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CAMERIMAGE G∏ównà nagrod´ 12. Mi´dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdj´ç Filmowych Camerimage 2004 w ¸odzi Z∏otà ˚ab´ za zdj´cia dla najlepszego filmu
otrzyma∏ Dick Pope, operator filmu „Vera Drake” w re˝. Mike’a Leigha. Srebrna ˚aba przypad∏a operatorowi Rodrigo Prieto za zdj´cia do filmu „Aleksander” w re˝. Olivera Stone’a, 
a Bràzowà otrzyma∏ Manuel Alberto Claro, autor zdj´ç w filmie „Rekonstrukcja” w re˝ . Christoffera Boe. W konkursie studenckim Z∏otà Kijank´ dosta∏ Piotr Sobociƒski jr z PWSFTviT
w ¸odzi za etiud´ „Zima”. Najwi´kszymi gwiazdami festiwalu byli re˝yser Oliver Stone, który otrzyma∏ Z∏otà ˚ab´ dla re˝ysera za unikalnà wra˝liwoÊç wizualnà oraz aktorka Charlize
Theron, laureatka nagrody im. Krzysztofa KieÊlowskiego, której statuetk´ wr´czy∏ wielki przyjaciel ¸odzi i festiwalu re˝yser David Lynch. Nagrod´ za ca∏okszta∏t twórczoÊci odebra∏ 
operator David Watkin. Specjalnà nagrodà Z∏otego Bociana, sponsora generalnego festiwalu filmy Atlas, za promocj´ kultury polskiej wyró˝niono Andrzeja Seweryna. 

Krzysztof Karbowiak
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„Narodzenie” – awers kwatery skrzyd∏a o∏tarza „Tryptyk z Szaƒca” sprzed 1499 roku.
Sceny z cyklu mariologicznego ze skrzyde∏ tryptyku wpisujà si´ w nurt liryczny polskiego póênogotyckiego malarstwa tabli-
cowego. Autorem skrzyde∏ „Tryptyku z Szaƒca” jest ma∏opolski malarz, pochodzàcy z kr´gu Jana Wielkiego. Cechy styli-
styczne „Tryptyku z Szaƒca” dowodzà zwiàzków ma∏opolskiego malarstwa ze sztukà niemieckà. Od 1961 roku w zbiorach
Muzeum Sztuki w ¸odzi znajduje si´ 6 ocala∏ych dwustronnie malowanych kwater, pochodzàcych ze skrzyde∏ o∏tarza w Szaƒ-
cu. To i kolejnych 111 najcenniejszych dzie∏ ze zbiorów muzeum znajdzie si´ w najnowszym albumie, który ∏ódzka placówka
wraz z najlepszymi Êwiàtecznymi ˝yczeniami oddaje mi∏oÊnikom sztuki jeszcze w grudniu.

W
es

o∏
yc

h 
Êw

ià
t B

o˝
eg

o N
ar

od
ze

ni
a



1

Wydawca: 
Samorzàd Województwa ¸ódzkiego
Zak∏ad Obs∏ugi 
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi 

Adres redakcji: 
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi 
91-051 ¸ódê, ul. Pi∏sudskiego 8 pok. 320,
321, tel. (042) 663 34 22, 663 34 24

e-mail: ziemia.lodzka@lodzkie.pl

Rada programowa:
Pawe∏ Andrzejewski, Artur Bagieƒski,
Micha∏ Kasiƒski, Stanis∏aw Wiszniewski

Redakcja
Redaktor naczelny:
W∏odzimierz Mieczkowski 
Sekretarz redakcji: 
Anna Szymanek-Juêwin
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów 
i zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania. 
Redakcja nie odpowiada za treÊç reklam.

Opracowanie graficzne, sk∏ad, druk:
OWR Sagalara

Zdj´cia: 
M. Zubrzycki, E. Krawiec, A. Orzechows-
ka, P. Machlaƒski, A. Wach, archiwum
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi 

ISSN 1640-9337

Pismo dofinansowane jest ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej 
w ¸odzi 

Bo˝e Narodzenie 2
Lulaj˝e, Jezuniu... 3
Prawos∏awni na ziemi ∏ódzkiej 4
Kto przynosi prezenty 5
Pod rzàdami kobiet 6
Europa jest ma∏a 7
Gombrowicz w teatrze ¸DK... 8
Z prac sejmiku 9
Z prac komisji 10
Weto dla zmian w KRUS 11
Stanowisko Sejmiku Województwa ¸ódzkiego w sprawie projektu zmian 
ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników 11
Nareszcie jest... 12
Z prac zarzàdu 14
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 17
Na pó∏metku 18
Dzielnicowi na medal 19
Twarde z´by koparki, Park Przemys∏owo-Technologiczny 20
Be∏chatów – Bawaria 20
VII ¸ódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” 21
Biomasa ogrzeje Parz´czew 22
Piotrków Trybunalski – kolebka polskiego parlamentaryzmu 23
Pomarzyç o Pekinie 24

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

grudzieƒ 2004

W numerze:

Nasza ok∏adka: Zabytkowy koÊció∏ 
w Bia∏ej k. ¸odzi.

Z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy wszystkim mieszkaƒcom wo-
jewództwa du˝o zdrowia i szcz´Êliwego Nowego Roku. Niech zbli˝ajàce si´
Êwi´ta, sp´dzone w gronie najbli˝szych, przyniosà Paƒstwu wiele radoÊci,
ciep∏a i optymizmu.

Te wyjàtkowe dni niosà wiele refleksji dotyczàcych minionego okresu
i planów na nadchodzàcy rok. ˚yczymy Paƒstwu, aby oceny nie by∏y zbyt
surowe, a plany zawiera∏y wi´cej optymizmu i radoÊci ˝ycia. Niech przy-
sz∏y rok przyniesie wiele zadowolenia i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ.

Pragniemy, aby radoÊç i spokój Êwiàt Bo˝ego Narodzenia towarzyszy∏y
wszystkim mieszkaƒcom naszego województwa przez ca∏y rok. Aby by∏ to
rok szcz´Êliwy, spe∏ni∏ zamierzenia i dà˝enia zawodowe, spo∏eczne oraz
˝eby przyniós∏ wiele satysfakcji z w∏asnych dokonaƒ.

W imieniu samorzàdu województwa ∏ódzkiego ˝yczymy Paƒstwu spe∏nie-
nia wszystkich marzeƒ.

Stanis∏aw Witaszczyk     
Marsza∏ek Województwa

¸ódzkiego

Micha∏ Kasiƒski
Przewodniczàcy Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego



Potomek Dawida, b´dàcy królem na

wieki jest ju˝ wÊród nas.

I tak pogaƒskie Êwi´to narodzin boga

s∏oƒca (Natalis solis invicti) wybrano na

czas obchodzenia pamiàtki narodzenia

Zbawiciela. Nie znamy bowiem histo-

rycznego terminu narodzin Pana. Dzieƒ

25 grudnia, b´dàcy czasem zimowego

przesilenia, wydawa∏ si´ najw∏aÊciwszy

pierwszym chrzeÊcijanom na obchodze-

nie pamiàtki narodzin Pana. Chrystus

jest prawdziwym s∏oƒcem, rozpraszajà-

cym i przezwyci´˝ajàcym ciemnoÊci pie-

kielne. Dla przypomnienia tej prawdy

zapalamy lampki na choince.

W dzieƒ Bo˝ego Narodzenia cieszy-

my si´, ˝e Dziewica zrodzi∏a Dzieciàtko.

Boskie Êwiat∏o wiary jest ju˝ na ziemi.

Ewangelia mówi: „Pan rzek∏ do mnie –

TyÊ jest synem moim, jam ciebie dziÊ

zrodzi∏”. ¸askawy Bóg obdarza nas dziÊ

zbawieniem poprzez swego Syna. Naj-

g∏´bszà prawdà teologicznà tego Êwi´ta

jest fakt, ˝e Bóg sta∏ si´ cz∏owiekiem,

aby cz∏owiek upodobni∏ si´ do Boga. Ja-

ko dzieci bo˝e odradzamy si´, co roku

w Chrystusie. Przes∏anie Bo˝ego Naro-

dzenia jest zaiste cudowne: Król Âwiata

jest naszym bratem. Âwi´ta noc potwier-

dza nasze wybranie do ∏aski zbawienia.

Przez czas adwentu oczekiwaliÊmy

z t´sknotà królestwa Bo˝ego. W Bo˝e

Narodzenie widzimy i odczuwamy uro-

czyÊcie przyjÊcie tego królestwa. Pierw-

sze trzy dni po Bo˝ym Narodzeniu po-

Êwi´cone sà naszej odpowiedzi. Oto Ko-

Êció∏ przedstawia samego siebie w ide-

a∏ach doskona∏oÊci, czyli Êwi´tych. 

26 grudnia obchodzimy dzieƒ Êw.

Szczepana, pierwszego m´czennika za

wiar´, w kolejne dni: Êw. Jana Aposto∏a

i Êw. M∏odzianków. Chocia˝ jesteÊmy

biednymi grzesznikami, gdy przyjmiemy

∏ask´ Bo˝ego Narodzenia, mo˝emy tak

jak m´czennicy i niewinne dzieci oraz

bezgranicznie oddany Aposto∏, przywi-

taç Króla i znaleêç si´ w symbolicznej

liczbie 144 tysi´cy wybranych. 

Liturgia b´dzie nam teraz przypomi-

naç drogi królestwa Bo˝ego na ziemi.

Andrzej Ga∏ecki

temat numeru

Bo˝e Narodzenie
„DziÊ narodzi∏ si´ Chrystus,
dziÊ ukaza∏ si´ Zbawiciel;
dziÊ na ziemi Êpiewajà anio∏owie,
weselà si´ archanio∏owie;
dziÊ radujà si´ sprawiedliwi, mówiàc:
Chwa∏a na wysokoÊci Bogu, alleluja!”

Antyfona do Magnificat

Rok koÊcielny przypomina nam

podczas obchodzonych Êwiàt o wa˝nych

wydarzeniach z przesz∏oÊci. Jednak

poprzez liturgi´ przypisanà do poszcze-

gólnych Êwiàt przesz∏oÊç staje si´ teraê-

niejszoÊcià. Rozwa˝anie odleg∏ych

zdarzeƒ daje nam si∏´ prze˝yç dzieƒ

dzisiejszy i pozwala budowaç przysz∏oÊç.

Pozwala lepiej przygotowaç nas na

przyjÊcie Pana. Liturgia tworzy miste-

rium bogate w ∏ask´ dla wierzàcych.

Przesz∏oÊç i przysz∏oÊç staje si´ teraê-

niejszoÊcià. Bliskie sà nam sceny ze Sta-

rego Testamentu i z Objawienia Êw. Jana.

Poprzez adwent czynimy przygotowa-

nia, jak gdyby si´ Chrystus mia∏ wkrótce

narodziç. S∏u˝à temu przygotowaniu

roraty. Z dzieci´cà t´sknotà i radoÊcià

oczekujemy wspólnie z Maryjà Bo˝ego

Narodzenia. Roratowa zapalona

w lampionie Êwieca przypomina nam,

˝e Êwiat∏o Chrystusa ma narodziç si´

w nas samych. Najg∏´bszà treÊcià i celem

dawnych i wspó∏czesnych wigilii jest w∏a-

Ênie oczekiwanie przyjÊcia Jezusa zarów-

no w Êwi´tych obrz´dach liturgii, jak

i przy koƒcu czasów. Stàd cz´sto wyst´-

puje wtedy wezwanie „Maran atha”,

co znaczy „Przybàdê Panie”. 

Wigili´ Bo˝ego Narodzenia cechuje

nastrój ufnego i radosnego oczekiwania.

Oto nadchodzi – i na pewno nadejdzie

Zbawiciel. Otwarta zostanie brama, za-

mkni´ta po wyp´dzeniu z raju pierw-

szych rodziców. Pos∏uszeƒstwo Maryi,

szlachetnoÊç Êw. Józefa, zakoƒczy si´ po-

cz´ciem i urodzeniem Jezusa. Jutro b´-

dzie zg∏adzony grzech pierworodny. Bo-

˝e Narodzenie w najg∏´bszym znaczeniu

jest Êwi´tem odkupienia. Jutro w naszej

rodzinie urodzi si´ Jezus, który jako

Chrystus objawi si´ w Êwi´to Objawienia

Paƒskiego. Ale my ju˝ teraz wiemy,

˝e jest On prawdziwym Mesjaszem.

Do tego wydarzenia przygotowujemy

te˝ nasze domy. Ustawiamy choink´.

W wielu kulturach i religiach drzewo,

zw∏aszcza iglaste, jest symbolem ˝ycia,

p∏odnoÊci, odradzania si´ i trwania. Od

XVII w. zwyczaj ten sta∏ si´ powszech-

nym w mieszczaƒskich rodzinach nie-

mieckich, tyrolskich, austriackich, pro-

mieniujàc stamtàd, zw∏aszcza w wieku

XIX, na pozosta∏e kraje europejskie

i pozaeuropejskie. O wiele starsza od

choinki jest tradycja wieczerzy wigilijnej.

Rodzinna, uroczysta wieczerza jest dzi-

siaj bardzo mocno zakorzeniona w pol-

skich domach. Jej istotnym elementem

jest wczeÊniejsze zachowanie postu. Wie-

czerz´ poprzedza przygotowanie choin-

ki, jak te˝ i domowej szopki. Podczas

uroczystoÊci, sk∏adajàc sobie ˝yczenia,

∏amiemy si´ op∏atkiem, którego najwa˝-

niejszym przes∏aniem jest pojednanie.

Zgodnie ze starym zwyczajem postawi-

my jedno nakrycie dla niezapowiedzia-

nego, samotnego goÊcia. Âpiewamy nie-

powtarzalne polskie kol´dy i obdarowu-

jemy si´ prezentami.

Wigilia jest serdecznà, radosnà, ro-

dzinnà uroczystoÊcià. Nie tylko cieszy-

my si´ wspólnie z Maryjà i Êw. Józefem

z oczekiwanych urodzin, ale w nas sa-

mych dokonuje si´ nowe narodzenie

w ∏asce. Jest to Êwi´to pami´ci o cudow-

nym wydarzeniu – Êwi´to niezas∏u˝onej

dla nas ∏aski Najwy˝szego Pana.

Zmarzni´ta i ubo˝uchna dziecina be-

tlejemska, otoczona zwierz´tami i ma-

luczkimi, tulona przez Matk´, jest po-

czàtkiem i przyczynà wszelkiego zbawie-

nia na ziemi. Król Pokoju przychodzi ci-

cho, wywy˝szony zostanie dopiero w ak-

cie Zbawienia. Wierni o wyjàtkowej noc-

nej porze udajà si´ na pasterk´. Odpra-

wiana wówczas liturgia zdumiewa si´

nad tajemnicà ˝∏óbka i chwali Maryj´.

Spe∏ni∏y si´ zapowiadane w psalmach

i przez proroków obietnice.
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Nazwa kol´da wywodzi si´ od ∏aciƒ-

skiego s∏owa calendae (arum), oznacza-

jàcego pierwszy dzieƒ miesiàca (kalen-

dy). W staro˝ytnym Rzymie, zw∏aszcza

gdy dzieƒ ten by∏ pierwszym dniem no-

wego roku, sk∏adano sobie ˝yczenia, ob-

darowywano prezentami, urzàdzano

huczne zabawy. 

Autorstwo najstarszych kol´d przypi-

sywane jest Êw. Franciszkowi, niestety

jednak, ˝adna z nich nie zachowa∏a si´

do czasów dzisiejszych.

W Polsce kol´dy nierozerwalnie zwià-

zane sà ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia.

Ich tematykà jest narodzenie Chrystusa.

Poczàtek tej tradycji datuje si´ na wiek

XIII i kojarzony jest z wystawianymi

przez jezuitów jase∏kami, czyli widowi-

skami przedstawiajàcymi narodzenie

Chrystusa. Samej nazwy kol´da, jako

okreÊlenia pieÊni bo˝onarodzeniowej,

u˝yto po raz pierwszy w Polsce najpraw-

dopodobniej dopiero w XVI w. 

Melodie kol´d, tworzonych do ∏aciƒ-

skich tekstów w okresie Êredniowiecza

i renesansu, charakterem przypomina∏y

hymny koÊcielne. Najstarszà znanà u nas

kol´dà jest pieÊƒ zapisana w 1424 r.:

Zdrów bàdê, Królu anjelski, 

K’nam na Êwiat w ciele przysz∏y,

TyÊ zajisty Bóg skryty, 

W Êwi´te czyste cia∏o wlity

Narodzi∏eÊ si´ w ucierpieniu 

Przez swego ludu zawinienie.

WÊród ogromnej liczby powstajàcych

najprawdopodobniej od poczàtku XV w.

religijnych pieÊni jednog∏osowych, naj-

liczniejsze po maryjnych by∏y pieÊni

gwiazdkowe. W pieÊniach tych zwraca

uwag´ fakt coraz widoczniejszego opie-

rania si´ na rodzimym folklorze i j´zyku

polskim. W tym okresie równie˝ pojawi-

∏y si´ rotu∏y, dzieci´ce piosenki Êpiewane

podczas zabaw w okresie Bo˝ego Naro-

dzenia, których tematyka by∏a identycz-

na z kol´dami. Do najcz´Êciej Êpiewa-

nych nale˝y: Nu˝ my dziatki zaÊpiewaj-

my z weselem oraz Chwalmy wszyscy

z weselem Stworzyciela swego. 

Oko∏o po∏owy XVI w. ∏aciƒskie teksty

zacz´to t∏umaczyç na j´zyk polski. Z te-

go w∏aÊnie okresu pochodzi znana

wszystkim kol´da „Anio∏ pasterzom mó-

wi∏” której XVI-wieczny polski tekst jest

t∏umaczeniem Êredniowiecznego utworu

„Dies est laetitiae”, natomiast melodia

pochodzi z I po∏owy XVII wieku. 

W wieku XVII pojawi∏y si´ kol´dy

ch∏opskie. Oto fragment zapisanej

w 1615 r.: Darowa∏ nas pan gospodarz

bardzo hojnie i przystojnie, choç onacz-

nie (Êmiesznie) przeci´ bacznie: ∏asztem

sieczki, centnar brzeczki (s∏odu), dymu

komin, ˝ó∏tych s∏onin, kie∏baÊnice i jàtrz-

nice (kie∏basy)...

Obok kol´d, w wieku XVII pojawi∏y

si´ pastora∏ki o weso∏ym, tanecznym

charakterze, których treÊcià by∏y rozmo-

wy pasterzy betlejemskich. Jednà z nich

jest, wydana drukiem wraz z nutami

Rozmowa pasterzów przy narodzeniu

Chrystusowym: A spis Bartek? Symek?

Woytek? Maciek? Walek? Tomek? Ku-

ba? Stachu? Itd.

Wiek XVII przyniós∏ coraz liczniej wy-

dawane drukiem zbiory kol´d. Poniewa˝

zarówno kol´dy, jak i pastora∏ki wyko-

nywane by∏y najcz´Êciej do powszechnie

znanych melodii, w wydawnictwach tych

cz´sto brakowa∏o linii melodycznej. Dla-

tego tak wa˝ne by∏o opublikowanie

w 1630 r. zbioru Jana ˚abczyca „Sym-

phonie Anyelskie albo Kolenda”, w któ-

rym obok 36 tekstów kol´d i pastora∏ek,

znajdujà si´ wskazówki dotyczàce dobo-

ru melodii do podanych kol´d.

R´kopiÊmienny zbiór pastora∏ek „Za-

bawa przy nowo narodzonym” pocho-

dzi z prze∏omu XVII i XVIII w., póê-

niejsze sà „Kancjona∏ Staniàtecki”

(z 1705 r.) oraz „Kapela generalna

omnis musicorum” (z r. 1711), zawiera-

jàcy 378 tekstów z 80 melodiami, a tak-

˝e wydane w 1754 r. w Krakowie „PieÊni

katolickie” wed∏ug obrzàdków KoÊcio∏a

rzymskiego.

Znaczna cz´Êç popularnych dzisiaj

w Polsce kol´d pochodzi z wieków XVII

i XVIII. W tym okresie m.in. powsta∏y

Lulaj˝e Jezuniu, Bracia patrzcie jeno,

Gdy Êliczna Panna, Jezus malusieƒki,

Oj, maluÊki, Dzisiaj w Betlejem, Przy-

bie˝eli do Betlejem, WÊród nocnej ciszy,

Pasterze mili. 

Charakterystyczne dla XVIII w. by∏o

zeÊwiecczenie Êrodków wyrazu twórczo-

Êci koÊcielnej. Mia∏o ono zwiàzek z kol´-

dami, wraz z którymi wkracza∏y do ko-

Êcio∏a gwarowe teksty, ludowa muzyka,

a tak˝e instrumenty pasterskie, takie jak

dudy czy ligawki.

Wiek XIX przyniós∏ m.in., opubliko-

wany w Cz´stochowie „Kancjona∏, albo

pieÊni nabo˝ne”, zawierajàcy rotu∏y

z symfoniami o narodzeniu Paƒskim.

Z czasem zaprzestano wydawania me-

lodii kol´dowych drukiem, dlatego te˝

niezwykle cenny jest zbiór ksi´dza 

M. Mioduszewskiego, który zachowane

jedynie w r´kopiÊmienniczych klasztor-

nych zbiorach kantyczki wydoby∏, uzupe∏-

ni∏ znanymi z tradycji melodiami i wyda∏

w 1843 r. w dziele „Pastora∏ki i kol´dy”. 

