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W tym roku pieniàdze zbierano na nowo-
czesne urzàdzenia do diagnostyki i leczenia
w neonatologii i pediatrii. Statystycznie liczàc
w ciàgu 12 lat dzia∏alnoÊci Fundacji WOÂP co-
dziennie, ka˝dego dnia, w sobot´ i w niedziel ,́
do polskich szpitali przyje˝d˝ajà cztery nowo-
czesne urzàdzenia medyczne o wartoÊci ponad
12 000 dolarów zakupione przez Fundacj .́ Od
poczàtku istnienia Fundacja zebra∏a
53 616 501 dolarów na urzàdzenia medyczne,
a wydano na sprz´t 55 100 497 dolarów dzi´ki
wynegocjowaniu dobrego oprocentowania
pieni´dzy, które blisko rok le˝à w banku. 

Na licytacjach w ¸odzi pojawi∏y si´ m.in.
mysz rasowa z rodowodem, pochodzàca
z Finlandii, z wystawy tych gryzoni w ∏ódzkim
multikinie, replika wa˝àcej prawie 300 kg ar-
maty z XVI w., z której mo˝na strzelaç, obra-
zy, rodzina pluszowych niebieskich ˝ubrów,
gad˝ety zwiàzane z rajdami samochodowymi,
wazon od prezydenta miasta ¸odzi, plakat
z filmu „Aleksander” w autografem jego re˝y-
sera Olivera Stone'a oraz damska skórzana
kurtka. Mo˝na by∏o te˝ wylicytowaç szabl´
komendanta wojewódzkiego policji lub jeden
dzieƒ urz´dowania jako komendant policji
w ¸odzi. Wolontariusze Orkiestry zbierali te˝
pieniàdze w okolicach Piotrkowa Tryb. – 
w Sulejowie, Woli Kamockiej, Moszczenicy,
¸´kach Szlacheckich, Wolborzu, Starej Wsi,
Tomawie, Szyd∏owie i Brzozie. Natomiast
w Radomsku pod Miejskim Domem Kultury
stan´∏a drabina stra˝acka, z której mo˝na by-
∏o podziwiaç panoram´ miasta, by∏ te˝ pokaz
gaszenia po˝aru, a na licytacj´ stra˝acy wysta-
wili jeden ze swoich kasków. W Koluszkach
grali górale i by∏a te˝ loteria fantowa,
a w Zduƒskiej Woli za z∏otówk´ mo˝na by∏o
si´ przejechaç samochodem stra˝ackim.
W Be∏chatowie w ramach imprez zwiàzanych
z Orkiestrà mo˝na by∏o obejrzeç film w kinie
lub wyst´py artystyczne m.in. zespo∏u „Ko-
branocka” na scenie ustawionej na naczepie
tira przy pl. Narutowicza. Rozpalono grilla
i rozdawano pieczone na nim kie∏baski. Na li-
cytacji, z której dochód wzbogaci∏ konto Or-
kiestry by∏y m.in. koszulki, pi∏ki i plakaty siat-
karzy Skry Be∏chatów. W ∏askim domu kultu-
ry mo˝na by∏o wylicytowaç sukienki wieczo-
rowe lub pi∏k´ no˝nà z autografami wszyst-
kich zawodników Amiki Wronki. W Kutnie
gwiazdà koncertu Orkiestry by∏a Maryla Ro-
dowicz. Z kolei imprezy 13 Fina∏u WOÂP
w Tomaszowie Mazowieckim odbywa∏y si´ na
terenie Zespo∏u Szkó∏ nr 4, jednà z atrakcji by∏
wybór panny dla niedêwiedzia, a zabawa na-
wiàzywa∏a do god∏a miasta, w którym jest
w∏aÊnie niedêwiedê. Jedynym warunkiem
uczestnictwa w konkursie by∏o posiadanie
przez kandydatk´ czerwonej sukienki. W Ra-
wie Mazowieckiej Orkiestra gra∏a w Miejskim
Domu Kultury. Natomiast w ¸´czycy dzi´ki
licytacji mo˝na by∏o zdobyç honorowy tytu∏
kasztelana i staç si´ panem miejscowego zam-
ku. Orkiestra gra∏a te˝ w Tuszynie, Skierniewi-
cach, B∏aszkach, Warcie, Z∏oczewie, ¸owiczu,
G∏ownie i Brzezinach.

Krzysztof Karbowiak
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Lars Noren

PRZEKROCZYĆ GRANICĘ

Reżyseria – Per Anders Ring
Scenografia – Per Anders Ring, Ryszard
Warcholiński,
Grzegorz Nowak
Reżyseria światła – Krzysztof Sendke

występują:
Piotr Krukowski, Jacek Wytrzymały (goscinnie),
Matylda Paszczenko

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
Biuro Obsługi Widzów i Kasa Teatru ul. Jaracza 27, tel. (0-42) 633 15 33, 632 66 18

przyjmują zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 19.00, 
w soboty i niedziele w godz. 16.00 - 19.00.

Zapraszamy na stronę internetową Teatru: www.teatr-jaracza.lodz.pl

Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi

LUTY    Sezon 2004/2005

Posiadacze karty TOP KLIENT Selgros są uprawnieni do zakupu biletów z 50% zniżką

DATA DUŻA SCENA MAŁA SCENA SCENA KAMERALNA

1 wt A. SUASSUNA E. BOGOSIAN
Testament psa Obudź się i poczuj smak kawy 

g. 19.00 g. 19.00

2 śr Testament psa Obudź się i poczuj smak kawy
g. 19.00 g. 19.00

3 cz J. GŁOWACKI
Antygona w Nowym Jorku Obudź się i poczuj smak kawy 

g. 19.00 g. 19.00

4 pt E. BOGOSIAN T. JONIGK
Antygona w Nowym Jorku Seks, prochy i rock & roll Sprawcy

g. 10.00, 19.00 g. 19.00 g. 19.00

5 so Seks, prochy i rock & roll Sprawcy
g. 19.00 g. 19.00

6 nd Seks, prochy i rock & roll Sprawcy
g. 19.00 g. 19.00

7 po

8 wt W. SHAKESPEARE I. BAUERSIMA O. VON HORVATH
Sen nocy letniej Norway.today Opowieści lasku wiedeńskiego

g. 10.00 g. 19.00 g. 19.00

9 śr Sen nocy letniej Norway.today Opowieści lasku wiedeńskiego
g. 10.00 g. 19.00 g. 19.00

10 cz A. CAMUS
Dżuma 

g. 19.00

11 pt J. OSBORNE
Dżuma Miłość i gniew

g. 19.00 g. 19.00

12 so A. CZECHOW
Miłość i gniew Wujaszek Wania

g. 19.00 g. 19.00

13 nd Miłość i gniew Wujaszek Wania
g. 19.00 g. 19.00

14 po

15 wt N. KOLADA
Merlin Mongoł 

g. 19.00

DATA DUŻA SCENA MAŁA SCENA SCENA KAMERALNA

16 śr Merlin Mongoł 
g. 19.00

17 cz I. WYRYPAJEW
Dzień Walentego 

g. 19.00

18 pt Dzień Walentego 
g. 19.00

19 so S. DALAGER MARK O'ROWE (Premiera)
Między jawą a snem MADE IN CHINA 

g. 19.00 godz. 19.00

20 nd MARK O'ROWE (Premiera)
Między jawą a snem MADE IN CHINA 

g. 19.00 godz. 19.00

21 po

22 wt E. BOGOSIAN M. O'Rowe
Czołem wbijając gwoździe Made in China

w podłogę g. 19.00 g. 19.00

23 śr Czołem wbijając gwoździe Made in China
w podłogę g. 19.00 g. 19.00

24 cz M. RAVENHILL A. MILLER
Polaroidy Śmierć komiwojażera
g. 19.00 g. 19.00

25 pt Polaroidy Śmierć komiwojażera
g. 19.00 g. 19.00

26 so K. BIZIO F. SCHILLER
Toksyny Intryga i miłość 
g. 19.00 g. 19.00

27 nd Toksyny Intryga i miłość 
g. 19.00 g. 19.00

28 po

Sztuka jednego z najciekawszych i najbardziej znanych współczesnych dramaturgów szwedzkich, nazywanego przez krytyków poetą wewnętrznych
neurotycznych pejzaży. Autor w mistrzowski sposób ukazuje w bohaterach tego dramatu wszystko to, co mroczne, podświadome i tłumione. Przedsta-
wia ludzi niezdolnych do miłości, odrzuconych, okaleczonych w dzieciństwie, obcych sobie. Długoletni narastający konflikt między ojcem i synem,
a w rezultacie psychiczna izolacja, utrata bezpieczeństwa oraz niemożność porozumienia prowadzą do niespodziewanego, tragicznego zakończenia. 

Noren tworzy fascynujący i przerażający teatr nienawiści, nie dający widzowi ani chwili wytchnienia.
Sztuka wystawiona w ramach ProScenium – Sceny Inicjatyw Aktorskich pod patronatem Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. 

Premiera na Małej Scenie 29 i 30 stycznia 2005 r.
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W numerze:

Nasza ok∏adka:
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.
Szaniec mjr Hubala w Anielinie.
Cz∏onek zarzàdu woj. ∏ódzkiego S. Olas.
Gotycki portal koÊcia∏a klasztornego w Sieradzu.

Adam Hanuszkiewicz w „Polityce” (nr 52/2004): „Zawsze by∏em po stronie zdrowego rozsàd-
ku. Tymczasem myÊmy z upodobaniem szafowali krwià najlepszych. I efekt jest taki, ˝e dziÊ, kie-
dy nie ma wroga, nie wiemy, co to jest patriotyzm”.

Gdyby Jurek Owsiak zechcia∏ byç prezydentem naprawd´ wszystkich Polaków, równie˝ tych na
uchodêstwie, to na pewno wybralibyÊmy go w pierwszej turze i podczas jednodniowych wyborów.
Bez dogrywki. Bo wiemy, co to jest patriotyzm dziÊ. Ale demokracja nam na to nie pozwoli. A nie
mo˝emy byç przeciwko demokracji, bo to znaczy∏oby tyle, co w latach 20. i 30. XX wieku byç
kontrrewolucjonistà. Kto nie by∏ za rewolucjà, nie by∏ patriotà. Zgroza.

W programie promocyjnym samorzàdu województwa ∏ódzkiego rok 2005 jest rokiem dziedzic-
twa narodowego. Czy ktoÊ jest przeciwny? Nie widz´. Znaczy, ˝e wi´kszoÊç jest uÊwiadomiona.

„Cudze rzeczy znaç – dobrze jest, swoje – obowiàzek”, t´ patriotycznà dewiz´ przypomina dr
Krzysztof Woêniak, który przekonuje, ˝eby we w∏asnej odmiennoÊci dostrzec oryginalnoÊç opar-
tà na wielowiekowej tradycji, a Igor W. Górski pisze o cerkwi, która jednoczy∏a.

A dziÊ jednoczy? Czy ktoÊ jest przeciwny? 
Rozk∏adówk´ poÊwi´camy wymianie kulturalnej z zagranicà. W wielu wypadkach instytucje

podleg∏e samorzàdowi województwa wypadajà nieêle, ale ogólnie trudno by∏oby powiedzieç, ˝e
dorobek jest imponujàcy. Brakuje sta∏ych kontaktów, a nie tylko kontraktów. Województwo ∏ódz-
kie ma podpisane umowy o wspó∏pracy z regionami partnerskimi: Styrià w Austrii, Witebskiem na
Bia∏orusi, Saratowem w Rosji, Murcià w Hiszpanii, Örebro w Szwecji, Piemontem we W∏oszech,
Csongradem na W´grzech, Czerniowcami na Ukrainie, a 13 stycznia podpisaliÊmy kolejnà umo-
w´ w Brnie na Morawach (Czechy).

W tym roku nadal b´dziemy promowaç region ∏ódzki za granicà i goÊciç u siebie cudzoziem-
ców. I za ka˝dym razem b´dziemy pami´taç, ˝e cudze rzeczy znaç – dobrze jest...

Czy ktoÊ jest przeciwny?
W∏odzimierz Mieczkowski



Mamy tego dosyç. Po kilkunastu latach ˝y-
cia zdominowanego przez kultur´ masowà
przejadajà si´ nam nie tylko hamburgery i sta-
re amerykaƒskie seriale, lecz tak˝e najnowsze
produkty Êwiatowego przemys∏u rozrywkowe-
go. Nale˝ymy wszak do kilku miliardów jego
konsumentów. Kultura sta∏a si´ u nas takim sa-
mym towarem, jak pralki, odkurzacze, samo-
chody i ciuchy. I tylko najstarsi pami´tajà te
czasy, gdy na antenie Polskiego Radia s∏uchali-
Êmy oberków i kujawiaków, s∏uchowisk opar-
tych na polskiej literaturze pi´knej, wierszy na-
szych najwi´kszych poetów, czytanych nawet
w porze porannego wyjÊcia na pla˝ .́ 

Nie t´skni´ za czasami samochodów na ta-
lony, choç by∏y to tak˝e czasy obowiàzkowego
chodzenia do teatru dla uczniów wszystkich
szkó∏, nawet techników i zawodówek. By∏y to
czasy wyÊmiewanych cepeliad, festiwali folk-
loru w ka˝dym powiecie i wielogodzinnych
do˝ynek na Stadionie Dziesi´ciolecia w War-
szawie. Tak˝e podczas pochodów pierwszo-
majowych nie brakowa∏o folkloru, nie mówiàc
ju˝ o uroczystoÊciach koÊcielnych, które dzi-
siaj sà ju˝ ostatnià okazjà do zobaczenia na
˝ywo barw naszej to˝samoÊci kulturowej
w strojach, obrz´dach i muzyce naszej ziemi,
w ich oryginalnych kszta∏tach, brzmieniu i ko-
lorycie. Te czasy min´∏y wraz z otwarciem gra-
nic, wzi´ciem paszportów do domu na sta∏e,
wyrzuceniem „ksià˝eczek walutowych” i przy-
swojeniem cudzej kultury w tempie szybszym
ni˝ przewijanie taÊm w magnetowidach. Wraz

z nimi nasze dziedzictwo kulturowe znikn´∏o
z anten radiowych i telewizyjnych, gazet i cza-
sopism, stajàc si´ marginesem dzia∏alnoÊci
mediów, które jak nigdy przedtem oferujà dzi-
siaj olbrzymià si∏´ rozpowszechniania infor-
macji. PrzestaliÊmy zwiedzaç w∏asnà ziemi ,́
preferujàc wyjazdy do sztucznych, egzotycz-
nych rajów, przygotowanych dla ka˝dego, kto
ma gotówk ,́ za którà wsz´dzie sà te same
atrakcje w ró˝nych dekoracjach. Niemal
z dnia na dzieƒ staliÊmy si´ obywatelami wol-
nego Êwiata, a kilka miesi´cy temu nawet oby-
watelami zjednoczonej Europy. 

WeszliÊmy do niej bardziej europejscy ni˝ ci,
którzy w niej byli od dawna, i ju˝ na wst´pie
dowiedzieliÊmy si ,́ ˝e jest to Europa regionów
z olbrzymimi funduszami na ochron´ dziedzic-
twa kulturowego, przyrodniczego i krajobra-
zu. I okaza∏o si ,́ ˝e dla nich takie sprawy ma-
jà wielkie znaczenie. Unia Europejska ma du-
˝e pieniàdze na promocj´ regionalnej to˝samo-
Êci, kultury, wymian´ twórców, i szczerà ocho-
t´ na obronienie europejskich tradycji, zabyt-
ków, europejskiej sztuki i kultury przed skut-
kami globalizacji kultury w stylu narzuconym
przez amerykaƒski przemys∏ rozrywkowy.
ZnaleêliÊmy si´ wi´c w towarzystwie, które nie
zapomnia∏o o swoich korzeniach i wymaga od
pozosta∏ych aktywnego dzia∏ania na rzecz za-
chowania europejskiego dziedzictwa.

W Europie wyglàda to ró˝nie. Paƒstwo
francuskie nie ukrywa swej antyhollywoodz-
kiej polityki kulturalnej, obficie subsydiowa-

nej z bud˝etu. Inne narody ze swojej to˝samo-
Êci kulturowej stworzy∏y bardzo atrakcyjnà
ofert´ turystycznà, czyli mówiàc wprost: prze-
mys∏ i pieniàdze goÊci sà skutecznà zach´tà do
podtrzymywania lokalnych tradycji i zacho-
wania zabytków w dobrej kondycji material-
nej. Nie wierz ,́ ˝e wzorem norweskich na-
uczycieli tak˝e nasi b´dà chodziç do pracy
w strojach ludowych, choç to jest jeszcze jeden
sposób na kultywowanie to˝samoÊci. U nas
nawet na weselach rzadko widaç ju˝ stroje re-
gionalne, gdy tymczasem w Skandynawii jest
to nadal popularne. 

Ju˝ ten krótki przeglàd daje obraz wysi∏-
ków, jakie sà podejmowane wÊród naszych sà-
siadów dla podtrzymania zanikajàcych trady-
cji, znaków i barw, muzyki i taƒca, lokalnych
j´zyków i literatury. Dokàd wi´c zmierza wo-
jewództwo ∏ódzkie w swej polityce zachowa-
nia to˝samoÊci regionalnej? Oto krótki bilans.

Ju˝ na poczàtku dzia∏ania samorzàdu woje-
wódzkiego, w uchwalonej „Strategii rozwoju
województwa ∏ódzkiego”, budowanie to˝sa-
moÊci regionalnej sta∏o si´ jednym z jej priory-
tetów. Dla przypomnienia, priorytet III ma
nast´pujàce brzmienie: „Stworzenie rzeczywi-
stego regionu spo∏eczno-ekonomicznego po-
siadajàcego w∏asnà podmiotowoÊç kulturowà
i gospodarczà”. A planowane, priorytetowe
kierunki dzia∏aƒ to: wspomaganie i promowa-
nie ró˝nych form edukacji regionalnej dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych oraz inicjowanie i wspo-
maganie rozwoju ró˝nych form i przejawów
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kultury regionalnej oraz ruchów regionali-
stycznych. Podstawowe cele to: stworzenie od-
r´bnoÊci, indywidualnoÊci kulturowej woje-
wództwa ∏ódzkiego jako podstawy do kszta∏-
towania si´ to˝samoÊci regionalnej jego miesz-
kaƒców i stworzenie wspólnoty regionalnej
mieszkaƒców, której istotà b´dzie jednoÊç
w ró˝norodnoÊci kulturowej.

Lista zadaƒ do wykonania nie pozostawia
nam wàtpliwoÊci co do wysi∏ku, jaki nas czeka:
podejmowanie szerokich dzia∏aƒ na rzecz kul-
tywowania i dalszego rozwijania ró˝norod-
nych form regionalnego ˝ycia kulturalnego,
ochrona dorobku kulturowego w sferze mate-
rialnej i niematerialnej, uwzgl´dniajàca wspie-
ranie powstawania i dzia∏ania lokalnych i re-
gionalnych zespo∏ów folklorystycznych, skan-
senów, instytucji muzealnych, izb regional-
nych, artystów ludowych. Tak˝e powo∏anie
fundacji na rzecz rozwoju kultury regionalnej,
których zadaniem by∏oby gromadzenie Êrod-
ków finansowych i wspieranie finansowe tej
kultury,  rozwój centrów regionalnej kultury
jako oÊrodków dzia∏ajàcych na rzecz odradza-
nia si´ integracji kulturowej regionu ∏ódzkiego,
wspieranie organizacji i ruchów regionalistycz-
nych krzewiàcych idee specyfiki i indywidual-
noÊci regionu ∏ódzkiego, ochrona i rozwój in-
stytucji kultury o znaczeniu ponadlokalnym.
Ten dalekowzroczny zapis jest dzisiaj podstawà
do ubiegania si´ o Êrodki europejskie na ochro-
n´ dziedzictwa i jego promocj .́

Nie tak dawno opracowaliÊmy nasz w∏asny
program operacyjny (ZPORR), jedno z narz´-
dzi pozyskiwania funduszy europejskich,
i w nim tak˝e podejmujemy kwesti´ ochrony
dziedzictwa, kreowania miejsc pracy w kultu-
rze i turystyce, poza tym: „inwestycji material-
nych w sferze  kultury, majàcych na celu roz-
wój i popraw´ stanu obiektów kultury (ze
szczególnym uwzgl´dnieniem obiektów zali-
czanych do dziedzictwa kulturowego) oraz ich
efektywne wykorzystanie. I dalej – rozwoju
systemów informacji kulturalnej i turystycz-
nej, s∏u˝àcych poprawie dost´pu spo∏eczeƒ-
stwa do regionalnych dóbr kultury i atrakcji
turystycznych, budowy i modernizacji pu-
blicznej infrastruktury turystycznej (obiektów
i urzàdzeƒ rekreacyjnych, noclegowych, ga-

stronomicznych i innych), przygotowania i re-
alizacji regionalnych programów rozwoju
i promocji turystyki, w tym kampanii i imprez
promocyjnych”.

Do wykonania tych zadaƒ województwo ma
imponujàcy zestaw narz´dzi instytucjonalnych,
mi´dzy innymi: Muzeum Archeologiczne i Et-
nograficzne, OÊrodek Regionalny w ¸ódzkim
Domu Kultury, Wojewódzkà i Miejskà Biblio-
tek´ Publicznà im J. Pi∏sudskiego, Muzeum
Sztuki, Filharmoni´ i Teatr Wielki, by wymie-
niç najwa˝niejsze. Otoczenie naukowe z akade-
miami sztuki i muzyki, Uniwersytet ¸ódzki to
tak˝e nasi partnerzy w tej pracy.

Dzia∏alnoÊç Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej daje nadziej´ na przekszta∏cenie dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego w ofer-
t´ turystycznà, co nie tylko wypromuje nasz
wielowiekowy dorobek, lecz tak˝e stworzy
przemys∏ turystyczny, który czerpiàc zeƒ zy-
ski, b´dzie musia∏ inwestowaç w ochron´ na-
szego dziedzictwa.

