkow-
skim.

Z pomocà przed-
si´biorcom z Ujazdu
poÊpieszyli przedsta-
wiciele piotrkowskiej
Izby Gospodarczej.
Wszelkà mo˝liwà po-
moc zadeklarowa∏ te˝
wójt gminy W∏odzi-
mierz Goêdzik, twier-
dzàc, ˝e w pr´˝noÊci
Izby upatruje interes
dla gminy. Przedsi´-

biorcy mogà bowiem pomóc wójtowi
w sprawnym zarzàdzaniu gminà. W∏aÊnie
szykuje dla nich pomieszczenia w Domu
Kultury w Niewiadowie.

Do ujazdowskiej Izby przyst´pujà
przedsi´biorcy z Tomaszowa, Koluszek
i okolicznych gmin. W zarzàdzie Izby sà
osoby o ró˝nych zawodach, w∏aÊciciele
firm przeró˝nych bran˝. Ich wspólnym
celem jest reprezentowanie interesów
przedsi´biorców wobec w∏adz samorzà-
dowych. Chcà byç nie tylko cia∏em opi-
niotwórczym, ale równie˝ aktywnie
uczestniczyç w rozwoju infrastruktury lo-
kalnej, staç si´ centrum informacji gospo-
darczej. Liczà te˝ na to, ˝e przystàpienie
do Wojewódzkiego Porozumienia Izb
Gospodarczych w ¸odzi u∏atwi im dost´p
do informacji, pomo˝e w zdobywaniu do-
Êwiadczenia, które wykorzystajà dla roz-
woju w∏asnych firm i rozwoju spo∏eczno-
Êci lokalnej.

Anna Orzechowska 

Przedsi´biorcy, zrzeszajcie si´!

Do ujazdowskiej Izby przyst´pujà przedsi´biorcy z Tomaszowa, Koluszek i okolicznych gmin.
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Dopiero rozpocz´∏a si´ budowa auto-
strady A2 w naszym województwie, a ju˝
rozgorza∏ spór o przebieg A1. Miejmy
jednak nadziej ,́ ˝e Warszawa nam jej nie
zabierze i ˝e zgodnie z unijnym planem
transeuropejskich sieci transportowych,

autostrada pó∏noc-po∏udnie powstanie
w województwie ∏ódzkim w latach 2006-
-2008 zgodnie z rzàdowym programem.

Nie oznacza to jednak, ˝e nie mamy lo-
kalnych sporów. Nie o tras ,́ ale o terminy
budowy autostrady A2. Mieszkaƒcy re-
gionu le˝àcego na pograniczu powiatów

kolskiego i podd´bickiego chcieliby jak
najszybszego rozpocz´cia budowy du˝ego
w´z∏a drogowego w Dàbiu (powiat Ko∏o),
co nie bardzo odpowiada GDDKiA ze
wzgl´du na rzekomo ma∏y ruch drogowy
w tej okolicy. W∏adze wojewódzkie i po-

wiatowe liczà z kolei, ˝e dzi´ki A2 tak˝e
droga wojewódzka nr 473 ¸ask-Szadek-
Uniejów-Dàbie-Ko∏o przyczyni si´ do roz-
woju tej cz´Êci regionu.

Na razie jednak nie przewiduje si´ tam
wi´kszych inwestycji drogowych.

Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu woje-

Po drodze do post´pu

Przekwalifikujà rolników

wództwa ∏ódzkiego, przekonuje, ˝e
spoÊród 177 gmin w naszym regionie,
Zadzim w powiecie podd´bickim nale˝y
do wyró˝niajàcych si´ pod wzgl´dem
dba∏oÊci o stan i rozbudow´ dróg wiej-
skich. I choç proboszcz ks. Krzysztof
Pietryga, Êwi´càc nowà drog´ w Wierz-
chach dodaje, ˝e „ostatecznym celem na-
szych wszystkich dróg jest Pan Bóg”,
w Zadzimiu, Zygrach, Wierzchach i Ma-
∏yniu wiedzà, ˝e bez nowych dróg nie ma
mowy o rozwoju cywilizacyjnym. 

Gmina Zadzim le˝y na nieurodzajnych
terenach pó∏nocno-zachodniej cz´Êci wo-
jewództwa, nie ma dost´pu do zbiornika
Jeziorsko i jedynie rzeczka Pisia przycià-
ga amatorów dzia∏ek z ¸odzi. Wójt gmi-
ny W∏odzimierz Owczarek doskonale
zna teren i potrzeby mieszkaƒców. 