Wi´kszoÊç twórców kol´d pozostaje

anonimowa. Nieliczni sà jednak˝e znani,

i tak wiadomo, i˝ autorem np. pieÊni Au-

gustus kiedy królowa∏, zawierajàcej opis

podró˝y Maryi i Józefa do Betlejem, na-

rodzenie Jezusa i pok∏on pasterzy, jest

b∏ogos∏awiony W∏adys∏aw z Gielniowa,

autorem W ˝∏obie le˝y jest prawdopo-

dobnie Piotr Skarga, kol´d´ Bóg si´ rodzi

napisa∏ w 1792 r. Franciszek Karpiƒski,

a dzie∏em Teofila Lenartowicza jest wy-

dana drukiem w 1849 r. kol´da Mizerna

cicha. Znani sà równie˝ autorzy niewàt-

pliwie najbardziej popularnej na Êwiecie

kol´dy Cicha noc („Stille Nacht”). Twór-

cà tekstu by∏ ks. Joseph Mohr (1792-

1848), a kompozytorem Franz Xaver

Gruber (1787-1863), organista wiejskiego

koÊcio∏a pw. Êw. Miko∏aja w Oberstdorfie

nieopodal Salzburga (Austria). Kol´da ta

wykonana po raz pierwszy w tym˝e ko-

Êciele 24 grudnia 1818 r., zosta∏a przet∏u-

maczona na ok. 300 j´zyków. 

W zale˝noÊci od muzyki, kol´dy sà

uroczystymi hymnami, chora∏ami, na-

strojowymi ko∏ysankami, czy ludowymi

taƒcami, takimi jak polonez, krakowiak

lub mazur. Pastora∏ki natomiast majà

nie tylko rytmy polskich taƒców, ale

skomponowane sà tak˝e na melodie ko-

∏omyjki, moreski, sarabandy, menueta.

Liczba znanych w Polsce kol´d si´ga

pó∏ tysiàca. Sà bogatà kartà historii

i kultury narodu i z pewnoÊcià ich urok

sprawi∏, i˝ sta∏y si´ cz´Êcià tworzonych

przez wielu kompozytorów dzie∏. Polscy

kompozytorzy, np. z wieków XVI i XVII

– Wac∏aw z Szamotu∏, Tomasz z Szadka,

Bart∏omiej P´kiel – melodie kol´dowe

wykorzystywali jako cantus firmus swo-

ich wielog∏osowych mszy i motetów. ˚y-

jàcy na prze∏omie XVII i XVIII w. 

– Langrocki napisa∏ msz´ na temat kol´-

dy Nu˝eÊmy chrzeÊcijanie, a F. Chopin

wykorzysta∏ fragment Lulaj˝e Jezuniu

w scherzu h-moll. 

Marek Chudobiƒski

Lulaj˝e, Jezuniu...
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ul. Piramowicza zbierali si´ doroÊli i ich pocie-
chy, by uczestniczyç w spotkaniach, na któ-
rych dzieci deklamowa∏y wiersze po polsku
i rosyjsku, otrzymywa∏y Êwiàteczne paczki
z cukierkami i czekoladkami od Dziadka
Mroza, a na specjalne zamówienie rodziców
i dziadków tak˝e pokaêniejsze prezenty, oraz
wyst´powa∏y w przedstawieniach wyre˝ysero-
wanych na podstawie baÊni Hansa Christiana
Andersena, braci Grimm czy bajek Iwana
Kry∏owa. Dzieci´ce spektakle tradycyjnie wy-
stawiano w j´zyku rosyjskim, choç pojawia∏y
si´ g∏osy, by odbywa∏y si´ w bardziej zrozumia-
∏ym j´zyku polskim. Ka˝dej imprezie towarzy-
szy∏ pocz´stunek, muzyka i taƒce. Z poczàt-
kiem 1985 roku organizowania uroczystoÊci
choinkowych zaprzestano z uwagi na zmniej-
szajàcà si´ liczb´ prawos∏awnych dzieci. Póê-
niejsze próby wskrzeszenia tradycji spe∏z∏y na
niczym. Dopiero w 2002 roku uda∏o si´ wzno-
wiç bo˝onarodzeniowe choinki. Sà one orga-
nizowane przez jednego z ∏ódzkich prawos∏aw-
nych ksi´˝y dla kilkorga dzieci i ich rodziców
w jego mieszkaniu prywatnym. 

Niektórzy, bardziej konserwatywni wy-
znawcy prawos∏awia, mawiali, ˝e êle si´ sta∏o,
i˝ w województwie ∏ódzkim i Polsce Êrodkowej
wierni odeszli od obchodów Êwiàt Bo˝ego Na-
rodzenia razem z pozosta∏ym prawos∏awnym
Êwiatem, przyjmujàc polskie i katolickie trady-
cje i zwyczaje Êwiàteczne. Jednak w zapo˝ycza-
niu ciekawych i po˝ytecznych tradycji u innych
nie mo˝e byç nic z∏ego. Maluchy potrzebujà
baÊniowej scenerii, a ludzie doroÊli odrobiny
wytchnienia i niekiedy powrotu do cudowne-
go, kolorowego i niezapomnianego Êwiata
swojego dzieciƒstwa. 

Igor W. Górski

Od lat mi´dzywojennych wyznawcy prawo-
s∏awia, zamieszkali w województwie ∏ódzkim,
obchodzà Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia 25 i 26
grudnia razem z KoÊcio∏em rzymskokatolic-
kim, starokatolickim, polskokatolickim i nie-
którymi kierunkami protestanckimi. Dzieje
si´ tak, pomimo ˝e ich wspó∏wyznawcy ze
wschodnich i po∏udniowo-wschodnich regio-
nów Polski, a tak˝e z Federacji Rosyjskiej,
Bia∏orusi, Ukrainy i innych krajów, Êwi´tujà je
zgodnie z kalendarzem juliaƒskim, tj. w sta-
rym stylu 7 i 8 stycznia. Kilkunastodniowa
ró˝nica w obchodach narodzin Jezusa Chry-
stusa w Polskim Autokefalicznym KoÊciele
Prawos∏awnym wià˝e si´ z tym, i˝ po odzyska-
niu przez Rzeczpospolità Polskà niepodleg∏o-
Êci w 1918 roku, prawos∏awni ziemi ∏ódzkiej
i innych rejonów centralnych (przewa˝nie ro-
syjscy uchodêcy) z uwagi na swà ma∏à liczeb-
noÊç, zawieranie ma∏˝eƒstw mieszanych, paƒ-
stwowy charakter Êwiàt i dni ustawowo wolne
od pracy, postanowili obchodziç je razem
z KoÊcio∏em zachodnim w nowym stylu, zgod-
nie z kalendarzem gregoriaƒskim. 

W czasach zaboru rosyjskiego prawos∏awne
Bo˝e Narodzenie trwa∏o trzy dni. Przed Êwi´-
tami obowiàzywa∏ czterdziestodniowy post,
dziÊ ju˝ nieprzestrzegany tak rygorystycznie
jak kiedyÊ. Nie istnia∏a wówczas u prawos∏aw-
nych guberni piotrkowskiej tradycja uroczystej
wieczerzy wigilijnej (pojawi∏a si´ ona w woje-
wództwie ∏ódzkim dopiero w okresie mi´dzy-
wojnia). W dniu Wilii starano si´ nic nie jeÊç a˝
do ukazania si´ „pierwszej gwiazdy” i spo˝y-
wano skromne posi∏ki dopiero po zmierzchu.
Przystrajano choink´ i ucz´szczano do licz-
nych w guberni cerkwi. M∏odzie˝ w oczekiwa-
niu Êwiàt lubi∏a czytaç pe∏ne fantazji i ciep∏a
opowiadanie Miko∏aja Gogola pt. „Noc wigi-
lijna”, o psotnym diable, który ukrad∏ ludziom
ksi´˝yc, i mi∏osnych perypetiach pary m∏odych
bohaterów z pewnej ukraiƒskiej wioski oraz
inne bo˝onarodzeniowe opowieÊci. A dzieci
otrzymywa∏y gwiazdkowe prezenty od Dziad-
ka Mroza, tj. wschodnios∏owiaƒskiego
Âwi´tego Miko∏aja, w pierwszym dniu Êwiàt
tu˝ po przebudzeniu si .́ 

Obecnie wyznawcy prawos∏awia z naszego
województwa sà grupà, która przez kilkadzie-
siàt lat asymilowania si´ w spo∏eczeƒstwie pol-
skim przej´∏a wi´kszoÊç zwyczajów Êwiàtecz-
nych od katolików, tworzàc swoistà „mieszan-
k´” obyczajowà. Bo˝e Narodzenie jest Êwi´tem
rodzinnym i drugim w hierarchii prawos∏awnej
wa˝noÊci po Wielkanocy. Poprzedza je 24
grudnia Wigilia, podczas której na stole stoi
co najmniej dwanaÊcie ekskluzywnych, post-
nych potraw i pusty talerz dla niespodziewane-
go goÊcia. Jednym z daƒ jest kutia sporzàdza-

na z gotowanej psze-
nicy, z makiem, mio-
dem i bakaliami, za-
st´pujàca polskie ma-
kie∏ki. W niektórych
domach na ziemi
∏ódzkiej przed rozpo-
cz´ciem kolacji star-
szy wiekiem cz∏onek
rodziny wyg∏asza,
tzw. „Tropar’ Ro˝die-
stwa Christowa”, tj.
modlitw´ poÊwieconà
narodzinom Zbawi-
ciela, a cz´Êç wier-
nych idzie do cerkwi
na odprawiane o go-
dzinie siedemnastej
przedÊwiàteczne wie-
czorne nabo˝eƒstwo. Jest te˝ przepi´knie ude-
korowana choinka i prezenty przynoszone
dzieciom przez Âwi´tego Miko∏aja, który
w naszym regionie w pe∏ni ju˝ wypar∏ Dziadka
Mroza. Podczas spotkania wigilijnego krewni
i znajomi dzielà si´ op∏atkiem i wzajemnie
sk∏adajà sobie ˝yczenia. Z przyjemnoÊcià s∏u-
cha si´ równie˝ pi´knych, melodyjnych pol-
skich kol´d. A wszystko to sk∏ada si´ na czar
i urok tego jedynego w roku wieczoru, o któ-
rym nierzadko si´ mówi, i˝ w przeciwieƒstwie
do innych krajów, w Polsce zdaje si´ byç wa˝-
niejszy od obchodzonych nazajutrz Êwiàt.

W pierwszym i drugim dniu Bo˝ego Naro-
dzenia o godzinie dziesiàtej w udekorowanych
choinkami prawos∏awnych Êwiàtyniach woje-
wództwa ∏ódzkiego, tj. katedrze pw. Êw. Alek-
sandra Newskiego w ¸odzi i cerkwi pw.
Wszystkich Âwi´tych w Piotrkowie Trybunal-
skim, duchowni prawos∏awni celebrujà pod-
nios∏e Êwiàteczne nabo˝eƒstwa. Po ich zakoƒ-
czeniu Êpiewane sà kol´dy w j´zyku rosyjskim,
ukraiƒskim i polskim. W bo˝onarodzenio-
wych nabo˝eƒstwach uczestniczy zwykle wi´-
cej wiernych ni˝ w niedzielnych mszach, bo-
wiem przyje˝d˝ajà na nie osoby zamieszka∏e w
miejscowoÊciach, które nie majà cerkwi, m.in.
Aleksandrowie ¸ódzkim, Pabianicach, Zgie-
rzu, Konstantynowie ¸ódzkim, Koluszkach,
Zduƒskiej Woli, ¸asku, Kutnie, ¸´czycy, ¸o-
wiczu, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej,
Tomaszowie Mazowieckim, Wieluniu. Zgod-
nie z cerkiewnà tradycjà, pierwszy dzieƒ Êwiàt
poÊwi´cony jest przyjÊciu na Êwiat Syna Bo˝e-
go, a drugi NajÊwi´tszej Matce Boskiej. 

Przez wiele dziesi´cioleci do tradycji ∏ódz-
kiej parafii prawos∏awnej nale˝a∏o organizo-
wanie bo˝onarodzeniowych choinek dla dzieci
i m∏odzie˝y z ¸odzi i okolic. Ka˝dego roku kil-
ka tygodni po Êwi´tach, w sali parafialnej przy

Prawos∏awni
na ziemi ∏ódzkiej

Matka Boska Jerozolimska. Ikona z XIV w.
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si ,́ ˝e do centrum Polski choinka przyby∏a
z niemieckiej, ewangelickiej pó∏nocy. Jeszcze
w latach mi´dzywojennych kultywowano
dawny zwyczaj ustawiania choinki poÊrodku
Êwiàtecznego sto∏u. Choinki ozdabiano
przede wszystkim w∏asnor´cznie wykonany-
mi ozdobami z papieru. Dominowa∏y bia∏e
gwiazdki, ale nie brakowa∏o te˝ kolorowych,
b∏yszczàcych ∏aƒcuchów, ró˝nego rodzaju za-
wieszek. Stopniowo upowszechniajàcym si´
rarytasem na Êwiàtecznym drzewku by∏y „ku-
gle”, czyli szklane bombki. Coraz cz´Êciej po-
jawiaç si´ zacz´∏y wysokie drzewka, ustawia-
ne w rogu pokoju pe∏niàcego funkcj´ jadalni.
˚eby sprawiç radoÊç dzieciom utrzymywano,
˝e choink´ przynosi anio∏ek i dekorowano jà
w tajemnicy przed najm∏odszymi.

Z katolickich Sudetów i Âlàska przyw´dro-
wa∏a piramida bo˝onarodzeniowa, spotyka-
na w domach tkaczy jeszcze w koƒcu XIX w.
By∏a to konstrukcja ze Êwierkowych lub so-
snowych ga∏àzek umocowanych na drewnia-
nym stela˝u osiàgajàcym pó∏ metra wysoko-
Êci. Wieƒczàcy piramid´ drewniany wiatra-
czek (cz´sto by∏o to kilka mniejszych wia-
traczków), mia∏ ruchome skrzyd∏a poruszane
powietrzem ogrzanym przez p∏onàce, za-
tkni´te ni˝ej Êwieczki. Tak˝e i tu, podobnie
jak w przypadku wieƒca adwentowego i cho-
inki, znalaz∏o si´ odwo∏anie do symboliki
Êwiat∏a i rodzàcego si´ ˝ycia.

KoÊció∏ ewangelicki, sprzeciwiajàcy si´
doktrynalnie kultowi Êwi´tych, w tym i Êw.
Miko∏aja, stara∏ si´ od czasów reformacji
upowszechniç wierzenie, ˝e prezenty dzie-
ciom przynosi Dzieciàtko Jezus. Grzeczne
dzieci mog∏y znaleêç s∏odycze i zabawki w bu-
tach i pantoflach ustawionych w noc 6 grud-

nia na parapetach okiennych. W tym samym
dniu, ale cz´sto dopiero tu˝ przed Êwi´tami,
odwiedza∏ domy Knecht Ruprecht. Jego do-
menà by∏o ustalanie przewinieƒ dzieci i wy-
mierzanie rózgà symbolicznych kar. Zwykle
jednak wizyty Ruprechta koƒczy∏y si´ obda-
rowaniem dzieci zabawkami i u˝ytecznymi
drobiazgami. PopularnoÊç Êw. Miko∏aja oka-
za∏a si´ tak silna, ˝e w wielu rodzinach ewan-
gelickich, zw∏aszcza w ¸odzi, przyj´to zwy-
czaj jego odwiedzin, ale w dniu 6 grudnia, za-
strze˝onym przecie˝ dla Knechta Ruprechta.
Miko∏aj obdarowywa∏ dzieci s∏odyczami,
kredkami, kolorowymi naklejankami i papie-
rami, z których robiono zabawki na choink .́
Otrzymywa∏y te˝ dzieci s∏odycze i orzechy,
s∏u˝àce podczas Êwiàt do gry nazywanej „pa-
ra czy nie para?”. Wi´ksze prezenty dostawa-
∏y dzieci na Bo˝e Narodzenie, odnajdujàc je
pod choinkà.

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano po po-
wrocie z nabo˝eƒstwa w koÊciele, po odmó-
wieniu modlitwy. Spo˝ywane potrawy nie
musia∏y byç postne, choç nie by∏y wystawne.
Tradycyjnie podawano ryb´ (najcz´Êciej kar-
pia), gotowanà kapust´ z kaszà oraz gotowa-
nà kie∏bas´ czosnkowà. W polskich domach
ewangelickich wigilia by∏a postna i rozpoczy-
na∏o jà dzielenie si´ op∏atkiem. Zestaw po-
traw zale˝a∏ w du˝ym stopniu od tradycji ro-
dzinnej, ale nawiàzywa∏ do tradycji kuchni
polskiej. Pojawia∏a si´ wi´c zupa grzybowa
lub barszcz z uszkami, kapusta z grochem,
kompot z suszonych owoców. Na Êwiàtecz-
nym stole znaleêç te˝ mo˝na by∏o jab∏ka,
orzechy, czekolad ,́ marcepan i inne smako∏y-
ki. Nie mog∏o zabraknàç ciast, a zw∏aszcza
makowca i placka dro˝d˝owego z kruszonkà.
Istnia∏ zwyczaj zanoszenia wykonanego
w domu rozczynu do piekarni, gdzie wypie-
kano ciasta. Potrawà charakterystycznà dla
¸odzi by∏y makie∏ki. Przygotowywano je
z maku utartego z miodem i z dodatkiem ba-
kalii, po∏àczonego nast´pnie z gotowanymi,
moczonymi w mleku kluseczkami. Tak typo-
we dla okresu Êwiàt u˝ywanie maku symboli-
zujàcego obfitoÊç ró˝nych dóbr i poprzez
dzia∏anie nasenne ∏àcznoÊç z innym Êwiatem,
by∏o zupe∏nie niepraktykowane w rodzinach
wywodzàcych si´ ze Âlàska. Âniadania Êwià-
teczne rozpoczynano zwykle bu∏kà z makiem
i plastrem ugotowanej w domu szynki.

W rodzinach ewangelickich istnia∏ zwyczaj
przed∏u˝ania Êwiàt o jeden dzieƒ. Cz´sto by∏
on Êwi´towany jeszcze wystawniej i huczniej
ni˝ w∏aÊciwe dni Êwiàteczne. Przeznaczano go
g∏ównie na sk∏adanie wizyt i spacery, wype∏-
niano zaniedbane obowiàzki towarzyskie.
W tym dniu na sto∏ach pojawia∏a si´ pszenna
strucla, pieczona zazwyczaj z ró˝nymi dodat-
kami. Spo˝ywanie jej mia∏o u∏atwiç trawienie
Êwiàtecznym ∏akomczuchom. 

Krzysztof Woêniak

ZZwwyycczzaajjee ttoowwaarrzzyysszzààccee aaddwweennttoowwii ii ÊÊwwii´́--
ttoomm BBoo˝̋eeggoo NNaarrooddzzeenniiaa ww ÊÊrrooddoowwiisskkaacchh
eewwaannggeelliicckkiicchh ww PPoollssccee ÊÊrrooddkkoowweejj mmiiaa∏∏yy
sswwoojjàà ssppeeccyyffiikk´́..

Wynika∏a ona przede wszystkim z ró˝nic
doktrynalnych mi´dzy wyznaniem ewangelic-
ko-augsburskim, dominujàcym wÊród tutej-
szych protestantów, a pozosta∏ymi wyznania-
mi chrzeÊcijaƒskimi. Drugim czynnikiem ró˝-
nicujàcym by∏y silne tradycje lokalne, przenie-
sione na teren Polski przez ewangelików przy-
bywajàcych z ró˝nych cz´Êci Niemiec. Po trze-
cie, na charakter tradycyjnych zwyczajów du-
˝y wp∏yw wywiera∏o polskie, katolickie oto-
czenie oraz zmieniajàce si´ z czasem mody
i upodobania estetyczne. Wszystkie te czynni-
ki sprawi∏y, ̋ e ewangelicka obrz´dowoÊç Êwià-
teczna zmienia∏a si´ z up∏ywem dziesi´cioleci,
zachowujàc jednak swoje podstawowe cechy.

Ju˝ na poczàtku adwentu pojawia∏y si´
w domach rodzin ewangelickich wieƒce ad-
wentowe. Wykonany z ga∏àzek drzew igla-
stych kràg z przymocowanymi do niego czte-
rema Êwieczkami zawieszano pod sufitem.
Âwiece nawiàzywa∏y do czterech niedziel ad-
wentu, a w swojej pierwotnej symbolice do
kultu Êwiat∏a. Wieƒce adwentowe pojawi∏y si´
we wschodnich Niemczech w latach 30. 
XIX w. i zacz´∏y upowszechniaç si´ w kr´gu
kultury niemieckiej, obejmujàc tak˝e Êrodo-
wiska katolickie. Tak jest te˝ w Polsce Êrodko-
wej, gdzie ozdoba ta sta∏a si´ popularna do-
piero kilkanaÊcie lat temu.

Wywodzàca si´ z Alzacji choinka pojawi∏a
si´ w Polsce dopiero na poczàtku XIX w. Na
jej upowszechnienie wp∏yn´∏y wojny napole-
oƒskie, a po ich zakoƒczeniu o˝ywiona mi-
gracja z krajów niemieckich. Obecnie uwa˝a
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Kto przynosi prezenty...

Wn´trze koÊcio∏a ewangelickiego 
pw. Êw. Mateusza w ¸odzi
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z wykorzystaniem Êrodków unijnych. Tam
te˝ jedynym m´˝czyznà na kierowniczym
stanowisku jest... proboszcz. Panie zaw∏ad-
n´∏y Klonowà w ca∏oÊci. Maria Kopczew-
ska, rzàdzàca gminà Ksawerów, znalaz∏a si´
w pierwszej dziesiàtce wójtów w kraju. Nikt
tak dobrze jak Kazimiera Tarkowska nie po-
trafi∏ wykorzystaç pieni´dzy, które sp∏yn´∏y

nagle na gmin´ Kleszczów jak ˝yciodajny
deszcz. Albo Barbara Darul, która w gminie
Burzenin dzier˝y w∏adz´ (przedtem naczelni-
ka) ju˝ bodaj dwadzieÊcia lat i która powia-
da, ˝e w∏aÊnie teraz chce jej si´ ˝yç, kiedy do
dyspozycji gminy ma fantastyczne instru-
menty w postaci unijnych Êrodków finanso-
wych. „Teraz trzeba zawijaç r´kawy, ˝eby
zdà˝yç wykorzystaç strumieƒ tych pieni´-
dzy” – zach´ca∏a na spotkaniu.