Wbrew utartym opiniom, regionalne dzie-
dzictwo województwa ∏ódzkiego jest równie
barwne, oryginalne i intrygujàce jak oferta
Ma∏opolski czy Mazowsza. Od najstarszych
zabytków z czasów prehistorycznych, przez
dorobek Êredniowiecza z zamkami i katedra-
mi, pa∏ace i dwory z czasów Polski szlachec-
kiej i ca∏e zespo∏y obiektów z epoki rewolucji
przemys∏owej prezentujà wielki dorobek po-
koleƒ mieszkaƒców Polski Êrodkowej. Znane
w kraju i za granicà obszary etnograficzne, ta-
kie jak ∏owicki, rawski, opoczyƒski, ∏´czycki
czy sieradzki, to wr´cz kolebki naszej regio-
nalnej to˝samoÊci. Liczne muzea, domy kultu-
ry i towarzystwa do dziÊ chronià niematerial-
ne zabytki naszej ziemi, przekazujà pieÊni,
taƒce i obrz´dy nast´pnym pokoleniom.

Lecz nie tylko zabytki i folklor s∏awià naszà
ziemi .́ Tak˝e osiàgni´cia artystów. Nazwiska
Reja, Modrzewskiego, Reymonta, Rubinste-
ina, Kobro, Strzemiƒskiego rozs∏awi∏y nasz re-
gion w Êwiecie. Tak˝e wspó∏czesne dokonania
artystów i mened˝erów kultury gromadzà mi-
∏oÊników sztuki z ca∏ego Êwiata. Festiwal im.
Tansmana, Camerimage, Festiwal Dialogu
Czterech Kultur, Spotkania Baletowe, Bienna-
le ¸ódê, Konstrukcja w Procesie, ¸ódê Kali-

ska, Mi´dzynarodowe Triennale Tkaniny Ar-
tystycznej, to wspó∏czesne marki artystyczne
województwa, przyciàgajàce uwag´ Êwiatowej
krytyki artystycznej i koneserów, zwracajàce
uwag´ na dziedzictwo kulturalne regionu,
przez lata kojarzonego z w∏ókniarkami, a nie
z artystami. 

Dzisiejsza aktywnoÊç kulturalna mieszkaƒ-
ców województwa nie wzi´∏a si´ znikàd, jest
kontynuacjà staraƒ wielu pokoleƒ. Staraƒ
tych, którzy sztuk´ i kultur´ tworzyli, tych,
którzy przekazywali tradycje kolejnym poko-
leniom, tych, którzy poÊwi´cili swe ˝ycie dla
ochrony spuÊcizny przodków. JeÊli to prawda,
˝e to˝samoÊç umiera wraz z ludêmi, z pami´-
cià po nich i tym, co stworzyli, to chcàc zacho-
waç swà odr´bnà „mark´”, swój w∏asny kolo-
ryt i brzmienie, j´zyk i obyczaje, musimy pa-
mi´taç o dziedzictwie, które nam pozostawili
i chroniç je równie pieczo∏owicie, jak robià to
inne krainy Polski i narody Europy. Mamy
niemal wszystko, czego nam potrzeba do
ochrony, promocji i czerpania dochodów
z dziedzictwa, które pozostawili nam przod-
kowie. Mamy zabytki, folklor, wa˝ne wydarze-
nia kulturalne, artystów i uzdolnionych mene-
d˝erów kultury. Mamy programy i instytucje,
sà te˝ pieniàdze: w∏asne, z bud˝etu paƒstwa
i funduszy europejskich. Wystarczy teraz pro-
wadziç konsekwentnà polityk ,́ aby po kilku
latach mieç wi´cej odnowionych zabytków
oraz ofert´ turystycznà, wykorzystujàcà nasze
dziedzictwo do tworzenia dochodu i miejsc
pracy oraz zapewniajàcà dop∏yw pieni´dzy na
utrzymanie obiektów. Jednak z promocjà
dziedzictwa nie mo˝emy d∏u˝ej czekaç, gdy˝
duma z naszych osiàgni´ç musi byç równie
trwa∏a jak pami´ç o ludziach, którzy je stwo-
rzyli. Musi nas wiàzaç ju˝ dziÊ i dawaç nam si-
∏´ do wspólnej pracy. 

Marek Makowski
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Tereny województwa ∏ódzkiego uznaje si´
obecnie za odr´bny makroregion Êrodkowo-
polski. Jest to region szczególny – o jego po-
wstaniu  nie zadecydowa∏y uwarunkowania
historyczne czy przyrodnicze, lecz rozwój wiel-
koprzemys∏owej ¸odzi, która w XIX w. swo-
imi wp∏ywami obj´∏a znacznà cz´Êç centralnej
Polski.

Brak dobrze ugruntowanej, wielowiekowej
tradycji sprawia, ˝e poczucie to˝samoÊci re-
gionalnej wÊród mieszkaƒców nie jest zbyt
silne i wymaga umocnienia. Elementem mo-
gàcym w znacznym stopniu przyczyniç si´ do
rozwoju poczucia wi´zi emocjonalnej z regio-
nem jest jego tradycja kulturowa, w tym tak-
˝e spuÊcizna kultury ludowej. Na terenie wo-
jewództwa ∏ódzkiego etnografowie wydziela-
jà pi´ç regionów etnograficznych: ∏´czycki,
sieradzki, rawski, opoczyƒski oraz ∏owicki.
Pomimo licznych podobieƒstw odmienne
warunki Êrodowiska przyrodniczego i odr´b-
noÊci historyczne zadecydowa∏y o tym, ˝e
ka˝dy z wymienionych regionów ma w∏asnà
specyfik .́  

Wi´kszoÊç elementów tworzàcych bogatà
i ró˝norodnà kultur´  ludowà
Êrodkowej Polski jest ju˝ hi-
storià. Do przesz∏oÊci nale-
˝à te˝, niestety, zwiàzane
z nià wartoÊci. Nieliczne
przejawy kultury ludo-
wej, które pozostajà
wcià˝ ˝ywe, zas∏ugujà na
szczególnà uwag ,́ po-
niewa˝ jako elementy
b´dàce nadal w obiegu
kultury, majà szans´ na
rozszerzenie zasi´gu od-
dzia∏ywania i umocnie-
nie to˝samoÊci regio-
nalnej mieszkaƒców
województwa ∏ódz-
kiego.    

W y j à t k o w à
trwa∏oÊcià cechuje
si´ ∏owicka kultu-
ra ludowa. Od-
miennoÊç tego
regionu od po-
zosta∏ej cz´Êci
dawnej ziemi
rawskiej wyni-
ka z okolicznoÊci
h i s t o r y c z n y c h .
W 1820 roku car Aleksan-
der I nada∏ swojemu bratu,
wielkiemu ksi´ciu Konstan-
temu dawne dobra pryma-

sowskie i w ten sposób powsta∏o Ksi´stwo ¸o-
wickie. W wyniku oczynszowania i uw∏aszcze-
nia ch∏opi otrzymali doÊç du˝e gospodarstwa,
dzi´ki temu wsie ∏owickie by∏y stosunkowo za-
mo˝ne. W tych warunkach wiele elementów
kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej,
ulega∏o szybkim zmianom, a ch∏opi ∏owiccy 
– tak zwani Ksi´˝acy, stylem ˝ycia zacz´li ró˝-
niç si´ od mieszkaƒców wsi paƒszczyênianych.
Sytuacja taka by∏a dla Ksi´˝aków êród∏em du-
my. Ch∏opi z pod∏owickich wsi starali si´ wi´c
zachowaç elementy wyró˝niajàce ich od sàsia-
dów. Kultura ludowa w tym regionie rozwija-
∏a si´ jeszcze wtedy, gdy na innych obszarach
Polski Êrodkowej prze˝ywa∏a ju˝ regres. Nie-
które elementy kultury ludowej pozostajà ˝y-
we po dziÊ dzieƒ – mam na myÊli przede
wszystkim strój, który ∏owiczanie noszà
w czasie Êwiàt religijnych, zw∏aszcza Bo˝ego
Cia∏a. Strój ∏owicki, obok krakowskiego sta∏
si´ swoistà wizytówkà naszego kraju – swego

rodzaju strojem reprezenta-
cyjnym, uto˝samianym
cz´sto ze strojem naro-
dowym. Ta popular-
noÊç  niewàtpliwie
motywuje mieszkaƒ-

ców regionu do
dba∏oÊci o jego

zachowanie.
W innych

cz ´Êc iach
n a s z e g o
w o j e -
wództwa
sytuacja

jest zupe∏-
nie inna.
W regionie
∏ ´ c z yc k i m
strój ludowy

w y s z e d ∏
z u˝ycia ju˝ na
poczàtku XX
w., zanik∏y tak-
˝e dobrze roz-
wini´te dawniej
rodzaje r´ko-
dzie∏a ludowe-
go: garncar-

stwo, kowalstwo
i plecionkarstwo.

Najbardziej ˝ywà
dziÊ dziedzinà sztuki
ludowej w ∏´czyckim
jest bez wàtpienia

rzeêba, której in-
tensywny rozwój

nastàpi∏ po drugiej wojnie Êwiatowej. Region
ten jest jednym z kilku wi´kszych oÊrodków
wspó∏czesnej rzeêby ludowej w naszym kraju.
Rozwój rzeêby ludowej na terenach, gdzie nie
istnia∏a wczeÊniej ugruntowana tradycja rzeê-
biarska by∏ mo˝liwy dzi´ki polityce kultural-
nej w∏adz powojennej Polski. Sztuk´ ludowà
uznano za wartoÊciowy element ogólnonaro-
dowego dziedzictwa kulturowego. W zwiàzku
z tym paƒstwo za poÊrednictwem muzeów i in-
nych instytucji (przede wszystkim Cepelii)
sprawowa∏o mecenat nad twórcami ludowy-
mi. Wspó∏czesna rzeêba ludowa tego regionu
podejmuje problematyk´ religijnà, a tak˝e,
cz´sto pod wp∏ywem inspiracji etnografów lub
animatorów kultury, spo∏ecznà i historycznà.
Charakterystyczny dla rzeêby ∏´czyckiej jest
nurt inspirowany tradycjà regionu. ¸´czyccy
twórcy rzeêbià wi´c postacie dawnych miesz-
kaƒców wsi – typy ludowe, zanikajàce zawody
oraz odchodzàce w przesz∏oÊç zwyczaje. Pra-
wie ka˝dy z nich wykonuje figurki jedynego na
ziemiach polskich lokalnego diab∏a – Boruty.
Poruszajàc tematy zwiàzane z tradycjà regio-
nu, twórczoÊç rzeêbiarska przyczynia si´ bez
wàtpienia do zachowania pami´ci o dawnych
∏´czyckich zwyczajach i wierzeniach. Niektó-
rzy rzeêbiarze ∏´czyccy zdobyli ogólnopolskà
renom´ i popularnoÊç.

Na innych obszarach makroregionu ∏ódz-
kiego zachowa∏o si´ niewiele elementów kul-
tury ludowej. Strój sieradzki jest jeszcze
w u˝yciu w kilku wsiach ko∏o Sieradza i ¸a-
sku; noszà go jednak tyko starsze osoby pod-
czas uroczystoÊci religijnych. Zanika garncar-
stwo, najbardziej charakterystyczna dla sie-
radzkiego dziedzina  r´kodzie∏a ludowego.
Strój opoczyƒski zachowa∏ si´ w pó∏nocnej
cz´Êci regionu; mieszkanki kilku rawskich wsi
wk∏adajà jeszcze przy uroczystych okazjach
tradycyjne we∏niaki czy zapaski, m´ski strój
w tym regionie wyszed∏ ju˝ z u˝ycia. Wa˝nym
rodzajem rawskiego i opoczyƒskiego r´ko-
dzie∏a by∏o tkactwo, obecnie zajmujà si´ nim
tylko nieliczne kobiety. Znane niegdyÊ rawskie
garncarstwo jest tak˝e zanikajàcym rzemio-
s∏em. 

OczywiÊcie kultura ludowa danego etno-
graficznego regionu jest przede wszystkim
êród∏em autoidetyfikacji jego mieszkaƒców.
Jednak niektóre, wcià˝ ˝ywe jej przejawy we-
sz∏y do kanonu kultury narodowej i cieszà si´
du˝à popularnoÊcià. Mogà byç wi´c uznane
za swoje przez mieszkaƒców ca∏ego makrore-
gionu w ten sposób przyczyniajàc si´ do
umocnienia jego jednoÊci.

Barbara Chlebowska

Kilka s∏ów o to˝samoÊci i kulturze ludowej



To stara dewiza, która w XIX wieku sta-
∏a si´ zawo∏aniem polskich krajoznawców
i mi∏oÊników przesz∏oÊci. Jej aktualnoÊç
staje si´ znów widoczna teraz, gdy Europa
podzielona jest ju˝ tylko symbolicznymi
granicami. 

Coraz cz´Êciej mamy mo˝liwoÊç konfron-
towaç to, co „obce”, z tym, co nasze, swoj-
skie, rodzime. Jednà z konsekwencji tych
porównaƒ jest wzbudzenie zainteresowania
historià, dziejami kultury, ponowne odkry-
wanie pamiàtek w∏asnej przesz∏oÊci. Nie
chodzi tu o powrót do kultywowania trady-
cji szlacheckiego zaÊcianka, czy ch∏opskiej
zagrody –  „placówki”, kojarzonych z zamy-
kaniem si´ przed obcymi wp∏ywami. Rzecz
w tym, by we w∏asnej odmiennoÊci dostrze-
gaç oryginalnoÊç opartà na wielowiekowej
tradycji, doceniaç jej wartoÊç jako podstawy
to˝samoÊci kulturowej. JednoczeÊnie nale˝y
podkreÊlaç, ˝e bez polskich komponentów
obraz historii i dzieje kultury europejskiej
by∏yby niekompletne i nie do koƒca zrozu-
mia∏e.

Województwo ∏ódzkie obejmuje swymi
granicami tereny, na których ju˝ w Êrednio-
wieczu powsta∏y wa˝ne oÊrodki w∏adzy
ksià˝´cej: ¸´czyca, Sieradz, Wieluƒ, Rawa
Mazowiecka oraz –  nieco póêniej –  siedzi-
by w∏adz koÊcielnych: prymasowskie –  ¸o-
wicz, Skierniewice, Uniejów, a tak˝e bisku-
pie –  Pabianice i Wolbórz. Region ∏ódzki
bogaty jest w liczne zabytki architektury
przywo∏ujàce pami´ç o jego interesujàcej
przesz∏oÊci. Ka˝da epoka odcisn´∏a tu swo-
je pi´tno, pozostawiajàc dowody kunsztu
dawnych mistrzów budownictwa, hojnoÊci
i wra˝liwoÊci artystycznej fundatorów. Bo-
gato reprezentowana jest sztuka romaƒska.
Zbudowany w 1086 r. kamienny koÊció∏ Êw.
Idziego w Inow∏odzu nale˝y do najstar-
szych zabytków budownictwa w Polsce.
Rangà artystycznà przewy˝sza go obronna
kolegiata w Tumie pod ¸´czycà, dokumen-
tujàca poczàtki chrzeÊcijaƒstwa na zie-
miach polskich. Monumentalna Êwiàtynia
by∏a miejscem synodów i zjazdów ducho-
wieƒstwa. Z tej samej epoki pochodzi ze-
spó∏ zabudowaƒ obronnego opactwa cy-
stersów w Sulejowie – Podklasztorzu, z za-
chowanymi basztami i wie˝ami. Romaƒskie
detale architektoniczne zachowa∏y si´ w ko-
Êcio∏ach parafialnych w Krzyworzece i Ru-
dzie k. Wielunia, w Stroƒsku i ˚arnowie.
Z epoki gotyku przetrwa∏y liczne budowle

wzniesione z fundacji Kazimierza Wielkie-
go. Do najcenniejszych nale˝à: zamek i mu-
ry obronne w ¸´czycy, koÊció∏ farny w Sie-
radzu, baszta naro˝na i resztki murów zam-
ku w Rawie Mazowieckiej, mury obronne
Wielunia. W „z∏otych czasach” Rzeczpo-
spolitej szlacheckiej jednym z g∏ównych
oÊrodków ˝ycia politycznego, miejscem
zjazdów, sejmów, a od 1578 r. siedzibà try-
buna∏u koronnego sta∏ si´ Piotrków, zwany
odtàd Trybunalskim. Lata ÊwietnoÊci przy-
pominajà fragmenty murów miejskich
z XIV– XV w. Wiek XVI okaza∏ si´ te˝ nie-
zwykle pomyÊlny dla Brzezin. Nazywano je
wówczas „ma∏ym Krakowem”, a s∏yn´∏y za-
równo z wyrobu znakomitego sukna, jak
i warzenia smakowitego piwa. Z tego okre-
su pochodzi póênorenesansowa kaplica
Matki Bo˝ej z wartoÊciowymi p∏ytami na-
grobnymi cz∏onków rodziny Lasockich,
w∏aÊcicieli miasta. Zabudowà o wybitnych
wartoÊciach artystycznych w stylu renesan-
sowym i barokowym uÊwietnili ¸owicz re-
zydujàcy w nim w XVI i XVII w. arcybisku-
pi gnieênieƒscy. WczeÊniej, w Uniejowie,
przebudowali swój gotycki pa∏ac na rene-
sansowy, a po przeniesieniu si´ z ¸owicza
do Skierniewic wybudowali tam nowà sie-
dzib´ – pa∏ac barokowo-klasycystyczny.
Cennymi zabytkami renesansowymi sà te˝:
dwór z attykà w Pabianicach oraz zamek
w Podd´bicach.

W naszym regionie znaleêç te˝ mo˝na im-
ponujàce rezydencje magnackie. Barokowo-
-klasycystyczny, rozleg∏y zespó∏ pa∏acowo-
- parkowy w Nieborowie uchodzi za najcen-
niejszy tego rodzaju obiekt w Polsce. Czasy
romantycznych i patriotycznych uniesieƒ
przypomina barokowo-klasycystyczny pa∏ac
w Walewicach, owiany historià romansu
Marii Walewskiej z Napoleonem I. Wyra-
zem upodobaƒ estetycznych epoki senty-
mentalizmu i romantyzmu jest krajobrazowy
park romantyczny w Arkadii, ozdobiony
licznymi budowlami opartymi na wzorach
antycznych. Natomiast Êwietnym przyk∏a-
dem budownictwa klasycystycznego jest pa-
∏ac Ma∏achowskich w Bia∏aczowie.

Bardzo charakterystycznymi i dobrze
osadzonymi w krajobrazie zabytkami sà
stare dworki i drewniane koÊció∏ki wiejskie,
dzie∏a anonimowych twórców. Szczególnà
wartoÊç posiadajà koÊcio∏y usytuowane
w kilkunastu wsiach pod Wieluniem. Od-
znaczajà si´ prostotà i rzadko spotykanà

harmonià kszta∏tów. Najcenniejsze z nich,
z metrykami si´gajàcymi XVI w. i zdobione
wewnàtrz polichromiami, znajdujà si´
w Gaszynie, Gr´bieniu, Popowicach i ¸a-
szewie. Drewniane koÊció∏ki ziemi wieluƒ-
skiej sà reliktami o wyjàtkowej wartoÊci hi-
storycznej, majà wybitnie ludowy i narodo-
wy charakter. SpoÊród zachowanych do
dziÊ dworków szlacheckich zwraca uwag´
modrzewiowy dwór w O˝arowie k. Wielu-
nia, zbudowany w po∏owie XVIII w. Jest
jednà z najpi´kniejszych siedzib szlachec-
kich okresu staropolskiego, daje Êwiadec-
two narodowemu i ludowemu charakterowi
polskiej architektury drewnianej. Przyk∏a-
dem murowanej siedziby zamo˝nej rodziny
ziemiaƒskiej jest dwór Walewskich w Tubà-
dzinie. 

Wiek XIX przyniós∏ donios∏e zmiany
w wyglàdzie wi´kszoÊci miast regionu ∏ódz-
kiego. Dynamiczny rozwój przemys∏u w∏ó-
kienniczego spowodowa∏ ich szybkà, cz´sto
˝ywio∏owà rozbudow .́ Tempem wzrostu,
niemajàcym odpowiednika na kontynencie
europejskim, wyró˝nia∏a si´ ¸ódê. Zdomi-
nowa∏a okoliczne miasta, stajàc si´ niekwe-
stionowanym centrum gospodarczym, ad-
ministracyjnym i kulturalnym Polski Êrod-
kowej. W jej rozwoju du˝à rol´ odegrali
przedstawiciele innych narodowoÊci, ale to
temat na zupe∏nie innà opowieÊç. 

Krzysztof Woêniak
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temat numeru

Cudze rzeczy znaç
– dobrze jest, swoje – obowiàzek
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Przeglàdajàc po˝ó∏k∏e kartki wydanego
w 1899 roku w Petersburgu „S∏ownika en-
cyklopedycznego” pod has∏em „¸ódê”
mo˝na przeczytaç: „miasto powiatowe
w Guberni Piotrkowskiej, centrum produk-
cji bawe∏nianej Królestwa Polskiego;
320.000 mieszkaƒców; oko∏o 300 fabryk”.
Krótki i lakoniczny tekst. Rosyjscy redakto-
rzy mogliby chocia˝ dopisaç – „fenomen
w skali europejskiej”.