– Wielkiego rolnictwa to tu nigdy nie
b´dzie. Ale to, co dzieje si´ w naszej gmi-
nie, jest potwierdzeniem teorii zawartej
w strategii rozwoju regionu. Mianowicie,
rozwija si´ agroturystyka i niewielka
produkcja na rzecz przyjezdnych oraz
drobne us∏ugi. KtoÊ sprzeda∏ teren pod
dzia∏k´ w Ralewicach, Bogucicach, Je˝e-
wie, Grabinie czy Ma∏yniu, a teraz pro-
dukuje ˝ywnoÊç dla tych, którzy tam
przyje˝d˝ajà lub osiedlajà si´ na sta∏e.
Nikt nie sprzedaje do sklepu. Gospodar-
stwa majà charakter ekologiczny i w ten
sposób sà samowystarczalne – mówi
wójt W∏odzimierz Owczarek.

Droga wojewódzka ¸ask-Ko∏o, prze-
biegajàca przez gmin´ Zadzim, stanie si´
wkrótce trasà dojazdowà do autostrady
A2. To jest po∏àczenie, z którym wszyscy
tu wià˝à du˝e nadzieje – zarówno staro-
sta powiatu podd´bickiego Ryszard Ryt-
ter, jak i przewodniczàcy rady gminy Za-
dzim Wies∏aw Twardowski potwierdzajà
s∏owa wójta, ˝e potrzebne jest takie okno
na Êwiat. Bo z normalnych zdobyczy cy-
wilizacyjnych majà ju˝ wszystko: wodo-
ciàgi – 100 proc. gospodarstw, telefony –
kto chcia∏, ten ma, oczyszczalnie Êcieków
sà we wszystkich szko∏ach, kanalizacja
jest tam, gdzie sà du˝e skupiska ludno-
Êci. 

Tylko te drogi… W ciàgu roku nowe
powsta∏y m.in. w Bàkach (z funduszu
SAPARD), Stefanowie, Zygrach, Zadzi-
miu, Grabinie i Sk´cznie (ze Êrodków sa-
morzàdu gminy i samorzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego). W planach jest budowa
dalszych odcinków dróg, po których ∏a-
twiej b´dzie dojechaç w nag∏ych wypad-
kach karetce czy stra˝akom. Ale nie cho-
dzi przecie˝ o „wypadki nadzwyczajne”,
ale o normalne ˝ycie, o post´p w gminie
– mówià mieszkaƒcy. 

(w.m.)

Z myÊlà o osobach odchodzàcych z rol-
nictwa Zwiàzek Gmin Regionu Kutnow-
skiego b´dzie wspó∏pracowa∏ z ASM –
Centrum Badaƒ i Analiz Rynku Sp. z o.o.
w zakresie realizacji w regionie kutnow-
skim „Kompleksowego programu wspar-
cia dla osób odchodzàcych z rolnictwa
Rol-End”. – Rolà Zwiàzku Gmin b´dzie
pomoc organizacyjna przy prowadzeniu
akcji „Rolbus”, prowadzenie akcji infor-
macyjnej, doradztwa zawodowego. Chce-
my dotrzeç z ofertà szkoleniowà i kon-
kretnymi propozycjami pracy do wszyst-
kich  mieszkaƒców obszarów wiejskich
obj´tych projektem w powiatach kutnow-
skim i ∏´czyckim – mówi Barbara Her-
man, koordynator do spraw kontaktów
z samorzàdami w Zwiàzku Gmin Regio-
nu Kutnowskiego.

W ramach akcji „Rolbus” uruchomio-
ny zostanie specjalny autobus, w którym

Otwarcie nowej drogi w Wierzchach.

specjaliÊci b´dà udzielaç rolnikom porad
na temat mo˝liwoÊci przekwalifikowania
osób odchodzàcych z rolnictwa.

Program „Rol - End” b´dzie realizowa-
ny w ramach Priorytetu II Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego – „Wzmocnienie rozwoju za-
sobów ludzkich w regionach”, którego za-
daniem jest stworzenie warunków dla roz-
woju zasobów ludzkich na  poziomie lo-
kalnym i regionalnym. Dzia∏ania realizo-
wane w ramach priorytetu b´dà koncen-
trowaç si´ zw∏aszcza na obszarach zagro-
˝onych marginalizacjà, takich jak obszary
wiejskie. Celów projektu jest zwi´kszenie
mobilnoÊci zawodowej mieszkaƒców  wsi
oraz wzrost udzia∏u m∏odzie˝y z obszarów
wiejskich w ogólnej liczbie uczniów szkó∏
ponadgimnazjalnych i studentów.

Wojciech Petera



brak popularnoÊci w ¸´czycy artysta z pewno-
Êcià narzekaç nie mo˝e. Prawie 20 lat uczy∏
w ∏´czyckich szko∏ach plastyki, wielokrotnie
pokazywa∏  prace w ∏´czyckim muzeum i Do-
mu Kultury, na sta∏e wiszà one w urz´dzie mia-
sta i wielu ∏´czyckich mieszkaniach. 