Na czym polega zatem niewàtpliwy sukces
gmin, w których na pierwszych stanowi-
skach sà kobiety? Iwona Szkopiƒska, bur-
mistrz miasta i gminy Wieruszów, wyjaÊnia
ów fenomen z w∏aÊciwym sobie dynami-
zmem i spokojem zarazem. „Najwa˝niejsza
jest sprawa, problem, który trzeba rozwià-
zaç, a nie kto to ma zrobiç. JeÊli mnie, kobie-
t ,́ obdarzono zaufaniem, wybrano po raz
drugi na burmistrza, to znaczy, ̋ e potrafi´ to
robiç na miar´ oczekiwaƒ. 

Maria Szymaƒska, wójt gminy D∏utów,
przyznaje racj´ Iwonie Szkopiƒskiej i pod-
kreÊla, ˝e z kobietami na stanowiskach kie-
rowniczych w samorzàdach jest tak, ˝e one
traktujà swoje zaj´cie jak s∏u˝b´ dla konkret-
nej spo∏ecznoÊci. 

Kobiety w samorzàdach sà na ogó∏ lepiej
wykszta∏cone od m´˝czyzn, sà bardziej ˝àd-
ne wiedzy, uczà si´ tego, czego nie znajà i co
mo˝e im si´ przydaç w pracy. 

Owà s∏u˝ebnà rol´ wobec spo∏eczeƒstwa

udokumentowa∏a przedstawicielka samorzà-
du gospodarczego El˝bieta Nocoƒ-Bator-
ska, cz∏onek zarzàdu powo∏anej do ˝ycia
Gospodarczej Izby Regionalnej w Ujeêdzie
i Stowarzyszenia Obrony Dóbr Skarbu Paƒ-
stwa. Bodêcem do powo∏ania obydwu orga-
nizacji by∏o odzyskanie zespo∏u pa∏acowo-
-parkowego, który zosta∏ przekazany przez
ostatniego w∏aÊciciela spo∏eczeƒstwu Ujaz-
du. Ni stàd ni zowàd (zaniedbanie w∏adz lo-
kalnych czy naginanie prawa?) okaza∏o si ,́
˝e pa∏ac zosta∏ sprzedany, a jego „w∏aÊciciel”
doprowadzi∏ ten zabytek do prawdziwego
spustoszenia. Pewnie wiele kobiet identyfi-
kowa∏o si´ z tà sytuacjà i pewnie ka˝da za-
chowa∏aby si´ podobnie. Wszystkie bowiem,
jak mówi∏y, musia∏y nieraz przejÊç swój
„chrzest bojowy”. Ale gdyby nie ów chrzest,
to np. w Gidlach do tej pory nie doczekano
by si´ budowy wodociàgów, nie powsta∏oby
Gminne Centrum Informacji, nie rozpocz´-
to by budowy Gminnego Domu Kultury.
A w Ksawerowie nie wykonano by moderni-
zacji „wàskiego gard∏a”na ruchliwych skrzy-
˝owaniu, nie budowano by kanalizacji, nie
by∏oby tylu inwestycji w tamtejszej strefie
ekonomicznej...

Nie by∏oby jeszcze wielu przedsi´wzi´ç,
które z kobiecà mocà i desperacjà sà realizo-
wane dla dobra spo∏ecznego. Bo, jak to
w tym starym porzekadle – „gdzie diabe∏ nie
mo˝e, tam bab´ poÊle” – w ciep∏ych s∏owach
mówi∏ o kobiecej przedsi´biorczoÊci marsza-
∏ek województwa Stanis∏aw Witaszczyk. 

– Zapewniam was, ˝e moim ˝yciowym
marzeniem nie jest wcale kariera wojewody,
najwa˝niejsze jest zawodowe spe∏nienie, ro-
bienie tego, co si´ lubi, bo jeÊli robi´ coÊ dla
siebie, to robi´ jednoczeÊnie dla rodziny. Na
pewno nie robi∏abym kariery kosztem domu,
rodziny i dzieci. Nie ˝a∏ujcie wi´c czasu dla
siebie – apelowa∏a do kobiet Renata Nowak,
wicewojewoda ∏ódzki.

Przewodniczàcy Sejmiku Województwa
¸ódzkiego Micha∏ Kasiƒski, zwróci∏ uwag´
na jeszcze jeden wa˝ny, nawet podstawowy
atut kobiety, a mianowicie macierzyƒstwo.
Mówi∏ te˝, ˝e w zasadzie ka˝dy dom stoi na
trzech kobiecych w´g∏ach i tylko jednym,
m´skim.

Trudno by∏oby takiemu spotkaniu wysta-
wiç innà not´ ni˝ najwy˝sza. Wymiana do-
Êwiadczeƒ, pomys∏ów, przekaz dobrej ener-
gii... – To wszystko ma s∏u˝yç gminom,
mieszkaƒcom, lepszemu ich codziennemu
bytowi – podkreÊla∏a inicjatorka spotkania,
wicemarsza∏ek Anna Pilarska, zapowiadajàc
kolejne, za kwarta∏.

Anna Orzechowska

Nie mia∏ to byç bynajmniej poczàtek akcji
feministycznej. Nie mówiono o bezradnoÊci
kobiet ani o ich niemocy, nie szukano te˝
sposobów na równouprawnienie kobiet.
Chodzi∏o o zaakcentowanie roli kobiet w sa-
morzàdach ró˝nych szczebli – kobiety wójta,
kobiety burmistrza, kobiety prezydenta, ko-
biety oddajàcej si´ pracy w samorzàdzie go-

spodarczym... Reprezentantki tych wszyst-
kich Êrodowisk przyby∏y na pierwsze spotka-
nie, jakie odby∏o si´ w siedzibie Sejmiku Wo-
jewództwa ¸ódzkiego.

O dyskryminacji nie mówiono, ale z liczb
wiadomo, ˝e w 177 gminach w wojewódz-
twie tylko 20 kobiet sprawuje funkcje wójta,
dwie zajmujà fotel burmistrza (Brzeziny
i Wieruszów), jedna – prezydenta (Sieradz),
jedna wicestarosty (Pabianice). 

Na 100 m´˝czyzn przypada w wojewódz-
twie 119 kobiet, ale gdy przychodzi do wybo-
rów, to kobiet jest na listach jak na lekarstwo.
Barbara Górniak przytacza sytuacj´ z ostat-
niego Zjazdu Powiatów Polskich, kiedy
wÊród 376 delegatów mo˝na by∏o doliczyç
si´ zaledwie 13 kobiet! Uczestniczàca w spo-
tkaniu Lidia Fido, wiceprzewodniczàca Ra-
dy Miejskiej ¸odzi, przypomina, ˝e wi´k-
szoÊç kobiet rozpoczyna aktywne ˝ycie za-
wodowe dopiero po za∏o˝eniu rodziny. Ko-
biety pojawiajà si´ wi´c na arenie ̋ ycia zawo-
dowego nieco póêniej ni˝ m´˝czyêni. Najcz´-
Êciej wchodzà w ju˝ zamkni´ty kràg m´skich,
funkcjonujàcych uk∏adów zawodowych
i spo∏ecznych. Trzeba wykazaç si´ zatem du-
˝à dozà uporu, hartem ducha, ˝eby mimo
wszystko zaistnieç, ˝eby uwierzyç we w∏asne
racje, a potem przekonaç do niej innych.

Gmina Klonowa, gdzie rzàdzi Barbara
Wyrwas, jest pierwszà w województwie, któ-
ra skorzysta∏a z programu scalania gruntów

Pod rzàdami kobiet

Przy ma∏ej czarnej z Renatà Nowak 
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Êlenie o przysz∏oÊci, to inwestycja d∏ugotermi-
nowa. 

WW ttaakkiimm rraazziiee,, jjaakkiicchh rreezzuullttaattóóww pprraaccyy ppaannaa
ppllaaccóówwkkii mmoo˝̋nnaa oocczzeekkiiwwaaçç zzaa rrookk??

Kluczowy dla dzia∏alnoÊci naszego biura b´-
dzie z pewnoÊcià rok 2005. Wówczas to roz-
pocznà si´ negocjacje Sektorowego Programu
Operacyjnego dla województwa ∏ódzkiego na
lata 2007-2013. Licz´ na powodzenie w tych
negocjacjach, poniewa˝ od nich zale˝y jakoÊç
i wielkoÊç wsparcia z funduszy strukturalnych,
np. na rozbudow´ infrastruktury, systemu edu-
kacji, nowych technologii czy rozwój obszarów
wiejskich. Poza tym do roku 2006 spodziewam
si´ zwi´kszyç znaczenie województwa ∏ódzkie-
go w instytucjach europejskich. Zak∏adam te˝,
˝e dzi´ki dzia∏alnoÊci biura wzroÊnie liczba
projektów w ramach programów wspólnoto-
wych, sk∏adanych bezpoÊrednio w Komisji Eu-
ropejskiej przez instytucje z regionu ∏ódzkiego
oraz efektywnoÊç wykorzystywania funduszy
strukturalnych. Dodatkowo mojà osobistà am-
bicjà jest, aby uda∏o si´ nam zwi´kszyç Êwiado-
moÊç mieszkaƒców województwa na temat roli
i efektów dzia∏alnoÊci naszej placówki w Bruk-
seli, a przede wszystkim zyskaç ich zaufanie
wobec wykonywanej tam przez nas pracy. Naj-
wy˝szy czas, aby nazwa Regionalnego Biura
Województwa ¸ódzkiego w Brukseli pojawia∏a
si´ w prasie tylko przy okazji omawiania sukce-
sów i korzyÊci, jakie przynios∏a dla regionu je-
go dzia∏alnoÊç.

Rozmawia∏ Piotr Szymaƒski
(Bruksela, grudzieƒ 2004 r.)
e-mail: m.mielczarek@op.pl

lodzkie.region@lodzkie.pl

OOdd cczzeeggoo rroozzppoocczzàà∏∏ ppaann sswwoojjàà pprraacc´́
ww BBrruukksseellii??

Przede wszystkim od przeprowadzenia sze-
regu spotkaƒ w instytucjach formalnie odpo-
wiedzialnych za rejestracj´ i pomoc biurom re-
gionalnym w Brukseli, spotkaƒ z przedstawi-
cielami innych biur regionalnych oraz wizyt
w instytucjach europejskich.

CCzzeemmuu ss∏∏uu˝̋yy∏∏yy ttee ssppoottkkaanniiaa??
Stara∏em si´ przedstawiaç informacje o na-

szym biurze i omawiaç cele jego dzia∏alnoÊci.
Spotkania by∏y równie˝ dobrà okazjà do pre-
zentowania bli˝szej charakterystyki wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Wizyty te s∏u˝y∏y jednak przede
wszystkim pozyskiwaniu informacji cennych
dla biura bàdê regionu, tworzeniu sieci kontak-
tów, wymianie doÊwiadczeƒ i poszukiwaniu
platformy dla ewentualnych wspólnych dzia∏aƒ
w przysz∏oÊci.

CCzzyy rreeggiioonnyy eeuurrooppeejjsskkiiee cchhccàà zz nnaammii wwssppóó∏∏--
pprraaccoowwaaçç??

OczywiÊcie! W Brukseli wszystko opiera si´
na partnerstwie i du˝a czeÊç aktywnoÊci biur
polega w∏aÊnie na poszukiwaniu partnerów do
wspólnych dzia∏aƒ lobbingowch, promocyj-
nych, czy te˝ do projektów realizowanych w re-
gionach, np. w ramach inicjatywy INTER-
REG. Dlatego sieci wspó∏pracy trzeba budo-
waç od poczàtku i na ró˝nych p∏aszczyznach.
Bardzo licz´ na wspó∏prac´ z naszymi partera-
mi regionalnymi, przede wszystkim ze Styrià
oraz West Midlands. Obydwa regiony sà ju˝
mocno osadzone w realiach brukselskich i co
najwa˝niejsze deklarujà gotowoÊç wspó∏pracy
z nami. Jako ciekawostk´ dodam, ˝e w biurze
regionalnym West Midlands spotka∏em panià
Vicki Hone, która pracowa∏a przez ostatnie 
2 lata w naszym regionie jako doradca przed-
akcesyjny. Europa jest ma∏a...

CCzzyy zzaammiieerrzzaa ppaann rróówwnniiee˝̋ uuttrrzzyymmyywwaaçç bbllii--
sskkiiee kkoonnttaakkttyy zz ppoozzoossttaa∏∏yymmii pprrzzeeddssttaawwiicciieell--
ssttwwaammii ppoollsskkiicchh rreeggiioonnóóww ww BBrruukksseellii?? CCzzyy bb´́--
ddàà ttoo nnaassii ssoojjuusszznniiccyy,, cczzyy rraacczzeejj kkoonnkkuurreennccii??

W przypadku wi´kszoÊci spraw i zadaƒ reali-
zowanych w Brukseli, dotyczàcych na przyk∏ad
polityki spójnoÊci, ochrony Êrodowiska czy roz-
woju obszarów wiejskich, interesy polskich re-
gionów sà zbli˝one. Dlatego powinniÊmy jak
najcz´Êciej ze sobà rozmawiaç i wypracowywaç
wspólne stanowiska prezentowane póêniej
przed instytucjami Unii Europejskiej. Tylko
w ten sposób g∏os polskich regionów b´dzie na-
prawd´ s∏yszalny w zjednoczonej Europie. Sà
oczywiÊcie obszary, na których b´dziemy jed-
nak ze sobà konkurowaç, i jest to naturalne zja-
wisko. W sytuacjach, w których istniejà mo˝li-
woÊci zabiegania o Êrodki w ramach programów
wspólnotowych przez instytucje regionalne, za-
wsze pojawiaç si´ b´dzie zjawisko rywalizacji

CCzzyy wwsszzyyssttkkiiee bbiiuurraa rreeggiioonnaallnnee pprraaccuujjàà
ww ppooddoobbnnyy ssppoossóóbb??

Niezupe∏nie. Du˝o zale˝y od tego, czy region
pochodzi z paƒstwa unitarnego, czy federalne-

go. Kompetencje np. landów niemieckich sà nie-
porównywalne z kompetencjami naszych woje-
wództw, dlatego ich zadania w Brukseli te˝ mu-
szà wyglàdaç inaczej. My koncentrujemy si´ na
polityce regionalnej, pozyskiwaniu informacji
o programach wspólnotowych, poszukiwaniu
partnerów i lobbingu w instytucjach europej-
skich, podczas gdy regiony niemieckie czy au-
striackie bardziej zajmujà si´ prawodawstwem
unijnym i dostosowywaniem prawodawstwa re-
gionalnego do poszczególnych regulacji.

KKiieeddyy bb´́ddzziieemmyy mmooggllii mmóówwiiçç oo kkoonnkkrreett--
nnyycchh eeffeekkttaacchh ddzziiaa∏∏aaƒƒ bbiiuurraa??

Bra∏em udzia∏ w kilku seminariach, na któ-
rych prezentowano walory inwestycyjne za-
proszonych regionów. Po jednej z takich pre-
zentacji zg∏osi∏y si´ do naszego biura izby
przemys∏owe z W∏och i Francji, zainteresowa-
ne inwestycjami w naszym regionie. W tej
chwili przygotowujemy dla nich szczegó∏owà
ofert ,́ uwzgl´dniajàcà mo˝liwoÊci wspó∏fi-
nansowania tych inwestycji z funduszy struk-
turalnych dost´pnych w Polsce. To przyk∏ady
ju˝ rozpocz´tych dzia∏aƒ, które wkrótce mo-
gà przynieÊç konkretne efekty. Trzeba jednak
pami´taç, i˝ – jak pokazujà doÊwiadczenia in-
nych biur – sukces ca∏ego przedsi´wzi´cia za-
le˝y mimo wszystko w najwi´kszym stopniu
od inicjatywy i potencja∏u w samym regionie.
Moim pierwszorz´dnym zadaniem jest do-
starczenie dobrej jakoÊci informacji dost´pnej
cz´sto tylko w Brukseli, natomiast jej wyko-
rzystanie i np. z∏o˝enie dobrego projektu, to
ju˝ zadanie dla samorzàdów, organizacji po-
zarzàdowych, czy innych instytucji. Nie nale-
˝y te˝ zapominaç, i˝ biuro w Brukseli to my-

EUROPA JEST MA¸A
Rozmowa z Mariuszem Mielczarkiem
– dyrektorem Regionalnego Biura Województwa ¸ódzkiego w Brukseli

Przy Square Marie-Louise
w Brukseli
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Gombrowicz w teatrze ¸DK

Amerykaƒskie medytacje o dziewictwie

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Ju˝ po raz drugi profesjonalny teatr uni-
wersytetu stanowego UCLA w Los Angeles
przyjecha∏ do ̧ odzi z adaptacjà prozy Witol-
da Gombrowicza. W czerwcu 1997 roku ze-
spó∏ kierowany przez Michaela Hacketta (re-
˝yser), ze mnà w roli kierownika literackiego,

przywióz∏ do kraju naszà pierwszà adaptacj´
„Biesiady u hrabiny Kot∏ubaj”. Rol´ tytu∏o-
wà gra∏a Barbara Krafftówna, najpierw
w Kalifornii, potem na festiwalu Gombrowi-
cza w Radomiu oraz goÊcinnych wyst´pach
w Krakowie, ̧ odzi i w Warszawie. Siedem lat
temu przyjà∏ nas w ¸odzi Teatr Studio, wów-
czas pod dyrekcjà Zdzis∏awa Jaskó∏y. 

I znów jesteÊmy w ¸odzi. Do Polski przy-
jechaliÊmy z okazji Roku Gombrowicza.
Przez Lublin, gdzie odbywa∏ si´ festiwal te-
atralny zwiàzany z obchodami Roku Gom-
browicza, poprzez festiwal w Radomiu, wy-
st´py goÊcinne w Teatrze Starym w Krako-
wie i Teatrze Narodowym w Warszawie, tra-
filiÊmy do miasta bliskiemu memu sercu, go-
Êcinnego, urzekajàcego pamiàtkami historii
i rozmachem przemian. Tym razem znaleêli-
Êmy doskona∏ych gospodarzy w ¸ódzkim
Domu Kultury. Zbigniew O∏ubek, dyrektor
¸DK i jego zast´pca Halina Bernat wraz
z ca∏à grupà administracji i techników stwo-
rzyli naszemu zespo∏owi warunki, jakie pod
wzgl´dem organizacji i wyposa˝enia tech-
nicznego teatru mogà Êmia∏o konkurowaç
z amerykaƒskà organizacjà czy technologià.
ZaznaliÊmy te˝ w ¸odzi rzadko spotykanej
goÊcinnoÊci, a tak˝e byliÊmy uraczeni atrak-
cyjnà ofertà zwiedzania zabytków, oglàdania
(pod okiem pana dyrektora Janusza G∏owac-
kiego) Mi´dzynarodowego Biennale Sztuki

w dawnej fabryce Geiera oraz fascynujàcego
spektaklu „Zemsty” w pantomimie w Te-
atrze Logos.

Szczególne podzi´kowania nale˝à si´
przedstawicielom samorzàdu województwa:
panu marsza∏kowi Stanis∏awowi Olasowi,

pani Dorocie Biskupskiej-Neidowskiej –
przewodniczàcej Komisji Kultury oraz pani
Ma∏gorzacie Kowalskiej – dyrektorowi De-
partamentu Kultury za wyjàtkowo serdecz-
ne i goÊcinne przyj´cie naszej ekipy.

W inscenizacji „Medytacji o dziewic-
twie”, wed∏ug Gombrowicza, rol´ kobiecà –
Alicji – ponownie zagra∏a Barbara Kra-
fftówna. Zespó∏ teatralny „Medytacji” zo-
sta∏ stworzony dla potrzeb tego spektaklu.
W obsadzie aktorskiej znaleêli si´ aktorzy
polscy: Jaros∏aw Jordan i Omar Sangare.

„Medytacje o dziewictwie” sà adaptacjà
opowiadania Gombrowicza pt. „Dziewic-
two” oraz jego „Dzienników”. Przedstawie-
nie by∏o u∏o˝one przez Michaela Hacketta
i przeze mnie w taki sposób, aby mog∏o byç
zrozumiane zarówno przez amerykaƒskà,
jak i polskà publicznoÊç. 

RzeczywistoÊç scenicznà stworzy∏y obra-
zy znane re˝yserowi z ˝ycia w Los Angeles.
G∏ównà tkank´ tej inscenizacji wyra˝ajà
muzyka i dêwi´k; to one wià˝à wszystkie
tworzywa teatralne w coÊ, co Michael wola∏
nazywaç „soundscape”, coÊ w rodzaju pej-
za˝u z dêwi´ku zamiast konwencjonalnej in-
scenizacji. Warstwa dêwi´kowa „Medytacji”
pe∏ni dwie funkcje: z jednej strony wprowa-
dza nastrój zamyÊlenia i refleksji, stàd te˝ ty-
tu∏ „Medytacje”, z drugiej – poprzez u˝ycie
oryginalnych utworów muzyki pop z kali-

fornijskich klubów „m∏odych gniewnych”,
pomaga okreÊliç dewiacje psychiczne i zagu-
bienie postaci scenicznych. 