Stolica naszego województwa by∏a
w tamtych czasach rzeczywiÊcie wyjàtkowa.
Dynamiczny rozwój przemys∏owy liczàcej
niespe∏na oÊmiuset mieszkaƒców ¸odzi i jej
okolic zosta∏ zapoczàtkowany w latach 20.
XIX wieku. By∏ to okres poprzedzajàcy ak-
cj´ s∏ynnej powieÊci W∏adys∏awa Reymonta
(1867-1925) pt. „Ziemia obiecana” (1899).
Na ziemi´ ∏ódzkà dzi´ki budowie licznych
manufaktur, a nast´pnie fabryk w∏ókienni-
czych, z wielu regionów Cesarstwa Rosyj-
skiego oraz innych krajów przybywali lu-
dzie ró˝nych narodowoÊci i wyznaƒ, zawo-
dów i klas spo∏ecznych. Przez dziesi´ciole-
cia obok Polaków, ˚ydów i Niemców, sta-
nowiàcych trzon ówczesnego spo∏eczeƒstwa
∏ódzkiego, osiedlali si´ na niej Rosjanie,
Ukraiƒcy, Bia∏orusini, Bu∏garzy, Gruzini,
Ormianie, Litwini, ¸otysze, Czesi, Grecy,

Anglicy, Amerykanie, Szwedzi i inni. ¸à-
czy∏y ich nowe mo˝liwoÊci twórczej pracy,
kariery osobistej, a przede wszystkim szyb-
kiego dojÊcia do pokaênych majàtków. Sfe-
ry przemys∏owo-intelektualne wiodàcych
spo∏ecznoÊci stara∏y si´ uk∏adaç pokojowà
koegzystencj´ w „polskim Manchesterze”,
na bazie poszanowania narodowych i reli-
gijnych tradycji i wzajemnej tolerancji (cho-
cia˝ zdarza∏y si´ niesnaski i konflikty) oraz
integrowaç ludnoÊç wokó∏ nadrz´dnego ce-
lu, jakim by∏ coraz wi´kszy rozwój gospo-
darczy, kulturalny i oÊwiatowy miasta,
a tak˝e ca∏ej wielonarodowej guberni piotr-
kowskiej. Niektóre dà˝enia ∏ódzkich elit nie
zawsze by∏y zgodne z za∏o˝eniami rusyfika-
cyjnymi carskich w∏adz. 

Chcàc zainteresowaç administracj´ i elity
rosyjskie procesami rozwojowymi i integra-
cyjnymi zachodzàcymi na ziemi ∏ódzkiej
oraz otrzymaç wi´kszà akceptacj´ dla swo-
ich dzia∏aƒ, sfery przemys∏owo-handlowe
miasta, przynale˝ne do ró˝nych narodowo-
Êci i wyznaƒ (tj. prawos∏awni, katolicy,
ewangelicy, judaiÊci), postanowi∏y wybudo-
waç w ¸odzi cerkiew. W sk∏ad komitetu bu-
dowy Êwiàtyni weszli znani fabrykanci,
m.in. Karol Scheibler, Juliusz Heinzel, Lu-
dwik Meyer, Izrael Poznaƒski oraz wybitny
architekt i autor jej projektu architektonicz-
nego Hilary Majewski. Cerkiew prawos∏aw-
nà pw. Êw. Aleksandra Newskiego wzniesio-
no w latach 1880-1884. Ponoszàc prawie
w ca∏oÊci bardzo wysokie, wynoszàce po-
nad 100 tysi´cy rubli koszty tego przedsi´-
wzi´cia, elity mia∏y równie˝ na celu sk∏onie-
nie w∏adz rosyjskich do przeniesienia admi-
nistracji guberni z Piotrkowa do ¸odzi. Za-
mys∏ ten nie doczeka∏ si´ jednak realizacji,
jak i usi∏owanie za∏o˝enia w mieÊcie wy˝szej
uczelni technicznej. Jednak sposób w jaki
powsta∏a cerkiew mo˝e s∏u˝yç za przyk∏ad
zjednoczenia ludzi (bynajmniej nie z pobu-
dek altruistycznych) wywodzàcych si´ z roz-
maitych tradycji i kultur, wokó∏ pewnej wi-
zji przysz∏oÊci swojego miasta i regionu jak
i pragnienia jej zrealizowania.

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
w 1918 roku uleg∏a zmianie struktura naro-
dowoÊciowa ludnoÊci ¸odzi. Podobne
zmiany dotyczy∏y utworzonego w sierpniu
1919 roku województwa ∏ódzkiego. Podczas
gdy w 1897 roku w mieÊcie przebywa∏o na
sta∏e 145.600 Polaków, 67.300 Niemców,
92.400 ˚ydów, 7.400 Rosjan oraz 1.300
osób pozosta∏ych narodowoÊci, to spis po-
wszechny przeprowadzony w 1921 roku wy-

kaza∏, i˝ ¸ódê zamieszkuje 279.800 osób
narodowoÊci polskiej, 31.700 niemieckiej,
138.900 ˝ydowskiej oraz 1.600 przedstawi-
cieli innego pochodzenia razem z Rosjana-
mi. W nast´pnych latach liczba mieszkaƒ-
ców „miasta nad ¸ódkà” zacz´∏a ponownie
wzrastaç, zachowujàc nadal wielonarodowe
oblicze (choç zarysowa∏a si´ ju˝ przewaga
ludnoÊci polskiej). W tym czasie znalaz∏o
schronienie na ziemi ∏ódzkiej ponad tysiàc
bia∏ych emigrantów z Rosji Radzieckiej. Ci
z nich, którzy nie wyjechali z Rzeczypospo-
litej Polskiej do innych paƒstw, w∏àczali si´
czynnie w odradzajàce si´ ˝ycie gospodar-
cze, kulturalne i oÊwiatowe ¸odzi przemy-
s∏owej. Jako przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç spoloni-
zowany poeta Grzegorz Timofiejew 
(1908-1962), redaktor naczelny za∏o˝onego
w 1931 roku pisma literackiego „Pràdy”,
b´dàcego organem ¸ódzkiego Klubu Lite-
rackiego, oraz rzeêbiarka Katarzyna Ko-
bro-Strzemiƒska (1898-1951). Wnosili oni
do codziennoÊci innych spo∏ecznoÊci rosyj-
skie inteligenckie wartoÊci. ¸ódê i okolice
sta∏y si´ tak˝e domem dla kilkusetosobowej
diaspory ukraiƒskiej. 

Ponowny wzrost znaczenia województwa
∏ódzkiego przerwa∏ najazd niemiecki na
Polsk´ 1 wrzeÊnia 1939 roku. Po zakoƒcze-
niu okupacji hitlerowskiej w 1945 roku spo-
Êród 672 000 przedwojennych mieszkaƒców
¸odzi pozosta∏o nieca∏e 300 000. By∏a
wÊród nich m.in. garstka ˚ydów i Niemców
oraz troch´ Rosjan, Ukraiƒców i Bia∏orusi-
nów. 

S∏owo „integracja” oznacza zespolenie si ,́
scalenie, tworzenie ca∏oÊci z cz´Êci. Dzisiaj
(bez wzgl´du na narodowoÊç i wyznanie) po-
litycy, ekonomiÊci, biznesmeni, intelektuali-
Êci i mieszkaƒcy naszego województwa po-
nownie powinni zjednoczyç wysi∏ki w celu
nadania nowego impetu podupadajàcemu
znacznie od kilkunastu lat wszechstronnemu
rozwojowi ziemi ∏ódzkiej. Pojawi∏a si´ bo-
wiem pewna szansa poprawy sytuacji. Jest
nià oficjalne przystàpienie Polski do Unii
Europejskiej, jak równie˝ wzrost gospodar-
czy na Wschodzie. Dlatego chcia∏oby si ,́ by
za ponad sto lat nast´pne pokolenia przeczy-
ta∏y w jakiejÊ starej po˝ó∏k∏ej encyklopedii
wydanej w najbli˝szej przysz∏oÊci, choçby
krótkà i lakonicznà notatk´: „¸ódê – znaczà-
cy oÊrodek przemys∏owy Europy, rozlokowa-
ny w Polsce centralnej, posiadajàcy wiele re-
nomowanych firm...”. OczywiÊcie, sà to tyl-
ko rozwa˝ania futurologiczne.

Igor W. Górski

Cerkiew, która jednoczy∏a
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wywiad miesiàca

–  Tematem tego numeru „Ziemi ¸ódzkiej”
jest problem to˝samoÊci narodowej i dziedzic-
twa kulturalnego regionu. Czy to jest odpo-
wiedni moment na poruszanie takich spraw?

–  Zawsze jest dobry czas na kultur ,́ na
rozmow´ o dokonaniach w tym zakresie
i planach wspierania rozwoju kultury. Teraz
jest dobry tak˝e dlatego, ˝e jesteÊmy cz∏on-
kiem Unii Europejskiej i w zwiàzku z tym
pojawiajà si´ wàtpliwoÊci co do zachowania
naszej to˝samoÊci. Dyskusja powinna to-
czyç si´ we wszystkich Êrodowiskach, które
kultur´ tworzà, upowszechniajà i dbajà o jej
zachowanie dla potomnych. W∏adze samo-
rzàdowe naszego województwa wspierajà
rozwój kultury i racjonalne wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego ziemi ∏ódzkiej. To
w∏aÊnie kultura jest fundamentem, na któ-
rym budowana jest to˝samoÊç i ÊwiadomoÊç
narodowa. Kultura wzbogaca wewn´trznie
i rozwija rozwój duchowy oraz odgrywa
znaczàcà rol´ w utrzymaniu to˝samoÊci  re-
gionalnej województwa.

– W jaki sposób nale˝y, pana zdaniem,
dbaç o to, ˝ebyÊmy za jakiÊ czas nie zostali
posàdzeni, ze coÊ zmarnowaliÊmy, zaprzepaÊ-
ciliÊmy bezpowrotnie?

– Poprzez wspieranie cennych wydarzeƒ
i zjawisk kulturalnych –  festiwali, wystaw,
koncertów, przedstawieƒ teatralnych, kon-
kursów oraz rozwoju inicjatyw i przedsi´-
wzi´ç artystycznych. Nie mam wàtpliwoÊci,
˝e udzia∏ kultury w rozwoju wspó∏pracy
mi´dzynarodowej oraz integracji europej-
skiej trwa i jest nie do przecenienia, zw∏asz-
cza w pierwszym okresie tej nowej integracji.
Wymiana kulturalna nie jest niczym ograni-
czona. I na tym w∏aÊnie polega jej uniwer-
salny charakter. Móg∏bym powiedzieç  gór-
nolotnie, ˝e jest wieczna. Bo jest.

–  Czyli mamy si´ czym pochwaliç…
Takie instytucje kultury, jak Filharmonia

¸ódzka im. Artura Rubinsteina, Teatr Wiel-
ki czy Muzeum Sztuki sà wizytówkà pro-
mocyjnà nie tylko w kraju, ale i za granicà.
W wypadku Muzeum Sztuki mamy do czy-
nienia z wartoÊciami materialnymi i arty-
stycznymi.  A muzyka to samo pi´kno.

No i ∏agodzi obyczaje…
–  Wspieranie wszelakich form rozwoju

kultury i sztuki to tak˝e sposób na przeciw-
dzia∏anie rozpadowi tradycyjnych wi´zi,
kryzysowi tradycyjnych zachowaƒ i wartoÊ-
ci oraz w∏aÊnie zagro˝eniu to˝samoÊci kultu-
rowej poprzez rozprzestrzenianie si´  komer-
cyjnej kultury masowej. Zw∏aszcza amery-
kaƒskiej.

–  Nie widzi pan zagro˝eƒ dla szerokich
kontaktów ze sztukà? KtoÊ ju˝ obawia si´
o niezdrowà konkurencj´ mi´dzy Muzeum
Sztuki a powstajàcym w ¸odzi towarzystwem
„Zach´ta”.

– Absolutnie nie widz´ ˝adnych zagro˝eƒ.
Oddanie nowego i nowoczesnego gmachu
filharmonii, sukcesywne zmniejszanie d∏u-
gów Teatru Wielkiego, przygotowania do
udost´pnienia szerszej kolekcji Muzeum
Sztuki na terenie dawnych zak∏adów Po-
znaƒskiego –  wszystko to zwi´ksza szanse
udzia∏u w ˝yciu kulturalnym spo∏eczeƒstwa
i korzystania z obcowania ze sztukami pi´k-
nymi. Nie zamykamy dzie∏ sztuki w szafach,
przeciwnie – otwieramy wszystkie podwoje
dla ich upowszechnienia, dla radoÊci wi-
dzów,  melomanów, mi∏oÊników malarstwa,
rzeêby, fotografii i rysunku. Sàdz ,́ ˝e znaj-
dzie si´ tak˝e miejsce na mod .́ Bo moda to
kultura. 

A wracajàc do „Zach´ty”. Popieram, ale
ja tym towarzystwem nie zarzàdzam. 

– Wiadomo, ˝e m∏odzie˝y i ludziom nie-
przygotowanym do odbioru wystarcza kultura
masowa. Ale „wystarcza” tylko w ich poj´ciu.
Ta swoista „papka homogenizowana” – jak jà
nazywajà teoretycy kultury – nie czyni post´-
pu w rozwoju ÊwiadomoÊci obywatelskiej, na-
rodowej. Nie widzi pan zagro˝eƒ w tej globa-
lizacyjnej anonimowoÊci? Przecie˝ puszka co-
ca-coli na ca∏ym Êwiecie wyglàda tak samo.

–  W kreowaniu ÊwiadomoÊci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkaƒców re-
gionu oraz edukacji i upowszechnianiu kul-
tury niebagatelnà rol´ odgrywajà biblioteki,
domy kultury, oÊrodki badaƒ i dokumenta-
cji, organizacje pozarzàdowe, a tak˝e szko∏y
i inne placówki edukacyjne oraz naukowo-
-badawcze. Te w∏aÊnie instytucje i organiza-
cje poprzez swojà dzia∏alnoÊç statutowà

edukujà i wychowujà, tworzà warunki dla
zainteresowania kulturà regionalnà i naro-
dowà. S∏u˝à rozwojowi amatorskiego ruchu
artystycznego oraz piel´gnowaniu folkloru,
r´kodzie∏a ludowego i artystycznego, rze-
mios∏a, a póêniej sztuki uniwersalnej. Ale
przecie˝ nie ka˝dy twórca ludowy musi byç
artystà, którego nazwisko znajduje si´ w ka-
talogach najs∏ynniejszych muzeów…

–  A na co mo˝emy liczyç my, na co mogà
liczyç turyÊci, którzy wyjdà z sal Muzeum
Sztuki czy filharmonii?

–  Zarzàd województwa, realizujàc zada-
nia polityki kulturalnej, prowadzi m.in. pro-
mocj´ walorów turystycznych i kulturalnych
regionu, wspiera instytucje kultury w pozy-
skiwaniu Êrodków z funduszy unijnych, wy-
dawaniu publikacji o charakterze  nieko-
mercyjnym i zwiàzanych tematycznie z kul-
turà, przyznawaniu nagród m∏odym i zdol-
nym twórcom oraz laureatom konkursów. 

W∏adze samorzàdu województwa, dà˝àc
te˝ do wzbogacenia oferty kulturalnej, spor-
towej i rekreacyjnej, przeznaczajà znaczne
Êrodki na rozwój i rozbudow´ infrastruktury
technicznej obiektów i urzàdzeƒ. Zapewnia
to systematyczne podnoszenie poziomu i ja-
koÊci dóbr i us∏ug kulturalnych, zwi´ksza
zró˝nicowanie oferty kulturalnej oraz
wzmacnia poczucie lokalnej i regionalnej
to˝samoÊci kulturalnej i ochron´ dziedzic-
twa narodowego.

–  Samorzàd powraca wi´c do roli klasycz-
nego mecenasa…

–  Na pewno nie sponsora. W nowych wa-
runkach ustrojowych rozwój kultury nale˝y
wiàzaç z rozwojem ekonomicznym. Kultura
nie zawsze musi byç obszarem niedochodo-
wym, absorbujàcym Êrodki bud˝etu paƒ-
stwa i samorzàdów. Obecnie kultura winna
byç postrzegana  jako jeden z podstawowych
czynników rozwoju regionu, wyrównywania
szans i rozwoju ekonomicznego. Kultura
kreuje bowiem potencja∏ intelektualny re-
gionu, buduje kapita∏ ludzki. Poprzez popu-
laryzacj´ bogactwa kulturowego, tak˝e
w swej ró˝norodnoÊci,  tworzone sà warunki
do tworzenia spo∏eczeƒstwa otwartego
i Êwiadomego. Wówczas ∏atwiej pokonywaç
zjawiska patologiczne i nawiàzywaç kontak-
ty mi´dzyludzkie. Kultura ma równie˝ pozy-
tywny wp∏yw na kszta∏towanie demokra-
tycznych instytucji oraz etyk´ ich  funkcjo-
nowania.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Fundament to˝samoÊci
Rozmowa z Stanis∏awem Olasem, 
cz∏onkiem zarzàdu województwa ∏ódzkiego
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w regionieturystyka

Koniec grudnia 2004 roku by∏ doskona∏ym
momentem na dokonanie podsumowania dzia-
∏alnoÊci biura Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej Województwa ¸ódzkiego, prowadzo-
nego przez dyrektora Zbigniewa Fràczyka. „To
by∏ naprawd´ pracowity rok” – stwierdza Frà-
czyk – „w stosunku do naszych za∏o˝eƒ zawar-
tych w planie dzia∏ania na 2004 rok uda∏o nam
si´ zrealizowaç zdecydowanà wi´kszoÊç przed-
si´wzi´ç. Pojawi∏y si´ tak˝e elementy, które
wczeÊniej nie by∏y uwzgl´dnione – mo˝na
wspomnieç organizacj´ w ¸odzi w maju spo-
tkania dyrektorów ROT”. Cz∏onkowie, sympa-
tycy, przedstawiciele nauki, instytucji, stowa-
rzyszeƒ i organizacji oraz media i zaproszeni
goÊcie z uznaniem przyj´li sprawozdanie wy-
g∏oszone przez prezesa zarzàdu Sylwestra Paw-
∏owskiego. 

Cz∏onkowie jednomyÊlnie przyj´li uchwa∏´
zg∏oszonà przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
o zmianie przedstawicieli w zarzàdzie 
ROTW¸. Od tej pory funkcj´ wiceprezesa b´-
dzie pe∏ni∏ Stanis∏aw Olas, który jest tak˝e
cz∏onkiem zarzàdu województwa ∏ódzkiego. We
w∏adzach stowarzyszenia zasiàdzie te˝ dyrektor
Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Hie-
ronim Hubar. Zmiany te sà formalnoÊcià, gdy˝
aktywna wspó∏praca z nowymi przedstawiciela-
mi urz´du trwa ju˝ od kilku miesi´cy. 

Zaprezentowany zosta∏ tak˝e nowy plan
dzia∏ania na 2005 rok, w którym nacisk po∏o-
˝ony zosta∏ na udzia∏ ¸odzi i regionu ∏ódzkiego
w szerokiej gamie turystycznych imprez targo-
wych w kraju i za granicà oraz na nowe wydaw-
nictwa, szczególnie te poÊwi´cone regionowi
∏ódzkiemu. Du˝e zmiany planowane sà rów-

nie˝ w zakresie informacji turystycznej.
W przygotowanym przez biuro ROTW¸ spe-
cjalnym stanowisku, na pierwszy plan wysuni´-
to potrzeb´ stworzenia Wojewódzkiego Cen-
trum Informacji Turystycznej, gdy˝ wojewódz-
two ∏ódzkie jako jedyne w kraju jeszcze takiego
nie posiada. Drugie stanowisko, przedstawione
przez Z. Fràczyka, dotyczy∏o spraw bezpie-
czeƒstwa turystów w ¸odzi i w regionie. Wystà-
pienia zosta∏y jednog∏oÊnie przyj´te przez dele-
gatów. Zlecono rozpropagowanie obydwu do-
kumentów wÊród zainteresowanych instytucji
i organizacji.

Odbywajàcym si´ w murach zabytkowej wil-
li Floriana Jarischa obradom walnego zgroma-
dzenia towarzyszy∏a równie˝ przygotowana
przez Centrum Fotografii Krajoznawczej przy
PTTK w ¸odzi wystawa zdj´ç poÊwi´conych
atrakcjom turystycznym regionu ∏ódzkiego
oraz wystawa zdj´ç z regionalnych rajdów
i z obchodów Âwiatowego Dnia Turystyki
w Spale autorstwa Stefana Stefankiewicza
z PTTK ¸ódê Polesie.                               (TK)

Ju˝ bardzo dawno tak wielu przedstawicieli
bran˝y turystycznej nie goÊci∏o w ¸odzi. Dzi´-
ki staraniom Wydzia∏u Promocji, Turystyki
i Wspó∏pracy z Zagranicà Urz´du Miasta ¸o-
dzi, Przedsi´biorstwa Turystycznego „¸ódê”,
oddzia∏u ∏ódzkiego Polskiej Izby Turystyki
i Regionalnej Organizacji Turystycznej Woje-
wództwa ¸ódzkiego uda∏o si´ do naszego mia-
sta i regionu Êciàgnàç uczestników ogólnopol-
skiego, walnego zebrania cz∏onków Polskiej
Izby Turystyki. By∏o to szczególne spotkanie,
gdy˝ przedstawiciele blisko 200 biur podró˝y
dokonywali podsumowania czteroletniej dzia-
∏alnoÊci Izby, a tak˝e wybierali swoje w∏adze
na kolejnà, czteroletnià kadencj .́ Zebranie od-
by∏o si´ w hotelu Centrum i zosta∏o po∏àczone
z otwarciem nowej, w pe∏ni nowoczesnej sali
konferencyjnej, gdzie w obradach mo˝e
uczestniczyç nawet 300 osób jednoczeÊnie.
UroczystoÊç uÊwietni∏o swojà obecnoÊcià wie-
lu znakomitych goÊci. Przybyli mi´dzy innymi
Sylwester Paw∏owski, przewodniczàcy Rady
Miasta ¸odzi, a jednoczeÊnie prezes Regional-
nej Organizacji Turystycznej Województwa
¸ódzkiego, Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu
Urz´du Marsza∏kowskiego, pe∏niàcy równie˝
funkcj´ wiceprezesa ROTW¸, Renata Nowak,
wicewojewoda ∏ódzki, Marek Michalik, wice-
prezydent ¸odzi, Maciej P∏a˝yƒski, Andrzej
Koz∏owski, prezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, El˝bieta Wyrwicz, dyrektor Departa-
mentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki
i Pracy, prezesi, rektorzy i dyrektorzy Krajowej
Rady Izb Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci, Wy˝szej Szko∏y Turystyki

i Rekreacji w Warszawie, Mi´dzynarodowych
Targów Polska, Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, Izby Gospodarczej, Polskiego Zrzesze-
nia Hoteli i wielu innych organizacji.