Benefis by∏ drugim spotkaniem z cyklu
„OsobowoÊci”. Imprez´ uÊwietni∏y wyst´py
uczniów, modelki, na fortepianie akompanio-
wa∏a Ma∏gorzata Tejchman, a ca∏oÊç poprowa-
dzi∏a Olga Kurowska. Na koniec by∏y ˝ycze-
nia, wielki tort, no i oczywiÊcie wystawa  prac:
puentylistycznych pejza˝y, budowanych Êwie-
tlistymi plamami barwnymi martwych natur
i kilku portretów. W obrazach widaç swoisty
dialog artysty z historià sztuki, inspiracje kubi-
zmem, impresjonizmem, koloryzmem, poszu-
kiwania warsztatowe. 

Monika Nowakowska 

Jubileusz 50-lecia edukacji artystycznej po-
∏àczony z 64. urodzinami wybitnego ∏´czyckie-
go artysty Stanis∏awa Staniewskiego, odby∏ si´
1 paêdziernika w Domu Kultury w ¸´czycy.
Spotkanie, na które przyby∏y t∏umy ∏´czycan,
przebiega∏o w prawdziwie rodzinnej atmosfe-
rze. Artysta wspomina∏ lata nauki w Szkole
Technik Plastycznych w ¸odzi i w Akademii
Sztuk Pi´knych w Krakowie, gdzie w 1966 ro-
ku obroni∏ dyplom pod kierunkiem profesor
Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Opowiada∏ aneg-
doty o plenerach, podró˝ach artystycznych,
s∏ynnej, tej samej od 28 lat, pracowni na ∏´czyc-
kiej Starówce, fascynacji literaturà i historià
sztuki, a nawet o sukcesach… sportowych.
Swojà twórczoÊç skwitowa∏: „Nikomu nie po-
wiem, co myÊl´ o swoich  obrazach. Wystawia-
∏em je 53 razy, skradziono tylko dwa. Dla uzy-
skania s∏awy to stanowczo za ma∏o…”. Na
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Prawdziwa osobowoÊç

Âwinice Warckie sà jedynà miejscowoÊcià
w Polsce, gdzie przez jeden dzieƒ w roku rzàdzi
kartoflany król. Zgodnie z kilkunastoletnià
tradycjà, dzieƒ ten przypada pod koniec wrze-
Ênia. W tym roku kartoflane ber∏o dzier˝y∏
w d∏oni  Karol Sobczyƒski z Bielaw, a w pano-
waniu pomaga∏a mu Aleksandra Kosiorek ze
Âwinic Warckich. Para królewska z towarzy-
szeniem miejscowej stra˝ackiej orkiestry d´tej
oraz kapeli i zespo∏u ludowego wjecha∏a na sta-
dion w Âwinicach, gdzie odbywa∏y si´ g∏ówne
uroczystoÊci powiatowe Dnia Ziemniaka.  

Na goÊci czeka∏o wiele atrakcji, poczynajàc
od wyst´pów muzycznych zespo∏ów ludowych,
a na degustacji ziemniaczanych potraw koƒ-
czàc. Smakosze mogli delektowaç si´ zupà
ziemniaczanà, podawanymi na kilka sposobów

Tegoroczna Polagra-Food pod wieloma
wzgl´dami ró˝ni∏a si´ od ubieg∏orocznej,
przede wszystkim rozmiarem. Uczestniczy∏o
w niej o 30 proc. wi´cej wystawców, bo ponad
1500 firm z ca∏ego Êwiata, oferujàcych produk-
ty ˝ywnoÊciowe i urzàdzenia do przetwórstwa
spo˝ywczego. Coraz wi´cej polskich przedsi´-
biorców przekonuje si ,́ ˝e warto uczestniczyç
w tym mi´dzynarodowym oknie wystawowym,
˝e owszem, okreÊlony towar trzeba najpierw
wyprodukowaç, ale przede wszystkim myÊleç
o jego sprzeda˝y.

Poznaƒskie targi ilustrowa∏y gotowoÊç pol-
skiego przetwórstwa rolnego do uczestnictwa
w Êwiatowym rynku. Zdecydowanie poprawi∏
si´ ich wizerunek, wyraêne sà pozytywne na-
st´pstwa wykorzystania Êrodków z funduszu
SAPARD. W budow´ i zakup nowych techno-
logii zainwestowano 1,7 mld z∏ Êrodków euro-
pejskich. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e dziÊ
plasujemy si´ w czo∏ówce Êwiatowego prze-
twórstwa, jeÊli chodzi o wyposa˝enie zak∏a-
dów. U progu XXI wieku 45 zak∏adów posia-
da∏o certyfikaty dopuszczajàce do uczestnic-
twa w europejskim i Êwiatowym rynku. DziÊ
ma je ju˝ 1700 firm. W ciàgu trzech miesi´cy
od wejÊcia do unii polski eksport zwi´kszy∏ si´
o 43 proc., natomiast do paƒstw unii o 70 proc.