Opowiadanie Gombrowicza „Dziewic-
two” (1933) zaczyna si´ w ogrodzie, a koƒczy
na Êmietniku. Alicja, dziewczyna z dobrej
polskiej rodziny, starannie zakrywa ∏okcie,
które jak kolana i zawartoÊç dekoltu, by∏y
jeszcze 70 lat temu postrzegane jako intymne
sfery kobiecego cia∏a. Na spacerach po ogro-
dzie z Paw∏em, narzeczonym, Alicja zadaje
naiwne pytania, które wprawiajà Paw∏a w za-
chwyt. Ale z wolna jej myÊli i pytania stajà si´
coraz bardziej k∏opotliwe. Mit dziewictwa,
jaki Pawe∏ by∏ gotów oprawiç w ramki z bia-
∏ej koronki, aby staç si´ jedynym posiada-
czem tego wizerunku, przeobra˝a si´ w real-
noÊç przesyconà erotyzmem. Moment, gdy
przygodny w∏ócz´ga rzuca kamieniem w Ali-
cj ,́ znaczy granic´ pomi´dzy chronionà nie-
tykalnoÊcià a brutalnà interwencjà ˝ycia.
Alicja prowadzi Paw∏a do Êmietnika i nak∏a-
nia go do wspólnego ogryzania koÊci. To
ogryzanie koÊci jest kwintesencjà instynktu
i symbolizuje coÊ ca∏kiem przeciwnego do
mitu dziewictwa.

W naszych „Medytacjach o dziewictwie”
publicznoÊç oglàda∏a Alicj´ pó∏ wieku póê-
niej; jako mieszkank´ amerykaƒskiej metro-
polii. Jej Êwiat jest naszym Êwiatem. Âwiatem,
w którym przemoc nieustannie próbuje
zniszczyç niewinnoÊç i oddaliç wspomnienie
dziewictwa.

Gombrowicz napisa∏ swoje opowiadanie
w tonie ironicznego patosu. W owym czasie
by∏ to najwyraêniej jedyny mo˝liwy styl, któ-
ry móg∏ zapewniç publikacj´ o takim tema-
cie. I choç jego zbiór opowiadaƒ „Pami´tnik
z okresu dojrzewania”napisa∏ ponad dziesi´ç
lat po teorii „czystej formy” Witkiewicza i je-
go skandalizujàcych powieÊciach i drama-
tach, obaj pisarze musieli zadowoliç si´
garstkà przychylnych krytyków i ekskluzyw-
nà grupkà czytelników. Nie bez (straszliwej)
przyczyny, dopiero po II wojnie Êwiatowej
mogli byç obaj us∏yszani w swoich pos´pnych
(Gombrowicz) albo katastroficznych (Wit-
kacy) przepowiedniach.

Publikacja „Dziewictwa”w kraju wypad∏a
w okresie ostatniej fazy amerykaƒskiej de-
presji.

Nasza inscenizacja toczy si´ w kierunku
przeciwnym do opowiadania Gombrowicza.
Zaczyna si´ na zaÊmieconych, huczàcych uli-
cach amerykaƒskiego miasta i usi∏uje wróciç
do ogrodów. Pozostaje tylko pytanie – czy
ogrody sà jeszcze mo˝liwe?

Anna Krajewska-Wieczorek

Re˝yser Michael Hackett dzi´kuje
∏odzianom za goÊcinnoÊç



Ta sesja mia∏a wyraênie uchwa∏odawczy
charakter. Podczas jej trwania przyj´to bo-
wiem najwi´cej uchwa∏ ze wszystkich tego-
rocznych sesji. Wszak zbli˝a si´ koniec ro-
ku i jest to czas nanoszenia korekt, podej-
mowania szybkich decyzji, wprowadzania
zmian. Ale przedtem, jak to jest w nowym
zwyczaju sesji, przewodniczàcy sejmiku, dr
Micha∏ Kasiƒski udziela∏ g∏osu radnym,
którzy wnosili interpelacje i zapytania, nie
oszcz´dzajàc przy tym cz∏onków zarzàdu.

Niezadowolenie z odpowiedzi na inter-
pelacje, zg∏aszane podczas minionej sesji,
wyra˝a∏a radna Dorota Biskupska-Ne-
idowska (Klub Radnych Aktywnych).
Chodzi∏o o zagraniczne wyjazdy radnego

Marka Ratuszniaka, wicemarsza∏ka woje-
wództwa. W odpowiedzi nie uwzgl´dniono
wszystkich wyjazdów i nie podano ich
kosztów. Radny Kazimierz Maruszewski
(SLD) wyrazi∏ zdumienie z powodu braku
zainteresowania przez departament mery-
toryczny Urz´du Marsza∏kowskiego powo-
∏aniem do ˝ycia spó∏dzielczych grup pro-
ducenckich. Wyrazi∏ te˝ oburzenie wypo-
wiedzià wicemarsza∏ek Anny Pilarskiej,
która na spotkaniu wójtów i burmistrzów
wyrazi∏a opini ,́ jakoby w Sejmiku radni
SLD hamowali rozpocz´ty proces przeka-
zywania majàtku samorzàdu województwa
gminom; chodzi o oÊrodki zdrowia. W od-
powiedzi na t´ interpelacj´ Anna Pilarska

zareagowa∏a natychmiast i nie wycofa∏a si´
ze swojego spostrze˝enia, dokumentujàc
to obserwacjami, wyniesionymi z uczest-
nictwa w posiedzeniach Komisji Gospo-
darki. – Kiedy wnoszono ten problem, rad-
ni SLD wstrzymywali si´ od g∏osu bàdê by-
li przeciwni – podsumowa∏a odpowiedê na
interpelacj´ wicemarsza∏ek Pilarska. Rad-
ny Jaros∏aw Berger zarzuci∏ wicemarsza∏-
kowi Markowi Ratuszniakowi wyra˝anie
niestosownych opinii o radnych, aktywnie
uczestniczàcych w posiedzeniach sesji.
Radny Stanis∏aw Wiszniewski wyrazi∏ nie-
zadowolenie, ˝e Rada Programowa „Ziemi
¸ódzkiej“ faktycznie nie istnieje. Z kolei
radny Maciej Górski zwraca∏ si´ wprost do
Jadwigi Bedy, odpowiedzialnej w zarzàdzie
województwa za placówki podleg∏e samo-
rzàdowi. Pyta∏, co uczyni∏a w kierunku po-
prawy kontaktów z kierownikami tych pla-
cówek i dlaczego w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim nie odbiera si´ telefonów od Izby Le-
karskiej. Co do kontaktów ze szpitalami,
to Jadwiga Beda podkreÊli∏a, ˝e uczestni-
czy w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
∏ecznego, a z podzia∏u nadwy˝ki Êrodków
NFZ za III kw. br. ∏ódzkie placówki otrzy-
ma∏y prawie 10 mln z∏. B´dà kolejne milio-
ny, wynikajàce z podzia∏u nadwy˝ki w IV
kw., chodzi o to, aby podzia∏ ten by∏ dla
nas korzystny – powiedzia∏a Jadwiga Beda.

Pod wzgl´dem spo∏ecznej wagi, kulmi-
nacyjnym punktem XXXIV sesji Sejmiku
by∏ apel skierowany do mieszkaƒców woje-
wództwa ∏ódzkiego w sprawie sytuacji lu-
dzi ubogich: 

W ciàgu ostatnich lat ubóstwo sta∏o si´
w województwie ∏ódzkim jednà z najpowa˝-
niejszych kwestii spo∏ecznych. Wraz z toczà-
cym si´ procesem przemian spo∏eczno-
ustrojowych, zjawisko ubóstwa wesz∏o w no-
wà, dotàd nieznanà faz .́ Utrzymujàce si´ na
wysokim poziomie bezrobocie, które okaza-
∏o si´ byç istotnym czynnikiem sprawczym
szybkiej degradacji ekonomicznej zarówno
jednostki, jak i rodziny, wp∏yn´∏o na rozsze-
rzenie si´ sfery ubóstwa.

Mieszkaƒcy województwa ∏ódzkiego
szczególnie doÊwiadczajà wszelkich nega-
tywnych zjawisk skutkujàcych biedà dzieci
i rodzin. D∏ugotrwa∏e bezrobocie, ubóstwo,
niepe∏nosprawnoÊç, pogarszajàcy si´ stan
zdrowotny - uzale˝nienia, to g∏ówne powody
zepchni´cia na pobocze ˝ycia spo∏ecznego.

Ubóstwo nie jest tylko zjawiskiem opisy-
wanym i przedstawianym w mediach. Doty-
czy coraz wi´kszej liczby osób. Dotyczy na-
szych sàsiadów, znajomych, osób, które mi-
jamy na ulicach. Nie mo˝emy odwracaç si ,́
nie zauwa˝aç biedy.

Musimy rozumieç, jak ∏atwo dzisiaj staç
si´ cz∏owiekiem wykluczonym spo∏ecznie.
Wystarczy utraciç prac ,́ zdrowie. Mo˝e do-
tknàç to ka˝dego. Musimy na co dzieƒ, jako
spo∏ecznoÊç regionu, udowadniaç, ˝e rozu-
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XXXIV sesja sejmiku 

Uchwa∏a za uchwa∏à



Wi´cej na sport
Tym razem du˝o wczeÊniej dyskutowali

o finansach na sport radni z Komisji Nauki,
Kultury i Sportu. Bodêcem do tej debaty,
którà prowadzi∏a przewodniczàca Komisji
Dorota Biskupska-Neidowska z szefami wo-
jewódzkich organizacji, upowszechniajàcych
sport wÊród m∏odzie˝y, by∏a mo˝liwoÊç dofi-
nansowania tej dzia∏alnoÊci poprzez progra-
my europejskie (do wzi´cia jest w skali kraju
25 mln z∏). Zasada jest prosta: jeÊli popraw-
ne wnioski z∏o˝à stowarzyszenia, to mogà li-

czyç na 80-proc. dofinansowanie projektów,
jeÊli zaÊ zrobià to urz´dy marsza∏kowskie, to
projekty dofinansowywane b´dà w 50 proc.
Ciekawe, które organizacje wojewódzkie
zdà˝à uporaç si´ z krótkim terminem. Ale
i z bud˝etu marsza∏ka m∏odzie˝owy sport
ma w roku przysz∏ym szans´ na znacznie
wi´ksze Êrodki finansowe.

Odr´bnà sprawà jest sport kwalifikowany,
który wymaga znacznie wi´kszych nak∏a-
dów. Talenty pojawiajà si´ najcz´Êciej w do-
mach niezamo˝nych. Wnioskowano, aby mi-
lion z∏otych z bud˝etu województwa prze-
znaczyç na 10 wybranych dyscyplin. Dysku-
sja w toku. Radny Jaros∏aw Berger podkre-
Êla∏, ˝e sport powinien odgrywaç znacznie
wi´kszà rol´ w wychowaniu m∏odzie˝y.

RoÊnie ranga samorzàdu
Radni z Komisji Bud˝etu i Finansów,
którà kieruje Anna Strzechowska, przy-
j´li m.in. projekt uchwa∏y o wyasygno-
waniu z bud˝etu województwa kwoty
175 000 z∏ na oddanie do u˝ytku w Ko-
luszkach ca∏odobowego oÊrodka dla
osób z chorobà Alzheimera, jak równie˝
o przej´ciu przez samorzàd zadaƒ rzà-
dowych w zakresie koordynacji Êwiad-
czeƒ rodzinnych. Ich realizacjà zajmie
si´ Centrum Polityki Spo∏ecznej. Pro-
blem sprowadza si´ do koordynacji sys-
temów zabezpieczenia spo∏ecznego, jed-
nolitych we wszystkich paƒstwach Unii,
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chodzi o zapobieganie pobieraniu po-
dwójnych Êwiadczeƒ (zasi∏ki rodzinne,
emerytury, renty). Samorzàdowi woje-
wództwa przyby∏o równie˝ zadaƒ, wyni-
kajàcych z realizacji Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego w dziedzinie wzmocnienia
zasobów ludzkich oraz reorientacji za-
wodowej. Ich wykonanie powierza si´
Wojewódzkiemu Urz´dowi Pracy. Przy-
b´dzie obowiàzków równie˝ ¸ódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, której
powierzone zostanà zadania rzàdowe,

zwiàzane z wdra˝aniem strategii inno-
wacyjnoÊci w gospodarce. 
Sejmik okreÊla zadania dla departamen-
tów oraz podleg∏ych marsza∏kowi insty-
tucji i tylko on mo˝e dokonywaç prze-
mieszczeƒ Êrodków pomi´dzy dzia∏ania-
mi. Wyraênie widaç zatem rosnàcà rol´
Sejmiku, a co za tym idzie, roÊnie te˝
odpowiedzialnoÊç radnych.

Pieniàdze dla kultury
Placówki kulturalne podlegajàce samo-

rzàdowi województwa powinny jeszcze
w koƒcówce roku odczuç wyraênie finanso-
wà popraw .́ Pozwala na to bud˝et samorzà-
du (zdecydowanie wi´ksze wp∏ywy z CIT).
Teatr Wielki otrzyma 1,2 mln, Teatr im Ja-
racza 540 000 z∏, Muzeum Sztuki 300 000 z∏,
¸DK – 100 000 z∏, Bibioteka Wojewódzka
im. J. Pi∏sudskiego – 45 000 z∏. Skarbnik
Urz´du Marsza∏kowskiego Jadwiga Kawec-
ka poinformowa∏a radnych o zwi´kszeniu
transzy na sp∏at´ zad∏u˝enia kredytowego
o 2,5 mln z∏, co pozwoli∏o zaoszcz´dziç
100 000 z∏. Zdecydowano te˝ o tym, ˝e Êrod-
ki, wypracowane we w∏asnym zakresie przez
placówki kulturalne, zasilà ich wewn´trzny
bud˝et. Radnym wyda∏a si´ niezrozumia∏a
decyzja urz´du skarbowego, który kwot´
zaoszcz´dzonà wskutek przeprowadzonej
restrukturyzacji w Teatrze Wielkim potrak-
towa∏ jako dochód i naliczy∏ od niej poda-

miemy tych, którzy z wielkà codziennà de-
terminacjà staczajà walk´ z brakiem Êrod-
ków na chleb.

Nie apelujemy o dawanie ja∏mu˝ny, ale
o rozumienie i jak najdalej posuni´tà akcep-
tacj´ wszystkich dzia∏aƒ skierowanych do
osób i ich rodzin, wymagajàcych wsparcia.
Apelujemy o rozumienie tych, którzy zma-
gajà si´ z wielkim l´kiem, poczuciem i bra-
kiem nadziei.

Obecna sytuacja wymaga wielkiej spo-
∏ecznej mobilizacji, solidaryzmu i poczucia
odpowiedzialnoÊci za naszà przysz∏oÊç,
przysz∏oÊç ca∏ego regionu.

Pokolenia dorastajàce w biedzie przeka-
zujà nast´pnym stygmat poczucia osamot-
nienia, braku wiary we w∏asne si∏y. Nie mo˝-
na mówiç o wzroÊcie zamo˝noÊci spo∏ecznej,
nie jednoczàc si´ przeciw biedzie mieszkaƒ-
ców naszego regionu.

Przeciwdzia∏anie procesowi wykluczenia
spo∏ecznego to przede wszystkim stworzenie
wi´kszych ni˝ dotychczas szans dost´pu do
pracy, edukacji, ochrony zdrowia i uprawia-
nia sportu dla wszystkich, zw∏aszcza dla
osób najbardziej zagro˝onych. Stwarzanie
nowych szans i alternatyw ˝yciowych dla
osób zagro˝onych trwa∏ym ubóstwem i n´-
dzà jest nierozerwalnie po∏àczone ze spo∏ecz-
nà troskà o równomierny i sta∏y rozwój spo-
∏eczny.

My, radni Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego, apelujemy do wszystkich osób, Êrodo-
wisk, organizacji pozarzàdowych i instytucji
województwa ∏ódzkiego o po∏o˝enie wielkie-
go nacisku na wspólne i aktywne dzia∏ania
na rzecz przeciwdzia∏ania ubóstwu i wszel-
kim z nim zwiàzanym negatywnym spo∏ecz-
nie zjawiskom, aktywnà pomoc i wsparcie fi-
nansowe instytucji, specjalizujàcych si´
w walce z ubóstwem i uzale˝nieniami, pobu-
dzanie wra˝liwoÊci ludzkiej na otaczajàcà
nas bied´ oraz kszta∏towanie woli przeciw-
dzia∏ania zjawiskom krzywdy spo∏ecznej,
dotykajàcej wiele rodzin oraz tworzenie wa-
runków sprzyjajàcych wychodzeniu z zakl´-
tego kr´gu bezradnoÊci ˝yciowej tysi´cy
osób i ich rodzin.

Radni przyj´li te˝ stanowisko, opracowane
przez klub LPR w sprawie zmian w planie fi-
nansowym NFZ, w którym to województwo
∏ódzkie jest wyraênie dyskryminowane. 

XXXIV sesj´ Sejmiku zapami´tajà z pew-
noÊcià na d∏ugo gminy Kaw´czyn i Skiernie-
wice albowiem wi´kszoÊcià g∏osów radni
przychylili si´ do nieodp∏atnego przekazania
na rzecz gmin oÊrodków zdrowia w Kolonii
Starorawskiej oraz w ˚elaznej. Przyznano
Êrodki na rozbudow´ zbiorników wodnych
w Czarnocinie i w Drzewicy, tak˝e placów-
kom oÊwiatowym, dla których organem za-
∏o˝ycielskim jest samorzàd wojewódzki.
Dzi´ki decyzjom, które zapad∏y podczas se-
sji, mieszkaƒcy wielu gmin b´dà mieli lepsze
drogi, chodniki i ciàgi rowerowe. 

Komisja Nauki,
Kultury i Sportu
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tek! Tymczasem TW stopniowo wychodzi ze
swojego zad∏u˝enia.

Bez kontroli ani rusz
Ponownie nie dosz∏o do wyboru przewod-

niczàcego Komisji Rewizyjnej, tote˝ obo-
wiàzki te sprawuje nadal radny Jan Darnow-
ski. Cz∏onkowie komisji nie mieli natomiast
wàtpliwoÊci co do koniecznoÊci wzmo˝enia

nadzoru nad poszczególnymi agendami
Urz´du Marsza∏kowskiego. Powo∏ano nie-
wielkie, ale zapowiadajàce dynamik´ w pra-
cy zespo∏y kontrolne – do spraw filharmonii,
Regionalnego Centrum Polityki Spo∏ecznej
oraz zespó∏ do spraw funkcjonowania Urz´-
du Marsza∏kowskiego. Radny Fisiak zwra-
ca∏ bowiem uwag´ radnych na nie najlepszà
prac´ urz´dników.

A ˝e systematyczne kontrole wewn´trzne
sà potrzebne, potwierdzi∏y to informacje,
które przed∏o˝y∏a radnym Halina Winnicka,
dyr. Departamentu Kontroli, Monitoringu
i Audytu Wewn´trznego. Kontrola ujawni∏a
mianowicie znaczne nieprawid∏owoÊci w wy-
korzystaniu Êrodków finansowych w OÊrod-
kach Doskonalenia Nauczycieli w Piotrko-
wie, Sieradzu i Skierniewicach.

Na budow´ nowych dróg
i zakup... mercedesa

Radni zaakceptowali projekty uchwa∏,
zwiàzanych z przekazaniem Êrodków na
modernizacj´ dróg, budow´ wiaduktu w ¸´-
czycy, ciàgów dla pieszych i rowerzystów
wzd∏u˝ najbardziej ruchliwych odcinków
dróg wojewódzkich, zimowe utrzymanie
dróg.  Przychylono si´ do zmian w bud˝ecie
i skierowanie Êrodków z inwestycji na wy-
datki bie˝àce, zwiàzane z przeniesieniem
Wojewódzkiego Biura Planowania Prze-
strzennego. Równie˝ pozytywnie zaopinio-
wano projekt uchwa∏y w sprawie zakupu sa-
mochodu do przewozu osób typu „bus“
marki Mercedes.

Sejmik Województwa ¸ódzkiego po za-
poznaniu si´ z projektem rzàdowym ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
przedstawionym Sejmowi RP 19 paêdzierni-
ka 2004 roku ocenia go negatywnie.

W interesy rolników, rolnictwa i miesz-
kaƒców wsi godzà w szczególnoÊci nast´-
pujàce zmiany:

1. Wprowadzona zmiana podleg∏oÊci
KRUS z resortu rolnictwa do kompetencji
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego grozi, ˝e instytucja ta stra-
ci charakter urz´du wpisanego na trwale
w system obs∏ugi mieszkaƒców wsi, kre-
owany i regulowany przez ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi.

2. Ograniczenie mo˝liwoÊci podlegania
ubezpieczeniu w KRUS rolników i ich do-
mowników, którzy prowadzà pozarolniczà
dzia∏alnoÊç gospodarczà, co nie motywuje
ludnoÊci wiejskiej do poszukiwania dodat-
kowych êróde∏ dochodu dla gospodarstw
rolnych, a w konsekwencji  pog∏´bi jeszcze
ich trudnà sytuacj´ bytowà. Spowoduje to
równie˝ likwidacj´ wielu ma∏ych firm,
a tym samym, wzrost bezrobocia na wsi.

3. Uzale˝nienie wysokoÊci sk∏adki na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wiel-
koÊci posiadanego gospodarstwa rolnego
przy jednoczesnym braku zró˝nicowania
wysokoÊci Êwiadczeƒ emerytalnych.

4. Ograniczenie  kr´gu  osób, które mogà
uzyskaç status osoby wspó∏pracujàcej

przy prowadzeniu  dzia∏alnoÊci rolniczej wy-
∏àcznie do cz∏onków najbli˝szej rodziny rolni-
ka  lub jego ma∏˝onka, co jest sprzeczne z ist-
niejàcymi na wsi uwarunkowaniami spo∏ecz-
nymi.