Obrady up∏yn´∏y pod znakiem wspó∏dzia∏a-
nia organizacji z bran˝y turystycznej. Przyj´to
sprawozdanie z∏o˝one przez Jana Korsaka, do-
tychczasowego prezesa PIT. Niemal jednog∏o-
Ênie te˝ J. Korsak zosta∏ wy-
brany przez delegatów na sta-
nowisko prezesa na nast´pne
cztery lata. Ârodowisko ∏ódzkie
b´dzie bardzo silnie reprezen-
towane we w∏adzach PIT. Wi-
ceprezesem Izby zosta∏ Pawe∏
Niewiadomski, w∏aÊciciel ∏ódz-
kiego biura podró˝y Holiday
Tours oraz uznany dzia∏acz tu-
rystyczny w skali europejskiej
(m.in. wiceprezydent ECTAA,
czyli Grupy Narodowej
Zwiàzków Agencji Turystycz-
nych i Organizatorów Turysty-
ki w Unii Europejskiej), a na
przewodniczàcego  komisji re-
wizyjnej wybrano Artura Ma-
tiaszczyka, ∏odzianina, od wielu lat kierujàcego
pracami Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y.
Sekretarzem komisji rewizyjnej zosta∏a Anna
¸astowska, szefowa be∏chatowskiego biura Le-
xan. Tak˝e w Radzie Naczelnej znalaz∏o si´
miejsce dla ∏odzian: Miros∏awa Ciesielskiego
(prezesa ∏ódzkiego oddzia∏u PIT) i S∏awomira
Wysmyka – dyrektora Rainbow Tours, jednego
z wi´kszych touroperatorów w kraju.

Delegaci po ca∏odziennej pracy mogli pod
wieczór zrelaksowaç si´ przy muzyce tercetu
jazzowego w ∏ódzkim klubie Cabaret, co da∏o
im przedsmak niezwykle popularnego ostat-
nio wÊród ∏odzian i nie tylko clubbingu. 

Drugiego dnia Regionalna Organizacja Tu-
rystyczna Województwa ¸ódzkiego zorgani-
zowa∏a dla uczestników konferencji krótki ob-

jazd z wykwalifikowanymi przewodnikami po
¸odzi. Wed∏ug opinii wi´kszoÊci goÊci, pobyt
w ¸odzi by∏ dla nich wielkim zaskoczeniem,
gdy˝ do tej pory nigdy nie uwa˝ali naszego
miasta i regionu za atrakcyjny turystycznie.
Mamy nadziej ,́ i˝ ta negatywna opinia za-
cznie si´ zmieniaç.

Tomasz Karolewski

Powstanie Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej

Targi i foldery

Walne zebranie Polskiej Izby Turystyki w ¸odzi



XXXV sesja odbywa∏a si´ tu˝ przed Êwi´-
tami Bo˝ego Narodzenia. Pod wieloma
wzgl´dami mia∏a byç wyjàtkowa i bardzo
uroczysta. W jej trakcie przewidziano dzie-

lenie si´ op∏atkiem, sk∏adanie ˝yczeƒ Êwià-
teczno-noworocznych. WyjàtkowoÊç tej se-
sji polega∏a te˝ na miejscu jej przebiegu. Dla
wielu radnych, a tak˝e goÊci, by∏a to pierw-
sza okazja do nasycenia si´ widokiem na
wskroÊ nowoczesnych wn´trz oddanej do-
piero co do u˝ytku Filharmonii ¸ódzkiej.
Obrady odbywa∏y si´ w sali kameralnej,
w której pierwszy koncert, po∏àczony
z nadaniem sali imienia Henryka Czy˝a od-
by∏ si´ 28 grudnia, a wi´c ju˝ po sesji. Prze-
niesienie obrad z al. Pi∏sudskiego na ul. Na-
rutowicza spowodowane by∏o tak˝e plano-
wanym tematem wiodàcym; chciano pod-
sumowaç miniony rok w placówkach kultu-
ralno-oÊwiatowych województwa, podle-
g∏ych samorzàdowi.

Obrady zacz´∏y si´ jednak od uzupe∏nieƒ
porzàdku obrad. Marsza∏ek województwa
Stanis∏aw Witaszczyk wnioskowa∏ o zmia-
ny w sk∏adzie Komisji Rewizyjnej poprzez
wykreÊlenie dwojga radnych –  Doroty Bi-
skupskiej-Neidowskiej i Zbigniewa ¸ucza-
ka. Z porzàdku obrad zdj´to po raz kolej-
ny powo∏anie przewodniczàcego Komisji
Rewizyjnej, jak równie˝ powo∏anie cz∏on-

ków Rady ¸ódzkiego Oddzia∏u Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Marsza∏ek przedstawi∏ sprawozdanie
z prac zarzàdu w okresie pomi´dzy sesjami,

k∏adàc nacisk na uczestnictwo przedstawi-
cieli Urz´du Marsza∏kowskiego w misji go-
spodarczej do USA. Z kolei przewodniczà-
cy sejmiku dr Micha∏ Kasiƒski zilustrowa∏
klimat, jaki towarzyszy∏ delegacji woje-
wódzkiej w Szwecji. Zapewnia∏, ˝e spotka-
nia w woj. Orebro przyniosà konkretne ko-
rzyÊci, ich nast´pstwem mo˝e byç nawet
otwarcie konsulatu Szwecji w ¸odzi.

Interpelacje radnych odzwierciedla∏y na
ogó∏ potrzeby wyborców. Kazimierz Maru-
szewski zg∏osi∏ postulat przywrócenia nie-
których po∏àczeƒ PKP pomi´dzy Siera-
dzem i ¸odzià. 

Jacek Popecki pyta∏ o rozwój stosunków
gospodarczych z krajami sàsiadujàcymi, co
–  jego zdaniem –  da∏oby wi´kszy po˝ytek
ni˝ szukanie kontaktów w Ameryce.

Micha∏a Króla z kolei interesowa∏o sta-
nowisko zarzàdu wobec polityki zatrudnie-
nia (a raczej zwalniania) w Teatrze Wiel-
kim.

W istocie, czu∏o si ,́ ˝e radni zaabsorbo-
wani byli wynikiem rozmów nowej koalicji
i zmianami w zarzàdzie województwa.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk podzi´-
kowa∏ trzem dotychczasowym cz∏onkom
zarzàdu – Annie Pilarskiej, Markowi Ra-
tuszniakowi i Jadwidze Bedzie, informujàc,
˝e zmiany w sk∏adzie zarzàdu nie nast´pujà
wskutek zarzutów do pracy jego cz∏onków,
ale w wyniku powstania nowej koalicji
w sejmiku. Marsza∏ek przypomnia∏, ˝e Sa-
moobrona opuÊci∏a koalicj ,́ w zwiàzku
z czym trzeba by∏o skonstruowaç taki uk∏ad
si∏, aby mo˝na by∏o zdecydowanà wi´kszo-
Êcià g∏osów przyjmowaç stosowne uchwa∏y,
które decydujà o nale˝ytym wykonywaniu
zadaƒ przez Urzàd Marsza∏kowski, a te na-
k∏adane sà na samorzàd województwa
w coraz wi´kszej liczbie.

Do nowego sk∏adu zarzàdu marsza∏ek
zaproponowa∏ na wicemarsza∏ków Krzysz-
tofa Makowskiego (SLD) i Zbigniewa ¸u-
czaka (Inicjatywa RP), oraz Dorot´ Bi-
skupskà-Neidowskà (Klub Aktywnych
Radnych). Posypa∏y si´ pytania pod adre-
sem kandydatów do zarzàdu ze strony opo-
zycji. Atmosfera g´stnia∏a. Przewodniczàcy
Sejmiku zarzàdzi∏ d∏u˝szà przerw .́ Przy wi-
gilijnym bufecie znikn´∏y zadra˝nienia,
dzielono si´ op∏atkiem, sk∏adano Êwiàtecz-
ne i noworoczne ˝yczenia.

Ale potem opozycja rozpocz´∏a prawdzi-
wà ofensyw´ w celu zablokowania wybo-
rów. Nie by∏o jednak ku temu formalnych
przes∏anek, a czas p∏ynà∏... Zdecydowanà
wi´kszoÊcià g∏osów (nowa koalicja liczy 20
radnych na 36 ogó∏em) wybierano po kolei
nowych cz∏onków zarzàdu. Póênym popo-
∏udniem Ma∏gorzata Kowalska, dyr. Depar-
tamentu Kultury, Edukacji i Sportu, przed-
∏o˝y∏a radnym obszernà informacj´ o dzia-
∏alnoÊci placówek kulturalnych. Niewàtpli-
we osiàgni´cia to oddanie do u˝ytku nowe-
go gmachu Filharmonii ¸ódzkiej oraz wy-
prowadzenie na prostà spraw finansowych
Teatru Wielkiego. Dyrektorzy obydwu pla-
cówek Zbigniew Lasocki i Wojciech Sku-
pieƒski podzi´kowali zarzàdowi i radnym
za finansowe wspieranie.

Póênym wieczorem radni przyj´li jeszcze
szereg uchwa∏, wa˝nych dla stabilizacji
i rozwoju sytuacji gospodarczej w gminach.
Chodzi m.in. przekazanie gminom oÊrod-
ków zdrowia w Z∏oczewie, Zelowie, Wygie∏-
zowie, Makowie, przyznanie dotacji szeregu
organizacjom pozarzàdowym. Podj´to te˝
uchwa∏´ o zawarciu umowy o wspó∏pracy
pomi´dzy woj. ∏ódzkim a regionem po∏u-
dniowych Moraw.
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XXXV sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

W sali kameralnej

Nowy zarzàd województwa ∏ódzkiego. Od prawej: S. Witaszczyk, Z. ¸uczak, 
K. Makowski, D. Biskupska-Neidowska, S. Olas.
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sejmikuz prac

Mo˝na powiedzieç, ˝e równie˝ ostatnia
w 2004 roku sesja Sejmiku Województwa
¸ódzkiego przebiega∏a w goràcej, wr´cz
burzliwej atmosferze. Radni koncentrowali
swojà uwag´ przede wszystkim na wybo-
rach. 

Wol´ rezygnacji z funkcji przewodniczà-
cego Sejmiku wyrazi∏ dr Micha∏ Kasiƒski,
proszàc o g∏osowanie jego wniosku na na-
st´pnej sesji. Do porzàdku obrad wniesio-
no wniosek o odwo∏anie z funkcji wiceprze-
wodniczàcych Sejmiku Micha∏a Króla
(LPR) i Wojciecha Olejniczaka (Samo-
obrona). Wi´kszoÊcià g∏osów pozytywnie
przeg∏osowano ten wniosek.

W sk∏ad Komisji Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska powo∏ano Mieczys∏awa Teo-
dorczyka i Kazimierza Maruszewskiego
(SLD), natomiast do Komisji Rewizyjnej
dokooptowano Ann´ Adamskà (SLD),
Wies∏awa Kosonoga (PSL), Wodzimierza
Janika (Inicjatywa) i Leszka Koniecznego
(KAR). 

Wymieniono tak˝e radnych, reprezentu-
jàcych Sejmik w Radzie Nadzorczej 
WFOÂiGW. Zamiast W∏odzimierza Fisia-
ka (PO), Bogus∏awa Olejniczaka i Jacka
Popeckiego (Samoobrona), delegowano
Wies∏awa Stasiaka i Wies∏awa Kosonoga
(PSL), jako specjalist´ wyznaczono Leszka
Koniecznego (KAR).

Micha∏ Król zarzuca∏ nowej koalicji bo-
jaêliwoÊç i ∏amanie zasad demokracji. ZaÊ
marsza∏ka pyta∏, czy ponosi pe∏nà odpo-
wiedzialnoÊç za powo∏anie nowych cz∏on-
ków zarzàdu. Radna Jolanta Mitka zwróci-
∏a si´ z pytaniem do marsza∏ka, czy w cza-
sie powo∏ywania zarzàdu bra∏ pod uwag´
opini´ przewodniczàcej Fundacji Batorego,
dotyczàcà sprzecznoÊci pomi´dzy awansa-
mi a prokuratorskimi zarzutami. 

Radni wys∏uchali informacji o gotowoÊci
dróg wojewódzkich na wypadek ataku zi-
my, przed∏o˝y∏ jà Andrzej Kwiatkowski, za-
st´pca dyrektora Zarzàdu Dróg Wojewódz-
kich. 

Ocen´ instytucjonalnego zabezpieczenia
osób bezdomnych przed∏o˝y∏a radnym
Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej przy Urz´-
dzie Marsza∏kowskim. Trudno mówiç
o dok∏adnej liczbie takich osób, bo ludzie
ci przemieszczajà si´ z dzielnicy do dzielni-
cy, z gminy do gminy, tak˝e pomi´dzy wo-
jewództwami. W ¸ódzkiem mogà znaleêç
schronienie w 21 noclegowniach, w któ-
rych jest 700 miejsc do spania. Tak˝e

oÊrodki pozarzàdowe mogà przygarnàç
dalszych 300 osób. We wszystkich domach
spo∏ecznych zapewnia si´ w czasie zimy
jedno miejsce dla osoby bezdomnej.
W województwie 3000 osób korzysta co-
dziennie z darmowych posi∏ków. Sejmik
przyjà∏ stanowisko w tej sprawie, w którym
zobowiàzuje zarzàd do monitorowania te-

go zagadnienia i zdawania relacji z wyko-
nania zadania.

Podj´to szereg uchwa∏, zwiàzanych
w wi´kszoÊci z niewygasaniem z koƒcem
roku funduszy, które nie zosta∏y wykorzy-
stane w 2004 roku i mo˝liwoÊcià ich kon-
sumpcji w 2005 r. To bardzo wa˝ne, zw∏asz-
cza w przypadku prowadzonych inwestycji.

XXXVI sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

W goràcej atmosferze

Narada zarzàdu podczas przerwy w sesji.

Radni A. Adamska i J. Berger – nowi cz∏onkowie zarzàdu WFOÂiGW w ¸odzi. 



Po raz kolejny na budow´ szpitala w Ra-
domsku udali si´ radni z Komisji Gospodar-
ki, Rozwoju Regionalnego, Transportu i Ko-
munikacji Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.
Jej przewodniczàcy Andrzej Urbaniak za-
strzega, ˝e inwestycja ta b´dzie pod specjal-
nym  nadzorem wojewódzkiego samorzàdu
byç mo˝e nadgoni si´ stracony czas i na pew-
no podda wi´kszemu nadzorowi przep∏ywu
gotówki ni˝ w latach minionych. Gospodarze
powiatu, a tak˝e generalny wykonawca Instal
Export informowali, ˝e jeÊli tylko warunki
atmosferyczne pozwolà, to wkrótce b´dzie
mo˝na mówiç o tzw. stanie surowym za-
mkni´tym. A pogoda sprzyja… No i pod wa-
runkiem, ˝e znajdà si´ pieniàdze na kontynu-
acj´ budowy. Na pytanie radnych, ile pieni´-
dzy potrzeba do zakoƒczenia budowy, trud-
no  by∏o us∏yszeç jednoznacznà odpowiedê.

Generalny wykonawca twierdzi∏, ˝e
oko∏o 35 mln z∏ wystarczy∏oby na do-
prowadzenie inwestycji do takiego
stanu, ˝eby mo˝na by∏o zagospoda-
rowywaç wn´trze szpitala. Wadà tej
budowy jest, ˝e przystàpiono do niej
bez  kosztorysu inwestorskiego, od
poczàtku wi´c êle szacowano koszty.
Starosta Micha∏ Deszcz informuje
o poszukiwaniu sposobów na obni˝a-
nie kosztów, jest to mi´dzy innymi
wybór innej technologii docieplenia
budynku. 

Starostwo uruchomi∏o marketing w celu
pozyskania ch´tnych do u˝ytkowania cz´Êci
powierzchni szpitala. 

Wykonawcy twierdzà, ˝e do koƒca 2005 ro-
ku mo˝na liczyç na zakoƒczenie budowy.
OptymiÊci twierdzà, ˝e rok 2006 b´dzie prze-

znaczony na wyposa˝enie szpitala w aparatu-
r ,́ a do koƒca 2007 roku szpital w Radomsku
powinien zmieniç swój sta∏y adres.
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z prac komisji

Wiceprzewodniczàcy Komisji Bezpieczeƒ-
stwa i Porzàdku Publicznego Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego Jacek Popecki zasugero-
wa∏ kolegom radnym, aby komisja rozpatrzy∏a
problem importu u˝ywanych samochodów
w szerokim kontekÊcie bezpieczeƒstwa pu-
blicznego  mieszkaƒców województwa ∏ódz-
kiego. Do udzia∏u w posiedzeniu komisji za-
proszono znawców tematu, przedstawicieli
policji, celników, osoby odpowiedzialne za
ochron´ Êrodowiska w mieÊcie i w wojewódz-
twie, reprezentantów terenowego banku da-
nych oraz Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Faktycznie, import starych samochodów,
bàdê te˝ nowych, ale po wypadkach, jeÊli nie
jest jeszcze dziÊ problemem, to b´dzie nim za
par´ lat. Jedna trzecia aut je˝d˝àcych po dro-
gach województwa to pojazdy stare, sprowa-
dzone z zagranicy. Jak  informowa∏ radnych
naczelnik I Urz´du Celnego Bogus∏aw K´dzia,
w 2004 roku sprowadzono do ¸odzi ponad
50.000 samochodów osobowych, z których
zarejestrowano zaledwie oko∏o 14.000. Mo˝na
wysnuç wniosek, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç
wehiku∏ów  rozbierana jest na cz´Êci, albo
uczestniczy w dalszej, najcz´Êciej pozaprawnej
grze. Z doÊwiadczenia policji wynika, ˝e im-
port starych samochodów nap´dza kradzie˝e
i sprzyja nielegalnemu obrotowi cz´Êciami za-
miennymi. 

Niestety, sprzyjajà temu obowiàzujàce prze-
pisy. W toku dyskusji zwrócono uwag ,́ ˝e do-
zwolony, d∏ugi czas pomi´dzy dopuszczeniem
pojazdu do tymczasowego u˝ytkowania a za-
rejestrowaniem, sprzyja ró˝nego rodzaju
„przekr´tom”. Uiszczenie akcyzy obowiàzuje

dopiero przy rejestracji, a do tego mo˝e nie
dojÊç w ogóle. Ocenia si ,́ ˝e 90 proc. umów
kupna-sprzeda˝y jest fikcyjnych. Samochód
kupowany za 200 euro ma niekiedy wartoÊç
katalogowà 40.000 z∏, Êredni podatek akcyzo-
wy nie przekracza 500 z∏. Na imporcie samo-
chodów traci bud˝et paƒstwa.

Innà sprawà jest dopuszczanie importowa-
nych pojazdów do ruchu. Policjanci z Wydzia-
∏u Ruchu Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji uspokajali radnych in-
formujàc, ˝e nie zaobserwowano
wzmo˝onego zagro˝enia wskutek po-
ruszania si´ u˝ywanymi samochodami.
Do koƒca III kw. ub. roku odebrano
20.000 dowodów rejestracyjnych, man-
datami ukarano 30.000 kierowców.
Zwi´kszony ruch na szosach ∏àczy si´
z zanieczyszczeniem Êrodowiska natu-
ralnego. Chodzi nie tylko o spaliny.
Radni pytali, co robi si´  z wyeksplo-
atowanymi pojazdami. Na ten temat
sporo do powiedzenia mieli zarówno
przedstawiciele policji, jak i osoby
uczestniczàce w kontroli jakoÊci Êrodo-
wiska (Urzàd Wojewódzki oraz Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Ârodowiska). 

W czasie posiedzenia komisj i instytucje te
zadeklarowa∏y po∏àczenie wysi∏ków w celu,
mi´dzy innymi, wzmo˝onych kontroli sk∏adnic
z∏omu. Powinny one posiadaç koncesj´ na
przyjmowanie samochodów do demonta˝u,
wydanà przez Urzàd Wojewódzki.  Jest takich
punktów w województwie oko∏o 100. W jaki
sposób odbywa si´ w nich proces utylizacji?
Czy zachowane zostajà unijne standardy (cho-
dzi m.in. o utylizacj´ surowców, zaliczanych do

niebezpiecznych dla Êrodowiska). Nowe prze-
pisy, które jeszcze  nie obowiàzujà z braku ak-
tów wykonawczych, wprowadzajà obowiàzko-
we uiszczenie op∏aty recyklingowej przy pierw-
szej rejestracji pojazdów.

W polu zainteresowania radnych, jak rów-
nie˝ przedstawiciela organizacji konsumentów,
by∏o te˝ bezpieczeƒstwo ludzi. Nabywcy taƒ-
szych aut nie majà najcz´Êciej ÊwiadomoÊci te-

go, co kupili. Czy w dowodzie rejestracyjnym
nie powinien pozostawaç Êlad  tego, w jakim
stanie pojazd by∏ sprowadzony do Polski? 

W stanowisku, przyj´tym przez radnych Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego apeluje si´ do
instytucji i urz´dów, odpowiedzialnych za bez-
pieczeƒstwo i ochron´ Êrodowiska, o ciàg∏e mo-
nitorowanie masowego sprowadzania z zagra-
nicy u˝ywanych samochodów oraz podejmo-
wanie wspólnych dzia∏aƒ niwelujàcych, wyni-
kajàce z tego, zagro˝enia dla mieszkaƒców wo-
jewództwa ∏ódzkiego.

Komisja bezpieczeƒstwa – komu zagra˝a import?

Komisja gospodarki – pogoda dla szpitala

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Anna Orzechowska 
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kultura

Teatr Wielki
Jeszcze rok temu istnienie tej drugiej co do

wielkoÊci sceny operowej w kraju sta∏o pod zna-
kiem zapytania. Dzi´ki wielu staraniom teatr
zosta∏ uratowany, a jego obecna kondycja finan-
sowa jest coraz lepsza. 

Obecnie teatr gra i zrealizowa∏ szeÊç premier
(„Pajace”, „Rigoletto”, „Wolfgang Amadeus”,
„Moc przeznaczenia”, „Adriana Lecouvreur”,
„Lukrecja Borgia”).