Po raz pierwszy przyznano w Poznaniu zna-
ki „Poznaj dobrà ˝ywnoÊç”, przyznawane kon-
kretnym produktom, spe∏niajàcym wysokie
normy zdrowotne w ramach europejskiego pro-
gramu, noszàcego to samo has∏o. Znakiem tym
wyró˝niono 170 produktów z 42 firm.

Od siedmiu lat podczas targów w Poznaniu
rozstrzygany jest konkurs „Polski producent
˝ywnoÊci”, któremu patronuje Stowarzysze-
nie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zg∏asza-
ne produkty poddawane sà wnikliwej ocenie,
najpierw przez kapitu∏y w poszczególnych
województwach, a nast´pnie w Poznaniu.
W tym roku do konkursu zg∏osi∏o si´ 190 firm
z ca∏ej Polski (15 województw). Kapitu∏a kon-
kursu wybra∏a produkty z 22 firm, wr´czano
puchary i dyplomy. Rozstrzygni´ciu konkursu
towarzyszy∏a wystawa nagrodzonych produk-
tów.

Z województwa ∏ódzkiego nagrody otrzy-
ma∏y: Zak∏ad Przetwórstwa Mi´snego „Grot”
ze Starowej Góry (za szynk´ staropolskà),
spó∏dzielnie mleczarskie – w Pabianicach (za
twaro˝ek „Tiramisu”) i w Wieluniu (za twaro-
˝ek Êniadaniowy). W∏aÊciciele zak∏adu w Sta-
rowej Górze – Ma∏gorzata i Józef Grotowie
przywieêli z Poznania jeszcze jednà nagrod´
w konkursie „Polski producent ˝ywnoÊci” – za
naj∏adniejsze stoisko. Gratulujemy.

Anna Orzechowska 

Nasze sukcesy 
w Poznaniu

Bulwy zaprawione folklorem
plackami ziemniaczanymi, sa∏atkà  ziemniacza-
nà. Niespodziank´ w postaci loterii fantowej
przygotowali te˝ stra˝acy. Mo˝na by∏o wygraç
owoce, marynaty, dorodnego królika, koguta,
a tak˝e g´Ê i koz∏a.  

Odby∏y si´ liczne kartoflane konkursy. Kon-
kurs na osobliwego w kszta∏cie ziemniaka wy-
gra∏ Miros∏aw Andrzejczak, a autorem najcie-
kawszej rzeêby w ziemniakach surowych by∏
Daniel Gdaƒski. Tytu∏ ziemniaka 2004 roku
zdoby∏a bulwa wyhodowana przez Barbar´
Durce z Wyganowa. Ziemniak odmiany Denar
wa˝y∏ 0,96 kilograma. Jego s∏awa nie trwa∏a
jednak d∏ugo – nast´pnego dnia ,,zginà∏” w zu-
pie ugotowanej przez kucharki w Êwinickim
przedszkolu. 

Wojciech Petera



dzieci i m∏odzie˝. Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w ¸odzi otrzyma∏o zg∏oszenia
udzia∏u w akcji 200 tysi´cy wolontariuszy. Za-
kupiono 480 tys. worków i 250 tys. r´kawic.
Sprzàtane by∏y parki, ulice, okolice szkó∏, a tak-
˝e lasy i parki krajobrazowe.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Be∏-
chatowie oraz pracownicy jednostek powiato-
wych 24 wrzeÊnia po zakoƒczeniu pracy uczest-

niczyli w akcji „Sprzàtanie Êwiata samorzàdow-
ców”. W akcji bra∏o udzia∏ oko∏o 250 osób.

Samorzàdowcy podzieleni na trzy grupy zbie-
rali Êmieci w przydro˝nych rowach i lasach po-
wiatu be∏chatowskiego. Zebrali oko∏o 150 wor-
ków Êmieci, ka˝dy po 120 litrów. 

Przez ca∏y tydzieƒ w akcji „Sprzàtanie Êwiata”
uczestniczy∏a m∏odzie˝ z terenu powiatu. Wed∏ug
obliczeƒ Regionalnego Centrum Edukacji Eko-
logicznej – Gospodarstwa Pomocniczego Staro-
stwa Powiatowego w Be∏chatowie, w akcji wzi´-
∏o udzia∏ ok. 23 tysi´cy osób. Zebrano 13 tysi´cy
120-litrowych worków Êmieci. RCEE w tego-

Ju˝ po raz 11. w po∏owie wrzeÊnia w ca∏ej Pol-
sce odbywa∏a si´ akcja „Sprzàtanie Êwiata”. Ha-
s∏em przewodnim tegorocznej edycji by∏o „Eko-
logiczne poprosz´”. Czyli ekologiczne opakowa-
nia i towary, ekologiczne zachowania i postawy,
ekologiczna energia, transport i turystyka, eko-
logiczne prawo. Miejmy odwag´ wymagaç us∏ug
i produktów, wykonywanych z poszanowaniem
Êrodowiska. Koordynatorem akcji w Polsce jest

Fundacja Nasza Ziemia, kierowana przez Mir´
Stanis∏awskà-Meysztowicz. 