5. Wy∏àczenie dzieci rolników ubezpie-
czonych w KRUS z uprawnienia do
odszkodowania  z tytu∏u  uszczerbku  na
zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy
pracy rolniczej nie uwzgl´dnia realnego
i tradycyjnego udzia∏u dzieci i m∏odzie˝y
wiejskiej w pracach w gospodarstwach rol-
nych rodziców.

6. Likwidacj´ wczeÊniejszych emerytur
rolniczych.

7. Likwidacj´  Rady Rolników, która za-
pewnia∏a Êrodowiskom rolniczym  nadzór
nad dzia∏alnoÊcià  Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego i Funduszu Sk∏adkowe-
go.

Sejmik Województwa ¸ódzkiego, popie-
rajàc zamiar uporzàdkowania i ogranicze-
nia wydatków  publicznych przez rzàd RP
uwa˝a, ˝e jego  koszty  powinny byç roz∏o-
˝one proporcjonalnie na wszystkie grupy
spo∏eczne i zawodowe,   a nie, jak to mia∏o
miejsce w przesz∏oÊci i jest obecnie propo-
nowane w omawianym projekcie, obcià˝aç
szczególnie drastycznie rolników i ich ro-
dziny.

Stanowisko otrzymali m.in.: prezydent,
marsza∏kowie Sejmu i Senatu, premier.

Stanowisko Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
z 30 listopada 2004 roku

w sprawie  projektu ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników.

Weto dla zmian w KRUS
Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowi-
ska, pracujàca pod okiem radnej Jolanty
Mitki, podda∏a druzgocàcej krytyce pro-
jektowane zmiany w systemie rolniczego
ubezpieczenia. O szczegó∏ach poinfor-
mowa∏ radnych dyr. ¸ódzkiego Oddzia-
∏u KRUS Stanis∏aw Zawilski. (Opraco-
wano projekt stanowiska, który za-
mieszczamy obok). 
Jolanta Koz∏owska z ARiMR Oddzia∏
w ¸odzi poinformowa∏a radnych, i˝ na
koniec listopada rolnicy z∏o˝yli 2256
wniosków o przyznanie rent struktural-
nych, z których ponad 1400 uzyska∏o po-
zytywnà opini ,́ a 183 gospodarstwa prze-
kazano ju˝ nast´pcom. Wydano te˝ po-
nad 60 000 decyzji o p∏atnoÊciach bezpo-
Êrednich, w póêniejszym terminie rolnicy
b´dà trzymywali dodatkowe dop∏aty z ty-
tu∏u niekorzystnych warunków gospoda-
rowania. Radni pozytywnie zaopiniowali
projekty uchwa∏ o przekazaniu na urzà-
dzenia wodne i melioracje kwoty 600 000
z∏ oraz na ma∏à retencj´ 100 000 z∏, a tak-

˝e kwot wyasygnowanych z bud˝etu mar-
sza∏ka na rozbudow´ zbiornika w Czar-
nocinie i przywrócenie retencji zbiorniko-
wi w Drzewicy. Pozytywnie przyj´to te˝
projekt skierowania na budow´ dróg do-
jazdowych do pól kwoty 1,5 mln z∏.
Wiele uwagi poÊwi´cono sprawie ochro-
ny powietrza. Szegó∏owe informacje na
ten temat przed∏o˝y∏a radnym Ewa Ku-
chowicz, z-ca dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska. Naj-
wi´kszymi producentami substancji
szkodliwych nie sà ju˝ zak∏ady pracy,
lecz indywidualni odbiorcy energii ciepl-
nej. Mamy na terenie województwa
∏ódzkiego a˝ 70.000 êróde∏ energii, naj-
cz´Êciej sà to piece w´glowo-mia∏owe.
Elektrownia Be∏chatów, pomimo syste-
matycznego ograniczania emisji gazów
i py∏ów, wp∏aca do bud˝etu wojewódz-
twa 20 mln z∏ kwartalnie z tytu∏u ich
emisji. Normy zanieczyszczenia prze-
kroczy∏y Pabianice, Zgierz i ¸ódê.

Dzia∏ „Z prac sejmiku” redaguje 
Anna Orzechowska
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Nareszcie
jest...

Dla wi´kszoÊci widzów inauguracyjnego
koncertu Filharmonii ¸ódzkiej im. Artura
Rubinsteina ogromnym zaskoczeniem ju˝
przy samym wejÊciu by∏a wszechobecnoÊç
ochrony. Nic dziwnego. Na widowni obecny
by∏ bowiem premier – prof. MMaarreekk BBeellkkaa. 

Ca∏y budynek, a szczególnie g∏ówna sala
koncertowa wywiera wra˝enie imponujàce.
Pi´kna, przestronna. Wed∏ug opinii prof.
MMiirrooss∏∏aawwaa PPiieettkkiieewwiicczzaa, drugiej takiej
w Polsce nie ma. 

Podnios∏à atmosfer´ uroczystoÊci inaugu-
racyjnej pot´gowa∏o szacowne grono przyby-
∏ych goÊci. Obok premiera Marka Belki,
obecni byli m.in. ks. arcybiskup WW∏∏aaddyyss∏∏aaww
ZZiióó∏∏eekk, w∏adze miasta i województwa, euro-
deputowani – JJaannuusszz WWoojjcciieecchhoowwsskkii i JJaacceekk
SSaarryyuusszz--WWoollsskkii, pos∏owie i senatorowie zie-
mi ∏ódzkiej, poprzedni dyrektorzy filharmo-
nii, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków AAnnttoonnii WWiicchheerreekk, sponsorzy.

UroczystoÊç otworzy∏ dyrektor naczelny
ZZbbiiggnniieeww LLaassoocckkii, który powiedzia∏ m.in.,
˝e odczuwa olbrzymià satysfakcj ,́ i˝ spra-
wowa∏ funkcj´ dyrektora w dwóch prze∏o-
mowych momentach w historii tej instytu-
cji. W swojej poprzedniej kadencji wypro-
wadza∏, a w obecnej chwili – wprowadza ze-
spó∏ do nowej siedziby.

Wzruszajàcym punktem cz´Êci oficjalnej
by∏o wystàpienie ks. arcybiskupa – W∏ady-
s∏awa Zió∏ka, który pogratulowa∏ budowni-
czym, wspomnia∏, i˝ koÊció∏ by∏ zawsze me-
cenasem artystów, a nast´pnie poÊwi´ci∏
nowy gmach. Póêniej g∏os zabra∏ cz∏onek
zarzàdu województwa ∏ódzkiego – SSttaannii--
ss∏∏aaww OOllaass, który odczyta∏ list intencyjny od
marsza∏ka województwa SSttaanniiss∏∏aawwaa WWii--
ttaasszzcczzyykkaa.

Rozpoczà∏ si´ pierwszy w nowym miejscu,
zapowiedziany przez dyrektora naczelnego,
koncert zatytu∏owany „Magiczny powrót”.
Poprowadzi∏ go dyrektor artystyczny filhar-
monii MMaarreekk PPiijjaarroowwsskkii, który tego dnia
obchodzi∏ 30-lecie swojej pracy artystycznej.

Koncert by∏ momentem oczekiwanym
z ogromnà niecierpliwoÊcià i zaciekawie-
niem, tak˝e przez muzyków, bowiem wszyst-
kie próby akustyczne przeprowadzane by∏y
dotàd bez udzia∏u publicznoÊci. Dopiero
podczas inauguracji po raz pierwszy dêwi´ki
p∏ynàce z estrady zabrzmia∏y w sali szczelnie
wype∏nionej widownià. Poprzedzone ˝mud-
nymi obliczeniami, kalkulacjami, symula-
cjami komputerowymi stworzenie wspania-
∏ej akustyki sali okaza∏o si´ faktem! 
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PublicznoÊç mia∏a okazj´ wys∏uchaç dzie∏
wielkich polskich mistrzów w wykonaniu
orkiestry symfonicznej i chóru Filharmonii
¸ódzkiej, w programie przygotowanym
przez MMaarrkkaa JJaasszzcczzaakkaa.

Koncert rozpocz´∏a uwertura „Bajka”
Stanis∏awa Moniuszki. Stanowi ona cenne
dzie∏o w polskiej literaturze muzycznej. Po-
zosta∏a jedynym zachowanym symfonicz-
nym dzie∏em Stanis∏awa Moniuszki.

Nast´pnie orkiestra zagra∏a II Koncert
skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wie-
niawskiego. Wykona∏ go KKrrzzyysszzttooff JJaakkoo--
wwiicczz – wybitny polski skrzypek, który pod-
czas inauguracji gra∏ na instrumencie wyko-
nanym w 1698 r. przez w∏oskiego lutnika
Paolo Albaniego.

Kolejnà pozycjà wieczoru, wykonanà ju˝
po przerwie, by∏a „Fantazja polska” op. 19
Ignacego Jana Paderewskiego. Solistà by∏
KKrrzzyysszzttooff JJaabb∏∏ooƒƒsskkii. Na bis zagra∏ Polone-
za As-dur F. Chopina. 

Ostatnim spoÊród prezentowanych dzie∏
by∏ balet-pantomima „Harnasie” Karola

kultura

www.lodzkie.pl

Szymanowskiego. Solistà tej cz´Êci koncer-
tu by∏ WWiieess∏∏aaww OOcchhmmaann.

Dyrektor naczelny Filharmonii ¸ódzkiej
– prof. Zbigniew Lasocki uhonorowany zo-
sta∏ Z∏otà Odznakà Stowarzyszenia Pol-
skich Artystów Muzyków, którà wr´czy∏
mu prezes SPAM Antoni Wicherek. 

„„ZZiieemmiiaa ¸̧óóddzzkkaa””:: Panie dyrektorze, te-
raz, kiedy otwarcie nowego gmachu filhar-
monii sta∏o si´ faktem, zapomnia∏ pan
o k∏opotach i trudnoÊciach, jakie towarzy-
szy∏y panu przez lata...

DDyyrr.. ZZbbiiggnniieeww LLaassoocckkii:: TrudnoÊci...?
O nich si´ ju˝ nie pami´ta, przesta∏y byç
wa˝ne! Wa˝na jest tylko sala. Wspania∏a,
wielofunkcyjna... Tak naprawd ,́ obecnie li-
czy si´ tylko to. Miasto uzyska∏o pi´kny
obiekt, jakiego dotàd nie posiada∏o, a fil-
harmonia rozpoczyna nowà, mam nadziej´
wspania∏à, kart´ historii.

Inauguracja gmachu i nowej sali koncer-
towej ∏ódzkiej filharmonii by∏a wydarze-
niem, które na d∏ugo pozostanie w pami´ci.

Marek Chudobiƒski
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z prac zarzàdu
Festiwal Sztuk Wszelakich 

15 listopada w goÊcinnych salach Teatru
Muzycznego w ¸odzi rozpoczà∏ si´ Festiwal
Sztuk Wszelakich osób niepe∏nosprawnych
oraz mi´dzynarodowa wystawa prac plastycz-
nych i rzemios∏a artystycznego majàca na celu
zwi´kszenie akceptacji Êrodowiska lokalnego

dla osób niepe∏nosprawnych i ich rodzin. Jest
to ju˝ siódma edycja tych imprez, organizowa-
na przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe∏nosprawnym „Wspólne Gniazdo”,
dzia∏ajàce przy 5. Domu Pomocy Spo∏ecznej
„Podgórna” w ¸odzi. Festiwal Sztuk Wszela-
kich jest corocznym Êwi´tem twórców niepe∏-
nosprawnych, ich opiekunów i sympatyków.
Promuje twórczoÊç artystycznà tych osób jako
jednà z form terapii zaj´ciowej, pe∏niajàcà
wa˝nà funkcj´ w rehabilitacji osób niepe∏no-
sprawnych.

Na zaproszenie organizatorów goÊciem fe-
stiwalu by∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Witaszczyk. Nagrod´ Grand Prix,
za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci na rzecz osób nie-
pe∏nosprawnych otrzyma∏o Regionalne Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej przy Urz´dzie Mar-
sza∏kowskim w ¸odzi.

Konferencja – autostrady 
17 listopada w Urz´dzie Miasta ¸odzi od-

by∏a si´ konferencja pt. „Autostrada A1 i ∏ódz-
ki w´ze∏ komunikacyjny – drogi integrujàce
Polsk´”. W konferencji udzia∏ wzi´li m.in. mi-
nister infrastruktury Krzysztof Opawski, mar-
sza∏ek województwa Stanis∏aw Witaszczyk,
wojewoda Stefan Krajewski oraz przedstawi-
ciele powiatów, gmin i stowarzyszeƒ zaintere-
sowanych rozwojem infrastruktury drogowej
w naszym regionie. W programie konferencji
znalaz∏y si´ odczyty nt. „Europejskie uzasad-
nienie przebiegu autostrady A1” (prof. Marek

Sobczyƒski – Uniwersytet ¸ódzki), „Wspólne
dzia∏ania ¸odzi i Wroc∏awia dla pozyskania
szybkich po∏àczeƒ kolejowych ze stolicà” (Ralf
Allrich – Dornier Consulting Polska sp. z o.o.)
oraz wiele innych, poruszajàcych zarówno
skal´ trudnoÊci przedsi´wzi´cia, jak i jego po-
tencjalne zyski dla ¸odzi i regionu.

WieÊ polska w tyglu przemian 
25-26 listopada w Centrum Szkoleniowo-

Konferencyjnym Uniwersytetu ¸ódzkiego od-
by∏a si´ dwudniowa konferencja naukowa pn.
„WieÊ polska w tyglu przemian spo∏eczno-kul-
turowych i politycznych XX wieku”. Obrady
otworzyli: rektor Uniwersytetu ¸ódzkiego
prof. Wies∏aw PuÊ oraz marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk.

Tematyka referatów koncentrowa∏a si´ wo-
kó∏ kultury, obrz´dowoÊci i obyczajów pol-
skich ch∏opów, twórczoÊci ludowej i kszta∏to-
wania si´ to˝samoÊci regionalnej. W progra-
mie sympozjum znalaz∏y si´ równie˝ zagadnie-

nia nawiàzujàce do kwestii mniejszoÊci naro-
dowych – ˚ydów, Niemców, Ukraiƒców – za-
mieszkujàcych polskà wieÊ w XX w. Istotnà
cz´Êç konferencji stanowi∏y zagadnienia spo-
∏eczne, szczególnie dotyczàce roli ruchu ludo-
wego, organizacji spo∏ecznych i partii poli-
tycznych w kszta∏towaniu postaw cywilizacyj-
nych, obywatelskich i narodowych ch∏opów. 

Ukraino, jesteÊmy z tobà
25 listopada 2004 r. w centrum ¸odzi odby∏

si´ wiec poparcia dla demokratycznych prze-
mian na Ukrainie. Pomimo wczesnej pory
wzi´∏o w nim udzia∏ kilkuset ∏odzian, w tym
przedstawiciele w∏adz województwa: marsza-
∏ek Stanis∏aw Witaszczyk i wojewoda Stefan
Krajewski, oraz w∏adz ¸odzi: prezydent Jerzy
Kropiwnicki i przewodniczàcy Rady Miej-
skiej ¸odzi Sylwester Paw∏owski.

Marsza∏ek Witaszczyk przypomnia∏, ˝e
kiedy w 1991 roku Ukraina wybija∏a si´ na
niepodleg∏oÊç, Polska by∏a pierwszym krajem,
który t´ niepodleg∏oÊç uzna∏. Dzisiaj Ukraina
stan´∏a na poczàtku drogi do spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. Mam nadziej ,́ ˝e Ukraina
wybierze drog´ wolnoÊci i demokracji – pod-
kreÊli∏ marsza∏ek.

Promocja regionu ∏ódzkiego 
26 listopada 2004 r. w Urz´dzie Marsza∏-

kowskim odby∏a si´ konferencja prasowa,
w trakcie której marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk podsumowa∏ funkcjonowanie Regional-
nego Biura Województwa ¸ódzkiego w Bruk-
seli oraz przedstawi∏ plan dzia∏aƒ i imprez
promocyjnych, jakie zrealizowane zostanà
w 2005 roku.

Priorytetowym zadaniem dla dyrektora
Regionalnego Biura Województwa ̧ ódzkiego
w Brukseli by∏o sprawne uruchomienie pla-
cówki oraz umo˝liwienie skutecznego realizo-
wania przez nià bie˝àcej dzia∏alnoÊci, przede
wszystkim dotarcie do maksymalnie du˝ej

Wiec poparcia dla przemian demokratycznych na Ukrainie.

Autostrady integrujà.



rek S∏omian, dzi´kujàc samorzàdowcom –
w imieniu rodziców i uczniów – za stworzenie
lepszych warunków do prowadzenia zaj´ç
szkolnych, treningów sportowych oraz zaj´ç
pozalekcyjnych. Pierwsze prace rozpocz´to
w maju 2004 r., w paêdzierniku budowa pla-
cówki zosta∏a ukoƒczona.

Barwy wolontariatu 
3 grudnia 2004 r. w ramach ∏ódzkich ob-

chodów Mi´dzynarodowego Dnia Wolonta-
riatu rozstrzygni´to czwartà edycj´ konkursu
pt. „Barwy wolontariatu”. Konkurs adreso-
wany by∏ do wolontariuszy, osób korzystajà-
cych z ich pomocy oraz organizacji pozarzà-
dowych i instytucji publicznych wspó∏pracujà-
cych z wolontariuszami.

Kapitu∏a konkursowa przyzna∏a nagrody
i wyró˝nienia kandydatom w pi´ciu katego-
riach: pomoc spo∏eczna i ochrona zdrowia,
edukacja, sport i kultura, pomoc osobom nie-
pe∏nosprawnym, ekologia, rozwój lokalny i de-
mokracja.

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ przedstawicie-
le w∏adz miasta i województwa oraz organiza-
cji spo∏ecznych. – Bardzo si´ ciesz ,́ ˝e mog´
byç dziÊ razem z wami i wziàç udzia∏ w tej nie-
zwyk∏ej uroczystoÊci. W imieniu w∏adz samo-
rzàdu województwa ∏ódzkiego gratuluj´ wam
nagród i wyró˝nieƒ oraz pragn´ przekazaç wy-
razy najwy˝szego uznania i szacunku dla bez-
interesownego niesienia pomocy innym i prak-
tyczne krzewienie idei s∏u˝enia drugiemu cz∏o-
wiekowi – powiedzia∏a Jadwiga Beda, cz∏onek
zarzàdu województwa ∏ódzkiego.

Miko∏ajki w „Jaraczu” 
4 grudnia odby∏o si´ spotkanie dla 450 dzie-

ci z najubo˝szych ∏ódzkich rodzin. Organiza-
torami spotkania pod patronatem marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego by∏ Zarzàd ¸ódzki
Ligi Kobiet Polskich, Regionalne Centrum
Polityki Spo∏ecznej przy Urz´dzie Marsza∏-
kowskim w ¸odzi oraz Urzàd Miasta i Rada
Miejska w ¸odzi.

Dzieci uczestniczàce w spotkaniu obejrza∏y
przygotowane przez Teatr im. Jaracza przed-
stawienie „Bajki Brzechwy”. Otrzyma∏y rów-
nie˝ paczki Êwiàteczne ufundowane przez
sponsorów.

Sponsorzy przygotowali dodatkowo ponad
500 paczek, które trafià do dzieci niepe∏no-
sprawnych oraz pochodzàcych z rodzin ubogich
jeszcze przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia.

Na w∏asnoÊç gminom 
2 grudnia 2004 r., podpisaniem aktów nota-

rialnych zakoƒczy∏a si´ trwajàca od kilku mie-
si´cy procedura przekazania pi´ciu gminom
nieruchomoÊci ZOZ-ów. Budynki, w których
obecnie funkcjonujà gminne oÊrodki zdrowia,
zosta∏y wybudowane dzi´ki zaanga˝owaniu
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liczby odbiorców z informacjà o funkcjonowa-
niu biura – podkreÊli∏ marsza∏ek. 

W celu utrzymania sprawnej komunikacji
pomi´dzy biurem i województwem oraz prze-
kazywania aktualnych informacji z Brukseli,
uruchomiona zosta∏a strona internetowa
www.lodzkie.pl/bruksela.

W roku przysz∏ym na funkcjonowanie Re-
gionalnego Biura Województwa ¸ódzkiego,
w bud˝ecie województwa przewidziano kwot´
400.000 z∏. W finansowaniu placówki uczest-
niczyç b´dzie równie˝ miasto ¸ódê (na s. 7 za-
mieszczamy wywiad z dyrektorem biura Ma-
riuszem Mielczarkiem).

Do Wielkiej Brytanii 
24-25 listopada 2004 r. delegacja wojewódz-

twa ∏ódzkiego uczestniczy∏a w misji gospodar-
czej do regionu West Midlands w Wielkiej
Brytanii. Organizatorami misji byli Ma∏gorza-
ta Brzeziƒska, konsul honorowy Wielkiej Bry-
tanii w Polsce oraz Barbara Stachowiak-Ko-
walska i Piotr Grabowicz z Brytyjsko-Polskiej
Izby Handlowej.