W ciàgu swej dzia∏alnoÊci TW zrealizowa∏
blisko 250 premier operowych  i baletowych,
w tym znacznà liczb´ prapremier polskich i pre-
mier dzie∏ Êwiatowych.

Od poczàtku swego istnienia teatr prowadzi
rozleg∏à dzia∏alnoÊç impresaryjnà. Swoje spek-
takle prezentuje na scenach ca∏ej Europy, wsz´-
dzie wzbudzajàc aplauz publicznoÊci i uznanie
zagranicznej krytyki teatralnej i muzycznej. 

ArtyÊci Teatru Wielkiego wzi´li udzia∏ w wie-
lu produkcjach, z których bardzo istotnà rol´
odegra∏a opera pt. „Kamieƒ filozoficzny”, któ-
rej wspó∏autorem by∏ W. A. Mozart. Przedsta-
wienie zrealizowano przy finansowym wsparciu
programu Unii Europejskiej KULTURA 2000,
Ministerstwa Kultury Królestwa Niderlandów
i Ministerstwa  Spraw Zagranicznych Królestwa
Niderlandów, Fundacji HGIS-Cultuur. Pro-
dukcja ta spotka∏a si´ z aplauzem zarówno pu-
blicznoÊci polskiej, jak i holenderskiej.

W ciàgu ostatnich kilku lat zespo∏y teatru
wielokrotnie goÊci∏y w Niemczech, Austrii, Bel-
gii i Holandii, odnoszàc tam niewàtpliwe sukce-
sy. Ka˝dorazowo spektakle nagradzano nie-
ustajàcymi brawami, a recenzje w prasie zagra-
nicznej Êwiadczà o wysokiej klasie artystów na-
szego teatru.

Niepowtarzalnym wydarzeniem odbywajà-
cym si´ na deskach Teatru Wielkiego sà ¸ódz-

kie Spotkania Baletowe. Organizowane w for-
mie biennale od roku 1968 szybko sta∏y si´ po-
wa˝nym mi´dzynarodowym festiwalem, kon-
frontujàcym Êwiatowe osiàgni´cia sztuki bale-
towej z aktualnà kondycjà polskiego baletu. 

Teatr im. Stefana Jaracza
Teatr im. Stefana Jaracza jest najstarszym

∏ódzkim teatrem, spadkobiercà stupi´tnasto-
letniej tradycji polskiej sceny dramatycznej
w ¸odzi. Zanim zyska∏ obecnà nazw ,́ znany
by∏ jako Teatr Polski, Teatr Miejski i powtór-
nie Polski.

Scen´ teatru otwarto 6 paêdziernika 1888
roku w gmachu „Victorii” (dzisiaj kino „Polo-
nia”).  

W sezonie 2003/2004 zespó∏ teatru uczestni-
czy∏ m.in. w Mi´dzynarodowym Festiwalu Te-
atralnym „Zderzenie” w K∏odzku, IV Ogólno-
polskim Festiwalu Dramaturgii Wspó∏czesnej
w Zabrzu, Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,
w Ogólnopolskim Przeglàdzie Teatrów Ma∏ych
Form „Kontrapunkt” w Szczecinie, w Festiwa-
lu Monodramów w Egerze na W´grzech,
w Wa∏brzyskich Fanaberiach Teatralnych,
w Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w ¸odzi.

W zakresie dzia∏alnoÊci mi´dzynarodowej
Teatr im. Stefana Jaracza ju˝ od 2000 r. wspó∏-
pracuje z teatrem Die Rampe ze Stuttgartu,
miasta partnerskiego ¸odzi, gdzie w 2001 r. zo-
sta∏ przedstawiony spektakl „Wesele” A. Cze-
chowa. Rewizyta artystów niemieckich nastàpi-
∏a w roku nast´pnym.  

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje spektakl  pt.
„Seks, prochy i rock and roll” E. Bogosiana,
grany bez przerwy od 1997 r. Okaza∏ si´ on suk-
cesem nie tylko polskiej sceny dramatycznej.
Zosta∏ pokazany na Przeglàdzie Jednego Akto-
ra w miejscowoÊci Cheb w Czechach, w Chica-

go z okazji 10-lecia Chopin Theater oraz na W´-
grzech  w trakcie Mi´dzynarodowego Festiwalu
Monodramów w Eger. 

Muzeum Sztuki w ¸odzi
O wyjàtkowoÊci muzeum zadecydowa∏ fakt,

˝e jest ono w∏aÊcicielem jednego z najstarszych
w Europie zbiorów sztuki nowoczesnej, której
trzon stanowi unikatowa mi´dzynarodowa ko-
lekcja zgromadzona dzi´ki grupie a.r – artyÊci
rewolucyjni, reprezentowanej m.in. przez W∏a-
dys∏awa Strzemiƒskiego, Katarzyn´ Kobro,
Henryka Sta˝ewskiego. Stworzenie tej kolekcji
by∏o mo˝liwe dzi´ki pozyskaniu przychylnoÊci
takich s∏aw, jak: Hans Arp, Max Ernest, Theo
van Doesburg, Fernand Léger, Enrico Prampo-
lini, Pablo Picasso, Georges Vantongerloo, Lo-
uis Marcoussis, Kurt Schwitters , a z polskich
Leon Chwistek, Karol Hiller, Stanis∏aw Ignacy
Witkiewicz, Mieczys∏aw Szczuka. 

Obecnie kolekcja sztuki nowoczesnej liczy
przesz∏o 10 000 eksponatów, sk∏ada si´ na nià
ponad 2 500 obrazów, oko∏o 600 eksponatów
rzeêby, fotografie i inne techniki wizualne –
oko∏o 3000 pozycji oraz grafika i rysunek –
4000 dzie∏. W zbiorach muzeum znajduje si´
równie˝ sztuka dawna. 

Zbiory sztuki polskiej XVII–XIX w. obejmu-
jà oko∏o 700 pozycji, a sztuka obca do XIX w.
ok. 1 600 eksponatów. Ciekawy jest zbiór rze-
mios∏a artystycznego, sk∏adajàcy si´ z ponad
1 700 obiektów. Ogó∏em zbiory Muzeum Sztuki
w ¸odzi liczà ponad 14 000 eksponatów.

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje fakt,
˝e muzeum w interesujàcy sposób zaznacza
swój udzia∏ w imprezach typu „Sezon polski
w...”. Tak by∏o na Europaliach w Belgii, we
Francji. W paryskim Centre Georges Pompi-
dou instytucja zaprezentowa∏a wystaw´ pt.

Kulturalna reprezentacja regionu
Wszechobecna sztuka kreuje oblicze kultury naszego spo-

∏eczeƒstwa, jest doskona∏ym punktem wyjÊcia do nawiàzania
formalnych kontaktów zagranicznych w zakresie wspó∏pracy
kulturalnej. Niezale˝nie od uwarunkowaƒ spo∏eczno-poli-
tycznych polska kultura jest obecna w Europie ju˝ od dawna
i w sposób znaczàcy przybli˝a Êwiatu mo˝liwoÊci, tendencje
i wartoÊci polskiej sztuki.  

Województwo ∏ódzkie stara si´ wykorzystaç mo˝liwoÊci,
jakie dajà umowy podpisane z regionami partnerskimi. 

Podstawowà p∏aszczyznà wymiany sà festiwale, konkursy
i wystawy mi´dzynarodowe. Nawiàzane kontakty zagranicz-
ne sà piel´gnowane poprzez wzajemnà ch´ç dzielenia si´ swo-
imi doÊwiadczeniami i prezentacj´ osiàgni´ç artystycznych.
Mówiàc o wspó∏pracy zagranicznej, nie mo˝na oddzieliç jej
od codziennych zadaƒ naszych instytucji i dlatego przybli˝´
Paƒstwu charakter ich dzia∏alnoÊci.
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kultura
„Zbiory Muzeum Sztuki w ¸odzi”. Stosunko-
wo niedawno, bo 30 paêdziernika na terenie
Francji zainaugurowano równie˝ wystaw´ pre-
zentujàcà polski konstruktywizm. Prace m.in.
Karola Hillera, Katarzyny Kobro, Henryka
Sta˝ewskiego czy W∏adys∏awa Strzemiƒskiego
goÊci∏y w Centrum Sztuki Konkretnej w Mo-
uans-Sartoux do 5 stycznia 2005 r. Wystawa
o podobnym charakterze prezentowana jest
równie˝ w galerii Denis René w Pary˝u.

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w ¸odzi
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne

w obecnym kszta∏cie dzia∏a od 1956 r.
Du˝à wartoÊç przedstawiajà kolekcje dzia∏u

numizmatycznego i dzia∏u widowisk lalkowych.
Zbiory muzeum liczà ok. 200 tys. zabytków. 

Za autorskie wystawy, w tym wystawy czaso-
we, muzeum by∏o wielokrotnie nagradzane wy-
ró˝nieniami kolejnych edycji presti˝owego kon-
kursu Sybilla, organizowanego przez Minister-
stwo Kultury. Muzeum prowadzi równie˝ prace
badawcze i o˝ywionà dzia∏alnoÊç edukacyjnà.
W miar´ mo˝liwoÊci korzysta ze wspó∏pracy
z ró˝nymi partnerami zagranicznymi.

W 1999 r. rezultatem takiej wspó∏pracy by∏o
zorganizowanie, przy udziale Ambasady Peru
w Polsce, wystawy fotograficznej pt. „Ró˝ne ob-
licza Amazonii Peruwiaƒskiej”.

W tym samym roku wystawami: „Zwierz´ta
chiƒskiego zodiaku” oraz „Malarstwo Chao
Sang Yun” kontynuowana by∏a wspó∏praca mu-
zeum z Biurem Gospodarczym i Kulturalnym
w Tajpei. Dzi´ki nawiàzanym kontaktom
w 2002 r. w muzeum prezentowana by∏a wysta-
wa czasowa „Na prze∏omie wieków” prezentu-
jàca prace malarskie dziesi´ciu wybitnych
wspó∏czesnych artystów z grupy „Long River”
z Tajwanu, nawiàzujàcych  do tradycji malar-
stwa chiƒskiego wykonywanego tuszem, istnie-
jàcego w Chinach kontynentalnych od tysiàca
lat.  Obrazy przedstawia∏y pejza˝e, kwiaty i pta-
ki, postacie i kaligrafie.

Muzeum wspó∏pracuje z Towarzystwem
Przyjaêni Polsko-Japoƒskiej, wspó∏uczestniczàc
w organizacji Tygodnia Kultury Japoƒskiej,
który cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem miesz-
kaƒców ¸odzi. Wspó∏praca z National Geogra-
phic zaowocowa∏a wystawami: „Egipt z lotu
ptaka” i „Kultura i r´kodzie∏o Indian Ameryki
Pó∏nocnej”. 

¸ódzki Dom Kultury
W 1953 roku zosta∏ utworzony Wojewódzki

Dom Kultury, a nast´pnie w 1957 roku prze-
kszta∏cony w ¸ódzki Dom Kultury i pod tà
nazwà funkcjonuje do dziÊ, pomimo ˝e reali-
zuje zadania wojewódzkie. Dzia∏alnoÊç ¸DK
jest konsekwencjà przyj´tej orientacji regio-
nalnej.

W swych dzia∏aniach k∏adzie nacisk na reali-
zacj´ inicjatyw wspólnych z lokalnymi oÊrodka-
mi kultury. Stara si´ zach´ciç twórców ludowych
do aktywnoÊci, uczestnictwa w konkursach,
przeglàdach, festiwalach, a tak˝e do przekaza-
nia swoich umiej´tnoÊci m∏odemu pokoleniu. 

Innym aspektem dzia∏alnoÊci ¸DK jest orga-
nizowanie festiwali, przeglàdów, konkursów.

SpoÊród najwa˝niejszych tego typu imprez
nale˝y wymieniç: ¸ódzkie Spotkania Teatralne,
Przeglàd Teatrów Amatorskich ¸óPTA, Mi´-
dzynarodowy Festiwal Komiksu, Dni Gór, Dni
Morza, Festiwal Folklorystyczny Tradycje,
¸ódzki Festiwal Chóralny.

Kontakty ¸DK z zagranicà przejawiajà si´
w ró˝norodnych formach wspó∏pracy. Najbar-
dziej planowo i systematycznie realizowana jest
ona  w dzia∏alnoÊci wystawienniczej. Od wielu
lat Galeria FF ¸ódzkiego Domu Kultury stale
wspó∏pracuje z instytucjami zagranicznymi w
Danii, S∏owacji, Niemczech, Izraelu, na Litwie
oraz z wieloma galeriami prywatnymi w Euro-
pie. Wa˝nà sta∏à pozycjà w dzia∏alnoÊci ¸DK
jest odbywajàcy si´ corocznie Mi´dzynarodowy
Festiwal Komiksu. Impreza uwa˝ana jest za
najwi´ksze tego typu przedsi´wzi´cie nie tylko
w Polsce, ale i w Europie Ârodkowo-Wschod-
niej. Co roku w te dni zje˝d˝ajà do ¸odzi tysià-
ce mi∏oÊników historyjek obrazkowych.

Wojewódzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna 

im. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w ¸odzi, pu-
bliczna biblioteka o statusie naukowym, jest
placówkà sprawujàcà opiek´ i nadzór meryto-
ryczny nad siecià bibliotek samorzàdowych ¸o-
dzi i województwa ∏ódzkiego. Powsta∏a 11 paê-
dziernika 1917 roku dzi´ki spo∏ecznej inicjaty-
wie Towarzystwa Przyjació∏ Biblioteki i popar-
ciu w∏adz samorzàdowych miasta. Jej zbiory, li-
czàce obecnie ponad 600.000 jednostek,

w znacznej mierze zaspokajajà potrzeby czytel-
nicze mieszkaƒców ¸odzi, a szczególnie studen-
tów i uczniów szkó∏ Êrednich. 

Biblioteka gromadzi, opracowuje i przecho-
wuje zbiory biblioteczne, obejmujàce ksià˝ki
dawne i wspó∏czesne z ró˝nych dziedzin wiedzy,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem nauk spo∏ecz-
nych i humanistycznych, wybrane publikacje
z piÊmiennictwa zagranicznego, czasopisma
polskie i obce, stare druki, r´kopisy, grafik´
i kartografi ,́ dokumenty ˝ycia spo∏ecznego,
p∏yty i druki muzyczne, dokumenty elektronicz-
ne oraz inne materia∏y biblioteczne.

Ka˝dego roku biblioteka udost´pnia swoje
zbiory ok. 15 000 czytelnikom, wypo˝yczajàc
∏àcznie ponad 312.000 pozycji.

Filharmonia ¸ódzka 

im. Artura Rubinsteina
17 lutego 1915 roku artyÊci ¸ódzkiej Orkie-

stry Symfonicznej, poprzedniczki dzisiejszej fil-
harmonii, dali pierwszy wielki koncert symfo-
niczny. Z braku swojego miejsca „muzyczni pro-
toplaÊci” filharmonii przez wiele d∏ugich lat po-
siadali status goÊci ró˝nych firm i instytucji dys-
ponujàcych salami nadajàcymi si´ do koncerto-
wania. Co kilka lat przenosili si´ z „dotychcza-
sowej” siedziby do kolejnej – „tymczasowej”.
Wreszcie 4 czerwca 1948 roku muzykom udo-
st´pniono Êwie˝o odrestaurowany gmach przy
ul. Narutowicza. Niestety, kilkanaÊcie lat temu
filharmonia znowu musia∏a przeprowadziç si´
do tymczasowej siedziby przy ul. Piotrkowskiej.
Po to, by wreszcie powróciç w dawne miejsce.
I tak 10 grudnia 2004 r. odby∏o si´ uroczyste
otwarcie nowej, sta∏ej siedziby Filharmonii
¸ódzkiej im. Artura Rubinsteina przy ul. Naru-
towicza 20/22.

Opracowa∏ W∏odzimierz Mieczkowski 
(Na podstawie wystàpienia Ma∏gorzaty 

Kowalskiej, dyr. Departamentu Kultury, Edukacji
i Sportu Urz´du Marsza∏kowskiego, na grudniowej

sesji Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.)
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zarzàduz prac

Bezpieczeƒstwo 
w ruchu drogowym

8 grudnia 2004 r., z udzia∏em przedstawi-
cieli zarzàdu województwa ∏ódzkiego, odby-
∏a si´ w ¸odzi VI Mi´dzynarodowa Konfe-
rencja pn. „Bezpieczeƒstwo w ruchu drogo-
wym, dzia∏ania profilaktyczne – ratownic-
two medyczne”. Celem konferencji by∏o
podsumowanie dotychczasowych przedsi´-
wziàç podejmowanych na rzecz poprawy
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego oraz wy-
tyczenie nowych kierunków dzia∏aƒ w tym
zakresie.

Sta∏y wzrost liczby pojazdów, zarówno
osobowych, jak i ci´˝arowych poruszajà-
cych si´ po drogach województwa ∏ódzkie-
go, pot´gujàca si´ degradacja infrastruktury
drogowej, stan trzeêwoÊci u˝ytkowników
dróg, poziom kultury spo∏ecznej oraz sys-
tem kszta∏cenia kierowców, to niektóre
z czynników wp∏ywajàcych na stan bezpie-
czeƒstwa w ruchu drogowym w regionie
∏ódzkim, zgodnie przyznali uczestnicy kon-
ferencji. „Sytuacj´ dodatkowo pogarsza na-
silajàcy si´ ruch tranzytowy zwiàzany z na-
turalnym po∏o˝eniem ¸odzi i naszego woje-

wództwa na szlakach komunikacyjnych
wschód – zachód oraz pó∏noc – po∏udnie” –
podkreÊli∏ Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu
województwa.

W celu propagowania zasad bezpieczne-
go poruszania si´ po drogach dzieci, od bli-
sko trzech lat samorzàd województwa
wspiera program „Kacper – dziecko bez-
pieczne na drodze”. Jest to projekt eduka-
cyjno-zabawowy zatwierdzony m.in. przez
Wojewódzkà Rad´ Bezpieczeƒstwa Ruchu
Drogowego.

Organizatorami konferencji by∏o Stowa-
rzyszenie „Polska 2010 – Europa dla Polski”
oraz Wojewódzka Rada Bezpieczeƒstwa
Drogowego funkcjonujàca przy ¸ódzkim
Urz´dzie Wojewódzkim, Urzàd Marsza∏-
kowski i Centrum Informacji Ratownictwa
Drogowego.

Gminy przyjazne 
bibliotekom

8 grudnia 2004 r. w ramach obchodów
85. rocznicy utworzenia województwa
∏ódzkiego, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Marsza∏ka J. Pi∏sud-

skiego w ¸odzi odby∏a si´ konferencja na-
ukowa nt. historii i dokonaƒ bibliotek pu-
blicznych w naszym regionie. Omawiano
równie˝ obecnà sytuacj´ placówek i zna-
czenie, jakie mia∏a reforma samorzàdowa
na ich funkcjonowanie i propagowanie idei
czytelnictwa w ¸ódzkiem. Rodowód bi-
bliotekarstwa publicznego na obszarze
obecnego województwa ∏ódzkiego si´ga
prze∏omu lat 1862/1863 w ¸owiczu. Z tego
okresu pochodzi najstarszy zachowany za-
pis o wypo˝yczeniu ksià˝ek. W tym mieÊcie
w 1892 r. powo∏ano „Czytelni´ dla wszyst-
kich”. Przed powstaniem II Rzeczpospoli-
tej biblioteki publiczne powsta∏y m.in.
w 1904 r. w Rawie Mazowieckiej, w 1906
w Skierniewicach, w 1913 w Zgierzu,
a w 1917 r. w ¸odzi.

Przy okazji spotkania cz∏onek zarzàdu
województwa Stanis∏aw Olas wr´czy∏ laure-
atom wojewódzkiego konkursu „Gmina
przyjazna bibliotekom” okolicznoÊciowe dy-
plomy i przekaza∏ podzi´kowania za wspie-
ranie przez samorzàdy wi´zi mieszkaƒców
z naukà i kulturà oraz piel´gnowanie zami-
∏owania do ksià˝ek i literatury.

Nowi cz∏onkowie zarzàdu województwa ∏ódzkiego

KRZYSZTOF MAKOWSKI – 34 lata, wykszta∏cenie wy˝sze techniczne (Politechnika ¸ódzka).
Ukoƒczy∏ Studium Mened˝erskie. W latach 1998 – 2001 radny Rady Miejskiej w ¸odzi, 
wiceprezydent ¸odzi.
Od paêdziernika 2001 r. do maja 2004 wojewoda ∏ódzki.
˚onaty, syn Hubert. Hobby: sport (pi∏ka no˝na, judo), historia.

ZBIGNIEW ¸UCZAK –  42 lata. Córka Adelina - studentka. Od 1990 roku prowadzi∏ w∏asnà
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Radny Sejmiku od 2002 roku.
W latach 2002 – 2003 wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego odpowiedzialny za gospodark .́
Hobby: aktywny wypoczynek – szczególnie narty, literatura historyczna i fantastycznonaukowa.
Uzupe∏nia kwalifikacje w Wy˝szej Szkole Stosunków Mi´dzynarodowych w ¸odzi

DOROTA BISKUPSKA-NEIDOWSKA – Ukoƒczy∏a AWF w Warszawie oraz studia podyplo-
mowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym U¸. Ukoƒczy∏a równie˝ kurs cz∏onków rad
nadzorczych spó∏ek skarbu paƒstwa. Wieloletni pracownik Ministerstwa OÊwiaty i Polskiego
Zwiàzku Gimnastycznego. Prowadzi∏a tak˝e w∏asne gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Od 18 lat
dzia∏acz samorzàdowy. Radna kolejnych siedmiu kadencji – 4 kadencje w Radzie Gminy Rzgów.
W Sejmiku od 1994 roku, w tym przez dwie kadencje wiceprzewodniczàca.
M´˝atka, dwoje dzieci.
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z prac zarzàdu
W konkursie oceniane zosta∏y gminy

miejskie, gminy wiejskie oraz miasta. Na-
grody otrzyma∏y:

– w kategorii gmina miejska: I miejsce
miasto Radomsko

– w kategorii gmina miejsko-wiejska:
I miejsca nie przyznano

– w kategorii gmina wiejska: I miejsce
gmina Kleszczów

G∏ównym kryterium, jakim kierowa∏o si´
jury konkursu, by∏a wielkoÊç bud˝etu i dota-
cje przyznane dla biblioteki w przeliczeniu
na 100 mieszkaƒców. Poza tym brano pod
uwag´ wielkoÊç wydatków na zakup ksià-
˝ek, prenumerat´ czasopism, komputeryza-
cj´ bibliotek. Sk∏adnikiem oceny by∏ tak˝e
metra˝ placówek i przedsi´wzi´cia podej-
mowane przez samorzàdowców na rzecz po-
prawy warunków lokalowych.