„Sprzàtanie Êwiata” to cz´Êç zapoczàtkowa-
nego w Australii mi´dzynarodowego ruchu
„Clean Up the World”. Co roku efektem kam-
panii „Sprzàtanie Êwiata – Polska” sà dziesiàtki
tysi´cy ton zebranych surowców wtórnych
i Êmieci. W ka˝dà akcj´ anga˝uje si´ ponad pó∏-
tora miliona Polaków – samorzàdy, setki organi-
zacji pozarzàdowych i instytucji, tysiàce szkó∏. 

W województwie ∏ódzkim w „Sprzàtanie
Êwiata” w∏àczy∏y si´ niemal wszystkie samorzà-
dy lokalne, szko∏y, organizacje pozarzàdowe,
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Sprzàtanie Êwiata

rocznej akcji rozda∏o 15 tysi´cy jednorazowych
r´kawiczek oraz 20 tysi´cy worków.

Podobnie akcja przebiega∏a na terenie ca∏ego
województwa. Wzorem lat ubieg∏ych w Piotrko-
wie Trybunalskim „Sprzàtanie Êwiata” koordy-
nowa∏ Urzàd Miasta referat ochrony Êrodowi-
ska. W tegorocznej akcji uczestniczy∏o oko∏o.
11000 osób. W roku 2003 w akcji bra∏y udzia∏
10.592 osoby, g∏ównie dzieci oraz m∏odzie˝
szkolna. Miasto zapewni∏o bezp∏atnie dla
uczestników akcji worki i r´kawice. Referat
ochrony Êrodowiska otrzyma∏ worki i r´kawice
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Zebrane odpady odbierane by∏y nieodp∏atnie
przez specjalistyczne firmy, które wywozi∏y
Êmieci na wysypiska. 

Piotrkowski magistrat w zwiàzku z akcjà
„Sprzàtanie Êwiata 2004” og∏osi∏ dla przedszko-
laków konkurs na najciekawszego ekoludka.
Ekoludek musia∏ byç wykonany z surowców
wtórnych (papier, szk∏o, plastik) przez wszystkie
dzieci z grupy. Dla szkó∏ podstawowych referat
ochrony Êrodowiska przygotowa∏ konkurs na
najciekawszà prac´ plastycznà. 

Akcja „Sprzàtanie Êwiata” dostarcza eduka-
torom, samorzàdom oraz wszystkim zaintereso-
wanym konkretnych pomys∏ów i rozwiàzaƒ
w zakresie edukacji ekologicznej i dzia∏aƒ inte-
grujàcych spo∏ecznoÊci. Praktycznym tego skut-
kiem jest istnienie sta∏ej du˝ej grupy Êwiado-
mych uczestników „Sprzàtania Êwiata” , którzy
zwiàzani sà z nià ju˝ od lat. Ka˝da edycja ma
konkretny temat, np. likwidacja dzikich wysy-
pisk, poszanowanie wody czy energii, selektyw-
na zbiórka odpadów.

Dzia∏alnoÊç Fundacji Nasza Ziemia zosta∏a
doceniona i nagrodzona m.in. Z∏otym LiÊciem
ministra Êrodowiska, Europejskà Nagrodà Fun-
dacji Forda, Medalem „Pro publico bono”. 

M.M.

„Sprzàtanie Êwiata” w powiecie be∏chatowskim.
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znane, a jednak nieznane

˚ARNÓW – WSPOMNIENIE
DAWNEJ ÂWIETNOÂCI

Êci grodu. Wje˝d˝ajàc do wsi, widzimy wspania-
∏à, górujàcà nad okolicà, romaƒskà Êwiàtyni´
pod wezwaniem Êwi´tego Miko∏aja. Obecna jej
bry∏a jest doskona∏ym wyrazem artystycznej
harmonijnej myÊli budowniczych kilku epok, ∏à-
czy elementy ró˝nych stylów architektonicz-
nych. 

Dzisiejsze zachodnie rami´ transeptu, czyli
nawy poprzecznej, by∏o niegdyÊ nawà g∏ównà

romaƒskiej Êwiàtyni, wybudowanej z ini-
cjatywy w∏adcy prawdopodobnie w po∏o-
wie XII wieku. Wybudowana z rodzime-
go regularnie obrobionego piaskowca
drobnoziarnistego jest doskona∏ym przy-
k∏adem romaƒskiej architektury sakral-
nej. Szczególnie interesujàca jest dobudo-
wana od zachodu okràg∏a 18,5-metrowa
wie˝a z emporà, s∏u˝àcà podczas nabo-
˝eƒstw jako ksià˝´ca lo˝a. Empora
wsparta jest na dwóch arkadach, sp∏ywa-
jàcych na Êrodkowy filar i przyÊcienne pi-
lastry, których g∏owice zdobià motywy
roÊlinne. Interesujàce sà równie˝ motywy
demoniczne (lew, zajàc, gryf) g∏owic fila-
rów na pi´trze empory. W 1510 roku od
wschodu Êwiàtyni´ wyd∏u˝ono, dobudo-
wujàc gotyckie, przykryte gwiaêdzistym
sklepieniem prezbiterium – obecnie
wschodnie rami´ transeptu. Kolejnej
zmiany dokonano w 1903 roku, kiedy to
od pó∏nocy powsta∏o prezbiterium, a od
po∏udnia nawa g∏ówna. Âwiàtynia pier-
wotnie w∏àczona by∏a w system militarny
grodu. 