Uczestnicy spotkaƒ omówili planowane
dziedziny wspó∏pracy, co zostanie zawarte
w liÊcie intencyjnym o wspó∏pracy pomi´dzy
województwem ∏ódzkim a regionem West Mi-
dlands. G∏ównymi tematami wspó∏pracy mi´-
dzyregionalnej b´dà:

1. Gospodarka – wspieranie rozwoju go-
spodarczego, wspó∏pracy przedsi´biorstw,

udzia∏ w targach bran˝owych, organizowanie
misji gospodarczych, wspó∏praca w zakresie
parków technologicznych i tworzenia centrów
nowych technologii; 

2. Rolnictwo i ochrona Êrodowiska – reali-
zowanie wspólnych projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych poÊwi´conych
zrównowa˝onemu rozwojowi na terenach
wiejskich, wspó∏praca w zakresie przemys∏u
rolno-spo˝ywczego; 

3. Nauka – wspó∏praca pomi´dzy uczelnia-
mi wy˝szymi. 

Nowa sala w Zygrach
30 listopada oddano do u˝ytku sal´ gimna-

stycznà przy Zespole Szkó∏ w Zygrach w gmi-
nie Zadzim. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych woje-
wództwa, z cz∏onkiem zarzàdu Stanis∏awem
Olasem, w∏adz powiatu podd´bickiego, gminy
Zadzim, zaproszeni goÊcie, mieszkaƒcy oraz
dzieci z zadzimskiej szko∏y.

Nowoczesna sala gimnastyczna powsta∏a
dzi´ki szczególnemu zaanga˝owaniu wójta
gminy W∏odzimierza Owczarka oraz radnych,
którzy podj´li decyzj´ o budowie obiektu.
¸àczny koszt inwestycji wyniós∏ 1 200 000 z∏,
z czego 450 000 z∏ przekaza∏ na ten cel Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi, pozosta∏a cz´Êç po-
chodzi∏a z bud˝etu gminy Zadzim. Wójt W∏o-
dzimierz Owczarek, przemawiajàc do zebra-
nych, stwierdzi∏: „Jest to inwestycja d∏ugo
oczekiwana, która nie tylko poprawi warunki
nauki i pracy, ale równie˝ pozwoli rozwinàç
zainteresowania oraz doskonaliç fizycznà
i psychicznà kondycj´ m∏odzie˝y”.

Cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas przekaza∏
w∏adzom gminy, wykonawcom oraz dyrekto-
rowi szko∏y gratulacje i wyrazy uznania za wy-
si∏ek poniesiony na rzecz dobra mieszkaƒców,
oraz ˝yczenia sukcesów w pracy dydaktycznej
i wytrwa∏oÊci w realizacji szczytnych celów.

„Rozwijanie zainteresowaƒ sportowych, a tak-
˝e profesjonalne szkolenie i krzewienie kultury
fizycznej wÊród m∏odzie˝y, zas∏ugujà na uzna-
nie samorzàdu województwa ∏ódzkiego. Pro-
pagowanie idei i wartoÊci, jakimi kierujà si´
sportowcy, jest wyrazem troski o rozwój nowe-
go pokolenia”.

Budowa sali przebiega∏a wyjàtkowo spraw-
nie, podkreÊla∏ to dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Ma-
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Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zygrach.



dla naszego województwa podzia∏ Êrodków fi-
nansowych na Êwiadczenia zdrowotne. 

Konferencja ISO 
7 grudnia 2004 r. Departament Gospodarki

Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi zorgani-
zowa∏ seminarium szkoleniowe pn. „Rola za-
rzàdzania jakoÊcià w dostosowaniu przedsi´-
biorstw do wymogów rynku wewn´trznego
UE”. Wzi´li w nim udzia∏ przedsi´biorcy sek-
tora MSP z województwa ∏ódzkiego, zaintere-
sowani wdra˝aniem unijnego systemu zarzà-
dzania jakoÊcià, zgodnego z certyfikatem ISO
9001. Seminarium zorganizowane by∏o w ra-
mach regionalnego programu promocji jako-
Êci, realizowanego przez Ministerstwo Gospo-
darki i Pracy oraz urz´dy marsza∏kowskie.

W programie seminarium znalaz∏y si´ zagad-
nienia dotyczàce m.in. znaczenia systemów
zarzàdzania jakoÊcià dla wizerunku konku-
rencyjnoÊci polskich firm na rynku UE.

Jerzy Staƒczyk oraz ordynator dr hab. El˝bie-
ta Zieliƒska podkreÊlali, i˝ skuteczne leczenie
mo˝liwe jest nie tylko ze wzgl´du na stosowa-
nie nowoczesnych metod i Êrodków farmako-
logicznych, ale równie˝ dzi´ki ofiarnoÊci wo-
lontariuszy, którzy bezinteresownie opiekujà
si´ dzieçmi. „Istotne jest ponadto, aby wykry-
waç nowotwory we wczesnym stadium rozwo-
ju. Istnieje wówczas du˝a szansa na skuteczne
wyleczenie pacjenta. W tym celu prowadzony
jest program odpowiedniego szkolenia lekarzy
pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu” –
powiedzia∏ dyrektor szpitala.

Z ministrem o zdrowiu 
6 grudnia odby∏o si´ posiedzenie Woje-

wódzkiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego po-
Êwi´cone s∏u˝bie
zdrowia. W posie-
dzeniu uczestni-
czyli m.in.: mini-
ster zdrowia, pre-
zes NFZ, dyrek-
tor ¸ódzkiego
Oddzia∏u Woje-
wódzkiego NFZ
oraz przedstawi-
ciele placówek
s∏u˝by zdrowia
w województwie,
w tym zespó∏ de-
legatów szpitali
wojewódzkich.
Wspólnie z inny-
mi organami za-
∏o˝ycielskimi za-
prezentowano ak-
tualnà sytuacj´ placówek ochrony zdrowia
w aspekcie kontraktowania Êwiadczeƒ w roku
przysz∏ym.

Z wypowiedzi ministra Balickiego wynika, i˝
do roku 2006 b´dzie obowiàzywa∏ niekorzystny
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z prac zarzàdu
mieszkaƒców w latach 70. w tzw. czynie spo-
∏ecznym.

Uda∏o si´ przekazaç pierwszych pi´ç nieru-
chomoÊci mieszkaƒcom gmin RzàÊnia, Lipce
Reymontowskie, S∏upia Kluki, D∏utów, Dru˝-
bice. Od tej chwili w∏adze tych gmin mogà roz-
poczàç remonty budynków, na które nie staç
by∏o dotychczasowego zarzàdcy nieruchomo-
Êci. Ze strony Urz´du Marsza∏kowskiego akty
notarialne podpisywali wicemarsza∏kowie
Marek Ratuszniak i Anna Pilarska.

Od poczàtku staliÊmy na stanowisku, ˝e
bezp∏atne przekazanie tych nieruchomoÊci
prawowitym w∏aÊcicielom jest jedynym roz-
sàdnym rozwiàzaniem – mówi wicemarsza∏ek
Anna Pilarska – dotychczas wójtowie i burmi-
strzowie gmin nie mogli przeprowadzaç na te-
renie nieruchomoÊci ˝adnych prac czy remon-
tów, poniewa˝ nie byli w∏aÊcicielami w∏asnych
budynków.

Upominki dla ma∏ych pacjentów 
6 grudnia delegacja samorzàdu wojewódz-

twa ∏ódzkiego, w sk∏adzie: cz∏onek zarzàdu
Stanis∏aw Olas oraz przewodniczàcy Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego Micha∏ Kasiƒski,
z∏o˝y∏a wizyt´ na oddziale onkohematologicz-
nym Kliniki Chorób Dzieci Uniwersyteckiego
Szpitala nr 4 im. M. Konopnickiej w ¸odzi.

Samorzàdowcy przekazali ma∏ym pacjen-
tom szpitala upominki – zabawki i s∏odycze,
a lekarzom oraz personelowi oddzia∏u podzi´-
kowania za wieloletnie zaanga˝owanie w pra-
cy i – „zas∏ugujàce na najwy˝sze uznanie – po-
Êwi´cenie na rzecz ratowania ˝ycia i zdrowia
najm∏odszych”.

Podczas wizyty Stanis∏aw Olas i Micha∏ Ka-
siƒski zapoznali si´ z formami hospitalizacji
dzieci chorych na nowotwory oraz sytuacjà
i potrzebami placówki. Dyrektor szpitala prof.

M. Kasiƒski i S. Olas odwiedzili ma∏ych 
pacjentów w szpitalu przy ul. Spornej w ¸odzi. 



sprawni, wobec których mo˝na stosowaç na-
st´pujàce instrumenty:

– organizowanie i finansowanie zatrudnie-
nia wspieranego (bezzwrotne dotacje dla
pracodawcy na wyposa˝enie miejsca pracy
oraz refundacja cz´Êci wynagrodzeƒ lub
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne 

– bezzwrotne dotacje dla osób bezrobot-
nych na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

– prace interwencyjne, sta˝e, przygotowa-
nie zawodowe w miejscu pracy, refundacja
sk∏adki ubezpieczeniowej, programy wspar-
cia 

– pokrywanie cz´Êci kosztów z tytu∏u
op∏at ponoszonych za korzystanie z placó-
wek opiekuƒczych lub pomocy domowej dla
osób samotnie wychowujàcych dzieci, które
podejmà zatrudnienie,

– stypendia na szkolenie lub podj´cie dal-
szej nauki,

– zatrudnienie socjalne (uczestnictwo
w Centrum Integracji Spo∏ecznej, roboty pu-
bliczne), 

– refundowanie ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów
zwiàzanych z zapewnieniem opieki nad
dzieckiem w zwiàzku z podj´ciem pracy
przez bezrobotnego opiekujàcego si´ dziec-
kiem do lat 7. 

Ustawa wspiera zatrudnienie osób majà-
cych ponad 50 lat, dajàc mo˝liwoÊç obj´cia
ich, poza wymienionymi powy˝ej, szczegól-
nymi formami prac interwencyjnych.

Zamiast po˝yczek wprowadzone zosta∏y
bezzwrotne dotacje: dla bezrobotnych na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej i praco-
dawcy na wyposa˝enie i doposa˝enie stano-
wiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Ustawa wprowadza równie˝ zmiany
w systemie kszta∏cenia ustawicznego, dajàc
mo˝liwoÊç tworzenia przez pracodawców
funduszu szkoleniowego na finansowanie
udzia∏u pracowników i pracodawców
w kszta∏ceniu, umo˝liwia refundacj´ z Fun-
duszu Pracy cz´Êci kosztu szkolenia potrzeb-
nego do przekwalifikowania pracownika. 

Nowym poj´ciem jest zasi∏ek aktywizacyj-
ny, przys∏ugujàcy bezrobotnemu, który po-
dejmie prac´ w niepe∏nym wymiarze godzin
i otrzymuje wynagrodzenie ni˝sze od p∏acy
minimalnej. 

JJeeddnnoolliittyy tteekksstt UUssttaawwyy 
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1 czerwca 2004 roku wesz∏a w ˝ycie usta-
wa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz.1001), która
zastàpi∏a obowiàzujàcà wczeÊniej ustaw´
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu z 1994 roku.

Nowe przepisy to szereg zmian, w tym
mi´dzy innymi:

1. uporzàdkowanie ca∏ej sfery organizacji
publicznych s∏u˝b zatrudnienia oraz wyma-
gaƒ wobec nich;

2. ustalenie nowych zasad wyp∏acania
Êwiadczeƒ przedemerytalnych;

3. okreÊlenie nowego zakresu us∏ug i in-
nych form pomocy, z których b´dzie móg∏
skorzystaç bezrobotny;

4. wprowadzenie dodatku aktywizujàcego
dla bezrobotnego, który podejmie prac´ za
wynagrodzenie ni˝sze od minimalnego.

Ustawa rozszerza dotychczasowe regula-
cje dotyczàce rejestru agencji poÊrednictwa
pracy, agencji pracy tymczasowej i agencji
doradztwa personalnego. Wprowadza te˝
definicj´ us∏ug EURES, czyli us∏ug realizo-
wanych przez s∏u˝by zatrudnienia, zwiàzki
zawodowe i pracodawców, a dotyczàcych
poÊrednictwa pracy, doradztwa zawodowe-
go z zakresu mobilnoÊci na rynku pracy
w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Nowe przepisy porzàdkujà tak˝e kwesti´
Êwiadczeƒ przedemerytalnych, przenoszàc
zadania zwiàzane z ich realizacjà do Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

Ustawa dzieli formy wsparcia na: 
– podstawowe us∏ugi rynku pracy (po-

Êrednictwo pracy, us∏ugi EURES, poradnic-
two zawodowe i informacja zawodowa,
szkolenia i zaj´cia z aktywnego poszukiwa-
nia pracy), 

– instrumenty wspierajàce te us∏ugi (np. fi-
nansowanie kosztów przyjazdu do pracy,
odbywania sta˝u, dofinansowanie wyposa-
˝enia miejsca pracy oraz kosztów pomocy
prawnej, konsultacji, doradztwa), 

– instrumenty aktywizujàce skierowane
do osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy (organizowanie i finansowanie
zatrudnienia wspieranego, zatrudnienie so-
cjalne, stypendia szkoleniowe), 

– projekty lokalne i programy regionalne, 
– wsparcie ukierunkowane na tworzenie,

utrzymanie i rozwój miejsc pracy przez pra-
codawców (np. Fundusz Szkoleniowy, finan-
sowanie z FP szkoleƒ dla pracowników b´-
dàcych w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy, programy zwolnieƒ monitorowanych,
programy prac rotacyjnych), 

– spó∏dzielnie socjalne – nowa forma ak-
tywizacji bezrobotnych – których celem jest
stworzenie mo˝liwoÊci wspólnej pracy dla
osób, które w pojedynk´ mia∏yby trudnoÊci
z uruchomieniem i prowadzeniem dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

Ustawa definiuje osoby b´dàce w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

bezrobotni do 25. roku ˝ycia, bezrobotni
d∏ugotrwale, bezrobotni powy˝ej 50. roku
˝ycia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodo-
wych, bezrobotni samotnie wychowujàcy
dzieci do 7. roku ˝ycia, bezrobotni niepe∏no-
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USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

TROCH¢ STATYSTYKI
Wed∏ug stanu na 31 paêdziernika 2004 roku w rejestrach powiatowych urz´dów pracy
województwa ∏ódzkiego pozostawa∏o:
211.583 osoby bezrobotne, w tym: 105.813 kobiet, tj. 50%.

Stopa bezrobocia w województwie ∏ódzkim kszta∏towa∏a si´ pod koniec wrzeÊnia 2004
roku na poziomie 19,2%, (w Polsce 18,9%).
Najwy˝sze wartoÊci stopy bezrobocia odnotowano w powiatach:
– kutnowskim ................................ 26,8%
– zgierskim .................................... 25,2%
– tomaszowskim ............................ 24,8%
Powiaty, w których stopa bezrobocia osiàgn´∏a wartoÊci najni˝sze to:
– skierniewicki................................ 12,1%
– wieluƒski...................................... 13,4%
– wieruszowski................................13,5%
Pracodawcy z terenu województwa zg∏osili w paêdzierniku do urz´dów pracy 4.952 ofer-
ty zatrudnienia, z których 1.634 dotyczy∏y pracy na miejscach subsydiowanych. WÊród
zg∏oszonych ofert 614 skierowanych by∏o do absolwentów szkó∏ ponadpodstawowych, 
a 146 do osób niepe∏nosprawnych. 



lat wyraênie zmieni∏ si´ wyglàd osiedli, zieleƒ-
ców, terenów rekreacyjnych. Cz´Êç mieszkaƒ-
ców ˝yje ju˝ w odnowionych, estetycznie wy-
glàdajàcych blokach. Ârodki na ten cel pocho-
dzi∏y z kredytów i wp∏at na fundusz remontowy
w∏aÊcicieli lokali. W latach 2003-2004 wydatko-
wano ∏àcznie 1.392 tys. z∏, ale uzyskano te˝
18,5-proc. premi´ termomodernizacyjnà.
W tym roku przeprowadzony zosta∏ pierwszy
etap rewaloryzacji parku miejskiego – powsta∏
ogród ró˝any, wytyczono nowy uk∏ad alejek,
pojawi∏ si´ wachlarz kwiatowy. Rewaloryzacja
b´dzie kontynuowana. Park miejski ma byç zie-
lonà wizytówkà miasta. 

Na zadania z zakresu poprawy estetyki
i ochrony Êrodowiska przeznaczono w Rawie
w ostatnich dwóch latach 736 tys. z∏. Na nowe
nasadzenia otrzymano dotacj´ z WFOÂiGW
w ¸odzi. 

Z poczàtkiem 2003 r. zosta∏ utworzony fun-
dusz stypendialny dla uczniów rawskich szkó∏
podstawowych i gimnazjów. Szans´ na stypen-
dium w wysokoÊci 800 z∏ ma – w myÊl regula-
minu – m∏odzie˝ szczególnie uzdolniona. Do-
tychczas stypendium burmistrza otrzyma∏o 46
uczniów. 

Od wielu lat dwa wa˝ne wydarzenia identy-
fikowane sà z Rawà Mazowieckà – festiwal
bluesowy oraz impreza balonowa. Organiza-
cja tych przedsi´wzi´ç ma znaczny wp∏yw na
kszta∏towanie wizerunku miasta otwartego
i przyjaznego, w którym dzia∏a si´ konse-
kwentnie i realizuje nowatorskie pomys∏y. 

Obie imprezy, ze wzgl´du na swój zasi´g
i rang ,́ stajà si´ wizytówkà regionu ∏ódzkiego
w Europie. Ârodki pochodzà od sponsorów.

Z du˝ym zaanga˝owaniem Rawa Mazo-
wiecka bierze udzia∏ w pracach i promocji na
rzecz lokalizacji transkontynentalnego lotni-
ska w pobli˝u Babska. List intencyjny w tej
sprawie skierowano do premiera i parlamen-
tarzystów. Determinacja radnych w tych za-
biegach wynika z ogromnej szansy na rozwój
regionu. Lotnisko mog∏oby si´ staç g∏ównym
ogniwem ∏àczàcym obydwie aglomeracje:
warszawskà i ∏ódzkà, w których mieszka ∏àcz-
nie ok. 7 milionów osób. 

Jerzy Gal´ba
fot.: D. Bógda∏
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Min´∏a po∏owa kolejnej kadencji w∏adz sa-
morzàdowych i dotychczasowe osiàgni´cia
Rawy Mazowieckiej warte sà upowszechnie-

nia. Radni miasta nie stosowali rutynowych
tylko zabiegów dla wytworzenia sprzyjajàcego
klimatu inwestycyjnego, aby ograniczyç bezro-
bocie, lecz dok∏adali staraƒ, ˝eby uczyniç Ra-
w´ Mazowieckà oÊrodkiem przyjaznym i za-
dbanym – takim, w którym warto zatrzymaç
si´ na d∏u˝ej.

Skuteczne wspieranie inicjatyw gospodar-
czych – zdaniem burmistrza Eugeniusza Gó-
raja – polega m.in. na ograniczeniu kosztów
inwestycji. Dlatego te˝ w Rawie Mazowieckiej,
w wyniku Êcis∏ej wspó∏pracy z miejscowym
Stowarzyszeniem Przedsi´biorców, wprowa-
dzono szereg niekonwencjonalnych przedsi´-
wzi´ç – m.in. preferencyjne stawki podatku od
nieruchomoÊci w granicach strefy przemys∏o-
wej „Mszczonowska” i na terenie dawnych za-
k∏adów mi´snych. Utrzymano równie˝ na nie-
zmienionym poziomie od 2002 r. stawki dla
pozosta∏ych grup podatników. Ponadto utwo-
rzono Fundusz Por´czeƒ Kredytowych, które-
go kapita∏ jest wykorzystywany przez ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa.

Powszechnie wiadomo, ˝e rozwój dzia∏alno-
Êci gospodarczej wymaga sprawnego uk∏adu
komunikacji. W Rawie wymóg ten zostanie
spe∏niony w drugiej po∏owie 2005 r., kiedy za-
koƒczy si´ budowa obwodnicy miasta. Zabiegi
trwa∏y wiele lat i dopiero w pierwszej po∏owie
tego roku uda∏o si´ rozpoczàç prace. WartoÊç
tej inwestycji szacowana jest na 6 mln euro –
z czego ok. 2,6 mln pochodzi ze Êrodków pro-
gramu PHARE 2002. W tym roku przebudo-
wano skrzy˝owanie drogi nr 726 (kierunek na
Opoczno) z drogà S8 (Warszawa-Wroc∏aw)
kosztem 5 mln z∏. 

Majàtek po s∏ynnych w kraju Zak∏adach
Mi´snych Rawa SA przej´∏a, i w pe∏ni zre-

strukturyzowa∏a, firma LOGIS SA. W efekcie
swoje sta∏e siedziby urzàdzi∏o tu 9 spó∏ek, któ-
re zatrudniajà ∏àcznie blisko 800 osób. Naj-

wi´kszà jest TP Internet (ok. 550 stano-
wisk pracy). Rzecznik prasowy tej firmy
Piotr Michalski, podkreÊli∏, ˝e na decyzj´
o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci w Rawie
w 2003 r. wp∏ynà∏ zarówno potencja∏ lo-
kalnego rynku pracy, jak te˝ infrastruktu-
ra techniczna i dobry klimat stworzony
przez w∏adze samorzàdowe.

Tereny strefy przemys∏owej „Mszczo-
nowska” te˝ znalaz∏y ju˝ kolejnych w∏aÊci-
cieli. Trwa m.in. budowa nowoczesnej
ubojni trzody i rozbieralni mi´sa – Food
Service Sp. z o.o., która ma docelowo za-
trudniaç ok. 200 osób. Uruchomienie pla-
nowane jest pod koniec marca 2005 r.
W strefie przewidziany jest tak˝e zak∏ad
uszlachetniania tkanin jeansowych – PHU
Stanley – majàcy zatrudniaç 40 osób. Bu-

dowa rozpocznie si´ w roku 2006, a zakoƒczy
w 2007 r. WartoÊç inwestycji zosta∏a oszaco-
wana na 5 mln euro. Niebawem ma ruszyç
dzia∏alnoÊç produkcyjno-us∏ugowa – inwesty-
cja ma∏˝eƒstwa Krystyny i Henryka Nowic-
kich, a szczegó∏owy zakres i profil tego przed-
si´wzi´cia zostanie okreÊlony w ciàgu najbli˝-
szych miesi´cy. 