Debata o przysz∏oÊci
20 grudnia 2004 r. na zaproszenie „Rzecz-

pospolitej” odby∏a si´ debata na temat regio-
nalnych aspektów Narodowego Planu Roz-
woju – „Strategia dla regionu ∏ódzkiego w ra-
mach NPR”. W debacie wzi´li udzia∏ pre-
mier Marek Belka, marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk, wojewoda Stefan Krajewski, prezy-
dent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki, przedstawi-
ciele samorzàdów, Êwiata nauki i biznesu.

Premier Belka w swoim wystàpieniu za-
prezentowa∏ wizj´ Narodowego Planu Roz-
woju jako kompilacji 16 regionalnych pla-
nów wojewódzkich. To wy, mieszkaƒcy
∏ódzkiego, musicie opracowaç wizj´ rozwoju
waszego województwa. Zadaniem rzàdu jest
jak najbardziej pomóc wam w jej realizacji –
apelowa∏ premier.

Zarówno marsza∏ek S. Witaszczyk, jak
i prezydent J. Kropiwnicki zgodnie podkre-
Êlali, ˝e nawet najlepiej opracowana strategia
regionalna nie mo˝e byç realizowana bez roz-

wiàzania najwa˝niejszego problemu, jakim
jest dost´pnoÊç komunikacyjna wojewódz-
twa. Bez post´pów w budowie autostrad,
unowoczeÊnienia linii kolejowych biegnàcych
przez ¸ódê i województwo oraz korzystnej
lokalizacji narodowego portu lotniczego nasz
ambitny plan rozwoju b´dzie trudno zreali-
zowaç – podkreÊli∏ marsza∏ek Witaszczyk.
Zdaniem uczestników debaty, jednym z naj-
wa˝niejszych atutów regionu jest jego olbrzy-
mi potencja∏ intelektualny. PodkreÊlano ko-
niecznoÊç do∏o˝enia wszelkich staraƒ, by na-
szych najlepszych studentów i naukowców
nie wch∏ania∏y inne regiony.

Spotkanie z komisarz 
Mariann Fischer Boel

6 stycznia 2005 r. w Zespole Szkó∏ Rolni-
czych w Bratoszewicach odby∏o si´ spotka-
nie Mariann Fischer Boel – komisarza Unii
Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
z rolnikami i samorzàdowcami z wojewódz-
twa ∏ódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli
tak˝e minister rolnictwa Wojciech Olejni-
czak, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Witaszczyk, wojewoda ∏ódzki Ste-
fan Krajewski oraz cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏aw Olas.

Przebywajàca w województwie ∏ódzkim
na zaproszenie Wojewódzkiego OÊrodka
Doradztwa Rolniczego komisarz Mariann
Fischer Boel przedstawi∏a zgromadzonym
najbli˝sze plany dotyczàce wspólnej polityki
rolnej Unii Europejskiej. Szczególne zainte-
resowanie wzbudzi∏a informacja o wprowa-
dzeniu reformy polityki cukrowej. Minister
W. Olejniczak podsumowa∏ dotychczasowe
dokonania w zakresie wykorzystania fundu-
szy europejskich. Korzystajàc z okazji za-
proszeni goÊcie odpowiedzieli na seri´ pytaƒ
z sali, z których najwi´cej dotyczy∏o jednoli-
tego traktowania rolników „starej” i „no-

wej” Unii. Szczególnie wa˝ne i k∏opotliwe
pytania dotyczy∏y obrony przez wspólnot´
europejskà interesu polskich rolników
w kontaktach handlowych z Rosjà.

Wizyta w Polsce by∏a pierwszà oficjalnà
wizytà zagranicznà nowo wybranej komisarz.

Orkiestra gra∏a w ¸ódzkiem
9 stycznia 2005 r. Wielka Orkiestra Âwià-

tecznej Pomocy zagra∏a po raz trzynasty.
W tym roku wolontariusze WOÂP, pod kie-
runkiem Jurka Owsiaka, zbierali pieniàdze
na diagnostyk´ i leczenie noworodków oraz
ma∏ych dzieci.

W ¸odzi i województwie kwestowa∏o kil-
ka tysi´cy wolontariuszy, najcz´Êciej ucz-
niów szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych.
W akcji brali równie˝ udzia∏ przedstawiciele
w∏adz publicznych, artyÊci, dziennikarze
oraz wszyscy ludzie dobrej woli. Samorzàd
województwa ∏ódzkiego aktywnie w∏àczy∏
si´ do tego szczytnego przedsi´wzi´cia. Na
licytacj´ do rozg∏oÊni Polskiego Radia w ¸o-
dzi przekazano stylizowanà map´ Polski
z podpisem marsza∏ka Stanis∏awa Witasz-
czyka, którà „sprzedano” za 270 z∏. 

Na ∏ódzkiej „Pietrynie” kwestowa∏ wice-
marsza∏ek Zbigniew ¸uczak oraz radny sej-
miku W∏odzimierz Janik. Ca∏y dzieƒ wraz
orkiestrà sp´dzi∏ marsza∏ek Witaszczyk,
który zbiera∏ pieniàdze na pomoc dla naj-
m∏odszych w rodzinnym Radomsku. Od
wczesnych godzin porannych kwestowa∏ na
ulicach miasta, bra∏ równie˝ udzia∏ w licyta-
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zarzàduz prac 
cji darów zgromadzonych przez organizato-
rów oraz pod koniec dnia w wystrzeleniu
Êwiate∏ka do nieba. Przedmioty przekazane
na licytacj´ przez samorzàd województwa
zlicytowano za 1450 z∏. By∏y to mapy RP, al-
bum o województwie ∏ódzkim oraz pióro
marsza∏ka województwa.

Wizyta ˝o∏nierzy
11 stycznia 2005 r. ˝o∏nierze 7 Dywizjonu

U∏anów Lubelskich im. Genera∏a Kazimie-
rza Sosnkowskiego z Tomaszowa Mazo-
wieckiego goÊcili w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi. Spotkanie, z udzia∏em cz∏on-
ka zarzàdu województwa Stanis∏awa Olasa
oraz zaproszonych dziennikarzy zwiàzane
by∏o z wyjazdem IV tury ˝o∏nierzy polskich
na misj´ do Republiki Iraku. 

Stanis∏aw Olas w imieniu samorzàdu wo-
jewództwa przekaza∏ goÊciom serdeczne po-
dzi´kowania za trud poniesiony w dotych-
czasowej s∏u˝bie dla Ojczyzny i naszego re-
gionu. Z∏o˝y∏ równie˝ ˝yczenia powodzenia
w trakcie pe∏nienia misji stabilizacyjnej oraz
szcz´Êliwego powrotu do kraju. ˚o∏nierze
wyje˝d˝ajàcy na misj´ otrzymali upominki
i materia∏y promujàce województwo ∏ódzkie.
„Podczas realizowanych przez naszych ˝o∏-
nierzy zadaƒ pragniemy przybli˝aç innym
uczestnikom region naszej s∏u˝by. Chcemy
prezentowaç jego rozwój, szeroko rozumia-
ne walory turystyczne, dorobek kulturowy
i historyczny” – powiedzia∏ podczas spotka-
nia kpt Piotr Wy˝ykowski.

Dywizjon z Tomaszowa Mazowieckiego
cz´sto uczestniczy w przedsi´wzi´ciach poza
granicami naszego kraju. Najcz´Êciej sà 
to çwiczenia wojskowe odbywajàce si´ 
w innych paƒstwach, b´dàcych cz∏onkami
NATO. Przekazane materia∏y promocyjne

b´dà przeznaczone dla goÊci odwiedzajà-
cych tomaszowski garnizon, a tak˝e dla ˝o∏-
nierzy innych armii oraz jednostek z Polski
stacjonujàcych w Iraku, z którymi dywizjon
b´dzie wykonywa∏ zadania. 

Ekologicznie w sieradzkim
szpitalu

12 stycznia 2005 roku oddano do u˝ytku
nowoczesnà, opalanà biomasà, ciep∏owni ,́
zaspokajajàcà potrzeby Samodzielnego Pu-
blicznego ZOZ im. Prymasa Kardyna∏a Ste-
fana Wyszyƒskiego w Sieradzu. Budowa ko-
t∏owni wraz z modernizacjà w´z∏ów ciepl-
nych i termoizolacjà budynku szpitala kosz-
towa∏a blisko 9 mln z∏. Urzàd Marsza∏kow-
ski, przekaza∏ na ten cel z bud˝etu woje-
wództwa ∏ódzkiego prawie 1 mln z∏.

„Nareszcie jest ciep∏o i czysto” – przywo-
∏a∏ najcz´Êciej powtarzajàce si´ s∏owa perso-
nelu szpitala dyrektor placówki Dariusz
Ka∏doƒski. „Roczne koszty eksploatacyjne
systemu ciep∏owniczego zostanà zmniejszo-

ne o 625 tys. z∏. Wymiana okien, docieplenie
Êcian oraz stropów znaczàco podniesie kom-
fort pacjentów oraz warunki pracy lekarzy,
piel´gniarek i pozosta∏ych pracowników”.
Znaczàco zmniejszy si´ równie˝ emisja za-
nieczyszczeƒ do atmosfery, co korzystnie
wp∏ynie na czystoÊç powietrza wokó∏ szpita-
la i w samym mieÊcie. Ten „pozytywny efekt
ekologiczny” mia∏ powa˝ne znaczenie przy
ubieganiu si´ dyrekcji o dotacje. Najwi´ksze
dofinansowanie w wysokoÊci 4 mln z∏ szpital
otrzyma∏ z WFOÂiGW w ¸odzi. Ponad 
1,6 mln przekaza∏ NFOÂiGW, a proekolo-
giczna Fundacja „EkoFundusz” wspar∏a
przedsi´wzi´cie 1,1 mln z∏. Reszta kosztów
to Êrodki w∏asne ZOZ.

Waldemar Podhalicz, dyrektor Departa-
mentu Polityki Zdrowotnej Urz´du Marsza∏-
kowskiego, w imieniu marsza∏ka Stanis∏awa
Witaszczyka podzi´kowa∏ dyrektorowi sie-
radzkiego szpitala za podj´cie i finalizacj´ tej
sztandarowej dla naszego regionu inwestycji
ekologicznej. „Zarzàd województwa b´dzie
w dalszym ciàgu wspiera∏ inwestycje w s∏u˝-
bie zdrowia w ¸ódzkiem. Dzia∏ania s∏u˝àce
poprawie bezpieczeƒstwa zdrowotnego pa-
cjentów b´dà priorytetowe, szczególnie jeÊli
idà w parze z rozwijaniem idei ekologicz-
nych” – podkreÊli∏ Waldemar Podhalicz. 

Unia w nieruchomoÊciach
W po∏owie stycznia odby∏a si´ ogólnopol-

ska konferencja „Fundusze Unii Europej-
skiej w nieruchomoÊciach – praktyczne wzo-
ry projektów” zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Zarzàdców NieruchomoÊci Regio-
nu ¸ódzkiego.

Kilkudziesi´ciu zarzàdców nieruchomoÊci
z ca∏ego kraju zapozna∏o si´ z mo˝liwoÊciami
wykorzystania funduszy strukturalnych
w rozbudowie, unowoczeÊnianiu i rewitaliza-
cji infrastruktury samorzàdowej, spó∏dziel-
czej i prywatnej, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem infrastruktury mieszkaniowej. 

W nowoczesnej kot∏owni sieradzkiego szpitala.



17Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

urzàd pracy

Dynamiczny charakter obecnego rynku
pracy i rosnàce bezrobocie, które stanowi
szczególny rodzaj zdarzenia spo∏ecznego, po-
wodujà wÊród osób nim dotkni´tych niepew-
noÊç co do dalszej przysz∏oÊci.

Osoby bezrobotne charakteryzujà, oprócz
niepewnoÊci odnoÊnie w∏asnego losu, tak˝e:
systematyczna deprecjacja dotychczasowych
kwalifikacji i doÊwiadczeƒ ˝yciowych (w tym
zawodowych), wyraêne ograniczenie samo-
dzielnoÊci i zaradnoÊci w realizacji osobistych
ról ̋ yciowych (w tym zawodowych), silne reak-
cje emocjonalne wp∏ywajàce na zachowanie
oraz podejmowanie dzia∏aƒ sprzecznych z do-
tychczasowym sposobem ˝ycia.

Du˝a cz´Êç zbiorowoÊci bezrobotnych trak-
tuje bezrobocie jak d∏ugi i z∏y sen, który kiedyÊ
musi si´ skoƒczyç i oczekuje, ˝e ten „wstydli-
wy„ problem rozwià˝e si´ sam na drodze cu-
downego przezwyci´˝enia recesji i cudownego
pomno˝enia miejsc pracy.

Natomiast rynek pracy, bardziej ni˝ w wa-
runkach gospodarki planowanej, domaga si´
aktywnoÊci i ciàg∏ego doskonalenia kwalifikacji
w nowych dziedzinach wiedzy i umiej´tnoÊci.

Mi´dzynarodowe gremia specjalistów trak-
tujà obecnie ˝ycie zawodowe cz∏owieka jako
trwajàcy ca∏e ˝ycie proces uczenia si´ i rozwo-
ju, który musi byç wspierany przez poradnic-
two zawodowe. Wed∏ug profesora Augustyna
Baƒki, celem poradnictwa zawodowego jest
zapoznanie klienta z jego mo˝liwoÊciami i za-
interesowaniami, z mo˝liwoÊciami na rynku
pracy, warunkami ekonomicznymi okreÊlo-
nych prac i zawodów, z przeciwwskazaniami
i szczególnymi wymaganiami z punktu widze-
nia minimalnego i najlepszego poziomu dosto-
sowania zawodowego, sposobami poszukiwa-
nia pracy i kontaktowania si´ z pracodawcà. 

Instytucjonalnà odpowiedzià na spo∏eczne
zapotrzebowanie w zakresie informacji i po-
radnictwa zawodowego jest Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej Woje-
wódzkiego Urz´du Pracy w ¸odzi.

Centrum oferuje klientom komplementar-
nà informacj´ w formie: teczek informacji
o zawodach, klasyfikacji zawodów i specjal-
noÊci oraz przewodnika po zawodach (opisy
ok. 2000 zawodów), kompletów ulotek o za-
wodach, krótkometra˝owych filmów poznaw-
czych o zawodach, interaktywnego programu
komputerowego DORADCA 2000, umo˝li-
wiajàcego poprzez samodzielne okreÊlenie
w∏asnych cech dojÊcie do grup zawodów naj-
lepiej im odpowiadajàcych, materia∏ów za-
wierajàcych wskazówki dotyczàce ubiegania
si´ o prac .́

Ponadto doradcy zawodowi zatrudnieni
w Centrum udzielajà indywidualnych i grupo-
wych informacji zawodowych oraz realizujà in-
dywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.

Indywidualne poradnictwo zawodowe to
spotkanie doradcy zawodowego z osobà, któ-
ra szuka pomocy w rozwiàzaniu problemu za-
wodowego. Wa˝nym elementem poradnictwa
indywidualnego jest pomoc w usystematyzo-
waniu wiedzy o sobie – o doÊwiadczeniach za-
wodowych, umiej´tnoÊciach, uznawanych war-
toÊciach, motywach podejmowania zatrudnie-
nia, poziomie samooceny.

W oparciu o badania psychologiczne mo˝-
na te˝ uzyskaç informacje zwrotne dotyczàce
zainteresowaƒ zawodowych, preferencji zawo-
dowych, osobowoÊci, poziomu inteligencji czy
typu temperamentu. Doradca zawodowy „to-
warzyszy„ osobie b´dàcej na etapie poszuki-
wania pracy, przekazuje informacje zwrotne,
wspiera i motywuje do aktywnego dzia∏ania.

W ramach poradnictwa grupowego Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej oferuje  mi´dzy innymi nast´pujàce zaj´-
cia warsztatowe:

1. „Rozwijanie indywidualnych cech u∏a-
twiajàcych zdobycie zatrudnienia”

Jest to trening przeznaczony dla osób d∏u-
gotrwale bezrobotnych. Celem programu jest
rozwijanie umiej´tnoÊci oraz zdobywanie in-
formacji pozwalajàcych na przezwyci´˝enie
osobistych barier i zbudowanie spójnego planu
zawodowego.

2. „GotowoÊç do zmian – droga do dosko-
nalenia w Êwiecie dynamicznych zmian”

Celem warsztatu jest doskonalenie umiej´t-
noÊci podejmowania odpowiedzialnych decy-
zji, wyzwolenie kreatywnoÊci, prze∏amanie ba-
rier w zdobywaniu wiedzy i doskonalenia za-
wodowego.

3. „Zostaƒ Rockefellerem”
Warsztat skierowany jest do osób rozwa˝a-

jàcych mo˝liwoÊç rozpocz´cia w∏asnej dzia∏al-
noÊci gospodarczej. Rezultatem zaj´ç jest okre-
Êlenie predyspozycji do prowadzenia w∏asnej
firmy i wskazanie obszarów, nad którymi nale-
˝y popracowaç, aby sukces by∏ mo˝liwy.

4. „Kurs inspiracji”
Jest to propozycja dla osób zagro˝onych

d∏ugotrwa∏ym bezrobociem, które chcà byç
aktywne na rynku pracy i majà odwag´ aktyw-
nie kszta∏towaç swoje ˝ycie.

Uczestnicy majà mo˝liwoÊç lepszego pozna-
nia i zrozumienia siebie oraz zmieniajàcych si´
realiów rynku pracy, a tak˝e opracowania in-
dywidualnego planu dzia∏ania.

5. „Podejmowanie decyzji edukacyjnych
i zawodowych”

Warsztat adresowany jest do osób Êwiado-
mie planujàcych swojà przysz∏oÊç zawodowà.
Jego celem jest uÊwiadomienie roli doÊwiad-
czeƒ ˝yciowych w podejmowaniu decyzji za-
wodowych i osobistych oraz pomoc w ukie-
runkowaniu ˝ycia zawodowego.

W swojej ofercie Centrum posiada tak˝e
warsztaty tematyczne b´dàce okazjà do çwi-
czenia takich umiej´tnoÊci, jak: asertywnoÊç,
komunikacja, autoprezentacja czy  planowanie
kariery zawodowej.

Poradnictwo zawodowe jako wa˝ny
element polityki rynku pracy

W strukturach Wojewódzkiego Urz´du Pracy funkcjonuje pi´ç Centrów Informacji i Planowa-
nia Kariery Zawodowej, które sà zlokalizowane na terenie województwa (zapraszamy codzien-
nie od 8 do 16).

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ¸odzi
ul. Wólczaƒska  49, budynek B, parter, tel. centr. (042) 632-01-12, 633-49-09 w. 154, 157 
e-mail: lowuciz@praca.gov.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Starowarszawska 4, tel. (044) 649-60-87, e-mail: cizpt@poczta.onet.pl 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ¸owiczu
ul. Stanis∏awskiego 30, tel. (046) 837-04-20 w. 266 
Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 73, tel. (043) 822-81-86, e-mail: lowusi@praca.gov.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach
ul. Jagielloƒska 28, tel. (046) 833-36-50, e-mail: lowusk@praca.gov.pl

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Êwiadczà swoje us∏ugi bezp∏atnie
wszystkim osobom, zainteresowanym Êwiadomym kszta∏towaniem swojej kariery zawodo-
wej, a wi´c wszystkim zainteresowanym wyborem zawodu lub pracy, zmieniajàcym zawód
lub prac´, pragnàcym doskonaliç swoje umiej´tnoÊci poszukiwania zatrudnienia, a tak˝e
pracodawcom w doborze pracowników na wskazane przez nich stanowiska pracy.



Wed∏ug aktualnych
statystyk, Opoczno to
gmina miejsko-wiejska
z 34 so∏ectwami. Liczba
jej mieszkaƒców si´ga
36,5 tys. osób, z czego ja-
kieÊ 64 proc. to zameldo-

wani w mieÊcie, majàcy dogodne po∏àczenia
drogowe i kolejowe z ¸odzià, Warszawà, Pozna-
niem, a tak˝e Katowicami...

Wiele te˝ wskazuje, ˝e minione dwa lata
obecnej kadencji miejscowego samorzàdu za-
znaczy∏y si´ dla lokalnej spo∏ecznoÊci wyjàtko-
wo korzystnymi dokonaniami.
ULGI PODATKOWE

Chocia˝ w okolicy przewa˝a przemys∏, to –
jak podkreÊla burmistrz  Jan Wieruszewski – sil-
ne jest równie˝ rolnictwo, od pokoleƒ oparte na
tradycji. Jednak bie˝àce starania opoczyƒskich
radnych dyktuje m.in. troska o tworzenie poli-
tyki przyjaznej dla inwestorów. Na przyk∏ad
Rada Miasta zgodnie zadecydowa∏a, ˝e przed-
si´biorca jest zwolniony z op∏at, jeÊli rejestruje
dzia∏alnoÊç w urz´dzie albo dokonuje zmian we
wpisie. Uchwalone zosta∏y wyraêne ulgi dla
tych, którzy realizujà swoje nowe inwestycje lub
poszerzajà w∏asnà dzia∏alnoÊç, powi´kszajàc
zatrudnienie.