Na pó∏noc od koÊcio∏a znajduje si´ dru-
gi element za∏o˝enia obronnego – Êrednio-
wieczne grodzisko – oddzielone niegdyÊ
od wzgórza Êwiàtynnego podgrodziem

z drewnianà zabudowà. Gród okala∏a g∏´boka
fosa. Grodzisko zwane jest wspó∏czeÊnie
Szwedzkà Górà, gdy˝ wed∏ug przekazów histo-
rycznych, ze szczytu król Jan Kazimierz obser-
wowa∏ przebieg bitwy w 1655 roku. Wed∏ug le-
gendy wzgórze – kopiec – usypali mieszkaƒcy
˚arnowa na pamiàtk´ zwyci´stwa nad Szweda-
mi polskiej za∏ogi Jasnej Góry w 1655 roku. 

˚arnów jest kolejnym wa˝nym przystankiem
na szlaku podró˝niczym województwa ∏ódzkie-
go. Bogactwo obiektów krajoznawczych, lasy
obfitujàce w grzyby, bliskoÊç rezerwatów przy-
rody: „Jod∏y Sieleckie” i „Diabla Góra” oraz za-
lew na rzece Wàglance w miejscowoÊci Miedzna
Murowana sprawià, ˝e wyprawa w ten malow-
niczy zakàtek naszego regionu dostarczy wielu
niezapomnianych wra˝eƒ.

Piotr Machlaƒski

Dzisiejszy ˚arnów jest gminnà wsià po∏o˝o-
nà w powiecie opoczyƒskim, w po∏udniowo-
wschodniej cz´Êci naszego województwa.
W wiekach Êrednich by∏ miastem dorównujà-
cym rangà znaczàcym grodom Polski central-
nej. ˚arnów mo˝e si´ poszczyciç wspania∏à hi-
storià i jej reliktami.

Nazw´ swà prawdopodobnie zawdzi´cza ̋ ar-
nom – kamieniom ˝arnowym, wytwarzanym
miejscowo z okolicznego piaskowca,
bàdê, jak inna hipoteza dowodzi, wypa-
lonemu obszarowi puszczaƒskiemu
(zwiàzanemu z gospodarkà ˝arowà). 

W okresie wczesnopiastowskim ˚ar-
nów by∏ siedzibà kasztelanii, która we-
spó∏ z oÊrodkami w Sieradzu, ¸´czycy,
Spicymierzu, Rozprzy, Rudzie, Ma∏o-
goszczu i Skrzynnie tworzy∏a prowincj´
∏´czyckà. W 1239 roku tak zwane kasz-
telanie zapilickie, w tym ˚arnów, zosta∏y
w∏àczone do Ksi´stwa Sandomierskie-
go, a wi´c do Ma∏opolski. W êród∏ach
historycznych ˚arnów po raz pierwszy
pojawia si´ w 1065 roku w tzw. falsyfika-
cie mogileƒskim. Z owego dokumentu
dowiadujemy si´ o przekazaniu przez
Boles∏awa Âmia∏ego pó∏trzeciej grzywny
rocznego dochodu z miejscowego zam-
ku benedyktynom w Mogilnie. Kolejna
wzmianka z 1136 roku poÊwiadcza przy-
nale˝noÊç ˚arnowa do dóbr arcybiskup-
stwa gnieênieƒskiego. W 1191 roku arcy-
biskup Piotr przekaza∏ koÊció∏ grodowy
wraz dochodami i dziesi´cinami z obsza-
ru kasztelanii kolegiacie NMP w Sando-
mierzu. W podziale uposa˝enia mi´dzy
cz∏onków kapitu∏y kolegiackiej ˚arnów
przypad∏ kantorowi sandomierskiemu.
Prawa miejskie magdeburskie otrzyma∏ w 1415
roku z nadania króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y (ode-
brano je z rozkazu cara Aleksandra II 1 czerw-
ca 1869 roku). 