Druga rawska strefa przemys∏owa „Skier-
niewicka” le˝y w sàsiedztwie budowanej ob-
wodnicy oraz bazy transportowej PKS.
W 2005 r. powstanie tu zak∏ad produkcji me-
bli wraz z magazynem BRW SA Bi∏goraj.
Obecnie trwajà negocjacje z dwiema kolejny-
mi firmami. 

W bud˝ecie miasta najwa˝niejszà pozycj´
zajmujà inwestycje. Wydatki tegoroczne
w porównaniu z rokiem 2002 wzros∏y cztero-
krotnie. Znaczna ró˝norodnoÊç zadaƒ zapew-
nia miastu równomierny rozwój. Lata 2003-
-2004 odznacza∏y si´ du˝ym zaanga˝owaniem
Êrodków na inwestycje drogowe. Trwa budowa
trasy dojazdowej do strefy przemys∏owej
„Mszczonowska”. Na sfinansowanie kanali-
zacji deszczowej miasto uzyska∏o 809 tys. z∏
po˝yczki z Woje-
wódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wod-
nej w ¸odzi. Wszyst-
kie (miejskie i ze-
wn´trzne) wydatki
inwestycyjne, ponie-
sione w latach 2003-
-2004, si´gajà w Ra-
wie Mazowieckiej
100 mln z∏. 

W ciàgu ostatnich

Na pó∏metku

Zalew rekreacyjno-wypoczynkowy „Tatar” z lotu ptaka

Skrzy˝owanie drogi krajowej S8 (Warszawa-Wroc∏aw)
z drogà 726 w kierunku Opoczna



SpoÊród 600 dzielnicowych zatrudnionych
w garnizonie ∏ódzkim udzia∏ w eliminacjach
powiatowych i miejskich wzi´∏o 486 policjan-
tów z 22 jednostek. Do fina∏u wojewódzkiego
zakwalifikowa∏o si´ 24, a dziesi´ciu zosta∏o
laureatami tegorocznego konkursu.
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Dzielnicowi na medal
W Starostwie Powiatowym w Podd´bicach odby∏o si´ uroczyste podsumowanie V konkursu 

na najlepszego dzielnicowego województwa ∏ódzkiego w 2004 roku.

1. sier˝ szt. Adam Kubiak
– I rewir dzielnicowych  KPP
w Zduƒskiej Woli, pracuje
w policji od 1996 roku, a dziel-
nicowym jest od 2000 roku

2. m∏. asp. Jakub Kowalski
– KPP Podd´bice. Pracuje w po-
sterunku policji w Ṕ czniewie –
7 lat w policji, a dzielnicowym
jest od 2003 roku

3. sier˝. Mariusz Werbelski
– KPP Pabianice, rewir dzielni-
cowych w Ksawerowie, w policji
od 1997 roku, a dzielnicowym
od 2002 roku

4. sier˝ szt. Waldemar 
Leszczyƒski – KPP Wieruszów 

5. sier˝. szt. Grzegorz Traczyk 
– KPP Zgierz

6. asp. Pawe∏ Cichosz 
– KPP ¸ask

7. m∏. asp. Zenobia Linard
– KPP ¸owicz 

8. st. post. Piotr Jasiaczek –
KPP ¸´czyca

9. sier˝. Jacek Misiak 
– KPP Tomaszów Mazowiecki

10. st. asp. Piotr Tomaszewski 
– KPP Kutno

Organizatorzy konkursu – Urzàd Mar-
sza∏kowski w ¸odzi i Komenda Wojewódzka
Policji w ¸odzi – zwracajà uwag´ na kszta∏to-
wanie wi´zi dzielnicowego z lokalnà spo∏ecz-
noÊcià, propagowanie jego pracy i aktywnoÊç
zawodowà.

W spotkaniu, oprócz laureatów, udzia∏
wzi´li m.in.: Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu
województwa ∏ódzkiego i Ryszard Rytter, sta-
rosta powiatu podd´bickiego.

Nagrody pieni´˝ne i okolicznoÊciowe dy-
plomy laureatom konkursu wr´czali: Stani-
s∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu województwa
∏ódzkiego i insp. Ryszard Woêny, zast´pca
komendanta wojewódzkiego policji w ¸o-
dzi.

W 2002 roku zarzàd województwa ∏ódzkie-
go podpisa∏ porozumienie z KWP w ¸odzi
w zakresie wspó∏pracy dotyczàcej podnosze-
nia stanu bezpieczeƒstwa mieszkaƒców woje-
wództwa ∏ódzkiego, w szczególnoÊci przeciw-
dzia∏ania patologiom spo∏ecznym, takim jak
alkoholizm, narkomania i przemoc. Jednym
z aspektów tej wspó∏pracy jest monitorowanie
stanu problemów w województwie ∏ódzkim.
Do tego jednak potrzebny jest sprz´t kompu-
terowy. W 2002 r. Urzàd Marsza∏kowski prze-
kaza∏ 2 komputery i w 2003 r. 4, a w tym roku
5 zestawów komputerowych dla:
Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
Komendy Powiatowej Policji w Rawie Maz.
Komendy Powiatowej Policji w ¸´czycy
Komendy Powiatowej Policji w Zduƒskiej
Woli.
Zestawy wr´czyli: Stanis∏aw Olas i Barbara
Sidor-Pietras – zast´pca dyrektora Regional-
nego Centrum Polityki Spo∏ecznej w ¸odzi.

Laureaci V edycji konkursu na Dzielnicowego Roku województwa ∏ódzkiego w 2004 roku:
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Be∏chatów – Bawaria

Twarde z´by koparki
Park Przemys∏owo-Technologiczny

Pozytywnie wypad∏y podsumowania tego-
rocznych wyjazdów studyjnych czterech grup
mieszkaƒców z powiatu be∏chatowskiego
do Berchtesgadener Land, powiatu w po∏u-
dniowej Bawarii. Wyjazdy do Niemiec by∏y
kolejnym elementem wspó∏pracy mi´dzy po-
wiatami polskim i niemieckim. 

We wrzeÊniu i paêdzierniku do Niemiec wy-
jecha∏y cztery grupy – uczniowie szkó∏ ponad-
gimnazjalnych, nauczyciele i dyrektorzy szkó∏,
przedsi´biorcy oraz rolnicy – mówi Ma∏gorza-
ta Nowak, naczelnik wydzia∏u promocji. –
Uwa˝am, ̋ e wizyty w powiecie Berchtesgaden
zacieÊni∏y nasze kontakty z Niemcami, a po-
nadto pozwoli∏y na bli˝sze poznanie naszych
narodów, co nie jest bez znaczenia po wejÊciu
Polski do Unii Europejskiej.

Be∏chatowskie starostwo uzyska∏o z Fun-
dacji Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej grant
w wysokoÊci 50 tysi´cy z∏otych na zorganizo-

W Be∏chatowsko-Kleszczowskim Parku
Przemys∏owo-Technologicznym oddano do
u˝ytku pierwszy w Polsce piec retortowy naj-
nowszej generacji, s∏u˝àcy do azotonasiarcza-
nia gazowego cz´Êci maszyn i urzàdzeƒ. Jest to
obróbka cieplno-chemiczna stalowych i ˝eliw-

nych elementów w atmosferze amoniaku i par
siarki w wysokich temperaturach. Efektem jest
warstwa wierzchnia o wysokiej odpornoÊci na
zu˝ycie i zacieranie. Zabezpiecza w ten sposób
cz´Êci maszyn przed zu˝yciem, przyczyniajàc
si´ do przed∏u˝enia ich ˝ywotnoÊci, czyli jed-
noczeÊnie obni˝a koszty ich eksploatacji.

Jak mówià naukowcy z Politechniki ¸ódz-

kiej, sama metoda nie jest nowa. Opracowa∏ jà
i wdro˝y∏ w latach siedemdziesiàtych prof. HaÊ
wraz ze swoim zespo∏em z Instytutu Materia-
∏oznawstwa i Technologii Metali P¸. Trzeba tu
przypomnieç podstawowe za∏o˝enia inicjato-
rów powo∏ania parku technologicznego. Po-

wsta∏ on po to, by wszyscy wzajemnie sobie
pomagali, korzystali z doÊwiadczenia, wiedzy
i produkcji sàsiada, przez co obni˝ali swoje
koszty, podnosili atrakcyjnoÊç wyrobów pro-
dukowanych przez firmy. Uczestnikami tego
przedsi´wzi´cia sà: Elektrownia Be∏chatów,
gmina i miasto Be∏chatów, Fundacja Rozwoju
Gminy Kleszczów, gmina Kluki, Kopalnia

W´gla Brunatnego „Be∏chatów” i Politechni-
ka ̧ ódzka. Gminy wnios∏y tereny, P¸ techno-
logi ,́ która pozwala zaoszcz´dziç sporo pie-
ni´dzy be∏chatowskiej kopalni i elektrowni
(chocia˝ nie tylko, poniewa˝ zapotrzebowanie
na azotonasiarczanie zg∏osi∏y ju˝ firmy z Ra-
domska). W wielkogabarytowych maszynach
w tych przedsi´biorstwach zainstalowane sà
tuleje wykonane z bràzu. Dzi´ki technologii
azotonasiarczania mo˝na je zastàpiç wykona-
nymi ze stali, która jest 5-6 razy taƒsza ni˝
bràz, stàd na poczàtek dzia∏alnoÊci parku wy-
brano w∏aÊnie t´ technologi .́

Za∏o˝enie jest takie, ˝e dzia∏ajàcy ju˝ piec
retortowy „zarobi” na kolejne wdro˝enia no-
woczesnych technologii, opracowanych przez
Politechnik´ ¸ódzkà. 

Jak mówi Tomasz Karolak, prezes zarzàdu
Be∏chatowsko-Kleszczowskiego Parku Prze-
mys∏owo-Technologicznego, park ma byç
ogniwem ∏àczàcym nauk´ z gospodarkà. 
– Chcemy, aby absolwenci politechniki, techni-
ków znaleêli tu miejsce, gdzie mogà wprowa-
dziç w ˝ycie swoje nowoÊci. MyÊlimy te˝ o tym,
by doktoranci robili swe prace na zamówienie
przemys∏u, a wtedy przedsi´biorcy partycypo-
waliby w kosztach naukowych opracowaƒ.

Zarzàd parku myÊli równie˝ o wykorzysta-
niu pieni´dzy unijnych. – Nasz wk∏ad w kosz-
ty infrastruktury parku to jedynie 12,5 pro-
cent, reszta 87,5 procent pochodzi z dotacji
unijnych. Podmioty gospodarcze natomiast,
które b´dà wprowadzaç nowe technologie,
mogà otrzymaç 50-proc. dotacj ,́ a ma∏e i Êred-
nie przedsi´biorstwa nawet 65 proc. nak∏adów
na inwestycje – dodaje prezes Karolak.

Jaros∏aw Bo˝yk

wanie wyjazdów. Ka˝da grupa mia∏a przygo-
towany inny program pobytu, zgodny z ocze-
kiwaniami uczestników. M∏odzie˝, nauczyciele
oraz dyrektorzy szkó∏ zapoznawali si´ z syste-
mem niemieckiej oÊwiaty, odwiedzali szko∏y,
integrowali si´ z m∏odzie˝à. Przedsi´biorcy
uczestniczyli w specjalnych seminariach na te-
mat dzia∏ania firm na terenie Niemiec, zwie-
dzali zak∏ady produkcyjne oraz firmy z powia-
tu Berchtesgaden. Rolnicy wymieniali do-
Êwiadczenia z rolnikami niemieckimi, oglàdali
przodujàce w produkcji rolnej gospodarstwa. 

– Sà pierwsze widoczne efekty wspó∏pracy –
mówi Edward Olszewski, wicestarosta. – Ze-
spó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 4 wraz ze
Szko∏à Zawodowà z Freillasing uczestniczà
w projekcie Socrates Comenius. Dyrekcja nie-
mieckiej szko∏y przekaza∏a te˝ bezp∏atnie
sprz´t do nauki zawodu fryzjera. W ostatnich
dniach u Miros∏awa Kaczora, jednego z przed-

si´biorców, który by∏ w Niemczech, goÊcili ju˝
niemieccy biznesmeni zainteresowani wspó∏-
pracà – dodaje wicestarosta.

Podczas spotkania podsumowujàcego, któ-
re odby∏o si´ w starostwie, wicestarosta zapro-
ponowa∏ powo∏anie Spo∏ecznego Komitetu
Bawarskiego. Zebrani zaproponowali kandy-
datur´ Edwarda Olszewskiego na przewodni-
czàcego komitetu. Sekretarzem zosta∏a Ma∏go-
rzata Nowak. 35 osób zadeklarowa∏o udzia∏
w dzia∏aniach komitetu, którego celem ma byç
nawiàzanie i rozwój przyjaznych stosunków
pomi´dzy mieszkaƒcami powiatu be∏chatow-
skiego i powiatu Berchtesgaden. Zadania sto-
jàce przed komitetem to przede wszystkim or-
ganizacja spotkaƒ mieszkaƒców obydwu po-
wiatów, przygotowywanie wyjazdów ró˝nych
grup spo∏ecznych i zawodowych do powiatu
Berchtesgaden oraz udzielanie pomocy orga-
nizacjom spo∏ecznym, instytucjom publicz-
nym, placówkom oÊwiatowym i przedsi´bior-
com w kontaktach z mieszkaƒcami powiatu
Berchtesgaden. 

Krzysztof Borowski

W wielkogabarytowych 
maszynach zainstalowane sà 

elementy wykonane 
za pomocà 

nowatorskiej 
technologii.



II nagroda
Chór Castellum Cantans Zamku Kórnickiego
– Kórnik; dyrygent Marek Gandecki
Zespo∏y wokalne
I nagroda
Zespó∏ Wokalny Alterno – Warszawa; dyry-
gent Anna Celmer-Falkiewicz
Zespó∏ Wokalny Spare Style Choir Pa∏acu
M∏odzie˝y – Bydgoszcz, dyrygent Izabela Cy-
wiƒska
Chóry szkó∏ muzycznych I st.
I nagrody nie przyznano
II nagroda
Chór Canzonetta Paƒstwowej Szko∏y Mu-
zycznej I stopnia nr 2 im. F. Chopina –
Warszawa; dyrygent El˝bieta Siczek
Chóry szkó∏ muzycznych II st.
I nagroda
Chór Mieszany Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych im.
S. Moniuszki – ¸ódê; dyrygent Dawid Ber
Chór M∏odzie˝owy Zespo∏u Szkó∏ Muzycz-

Jury pod przewodnictwem prof. Józefa Âwi-
dra wysoko oceni∏o poziom artystyczny
uczestniczàcych chórów i zespo∏ów wokal-
nych, przyznajàc Grand Prix oraz 7 g∏ównych
nagród. 

W tegorocznym festiwalu goÊci∏y zespo∏y
z 26 miast Polski, m.in. z Warszawy, Lublina,
Bydgoszczy, Olsztyna, Cieszyna, Krakowa,
Kórnika, Gdyni, Katowic. Ogó∏em w Festiwa-
lu wystàpi∏y 32 zespo∏y (1250 osób). 

NNaaggrrooddyy ii wwyyrróó˝̋nniieenniiaa::
Grand Prix
Chór Kameralny Musica Viva Akademii Eko-
nomicznej – Poznaƒ; dyrygent Marek Gan-
decki
Chóry dzieci´ce
I nagrody nie przyznano
II nagroda 
Chór Kantylena Szko∏y Podstawowej nr 69 –
Warszawa; dyrygent Ma∏gorzata Michniewska
Chór Ch∏opi´cy Miasta Olsztyna Pa∏acu M∏o-
dzie˝y – Olsztyn; dyrygent Józef Wojtkowiak
Chóry akademickie
I nagroda
Chór Akademii Muzycznej im. K. Szyma-
nowskiego – Katowice; dyrygent Aleksandra
Paszek-Trefon
Chór Psalmodia Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej – Kraków; dyrygent W∏odzimierz Sie-
dlik
II nagroda
Chór Akademicki Szko∏y G∏ównej Handlowej
– Warszawa; dyrygent Tomasz Hynek
Chór Mieszany Educatus Akademii Pedago-
gicznej im. Komisji Edukacji Narodowej –
Kraków; dyrygent Adam Korzeniowski
Chóry stowarzyszeƒ i towarzystw 
Êpiewaczych
I nagroda
Zespó∏ Kameralny Absolwent Miejskiego Do-
mu Kultury – Skoczów; dyrygent Halina Go-
niewicz
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VII ¸ódzki Festiwal Chóralny 

„CANTIO LODZIENSIS”
Tradycje polskiej chóralistyki w ¸odzi si´gajà niemal 130 lat. Powstajàce w okresie zaborów zespo∏y za g∏ówny cel stawia∏y sobie podtrzymywa-

nie polskoÊci w tak wielonarodowoÊciowym mieÊcie, jakim wówczas by∏a ¸ódê. Jako pierwszy, 11 lutego 1876 r. powsta∏ „Chór Polski”, b´dàc wów-
czas chórem koÊcielnym przy parafii Êw. Krzy˝a, a od 10 stycznia 1925 r. nieprzerwanie dzia∏a chór „Echo”. Natomiast Stowarzyszenie Âpiewacze
im. S. Moniuszki w ¸odzi obchodzi∏o w tym roku 110-lecie swojej dzia∏alnoÊci.

Od siedmiu lat w ¸odzi organizowany jest ¸ódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”. Jak co roku, tak i w tym, gospodarzem by∏ ¸ódzki
Dom Kultury. Impreza, która odby∏a si´ 20 - 21 listopada ma trzech wspó∏organizatorów: ¸ódzki Dom Kultury, Oddzia∏ ¸ódzki Polskiego Zwiàz-
ku Chórów i Orkiestr oraz Akademi´ Muzycznà im. G. i K. Bacewiczów w ¸odzi. 

32 uczestniczàce w dwudniowych przes∏uchaniach zespo∏y oceniane by∏y przez jury, któremu przewodniczy∏ prof. Józef Âwider. Zaprezentowa∏y
ró˝norodne programy, w przewa˝ajàcej cz´Êci wykonane a cappella. W pierwszy dzieƒ festiwalowych zmagaƒ odby∏o si´ w Akademii Muzycznej
w ¸odzi seminarium dla dyrygentów. Poprowadzili je: prof. Józef Âwider (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. S∏awomir Kaczorowski oraz
ad. Krzysztof Grzeszczak (Akademia Muzyczna w ¸odzi). 

Marek Chudobiƒski

nych im. K. Szymanowskiego – Toruƒ; dyry-
gent Renata Szerafin-Wójtowicz

Wyró˝nienie
Chór ˚eƒski Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Mu-
zycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego –
¸ódê; dyrygent Anna Kamerys 

Nagroda specjalna dla Chóru Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego z Kato-
wic, dyrygent Aleksandra Paszek-Trefon – za
najlepsze wykonanie utworu wspó∏czesnego
kompozytora ∏ódzkiego.

Festiwal „Cantio Lodziensis” by∏ po raz ko-
lejny dla wielu melomanów oraz uczestniczà-
cych zespo∏ów ∏ódzkim Êwi´tem chóralistyki.

Przewodniczàcy Rady Artystycznej:
Przemys∏aw Hachorkiewicz



t∏owni na biomas .́ Dodatkowym atutem ta-
kiego rozwiàzania by∏o... bezrobocie. Parz´-
czew le˝y w powiecie zgierskim, który ma naj-
wi´ksze bezrobocie w województwie ∏ódzkim.
Gmina zaproponowa∏a rolnikom hodowl´
wierzby energetycznej, która zasila∏aby ko-
t∏owni .́ Przekonywano rolników: zdecydujcie
si´ na takie rozwiàzanie, bo b´dzie zbyt, czyli
pieniàdze. Wierzba energetyczna (salix vimi-

nalis) to wprawdzie ˝adna nowoÊç, ale w Pol-
sce jej hodowla przyjmuje si´ opornie. Na ra-
zie do jej op∏acalnoÊci przekonujà dziesiàtki
stron internetowych firm zajmujàcych si´
sprzeda˝à sadzonek, ale odsetek rolników zde-
cydowanych na produkcj´ jest wcià˝ niewielki.

Dlatego trzeba by∏o zorganizowaç dla nich
specjalnà akcj´ informacyjnà. Gmina przy
pomocy finansowej WFOÂiGW w ¸odzi wy-
da∏a specjalne foldery, a nawet prezentacje
multimedialne, a urz´dnicy spotykali si´ z rol-
nikami przekonujàc, ˝e pomys∏ jest dobry
i powinien si´ przyjàç. Niestety, wówczas na-
wet aura nie sprzyja∏a ekologii. Kiedy dwa la-
ta temu pierwsi rolnicy zdecydowali si´ posa-
dziç wierzb´ energetycznà, Polsk´ nawiedzi∏a
suszai cz´Êç plantacji nie nadawa∏a si´ do
zbiorów.I znów nale˝a∏o przekonywaç nieuf-
nych z zasady rolników do jej hodowli. Na ra-
zie zaj´∏o si´ tym oko∏o 20 gospodarstw. Wójt
Nowakowski wierzy, ˝e z czasem b´dzie ich
przybywaç.

– Zainteresowanie jest doÊç du˝e. Ludzie
z okolicznych gmin chcà dowiedzieç si´
o wierzbie jak najwi´cej. Podglàdajà i spraw-
dzajà, czy to rozwiàzanie si´ przyjmie. Ja –
mówi wójt – jestem przekonany, ˝e tak, choç
nie ukrywam, ˝e na poczàtku b´dziemy wspie-

W Parz´czewie stawiajà na wierzb´ energe-
tycznà – brzmi jak ˝art, ale jest prawdà. W∏a-
dze tamtejszej gminy postanowi∏y dostarczaç
ciep∏o do domów przy u˝yciu przyjaznych
Êrodowisku komponentów. Dlatego zwróci∏y
si´ o dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w ¸odzi jednej z wi´kszych inwesty-
cji na swoim terenie w ostatnim czasie.