Ka˝demu przys∏uguje zwolnienie z podatku
od nieruchomoÊci na rok, gdy np. w jego firmie
pojawi si´ co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
a w przypadku kiedy utworzonych zostanie  45
miejsc pracy –  zwolnienie  takie rozciàga si´ na
5 lat.

Dlatego te˝ ciàgle zwi´ksza si´ rejestr spó∏ek
prawa handlowego i spó∏ek z udzia∏em kapita∏u
zagranicznego. Gminne statystyki wskazujà, ˝e
na koniec roku 2003 by∏o ich blisko 2,5 tys., tj.
o ponad 5 proc. wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. Ofi-
cjalne wyniki minionego roku majà byç znane
lada dzieƒ. Bardzo dynamicznie rozwija si´ tak-
˝e sektor us∏ug, szczególnie w dziedzinie telefo-
nizacji, informatyki, w medycynie oraz oÊwia-
cie. Odradzajà si´ us∏ugi tradycyjne, m.in. ko-
walskie czy Êlusarskie...

– Dla pozyskania nowych terenów
inwestycyjnych
pod 

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE
przejrzeliÊmy mapy grun-
tów gminy – uÊciÊla bur-
mistrz. 

Scaleniem obj´to 58
ha. Powsta∏o  440 dzia∏ek
budowlanych, stanowià-
cych w∏asnoÊç uczestni-
ków tego przedsi´wzi´cia
i w niewielkiej iloÊci tere-
nów gminy. Utworzenie
tak du˝ej puli dzia∏ek
przyczyni si´ do rozwoju budownictwa mieszka-
niowego w obr´bie miasta. Z w∏aÊcicielami tych
gruntów spisane zosta∏y ugody na wczeÊniejsze
wnoszenie op∏at adiacenckich pod przysz∏e
uzbrojenie terenu. Rozwiàzanie takie ju˝ w tym
roku pozwoli przystàpiç do sukcesywnego uk∏a-
dania niezb´dnej infrastruktury technicznej.

Wychodzàc naprzeciw potrzebom i mo˝liwo-
Êciom rozwoju gospodarczego gminy, urucho-
miona zosta∏a procedura przetargowa na zbycie
nieruchomoÊci gruntowych o ∏àcznej po-
wierzchni 40 hektarów, po∏o˝onych w strefie
przemys∏owej miasta. Jest to obszar w ca∏oÊci
nale˝àcy do gminy. W sàsiedztwie znajdujà si´
du˝e przedsi´biorstwa: m.in. „Opoczno” SA,
„Interbud” sp. z o.o., „quimiCer” Polska sp.
z o.o. i ciep∏ownia dysponujàca znacznymi re-
zerwami mocy. Obok przebiega centralna magi-
strala kolejowa. W pobli˝u te˝ znajduje si´  wo-
dociàg, linie energetyczne Êredniego napi´cia
wraz ze stacjà trafo, sieç gazowa, ciep∏ociàg, sieç
telefoniczna oraz  kanalizacja sanitarna. Gmina
intensywnie zabiega o utworzenie na tym tere-
nie podstrefy w ramach ¸ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Planowane jest  równie˝
przystàpienie do wykupu gruntów po∏o˝onych
w sàsiedztwie, aby zapewniç tereny pod przysz∏e
inwestycje. Oferowane sà ponadto inne atrak-
cyjne dzia∏ki o podobnym przeznaczeniu, np.
przy ul. Inow∏odzkiej, gdzie gmina jest w∏aÊci-
cielem 1/3 powierzchni, czy na terenach wiej-

skich, nale˝àcych do
prywatnych w∏a-

Êcicieli.

Poprzez wykup gruntów tworzy si´ GMIN-
NY ZASÓB NIERUCHOMOÂCI.

Chodzi o to, aby wyjÊç naprzeciw oczekiwa-
niom spo∏ecznoÊci lokalnej, a w szczególnoÊci
takim potrzebom, jak budowa dróg czy urzà-
dzeƒ infrastruktury technicznej. 

Aby przyÊpieszyç rozwiàzanie problemu
ucià˝liwej dla mieszkaƒców komunikacji tran-
zytowej przez  miasto, trwa wykup gruntów pod
przysz∏à obwodnic´ drogowà.

Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego zapewniajà mo˝liwoÊç rozwoju  bu-
downictwa wielorodzinnego oraz  jednorodzin-
nego w mieÊcie. 

Bioràc pod uwag´ aktualne tempo robót,
mo˝na zak∏adaç, ˝e tereny pod budownictwo
wielorodzinne w granicach administracyjnych
miasta wystarczà na 15 – 20 lat, zaÊ pod budow-
nictwo jednorodzinne – na 30 – 40 lat – wyja-
Ênia naczelnik Wydzia∏u Rozwoju Miasta i Za-
mówieƒ Publicznych Jacenty Lasota. 

– Zak∏adajàc, ˝e tempo budownictwa os∏ab-
nie ze wzgl´du na pogarszajàce si´ warunki (li-
kwidacja du˝ej ulgi budowlanej, wzrost stawki
podatku VAT na materia∏y budowlane, os∏abie-
nie popytu  na mieszkania i domy jednorodzin-
ne), mo˝na z du˝ym prawdopodobieƒstwem
przewidywaç, ˝e planowanie takie zapewni
mo˝liwoÊç rozwoju budownictwa w znacznie
d∏u˝szym czasie. 

Niezale˝nie od tego, przygotowane sà tak˝e
tereny o pow. 13 ha pod budownictwo wieloro-
dzinne. Realizowany jest plan obejmujàcy 
115 ha w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci miasta.
Na wsi jest nieco gorzej. Plany miejscowe obej-
mujà nieca∏e 40 ha na obszarach 7 so∏ectw. Bu-
downictwo na tych terenach jest realizowane na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Trwajà szeroko zakrojone opracowania takich
planów, obejmujàce powierzchni´ ponad 7.250
ha, czyli 44 proc. obszarów wiejskich gminy. 

W trakcie realizacji pozostaje 21 projektów
programu aktywizacji obszarów wiejskich
w zakresie wyposa˝enia i remontu placówek
oÊwiatowych. 

Jerzy Gal´ba

www.lodzkie.pl

prezentacje

Grunt to grunty

Opoczyƒska p∏ywalnia

Opoczyƒski zamek
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turystyka

Jednà z najwi´kszych atrakcji turystycz-
nych powiatu kutnowskiego jest Muzeum Za-
mek w Oporowie. T´ pere∏k´ architektury Êre-
dniowiecznej odwiedza rocznie ponad 15 ty-
si´cy turystów. Rycerski zamek z XV w., oto-
czony fosà i krajobrazowym parkiem z XVIII
w., mieÊci ekspozycj´ wn´trz dworskich.
Zgromadzone eksponaty, zwiàzane z kulturà
szlacheckà, to dzie∏a sztuki, wyroby rzemio-
s∏a artystycznego z okresu od XVI do pocz.
XX w. oraz dokumenty i przedmioty codzien-
nego u˝ytku. Muzeum w Oporowie jest tak˝e
miejscem wielu ciekawych imprez muzycz-
nych i teatralnych, plenerów malarskich, zjaz-
dów i konferencji . Malowniczo po∏o˝ony na
sztucznej wyspie zameczek i jego otoczenie
upodobali sobie te˝ filmowcy, „zagra∏” m.in.
w „Horsztyƒskim”, „Przypadkach staroÊcica
Wolskiego” i „Ekstradycji”.

Niedawno placówka muzealna w Oporo-
wie obchodzi∏a jubileusz 55-lecia istnienia.
Rocznica ta sta∏a si´ okazjà do spotkania
w zamkowych komnatach przyjació∏ muzeum
i wspominania jego dziejów. UroczystoÊç
uÊwietni∏ koncert z udzia∏em Janusza Za-
krzeƒskiego, aktora Teatru Polskiego w War-
szawie, i pianisty Eugeniusza Majchrzaka.
Z okazji jubileuszu wydany zosta∏ przez mu-
zeum album „Zamek w Oporowie” z rysun-
kami ∏ódzkiego artysty malarza Wac∏awa
Kondka i z tekstem Gra˝yny Kin-Rzymkow-
skiej, zawierajàcy histori´ i legendy Oporowa.

Muzeum powsta∏o w 1949 roku staraniem
wojewódzkiego konserwatora zabytków
w ¸odzi Zbigniewa Ciekliƒskiego, który do
koƒca lat 60. XX wieku otacza∏ troskliwà
opiekà zespó∏ zamkowo-parkowy w Oporo-
wie. Wiele pracy w organizacj´ tej placówki
w∏o˝y∏a te˝ pierwsza jej dyrektor Wanda Ku-
rantowska. Natomiast za sprawà Gra˝yny
Kin-Rzymkowskiej, kierujàcej Muzeum
w Oporowie od 1961 roku, sta∏o si´ ono z nie-
wielkiego prowincjonalnego muzeum znaczà-
cà placówkà w muzealnictwie polskim, za-
równo pod wzgl´dem zasobu zbiorów, jak
równie˝ dzia∏alnoÊci oÊwiatowo-edukacyjnej.
Muzeum Zamek w Oporowie prowadzi obok
dzia∏alnoÊci oÊwiatowej tak˝e w∏asne badania
naukowe. Wyniki ich publikowane sà w for-
mie artyku∏ów w „Kutnowskich Zeszytach
Regionalnych”, wydawanych przez Towarzy-
stwo Przyjació∏ Ziemi Kutnowskiej, i roczni-
kach Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz
we w∏asnych wydawnictwach, takich jak mo-
nografia zamku (1998 r.) , katalog zbiorów ce-
ramiki (1999 r.) czy materia∏y z sesji naukowej
(2000 r.). Organizowane sà tu ogólnopolskie

seminaria naukowe, dobrze rozwija si´ wspó∏-
praca ze szko∏ami i oÊrodkami naukowymi
z ¸odzi, P∏ocka i Warszawy. 

Walory gotyckiej architektury zamku i je-
go wn´trz sprawi∏y, ˝e zaliczany jest do naj-
cenniejszych muzeów rezydencji w Polsce.
Dzieje budowli wspó∏tworzy∏o kilka znako-
mitych rodów: Oporowscy, Tarnowscy, So∏-
∏ohubowie, Korzeniowscy, Oborscy, Orsetti,
Lasoccy i Karscy, do których kolejno nale˝a-
∏y dobra oporowskie. Zmienia∏ si´ m.in. wy-
strój architektoniczny kilku wn´trz, ods∏o-
ni´to na pi´trze polichromowane stropy
z XVII w. Nowa ekspozycja wn´trz dwor-
skich, tworzona po 1965 r., powstawa∏a suk-
cesywnie, w miar´ nabywania eksponatów,
przy ciàg∏ym braku funduszów na ten cel.
Dostosowano jà do architektury wn´trz
z podkreÊleniem pierwotnych funkcji niektó-
rych pomieszczeƒ – jak sala du˝a, jadalnia,
sypialnia, skarbczyk. Dzi´ki dotacjom z Mi-
nisterstwa Kultury oraz Wojewódzkiej Rady
Narodowej w ¸odzi, I Powiatowej Rady Na-
rodowej w Kutnie, a po 1975 r. wojewody
p∏ockiego, do zbiorów zakupiono wiele kosz-
townych dzie∏ sztuki – obrazów, mebli, sre-
ber, porcelany, tkanin i broni. 

– Do cenniejszych, dobrej klasy obiektów,
nale˝y m.in. zespó∏ portretów szlacheckich,
w tym rodziny So∏∏ohubów, w∏aÊcicieli Opo-
rowa w XVII wieku, oraz portret córki Lu-
dwika XVI, króla Francji, a tak˝e talerze i fi-
gurki porcelanowe z manufaktury królew-
skiej w MiÊni, makaty buczackie, srebra pol-
skie z wytwórni europejskich, wschodnie tka-
niny. W ostatnim dziesi´ciu zakupiono kilka
cennych eksponatów z dotacji Banku Han-

dlowego w Warszawie SA i z Fundacji Ban-
kowej im. Lopolda Kronenberga w Warsza-
wie oraz Kutnowskich Zak∏adów Farmaceu-
tycznych „Polfa” SA – mówi Gra˝yna Kin-
-Rzymkowska.

W zamku w Oporowie od 40 lat odbywajà
si´ koncerty poetycko-muzyczne, cz´sto
z udzia∏em wybitnych artystów. Wyst´powali
tutaj m.in. pianiÊci – Zbigniew Szymonowicz,
Regina Smendzianka, Anita Krochmalska,
skrzypkowie – Wanda Wi∏komirska, Zenon
P∏oszaj, wokaliÊci – Lilia Skowron, Teresa
May-Czy˝kowska, Joanna WoÊ, Andrzej Sa-
ciuk, Jan Kunert, Jerzy Jatczak, Jerzy Fitas,
aktorzy – Janusz Zakrzeƒski, Olgierd ¸uka-
siewicz, Wojciech Siemion, Danuta Micha∏-
kowska, Ludwik Benoit. Tradycyjnie ju˝ od
wielu lat na zamkowym dziedziƒcu odbywajà
si´ plenerowe spektakle teatralne wystawiane
przez Teatr Dramatyczny z P∏ocka. 

W zamku prowadzone sà ju˝ od wielu lat
tak˝e badania naukowe oraz prace konser-
watorskie. Jak poinformowa∏a nas Gra˝yna
Kin-Rzymkowska, konieczna jest wymiana
dachu zamku, wzmocnienie murów, remont
pawilonu parkowego „Domku Szwajcarskie-
go”, rewaloryzacja zieleni parkowej i systemu
wodnego, budowa mostu na fosie i remont
ogrodzenia parkowego. Jednak w bud˝ecie
Starostwa Powiatowego w Kutnie, które jest
organem prowadzàcym placówk´ muzealnà
w Oporowie, brak jest dostatecznych fundu-
szy na sfinansowanie tych zamierzeƒ. Dlate-
go te˝ w∏odarze powiatu kutnowskiego za-
mierzajà ubiegaç si´ o pomoc finansowà
z Ministerstwa Kultury. W zwiàzku z tym, ˝e
Oporów zosta∏ umieszczony w programie in-
westycyjnym dotyczàcym planów rozwoju
turystyki w województwie ∏ódzkim, liczà te˝
na pozyskanie na ten cel funduszy z Unii Eu-
ropejskiej.

Wojciech Petera

Turystyczna wizytówka ziemi kutnowskiej

Zamek w Oporowie



Nie po to powo∏ywali Komitet Obrony
Dóbr Skarbu Paƒstwa, a zaraz potem Regio-
nalnà Izb´ Gospodarczà w Ujeêdzie, ˝eby sie-
dzieç z za∏o˝onymi r´kami i czekaç a˝ manna
sama spadnie z nieba. Zorganizowali si´ po
to, ˝eby sprawy mieszkaƒców gminy braç
w swoje r´ce. Pragnà tworzyç coÊ w rodzaju
ma∏ego, samorzàdowego terytorium, gdzie
kierowano by si´ prawem i zasadami demo-
kracji, gdzie publicznie pi´tnowane by∏oby ∏a-
manie prawa, nepotyzm, chamstwo, tumiwi-
sizm. 

Przywódcy obydwu nowych organizacji nie
ukrywajà, ˝e bodêcem do wzmo˝enia dzia∏aƒ
na rzecz ujawniania negatywnych zjawisk by-
∏a bezprawna sprzeda˝ obiektu pa∏acowo-
-parkowego, który przekazany zosta∏ przez
ostatniego w∏aÊciciela, hrabiego Ostrowskie-
go, spo∏eczeƒstwu Ujazdu. Wspomina si´ tu
ród Ostrowskich z wielkà estymà. I otó˝ ten
pa∏ac zosta∏ sprzedany prywatnemu przedsi´-
biorcy z Brzezin nie przez Skarb Paƒstwa,
który by∏ jego w∏aÊcicielem, a przez... organi-
zacj´ harcerskà. Owszem, harcerze czuli si´
gospodarzem obiektu, ale byli nim wy∏àcznie
na zasadzie u˝yczenia. Nikomu z mieszkaƒ-
ców Ujazdu (a i ca∏ej gminy) nie przysz∏oby
nawet do g∏owy, ˝e pa∏ac nie jest w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa. Przez ca∏y czas odbywa∏y si´
w nim przecie˝ wa˝niejsze uroczystoÊci gmin-
ne, powiatowe, a nawet wojewódzkie. W ró˝-
nych okresach gmina, tudzie˝ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska, wyk∏ada∏y na
ów historyczny zespó∏ pa∏acowo-parkowy

niema∏e kwoty, nie skàdinàd, jak z obywatel-
skich podatków. 

W takiej „s∏odkiej nieÊwiadomoÊci” ˝y∏o
spo∏eczeƒstwo Ujazdu a˝ do chwili, kiedy na
drzwiach pa∏acu i parkowej bramie zawis∏ na-
pis: „Wst´p wzbroniony. Teren prywatny”, co
sta∏o si´ jesienià 2003 roku i na co Komitet
Obrony Dóbr Skarbu Paƒstwa zareagowa∏
natychmiast. 

Przy ogromnym poparciu mieszkaƒców
gminy (ka˝de zebranie przyciàga∏o setki lu-
dzi), w Sàdzie Rejonowym w Tomaszowie
Mazowieckim z∏o˝ono zaskar˝enie umowy
kupna posiad∏oÊci. Na podstawie zebranych
dokumentów, oÊwiadczenia prokuratury
i zeznaƒ Êwiadków, Sàd Rejonowy nie mia∏
wàtpliwoÊci, ˝e umowa kupna-sprzeda˝y zo-
sta∏a sporzàdzona bezprawnie, ˝e harcerze
nie mieli prawa wyst´powaç w roli w∏aÊcicie-
la pa∏acu i parku, ˝e ich radca prawny nie
mia∏ prawa sk∏adania takiego wniosku, a no-
tariusz nie mia∏ podstaw do wpisania tego
w ksi´gach notarialnych. Nie powinno si´ te-
go czyniç na podstawie aktu u˝yczenia. Sàd
potraktowa∏ umow´ jako spisanà w z∏ej wie-
rze i wyda∏ wyrok uniewa˝nienia i wpisania
w ksi´gi wieczyste Skarbu Paƒstwa jako w∏a-
Êciciela zespo∏u pa∏acowo-parkowego
w Ujeêdzie.

RadoÊç by∏a powszechna, ale nie trwa∏a
d∏ugo, bowiem nabywca z∏o˝y∏ odwo∏anie od
wyroku Sàdu Rejonowego do Sàdu Apelacyj-
nego w Piotrkowie, a ten...uzna∏ apelacj´ pry-
watnego nabywcy.

Mieszkaƒcy Ujazdu nie ukrywajà zdziwie-
nia, ˝e w tej samej sprawie przedstawiane  ar-
gumenty sà wa˝ne dla jednego sàdu, zaÊ dla
drugiego nie. Dziwià si ,́ dlaczego prawem
sankcjonuje si´ ewidentne zaw∏aszczenie paƒ-
stwowego majàtku. Dziwne, ˝e harcerze nie
demonstrowali swojego posiadania wtedy,
kiedy gmina przeznacza∏a wcale niema∏e
kwoty na remont pa∏acu i renowacj´ parku,
ani te˝ wówczas, kiedy modernizowano ko-
t∏owni ,́ przysposabiajàc jà do korzystania
z bardziej ekologicznego êród∏a energii (kosz-
towa∏o to bez ma∏a çwierç miliona z∏otych).
Dziwne, ˝e nie zarzucono konserwatorowi za-
bytków, ˝e nie dope∏ni∏ obowiàzku wpisania
tego historycznego kompleksu do krajowego
rejestru zabytków kultury, co dawa∏o przy-
zwolenie na sprzeda˝ pa∏acu wraz z 13-hekta-
rowym parkiem jako... domu z ogrodem (za
700 000 z∏otych). 

W wyroku Sàdu Apelacyjnego nie wzi´to
te˝ pod uwag´ oÊwiadczenia Prokuratury
Okr´gowej, która sprzeda˝ pa∏acu nazywa
wprost czynem przest´pczym. Pisemnego
uzasadnienia wyroku wszystkie zainteresowa-
ne strony doczeka∏y si´ dopiero po bez ma∏a
miesiàcu. Inna sprawa, ˝e Êwiadkowie posie-
dzenia Sàdu Apelacyjnego wyra˝ali g∏oÊno
oburzenie jego przebiegiem. Urzàd Gminy
w Ujeêdzie, Prokuratura Okr´gowa w Piotr-
kowie oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszo-
wie Mazowieckim (zobligowane uchwa∏à Ra-
dy Powiatu) z∏o˝à wniosek do Sàdu Najwy˝-
szego o kasacj´ wyroku.

Batalia o powrót pa∏acu w Ujeêdzie do
Skarbu Paƒstwa toczyç si´ wi´c b´dzie dalej.

Anna Orzechowska
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Be∏chatowskie starostwo otrzyma∏o od-
powiedê z Regionalnego Centrum Polityki
Spo∏ecznej w ¸odzi w sprawie z∏o˝onych
przez powiat wniosków na konkurs o dofi-
nansowanie projektów w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

Wniosek starostwa o dofinansowanie
projektu „Stypendia dla studentów z tere-
nu powiatu be∏chatowskiego” uzyska∏ po-
zytywnà ocen´ Komisji Oceny Projektów
i zosta∏ przyj´ty do dofinansowania. Pozy-
tywnà ocen´ otrzyma∏ równie˝ projekt
„Stypendia dla uczniów pochodzàcych
z terenów wiejskich, ucz´szczajàcych do
szkó∏ ponadgimnazjalnych w powiecie be∏-
chatowskim”.

Powiat be∏chatowski nale˝y do nielicz-
nych w województwie ∏ódzkim, które otrzy-
ma∏y dofinansowanie w kwocie, o jakà
wnioskowa∏y. Dla uczniów szkó∏ ponadgim-
nazjalnych powiat wnioskowa∏ o 854 tysiàce
z∏otych, dla studentów o ponad 202 tysiàce.
Wnioski z∏o˝y∏o ∏àcznie 1 800 osób. 

Krzysztof Borowski

W Galerii Browarna w ¸owiczu prezen-
towane sà obecnie dotychczas nie publiko-
wane rysunki Józefa Che∏moƒskiego. 