Znaczàcy gród lokalnej administracji paƒ-
stwowej, jakim by∏ ˚arnów, rozwija∏ si´ nad
wyraz dynamicznie. Czynnikami sprzyjajàcymi
by∏y polityka protekcyjna w∏adców, lokalizacja
przy g∏ównym szlaku handlowym ∏àczàcym
Wielkopolsk´ z Rusià, jak równie˝ sàsiedztwo
z Puszczà Âwi´tokrzyskà i Pilickà oraz obsza-
rami rolniczymi. O znaczeniu grodu Êwiadczyç
mo˝e zjazd mo˝now∏adców (3-7 czerwca
1319 r.) pod przewodnictwem prymasa Jani-
s∏awa, zwiàzany z koronacjà na króla Polski
W∏adys∏awa ¸okietka. Jednak kres ÊwietnoÊci
grodu po∏o˝y∏ najazd szwedzki. 16 wrzeÊnia
1655 roku pod ˚arnowem dosz∏o do jednej

z najwi´kszych bitew wojen polsko-szwedzkich
w XVII wieku. Wojska koronne w liczbie dwu-
nastu tysi´cy stan´∏y w szranki z dziewi´cioty-
si´cznà armià Karola X Gustawa, króla Szwe-
cji. Bitwa zakoƒczy∏a si´ druzgocàcà kl´skà
wojsk polskich. Poleg∏o oko∏o 1000 ˝o∏nierzy,
a znacznà cz´Êç ocala∏ych wzi´to do niewoli.
Po bitwie Jan Kazimierz zaczà∏ wycofywaç si´
w kierunku Âlàska. Ostatecznie kryzys miasta

pog∏´bi∏y wojna pó∏nocna oraz epidemie na-
wiedzajàce ˚arnów w XVIII i XIX wieku.

Przebudzenie gospodarcze miasteczka nastà-
pi∏o pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem
Staropolskiego Okr´gu Przemys∏owego,
w sk∏ad którego wchodzi∏y zak∏ady górnicze
z okolic ˚arnowa – obszaru bogatego w surow-
ce mineralne: rudy ˝elaza, piaskowce drobno-
ziarniste i surowce ilaste (gliny). Te ostatnie, wy-
dobywane ju˝ w neolicie do produkcji naczyƒ
glinianych, wspó∏czeÊnie sà podstawowym
komponentem p∏ytek ceramicznych, z produk-
cji których s∏ynà okolice ˚arnowa i Opoczna.
Opoczyƒskie p∏ytki ceramiczne sà doskona∏à
wizytówkà gospodarczà regionu.

Odwiedzajàcy ˚arnów turyÊci z pewnoÊcià
nie poczujà si´ rozczarowani. Wcià˝ panuje tam
specyficzny klimat, mówiàcy o dawnej Êwietno-
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sport

Za niespe∏na trzy miesiàce minie pi´ç lat
od Êmierci Jerzego Potza, najwybitniejszego
∏ódzkiego hokeisty w historii, jednego z pi´-
ciu polskich sportowców, którzy wystàpili
na czterech olimpiadach. We Wszystkich
Âwi´tych przedstawiciele Ko∏a Seniora ¸KS
zatknà tradycyjnie klubowà choràgiewk´ na
grobie Jurka, na cmentarzu przy ul. Ogro-
dowej. Mo˝e znicze zapalà te˝ kibice, któ-
rym dostarcza∏ tak wielu wzruszeƒ. Prze∏om
paêdziernika i listopada jest czasem reflek-
sji. Rzadko tak d∏uga kariera zdarza si´
w tak krótkim ˝yciu. Potz nie do˝y∏ czter-
dziestych siódmych urodzin. Zabrak∏o mu
czterech dni. D∏ugo ten silny m´˝czyzna,
którego twardy charakter przeszed∏ do
sportowej legendy walczy∏ z nieuleczalnà
chorobà. W meczu z rakiem szanse sà jed-
nak nierówne, inaczej ni˝ na lodowisku,
gdzie z ka˝dym mo˝na wygraç technikà,
sprytem, szybkoÊcià. Potz zmar∏ 27 stycznia
2000 roku we Frankfurcie nad Menem,
gdzie od kilku lat mieszka∏. Nie zdoby∏
olimpijskich medali jak Szewiƒska czy Ko-
rzeniowski, reprezentacja Polski, w której
wystàpi∏ 198 razy (lata 1972-89) nie zapisa∏a
si´ w historii tak jak z∏ote dru˝yny pi∏karzy
trenera Górskiego czy siatkarzy Wagnera.
A jednak Jerzy Potz zdoby∏ miejsce wÊród
wybitnych postaci polskiego sportu. Gra∏
na igrzyskach olimpijskich w Sapporo 1972
(szóste miejsce), w Innsbrucku 1976 (szó-
ste), w Lake Placid 1980 (siódme) i Calgary
1988 (dziesiàte). Móg∏ pojechaç równie˝ do
Sarajewa w 1984. Drog´ do reprezentacji za-
mkn´∏y mu jednak pozasportowe rozgrywki
w PZHL i zespole narodowym, a w nich nie
by∏ specjalistà. Redaktor Bohdan Tuszyƒski
cytuje w pracy swego ˝ycia „Polscy olimpij-
czycy XX wieku” s∏owa Potza o jego sporto-
wym sukcesie i pora˝ce: „Najwi´kszà huÊ-
tawk´ nastrojów prze˝ywa∏em w olimpij-
skim 1976 roku. Najpierw igrzyska w Inns-
brucku i ci´˝ka pora˝ka z ZSRR (1:16),
a potem fantastyczny (najwi´kszy dla mnie)
sukces w Spodku z tym samym rywalem
podczas katowickich MÂ (6:4) i na koniec
tych mistrzostw gorycz pora˝ki z RFN
(1:2). Niestety, to podczas tego, tak wa˝ne-
go dla nas spotkania, w∏aÊnie mnie przytra-
fi∏ si´ wyjàtkowo niefortunny wypadek przy
pracy. Mia∏em przy kiju krà˝ek na 21 se-
kund przed koƒcowà syrenà i to moje (zu-
pe∏nie niepotrzebne) podanie (a w∏aÊciwie
prób´ strza∏u do pustej bramki) przechwyci-
li Niemcy, zdobywajàc gola decydujàcego
o naszym spadku z grupy A. Sza∏ niebywa-
∏ej radoÊci podczas premiery i j´k straszliwe-
go zawodu kibiców podczas fina∏u. To by∏o