Zacz´∏o si´ trzy lata temu. Wówczas po raz
pierwszy w gminie pomyÊlano o zmianach
w systemie grzewczym. Obecnie domy i miesz-
kania parz´czewskie ogrzewane sà przez dwie
kot∏ownie. Kot∏ownia w´glowa zaopatruje
w ciep∏o miejscowe bloki, posterunek policji
i budynek urz´du gminy. Druga kot∏ownia,
olejowa, zasila w ciep∏o szko∏ ,́ dom nauczy-
ciela, a tak˝e oÊrodek zdrowia. Obie sà doÊç
drogie w utrzymaniu: w pierwszej zu˝ywa si´
rocznie oko∏o 300 ton w´gla, w drugiej 187 me-
trów szeÊciennych oleju.

– SzukaliÊmy oszcz´dnoÊci, chcieliÊmy jak
najbardziej obni˝yç koszty uzyskania energii –
mówi Ryszard Nowakowski, wójt gminy Pa-
rz´czew. – Wiadomo, ˝e ceny oleju w ostatnich
latach znacznie wzros∏y. W dodatku powi´k-
szy∏a nam si´ szko∏a, poniewa˝ w ubieg∏ym ro-
ku dobudowaliÊmy do niej sporà hal´ sporto-
wà. Zwi´kszy∏a si´ powierzchnia do ogrzewa-
nia i automatycznie wzros∏y wydatki. Oszcz´d-
noÊci szuka∏ równie˝ miejscowy oÊrodek zdro-
wia.

Gmina zamierza∏a si´gnàç po ekologiczne
rozwiàzania, bo dzi´ki temu planowana inwe-
stycja mog∏a zostaç wsparta finansowo. Wójt
wpad∏ na pomys∏ wykorzystania istniejàcej in-
frastruktury i wybudowania na miejscu ko-
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rali si´ mi´dzy innymi drewnem z wycinek,
które u˝yjemy w kot∏owni, ale z czasem pew-
nie wierzby b´dzie tak du˝o, ˝e b´dziemy mu-
sieli cz´Êç brykietowaç i magazynowaç.

Najwa˝niejsze, aby rolnicy stosowali si´ do
zaleceƒ specjalistów. Cz´Êç na poczàtku zba-
gatelizowa∏a rady dotyczàce odchwaszczenia
i przygotowania gleby do hodowli wierzby
i ich zbiory by∏y zdecydowanie mniejsze.

– Gmina liczy na podwójny efekt z tej inwe-
stycji. Nak∏ady finansowe b´dà niewielkie: Pa-
rz´czew zwróci∏ si´ bowiem do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ¸odzi o dotacj´ i jà otrzyma∏.
Pokryje ona 40 proc. kosztów.

Reszta wydatków b´dzie pochodzi∏a
z oszcz´dnoÊci z uzyskanej energii – przekonu-
je wójt Nowakowski.

Oszcz´dnoÊci b´dà niema∏e: sugeruje si´ bo-
wiem, ˝e koszty uzyskania energii obni˝à si´
a˝ o po∏ow .́

Rozwiàzanie to, choç wcià˝ niezbyt popu-
larne w Polsce, wskazywane jest jako alterna-
tywa w∏aÊnie dla takich miasteczek, jak Parz´-
czew. W nich naj∏atwiej jest wykonaç podob-
ne, kompleksowe inwestycje i stosunkowo
szybko uzyskaç efekt finansowy. Drugim atu-
tem jest znaczne ograniczenie emisji zanie-
czyszczeƒ. Obni˝y si´ równie˝ wielkoÊç emisji
dwutlenku siarki, dwutlenku w´gla, tlenków
azotu, py∏ów i sadzy.

Kot∏ownia w´glowa zostanie zlikwidowana,
a w olejowej pojawi si´ niebawem instalacja,
dzi´ki której ju˝ w przysz∏ym roku mieszkania
parz´czewskie b´dà ogrzewane w wyniku spa-
lania zr´bki wierzby energetycznej. Instalacja
olejowa ma stanowiç zabezpieczenie awaryjne.
Ponadto gmina z dotacji przyznanej przez fun-
dusz ociepla budynki i wymieni w nich wszyst-
kie okna. 

– Bez pieni´dzy z funduszu z pewnoÊcià nie
moglibyÊmy przeprowadziç takiej inwestycji –
przyznaje wójt Ryszard Nowakowski.

Projekt parz´czewski jest zgodny z za∏o˝e-
niami krajowej polityki ekologicznej oraz
energetycznej. Podstawowym celem zawartym
w „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”
jest zwi´kszenie udzia∏u energii ze êróde∏ od-
nawialnych w bilansie paliwowo-energetycz-
nym kraju o 7,5 procent w 2010 roku i do 14
proc. w 2020 roku. Unia Europejska równie˝
zwraca uwag´ na alternatywne formy pozyski-
wania energii. W Zielonej Ksi´dze „Ku euro-
pejskiej strategii bezpieczeƒstwa energetyczne-
go” odnawialne êród∏a energii sà wskazywane
jako g∏ówny sposób zwi´kszenia niezale˝noÊci
energetycznej paƒstw UE.

Robert Kozubal

Biomasa ogrzeje Parz´czew

Instalowanie pieca do spalania biomasy



Êwiecki marsza∏ek oraz przedstawiciel ducho-
wieƒstwa, zwany prezydentem. W ∏awie sàdu
trybunalskiego zasiada∏o 27 deputatów szla-
checkich i 6 duchownych, wybieranych na
okres jednego roku. Trybuna∏ obradowa∏
w Piotrkowie od marca do paêdziernika, roz-
patrujàc w tym czasie tak sprawy cywilne, jak
i apelacje sàdów grodzkich, podkomorskich
i ziemskich z terenu Wielkopolski, Mazowsza,
Kujaw i Prus Królewskich. Jesienià Trybuna∏
przenosi∏ si´ do Lublina, by sàdziç sprawy
z obszaru Ma∏opolski i ziem ruskich. 

Jak podajà przekazy i legendy, w Piotrkowie
prawdopodobnie dzia∏a∏ jeden z bardziej kon-
trowersyjnych Êredniowiecznych ruchów po-
kutnych – bractwo biczowników. Poprzez do-
browolne srogie umartwienia mieli oni nadzie-
j´ dostàpiç odpuszczenia grzechów. Cz∏onko-
wie bractwa przemierzali okolic ,́ Êpiewajàc
pieÊni ˝a∏obne, odmawiajàc modlitwy i biczu-
jàc si´ nawzajem. W XIV wieku praktyki te
zosta∏y uznane za herezje i stanowczo zakaza-
ne przez Stolic´ Apostolskà. 

W 1793 roku Piotrków znalaz∏ si´ w zaborze
pruskim, pe∏niàc funkcj´ stolicy departamentu
Prus Po∏udniowych. W 1807 roku by∏ w grani-
cach Ksi´stwa Warszawskiego, a od 1815 roku
w Królestwie Polskim. W la-
tach 1845-1866 sta∏ si´ mia-
stem powiatowym; nato-
miast od 1867 roku guber-
nialnym. W okresie pierwszej
wojny Êwiatowej stanowi∏
wa˝ny oÊrodek walk o nie-
podleg∏oÊç Polski. Zarówno
podczas wojny obronnej
1939 roku, jak i okupacji hi-
tlerowskiej, Piotrków i okoli-
ce by∏y miejscem zaci´tych
starç wojska polskiego z od-
dzia∏ami niemieckimi.
Ogromnà rol´ odegra∏y tu
oddzia∏y partyzanckie Armii
Krajowej, którymi dowodzi∏
piotrkowianin genera∏ Stefan
Grot-Rowecki. W latach
1939-1942 hitlerowcy za∏o˝y-
li w obr´bie Starego Miasta
pierwsze na okupowanych
ziemiach polskich getto ˝y-
dowskie.

Wspó∏czeÊnie na terenie
Piotrkowa znajduje si´ po-
nad 200 zabytkowych obiek-
tów, co czyni to miasto wy-
jàtkowo atrakcyjnym. Obok

gotyckiego koÊcio∏a farnego, wzniesionego
przed 1400 rokiem, jednym z najcenniejszych
zabytków Piotrkowa jest renesansowy zamek
królewski, pe∏niàcy w czasie trwania obrad sej-
mu rol´ rezydencji Zygmunta I Starego. Obec-
nie mieÊci si´ tam Muzeum Okr´gowe. Warto
tak˝e zobaczyç znajdujàce si´ we wspomnia-
nym wczeÊniej koÊciele jezuitów, wybudowa-
nym w latach 1701-1727, cenne malowid∏a ilu-
zyjne, dajàce efekt ciekawych z∏udzeƒ optycz-
nych. Interesujàce jest równie˝ po∏àczone ze
Êwiàtynià Stare i Nowe Kolegium Jezuitów
z XVIII wieku. Jako jedno z nielicznych miast
w regionie Piotrków poszczyciç si´ mo˝e
XIV/XV-wiecznymi obronnymi murami miej-
skimi. Sercem miasta jest rynek z zespo∏em ka-
mienic z XVII-XIX wieku. 

OsobliwoÊci Piotrkowa Trybunalskiego pro-
ponuj´ odkrywaç spacerujàc z rodzinà
w Êwiàteczny bo˝onarodzeniowy dzieƒ po sta-
rówce. Przemierzajàc Stare Miasto, gdzie roz-
grywa∏y si´ wa˝ne wydarzenia z historii naszej
Ojczyzny, warto spojrzeç wstecz, a zarazem
zastanowiç si´ nad przysz∏oÊcià naszego kraju,
bo historia magistra vitae est.

Piotr Machlaƒski

znane, a jednak nieznane

Piotrków Trybunalski
– kolebka polskiego parlamentaryzmu

,,…Ma∏o bowiem miast u nas, których by
przesz∏oÊç tak ÊciÊle by∏a zwiàzana z dziejami
ca∏ego kraju…”. Tak pisa∏ o Piotrkowie Try-
bunalskim w 1871 roku Roman Plenkiewicz –
historyk regionalista. S∏owa te w pe∏ni od-
zwierciedlajà znaczàcà rol´ tego miasta.
Pierwsza wzmianka o Piotrkowie pojawia si´
w dokumencie ksi´cia Leszka Bia∏ego z 1217
roku. Miasto – po∏o˝one wspó∏czeÊnie w po∏u-
dniowo-wschodniej cz´Êci naszego wojewódz-
twa – w Êredniowieczu ulokowane by∏o na po-
graniczu kasztelanii rozpierskiej i wolborskiej
nad rzekà Strawà, w miejscu przeci´cia szla-
ków handlowych z Ma∏opolski, Wielkopolski,
Rusi, Mazowsza i Âlàska. Piotrków, otrzy-
mawszy oko∏o 1313 roku prawa miejskie, sta∏
si´ w szybkim czasie znaczàcym oÊrodkiem
gospodarczym w regionie. 

W Êredniowieczu miasto rozwija∏o si´ wy-
jàtkowo dynamicznie, dajàc poczàtek polskie-
mu parlamentaryzmowi. Tutaj ukszta∏towa∏
si´ w roku 1493 organ w∏adzy ustawodawczej
w Polsce – dwuizbowy parlament. W Piotrko-
wie, w latach 1406-1492, odby∏o si´ 58 zgro-
madzeƒ i zjazdów rycerstwa, natomiast od
1493 do 1567 roku – 38 sesji sejmu dwuizbo-
wego oraz 29 synodów biskupich. 

Na piotrkowskich sejmach szlachta niejed-
nokrotnie decydowa∏a o wyborze polskiego
monarchy: w 1438 roku na króla obrano W∏a-
dys∏awa Warneƒczyka, w 1447 roku – Kazi-
mierza Jagielloƒczyka, w 1492 roku – Jana Ol-
brachta, w 1501 roku – Aleksandra Jagielloƒ-
czyka, w 1506 roku – Zygmunta I Starego, 
a w 1529 roku – Zygmunta II Augusta. 

W 1578 roku za czasów króla Stefana Bato-
rego umieszczono w nieistniejàcym dzisiaj ra-
tuszu siedzib´ Trybuna∏u Koronnego – jedne-
go z najwa˝niejszych organów sàdowych
w Rzeczpospolitej. Funkcjonowa∏ tam przez
kolejnych 214 lat. Ka˝de posiedzenie rozpo-
czyna∏o si´ nabo˝eƒstwem odprawianym
w koÊciele farnym pod wezwaniem Êwi´tego
Jakuba; nast´pnie odbywa∏a si´ uroczysta pro-
cesja, podczas której przenoszono do kaplicy
sàdowej ratusza obraz Matki Bo˝ej, b´dàcy od
1600 roku w∏asnoÊcià Trybuna∏u. Po zakoƒ-
czeniu rozpraw sàdowych obraz Matki Bo˝ej
Trybunalskiej procesyjnie odnoszono do ko-
Êcio∏a. Od 1829 roku znajduje si´ on w o∏tarzu
g∏ównym piotrkowskiego koÊcio∏a oo. Jezu-
itów pod wezwaniem ÂÂwi´tego Franciszka
Ksawerego. 

Do kompetencji Trybuna∏u nale˝a∏o rozpa-
trywanie spraw spornych mi´dzy szlachtà
i duchowieƒstwem. Obradom przewodniczy∏
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Dawna rezydencja króla Zymunta I Starego
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sport

Mijajàcy rok olimpijski nie by∏ pomyÊlny dla
sportu w województwie ∏ódzkim. Niepowodze-
nia przewa˝ajà nad sukcesami, których by∏o wy-
jàtkowo ma∏o. Ciep∏ych s∏ów da si´ powiedzieç
niewiele, goryczy jest natomiast sporo.

Nawet w najpopularniejszej dyscyplinie
sportu – pi∏ce no˝nej by∏ to szary rok. ¸ódzkie
straci∏o ostatniego pierwszoligowca, bowiem
Widzew podzieli∏ los ¸KS, GKS Be∏chatów
i RKS Radomsko, spadajàc do drugiej ligi. Po
Piotrcovii, którà w∏aÊciciel wyprowadzi∏ rok
wczeÊniej do Szczecina, nasze województwo
straci∏o innego drugoligowca – Ceramik´
Opoczno, przeniesionà do Ostrowca. Be∏chato-
wianom nie uda∏a si´ próba odzyskania miejsca
w ekstraklasie. Nieco optymizmu przynios∏o
drugie pó∏rocze, bowiem GKS jest tym razem
murowanym kandydatem do awansu, a szans´
na powrót do ekstraklasy ocali∏ odrodzony Wi-
dzew. Gorzej wiedzie si´ RKS Radomsko, b´dà-
cemu w strefie spadkowej, i dru˝ynie ¸KS, któ-
rej grozi walka w bara˝ach o utrzymanie si´
wÊród drugoligowców.

Kl´skà reprezentacji Polski zakoƒczy∏ si´
wyst´p na igrzyskach olimpijskich w Atenach.
W naszej s∏abej ekipie marginalnà rol´ pe∏nili
sportowcy z województwa ∏ódzkiego. ˚aden
nie zaistnia∏ na olimpijskich arenach. Bliscy te-
go byli czterej siatkarze Skry Be∏chatów – Piotr
Gruszka, Krzysztof Ignaczak, Andrzej Stel-
mach i Robert Szczerbaniuk – ale po obiecujà-
cym zwyci´stwie nad mistrzem olimpijskim

Serbià i Czarnogórà póêniejsze wyst´py przy-
nios∏y ostatecznie niepowodzenie reprezentacji
Polski.

Satysfakcj´ z udzia∏u mogà mieç jedynie:
∏uczniczka Justyna Mospinek (UKS Piàtka
Zgierz), zapaÊnik Bart∏omiej Bartnicki (Budow-
lani ¸ódê), uprawiajàca strzelectwo Agnieszka
Staroƒ (Orze∏ ¸ódê), kajakarze górscy z LKK
Drzewica: Mariusz Wieczorek i Krzysztof Su-
powicz oraz pierwszy w histo-
rii olimpijczyk z ¸´czycy, sko-
czek wzwy˝ Robert Wolski.
Optymistyczne jest tylko to,
˝e to wcià˝ sportowcy dalecy
od granicy swoich mo˝liwo-
Êci, majàcy podstawy marzyç
o Pekinie 2008. 

A przecie˝ bywa∏o, ˝e
¸ódê mia∏a nie tylko kilku
uczestników, ale kilku medali-
stów olimpijskich, np.
w Montrealu w 1976 r.

Ze sportowej mapy ¸odzi,
w popularnych w naszym
mieÊcie grach zespo∏owych,
znikn´∏y dru˝yny koszykarek Widzewa i pi∏ka-
rzy r´cznych Anilany – by∏ego mistrza Polski,
klubu, który wychowa∏ wielu reprezentantów
kraju, a nawet medalistów olimpijskich. Oba ze-
spo∏y dokona∏y ˝ywota w tym roku. Trwa reani-
macja dotkni´tych zapaÊcià sekcji koszykarek,
koszykarzy i siatkarek ¸KS. Nie widaç perspek-

tyw przed siatkarkami Startu. 
Nie odrodzi∏a si´ ˝adna z dyscyplin

sportowych, niegdyÊ zlikwidowanych lub
dzia∏ajàcych symbolicznie w stanie szczàt-
kowym. Nadal odp∏ywajà z ¸odzi do in-
nych miast lekkoatleci i p∏ywacy, którzy
nie szukajà wielkich pieni´dzy, a jedynie
szansy, aby móc trenowaç i jednoczeÊnie
studiowaç.

Utworzenie w ¸odzi p∏ywackiej sekcji
akademickiej i szko∏y mistrzostwa sporto-
wego przerasta od lat nie tyle mo˝liwoÊci,
co dobrà wol´ Êrodowiska. Podobne inicja-
tywy uda∏y si´ w wielu polskich miastach,
ale nie w ¸odzi – jednym z najsilniejszych
w kraju oÊrodków akademickich, w któ-
rym studiuje kilkadziesiàt tysi´cy ludzi. 

W drugim co do wielkoÊci mieÊcie
w Polsce nie odbywajà si´ imprezy sporto-
we rangi mi´dzynarodowej, a zupe∏nà rzad-
koÊcià sà mistrzowskie zawody krajowe.
W 2009 Polska zorganizuje dopiero drugi
raz w historii, a pierwszy od 1963 roku, mi-
strzostwa Europy koszykarzy, ale ju˝ dziÊ
wiadomo, ˝e impreza ominie ¸ódê. Obej-
rzà jà kibice w Bydgoszczy, Gdaƒsku, Ka-
towicach i Warszawie, ale nie u nas!

W wielkich bólach rodzi si´ w ¸odzi hala wi-
dowiskowo-sportowa, ale nie bardzo wiadomo,
jak ma funkcjonowaç i co si´ b´dzie w niej od-
bywa∏o. W grach zespo∏owych ¸ódê sta∏a si´
pustynià, w lekkiej atletyce te˝. Brakuje strategii
i impulsów do stworzenia np. silnych zespo∏ów
koszykówki i siatkówki, których kibice wype∏-
nialiby hal´ na meczach Euroligi, tak jak
w Gdyni, W∏oc∏awku, Cz´stochowie, Wroc∏a-

wiu, Gdaƒsku. Z∏oÊliwi radzà, ˝eby od razu za-
aran˝owaç w nowej hali stoiska handlowe, bo
dzi´ki imprezom targowym jakoÊ uda si´ jà
utrzymaç.

Niewiele brakowa∏o, a ¸ódê dochowa∏aby
si´ olimpijki w p∏ywaniu, nie majàc 50-metrowe-
go krytego basenu, co w dzisiejszym sporcie by-
∏oby ewenementem. Aleksandra Urbaƒczyk nie
zakwalifikowa∏a si´ do ekipy olimpijskiej, ale
„kosi” z∏ote medale na mistrzostwach Polski
i marzy o Pekinie 2008. Nie wiadomo tylko, czy
za cztery lata b´dzie jeszcze ∏odziankà.

Perspektyw na krytà pi´çdziesiàtk´ nie wi-
daç. Tkwi w ruinach dawne kàpielisko Fala, do-
gorywa p∏ywalnia Olimpii, olbrzymim wysi∏-
kiem udaje si´ utrzymaç przy ˝yciu Anilan ,́ ale
tylko... pod balonem.

Starzejà si´ ∏ódzkie stadiony. Plany budowy
jednego, wspólnego dla ¸KS i Widzewa stadio-
nu miejskiego to pomys∏ wzi´ty z kapelusza i za-
pisany palcem na wodzie.

W takim nastroju up∏ywa kolejny rok
w ∏ódzkim sporcie. Wizerunek województwa
poprawiajà sukcesy sportowców Be∏chatowa,
gdzie tworzy si´ silne podstawy nie tylko siat-
kówki i pi∏ki no˝nej, ale równie˝ np. p∏ywania.
Marazm trawi sport m.in. w Piotrkowie, Toma-
szowie, Kutnie, Radomsku i Opocznie. Nadzie-
ja w m∏odzie˝y, której wcià˝ nie brakuje na bo-
iskach. Tak jest jednak od lat i... nic z tego nie
wynika.

Marek Kondraciuk
„Dziennik ¸ódzki”

fot.: Krzysztof Szymczak

Pomarzyç o Pekinie

IndywidualnoÊciami reprezentacji Polski siatkarzy sà Piotr Gruszka
(od prawej) i Krzysztof Ignaczak ze Skry Be∏chatów.

17-letnia Aleksandra Urbaƒczyk z MKS Trójka zdoby∏a w grudniu dwa medale na
mistrzostwach Europy w Wiedniu.