kluczowe wydarzenie w mojej d∏ugiej, w su-
mie pi´knej i udanej karierze hokeisty”.
Potz by∏ samorodnym talentem sportowym.
Jednym z tych, którzy zrobiliby karier´
w ka˝dej dyscyplinie, jeÊliby zaj´li si´ nià
wyczynowo. No, mo˝e poza ∏y˝wiarstwem
figurowym, od którego Jurek zaczà∏ swojà
przygod´ ze sportem, ucz´szczajàc do ∏y˝-
wiarskiej klasy sportowej w ∏ódzkiej Szkole
Podstawowej nr 46. Kiedy jednak okaza∏o
si ,́ ˝e b´dzie m∏odzieƒcem wysokim i po-
stawnym, wiadomo by∏o, ˝e piruety to nie
dla niego. Trenerzy i nauczyciele zafascyno-
wani jego zdolnoÊciami ruchowymi i ∏atwo-
Êcià przyswajania techniki namawiali Jurka,
aby postawi∏ na pi∏k´ no˝nà. Kilka lat tre-
nowa∏ w MKS Hala Sportowa, bo mieszka∏
niedaleko. Pami´tam szkolne mecze, w któ-
rych gra∏em przeciwko niemu, i Jurek za-

wsze by∏ w nich najwi´kszà indywidualno-
Êcià. Porzuci∏ jednak futbol dla hokeja. T´
decyzj´ pomóg∏ mu zapewne podjàç naj-
wi´kszy sportowy autorytet w rodzinie, le-
gendarny W∏adys∏aw Król, pi∏karz, hoke-
ista, lekkoatleta i Êmia∏o mo˝na tu dopisaç
jeszcze wiele innych dyscyplin, w których
brylowa∏ pan W∏adys∏aw. Potz trafi∏ do
¸KS. Debiutowa∏ jako siedemnastolatek
u boku koƒczàcego ju˝ karier´ Kazimierza
Chodakowskiego. To od niego przejà∏ wiele
tajników gry obroƒcy. W ¸KS Potz gra∏ do
1982 roku, wyst´pujàc w 420 meczach ligo-
wych (73 gole). Kiedy mia∏ 20 lat, by∏ ju˝ re-
prezentantem Polski. Obok czterech olim-
piad gra∏ te˝ w jedenastu turniejach o mi-
strzostwo Êwiata. Skoƒczy∏ karier´ w Niem-
czech (Eintracht Frankfurt) i zaczà∏ szkoliç
m∏odzie˝. We wspomnianej pracy Tuszyƒ-

skiego „Polscy olimpijczycy XX wieku” tak
scharakteryzowa∏ Potza jego partner z lodo-
wiska Henryk Gruth: „Zawsze razem chcie-
liÊmy graç w jednej parze. Uda∏o si´ w Cal-
gary. Dzi´ki temu byliÊmy chyba najstarszà
parà w historii igrzysk – razem 66 lat! Mia∏
podobny charakter do mojego. Perfekcyjny
w dà˝eniu do optymalnej formy. Âwietnie
gra∏ w pi∏k ,́ p∏ywa∏, gra∏ w tenisa, jeêdzi∏ na
rowerze. By∏ okazem zdrowia, nie stosowa∏
˝adnych u˝ywek, by∏ wzorem sportowego
trybu ˝ycia”. ˚yciorys Potza przypomina
opowieÊci o przedwojennych pionierach,
którzy uprawiali wiele dyscyplin. Pozosta-
nie wielki ˝al, ˝e nie zdo∏a∏ ju˝ wyszkoliç na-
st´pców i ulepiç ich z takiej samej, szlachet-
nej, sportowej gliny.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

Ze szlachetnej, sportowej gliny