– Ponad 40 o∏ówkowych studiów, uzu-
pe∏nionych o kilka luênych rysunków oraz
blisko 100 nowo odkrytych i powi´kszo-
nych fotografii archiwalnych, pozwala
wniknàç w artystyczny i „˝yciowy” warsz-
tat Che∏moƒskiego, jednej z najwybitniej-
szych, na wskroÊ polskich, indywidualnoÊci
twórczych. Dumà napawa fakt, ˝e miej-
scem premiery tej prezentacji jest ¸owicz,
miasto wyjàtkowe w biografii autora „Bo-
cianów”. Wszak pod∏owickie Boczki to
miejsce urodzenia Che∏moƒskiego, ale ¸o-
wicz to miejsce urodzenia Che∏moƒskie-
go... jako malarza. Bardzo wczeÊnie tu w∏a-
Ênie powzià∏ decyzj´ dotyczàcà kierunku
swej ˝yciowej drogi, tu wielokrotnie powra-
ca∏, choç do koƒca, mentalnie, z ¸owiczem
nie rozsta∏ si´ nigdy – mówi Andrzej Bier-
nacki, pomys∏odawca wystawy i w∏aÊciciel
galerii. 

Natomiast wspó∏autorem idei prezentacji
materia∏u fotograficzno-biograficznego
w Galerii Browarna jest Fundacja imienia
Józefa Che∏moƒskiego z Radziejowic. Ca-
∏oÊç poszerzona i uzupe∏niona jeszcze
w tym roku zostanie opublikowana w ksià˝-
ce: „Józef Che∏moƒski – dokumenty ˝ycia
i twórczoÊci Galeria Browarna 2005”. 

Znane ju˝ w ca∏ej Polsce centrum sztuki
– Galeria Browarna w ¸owiczu mieÊci si´
w odnowionym klasycystycznym  gmachu
koÊcio∏a poewangelickiego projektu Mar-
coniego. W∏aÊcicielem galerii jest wspo-
mniany ju˝  Andrzej Biernacki, znany ∏o-
wicki artysta plastyk (absolwent Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie), który ma na
swoim koncie wiele indywidualnych wy-
staw malarskich, mi´dzy innymi Warsza-
wie, Essen, Pary˝u. Jest on  tak˝e wydawcà
wielu publikacji o charakterze bibliofil-
skim – albumów malarstwa i sztuki wspó∏-
czesnej oraz tomików poezji.

Wojciech Petera

Chroniczny brak pieni´dzy od lat dezorgani-
zuje dzia∏alnoÊç s∏u˝by zdrowia, w tym g∏ównie
szpitali. Z pomocà przysz∏a Unia Europejska.
Szpitale w Tomaszowie Maz., Piotrkowie Tryb.
i Be∏chatowie otrzyma∏y zapewnienia z Urz´du
Marsza∏kowskiego w ¸odzi o przyznaniu Êrod-
ków inwestycyjnych na realizacje Zintegrowa-
nego Programu Rozwoju Regionalnego. 

Najwi´cej, bo ponad 1,8 mln z∏, dostanie
Szpital Rejonowy w Tomaszowie na utworzenie
oddzia∏u ratownictwa. Koszt ogólny tego
przedsi´wzi´cia wyniesie ponad 2,4 mln z∏ (25
proc. tej kwoty dofinansuje starostwo z wyemi-
towanych obligacji). Wed∏ug zapewnieƒ Witol-
da Kie∏kowicza, dyrektora szpitala, prace inwe-
stycyjne rozpocznà si´ w lutym i potrwajà do
koƒca czerwca. Oddzia∏ zapewni popraw´ bez-
pieczeƒstwa zdrowotnego ponad 120 tys. miesz-
kaƒców Tomaszowa i okolic. Samorzàd powia-
towy wraz z dyrekcjà szpitala zabiegajà tak˝e
w Urz´dzie Marsza∏kowskim o dotacje ze Êrod-
ków unijnych w kwocie 1,185 mln z∏ na zakup

specjalistycznej aparatury
i sprz´tu dla 40 nowych ∏ó-
˝ek. 

W korzystniejszej sytu-
acji jest Szpital Wojewódz-
ki im. Jana Paw∏a II w Be∏-
chatowie. Jak poinformo-
wa∏ nas dyrektor placówki
Czes∏aw Beda, szpitalny
oddzia∏ ratownictwa (wy-
posa˝ony w 8 ∏ó˝ek i nie-
zb´dnà aparatur´  medycznà) funkcjonuje ju˝ 4
lata. Inwestycje te zrealizowano dzi´ki dota-
cjom w wysokoÊci 700 tys. z∏, otrzymanym
z Urz´du Marsza∏kowskiego i Ministerstwa
Zdrowia. Oddzia∏ dà˝y do spe∏nienia standar-
dów europejskich i wymaga pilnego wyposa˝e-
nia w nowoczesny sprz´t medyczny. Potrzebom
tym wyszed∏ naprzeciw Urzàd Marsza∏kowski
i przyzna∏ niezb´dne Êrodki finansowe z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 200 tys. z∏.

Na nieco odmienny cel, bo na modernizacj´
oddzia∏u dzieci´cego, przyznano dotacje
z EFRR dla Samodzielnego Szpitala Woje-
wódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie.
Oddzia∏ ten po 30-letnim funkcjonowaniu
poddany zosta∏ zabiegom modernizacyjnym.
Kapitalny remont rozpocz´to w paêdzierniku,
a dzi´ki dotacji w kwocie 200 tys. z∏ z Urz´du
Marsza∏kowskiego b´dzie teraz nowoczesny. 

Jan Maruszak

Wyrównywanie
szansNieznane

szkice Che∏moƒskiego

Unijne zastrzyki 
dla s∏u˝by zdrowia
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Ponad 7 tys. dzieci i m∏odzie˝y z ¸odzi i oko-
lic odwiedza rocznie OÊrodek Edukacji Ekolo-
gicznej w lesie ∏agiewnickim. OÊrodek od lat
wspierany jest finansowo przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w ¸odzi.

Edukacji ekologicznej nie da si´ przeceniç.
UÊwiadamianie od najm∏odszych lat konieczno-
Êci dbania o natur´ wp∏ywa na popraw´ stanu
Êrodowiska. Najlepszym przyk∏adem jest selek-
tywna zbiórka odpadów; wi´kszoÊç m∏odych
ludzi ju˝ zdaje sobie spraw´ z pozytywnych jej
aspektów. Dlatego w∏aÊnie ∏agiewnicki oÊrodek
znalaz∏ si´ w polu zainteresowaƒ funduszu.

Jeszcze w 1999 roku budynek przy ul. Wy-
cieczkowej 107 sta∏ w ruinie, choç odbywa∏y si´
zaj´cia. Wprawdzie ich skala znacznie odbiega-

∏a od obecnej, ale dzia-
∏ajàca tam Fundacja
„Zielona Szko∏a” wy-
korzystywa∏a znako-
mite po∏o˝enie obiek-
tu. Mimo wszystko
obiekt powinien zostaç
zmodernizowany z my-
Êlà o zaj´ciach dla naj-
m∏odszymi. Po∏o˝ony
w lesie, a jednoczeÊnie
nie oddalony zbyt od
drogi, znakomicie na-
daje si´ na miejsce,
w którym m∏odzie˝
poznawaç b´dzie ta-
jemnice przyrody. Pla-
cówka jest od kilku lat
filià Centrum Zaj´ç
Pozaszkolnych nr 1. 

Prowadzàcy oÊrodek starajà si´ jak najlepiej
wykorzystaç walory jego po∏o˝enia. Najm∏od-
szym t∏umaczy si ,́ jak powiàzane sà ze sobà
Êwiaty zwierzàt i roÊlin. Dla nieco starszych
uczniów przygotowano programy edukacyjne
o walorach przyrodniczych lasu ∏agiewnickie-
go, ekosystemach, zbiorowiskach leÊnych.
GimnazjaliÊci prowadzà badania zanieczysz-
czenia wody i powietrza, uczà si´ odró˝niaç
drzewa i krzewy, szukajà Êladów zwierzàt.
M∏odzie˝ ze szkó∏ ponadgimnazjalnych pozna-
je tajemnice gleby, zasady zrównowa˝onego
rozwoju.

– Staramy si´ zorganizowaç zaj´cia tak, aby
zainteresowa∏y jak najwi´cej dzieci – mówi Do-
rota Stobiecka, kierownik oÊrodka. – Pod-
czas wycieczek u˝ywamy na przyk∏ad techno-

logii GPS. M∏odzie˝ wch∏ania nowinki tech-
niczne jak gàbka, a jednoczeÊnie jest bardziej
zainteresowana poznawaniem przyrody i ch´t-
nie bierze udzia∏ w zaj´ciach.

Odwiedzajàcy placówk´ przy ul. Wycieczko-
wej majà do dyspozycji podr´czne laboratoria,
a nowoczesny sprz´t pozwala dzieciom widzieç
to, co znajduje si´ pod lupà mikroskopu. 

OÊrodek organizuje wycieczki rowerowe do
êróde∏ Bzury, ̧ agiewniczanki oraz okazjonalne
akcje, jak na przyk∏ad „Zakr´cone miesiàce”,
polegajàca na zbieraniu plastikowych nakr´tek
z butelek po napojach oraz produktach mlecz-
nych, szamponach i Êrodkach czystoÊci. Dla-
czego nakr´tki? Poniewa˝ wykonane sà one za-
zwyczaj z innego tworzywa ni˝ pozosta∏a cz´Êç
opakowania. Zebrane nakr´tki pow´drujà do
zak∏adu, który przetworzy je na parafin .́ 

Nauczyciele, którzy pracujà w oÊrodku, sta-
rajà si ,́ aby oprócz zaj´ç dydaktycznych m∏o-
dzie˝ odwiedzajàca placówk´ dobrze si´ bawi∏a
– stàd niemal wszystkie spotkania koƒczà si´
wspólnym ogniskiem. Nauczyciele prowadzàcy
oÊrodek sami wymyÊlili gr´ planszowà pod ta-
jemniczà nazwà „Wiosenne roÊliny w ˝yciu Ro-
mana”, którà dostajà dzieciaki odwiedzajàce
OEE w nagrod´ za pilne uczestnictwo w zaj´-
ciach. OczywiÊcie gra dotyczy przyrody, a ma-
luchy dzi´ki niej poznajà poszczególne roÊliny,
które mo˝na spotkaç w lesie ∏agiewnickim.
W przygotowaniu jest tak˝e publikacja „Opisa-
nie lasu ∏agiewnickiego w poczàtkach XXI wie-
ku”. Dorota Stobiecka przyznaje, ˝e praca nie
b´dzie mieç rangi publikacji naukowej, ale
z pewnoÊcià przyda si´ zainteresowanej przyro-
dà m∏odzie˝y.

Robert Kozubal

Zwiàzek Gmin Regionu Kutnowskiego
otrzyma∏ wyró˝nienie w kategorii „Eduka-
cja ekologiczna” w konkursie o Puchar Re-
cyklingu organizowanym przez „Przeglàd
Komunalny” pod honorowym patronatem
Ministerstwa Ârodowiska, Banku Ochrony

Ârodowiska, Zwiàzku Miast Polskich i Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Uroczyste wr´czenie
nagród laureatom odby∏o si´ podczas kolej-
nej edycji Mi´dzynarodowych Targów Eko-
logicznych POLEKO w Poznaniu. 

ZGRK zosta∏ wyró˝niony przede wszyst-
kim za realizacj´ na terenie tworzàcych go
gmin programu edukacji ekologicznej oraz
za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ w zakresie wdra˝ania
i promocji selektywnej zbiórki odpadów.

– ZostaliÊmy wyró˝nieni wÊród 426
uczetników konkursu z poszczególnych ka-
tegorii, których wnioski wp∏yn´∏y do redak-
cji „Przeglàdu Komunalnego” – mówi Mar-
ta ¸ubiƒska z ZGRK.

Zwiàzek Gmin Regionu Kutnowskiego
rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç w 1993 roku,
a w roku 2000 powsta∏a idea „Programu
edukacji ekologicznej”, który objà∏ wszyst-
kie placówki oÊwiatowe (102) z 12 gmin na-
le˝àcych obecnie do ZGRK. W ramach
programu organizowane sà nie tylko szkole-
nia, ale tak˝e – ju˝ od kilku lat – zbiórka su-
rowców wtórnych oraz liczne konkursy
o tematyce ekologicznej. 

Wojciech Petera

Edukacja w lesie

Szkolenia i zbiórki (odpadów)
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znane, a jednak nieznane

Historia regionu ∏ódzkiego bogata jest w wy-
darzenia majàce decydujàcy wp∏yw na dzieje na-
szej ojczyzny. Wspó∏czeÊnie jedynymi ich Êwiad-
kami sà zabytkowe budowle ma∏ych i du˝ych,
„znanych, a jednak nieznanych” miejscowoÊci
województwa ∏ódzkiego. Sà one nie tylko dumà
regionu, ale te˝ cennym dziedzictwem narodu
polskiego. Poprzednie artyku∏y ukaza∏y wyjàt-
kowe znaczenie wielu miast naszego regionu
(mi´dzy innymi ¸´czycy, Uniejowa, Piotrkowa
Trybunalskiego i Wolborza) w historii ca∏ego
kraju. List´ t´ wzbogacà dzieje Sieradza, miasta
o znaczeniu ponadregionalnym, jednego z naj-
wczeÊniejszych w Polsce oÊrodków w∏adzy paƒ-
stwowo-administracyjnej i ˝ycia koÊcielnego.

Ju˝ pod koniec XI wieku Sieradz sta∏ si´ sie-
dzibà kasztelanii nale˝àcej do prowincji ∏´czyc-
kiej. W latach 1262-1264 nastàpi∏ rozpad ̧ ´czyc-
kiego na dwa odr´bne ksi´stwa: ¸´czyckie i Sie-
radzkie. Od tego momentu miasto to sta∏o si´
stolicà niezale˝nego Ksi´stwa Sieradzkiego; na-
st´pnie od koƒca XIII wieku ziemi sieradzkiej,
a od XIV wieku województwa sieradzkiego. Sie-
radz otrzyma∏ prawa miejskie mi´dzy 1247
a 1255 rokiem z nadania ksi´cia Kujaw i ¸´czycy
Kazimierza Konradowica. Dodatkowym atu-
tem, poÊwiadczajàcym wielkoÊç i znaczenie mia-
sta, jest fakt wymienienia Sieradza przez Êrednio-
wiecznego, arabskiego geografa-podró˝nika
Abu Abd Allach Muhameda Al-Idrisiego w jego
opisie z podró˝y po Europie, wespó∏ z najwi´k-
szymi miastami ówczesnej Polski: Krakowem,
Gnieznem i Wroc∏awiem. Wy˝ej przytoczone
fakty potwierdzajà wysokà rang´ Êredniowiecz-
nego Sieradza w skali kraju. Mia∏o na nià wp∏yw
przede wszystkim dogodne po∏o˝enie na szla-
kach komunikacyjnych. Usytuowany w pobli˝u
przeprawy przez Wart ,́ by∏ obok Kalisza i ¸´-
czycy jednym z trzech g∏ównych w´z∏ów drogo-
wych Êrodkowej Polski. Przez sieradzkà przepra-

w´ przebiega∏ z zachodu na wschód – od ziem
niemieckich ku Rusi Kijowskiej – tak zwany
szlak Êrodkowopolski oraz g∏ówna droga z Wiel-
kopolski do Ma∏opolski. W Sieradzu równie˝
krzy˝owa∏y si´ drogi o mniejszym zasi´gu i zna-
czeniu lokalnym.

Dogodne po∏o˝enie Sieradza mi´dzy dzielni-
cami Polski piastowskiej, zw∏aszcza mi´dzy
Wielkopolskà a Ma∏opolskà, sprawi∏o, ̋ e sta∏ si´
on miastem uroczystoÊci o charakterze ogólno-
paƒstwowym. By∏ równie˝ miejscem licznych sy-
nodów biskupich i zjazdów ksià˝´cych, na któ-
rych pada∏y znaczàce dla losów ojczyzny posta-
nowienia. Odby∏y si´ tu równie˝ liczne zjazdy
szlachty polskiej, których celem by∏o wybranie
nowego w∏adcy paƒstwa – 26 lutego 1383 roku
na w∏adc´ Polski wybrano Jadwig´ Andegaweƒ-
skà, w 1432 W∏adys∏awa Warneƒczyka i w 1445
Kazimierza Jagielloƒczyka. W Sieradzu odby∏a
si´ równie˝ nietypowa koronacja. 16 czerwca
1383 roku przeciwnicy wyboru Jadwigi na króla
Polski okrzykn´li w∏adcà kraju ksi´cia mazo-
wieckiego Siemowita IV. Ten planowa∏ uprowa-
dzenie i poÊlubienie Jadwigi i w ten sposób mia∏
staç si´ prawowità g∏owà paƒstwa. W koƒcu jed-
nak, pod wp∏ywem nacisków mo˝now∏adztwa
ma∏opolskiego, niedosz∏y król zrzek∏ si´ prawa
do tronu. 

Prawdziwymi wizytówkami miasta sà wspa-
nia∏e gotyckie budowle sakralne: kolegiata pod
wezwaniem Wszystkich Âwi´tych – po∏o˝ona
nieopodal rynku, wzniesiona staraniem króla
Kazimierza Wielkiego oko∏o 1370 roku na miej-
scu wczeÊniejszej, spalonej w 1331 roku przez
Krzy˝aków. W Êredniowieczu stanowi∏a naj-
wa˝niejszà budowl´ miasta. Odbywa∏y si´ w jej
wn´trzu uroczystoÊci zwiàzane z synodami
i zjazdami, które rozpoczyna∏y i koƒczy∏y si´
mszà Êwi´tà. KoÊció∏ ten jest budowlà trzyna-
wowà, o uk∏adzie halowym, z wn´trzem utrzy-
manym w stylu barokowym. Na uwag´ zas∏ugu-
je o∏tarz g∏ówny z XVIII wieku, przedstawiajà-
cy patronów Êwiàtyni.
W o∏tarzu bocznym
pod wezwaniem Anio-
∏ów Stró˝ów z 1756 ro-
ku znajduje si´ zas∏o-
ni´ty obecnie, najcen-
niejszy obraz Êwiàtyni,
przedstawiajàcy Âwi´-
tà Trójc´ z oko∏o 1500
roku. Dzie∏o to pier-
wotnie znajdowa∏o si´
w nieistniejàcej dzisiaj
Êwiàtyni sieradzkiej
ulokowanej na terenie
zamkowym. 

Innym interesujàcym obiektem sakralnym
jest koÊció∏ klasztorny Dominikanów (obecnie
Sióstr Urszulanek Szarych), przyby∏ych do Sie-
radza w latach 1233-1241 na zaproszenie ksi´cia
Konrada Mazowieckiego. Ciekawostkà jest, ˝e
Êwiàtynia ta, jako pierwsza w Polsce, nosi we-
zwanie Êwi´tego Stanis∏awa – biskupa i m´czen-
nika, kanonizowanego w roku ukoƒczenia bu-
dowy – 1253. Warto zaznaczyç, ˝e koÊció∏ klasz-
torny jest pierwszà ceglanà, gotyckà Êwiàtynià
w Polsce. Do cennych elementów architekto-
nicznych nale˝y umieszczony w po∏udniowej
Êcianie Êwiàtyni portal, którego szczegó∏y przed-
stawiajà stylizowane lilie – symbol czystoÊci do-
minikaƒskiej. Motyw lilii powtarza si´ równie˝
we fryzie arkadkowym ponad oknami. Wykona-
ny jest on ze specjalnie formowanej ceg∏y i p∏ytek
ceramicznych szkliwionych na kolor zielony. De-
tale te czynià obiekt unikatowym w skali kraju.
W kru˝gankach klasztornych natomiast podzi-
wiaç mo˝emy XV-wiecznà rzeêb´ Pi´knej Ma-
donny wykonanà z drewna lipowego.

Interesujàcy jest równie˝ rynek Sieradza z za-
budowà XVIII- i XIX-wiecznà. W jednej z ka-
mienic mieÊci si´ Muzeum Okr´gowe, odkrywa-
jàce tajniki historii ziemi sieradzkiej. Warto rów-
nie˝ przespacerowaç si´ w okolice Wzgórza
Zamkowego – najstarszej lokalizacji Sieradza.
Wielkà ciekawostkà sà pozosta∏oÊci XIII-wiecz-
nej rotundy ceglanej, o uk∏adzie wendyjskim
(najstarszym uk∏adzie cegie∏ spotykanym w pol-
skim budownictwie). Niestety, obecnie obiekt
zasypany jest ziemià i niedost´pny dla turystów.
Na terenie zamkowym znajduje si´ równie˝ park
etnograficzny, gdzie poznamy wcià˝ ˝ywy folk-
lor ziemi sieradzkiej.

Sieradz niewàtpliwie jest jednym z tych miast
Polski, które warto odwiedziç ze wzgl´du na hi-
stori´ i zabytki. Jest to miejsce, które w pe∏ni
usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednego
podró˝nika konesera. 

Piotr Machlaƒski

Sieradz – jedno z najstarszych miast Polski

Uprowadzenie Jadwigi...



24 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

sport

Nowy rok w polskim sporcie rozpoczà∏
si´ od niepowodzeƒ Adama Ma∏ysza. Do
wpadek mistrza Êwiata zacz´liÊmy si´ ju˝
przyzwyczajaç, ale nadzieja na odrodzenie
si´ skoczka z Wis∏y nie ostyg∏a w narodzie.

Âpià jeszcze krajowe stadiony, choç zapo-
wiada si´ pi∏karski rok.

Reprezentacja Polski ma znakomità sytu-
acj´ i by∏oby wielkà sztukà zaprzepaÊciç hi-
storycznà szans´ awansu do fina∏ów mi-
strzostw Êwiata w Niemczech 2006. Po trzech
wyjazdowych zwyci´stwach nad Irlandià
Pó∏nocnà (3:0), Austrià (3:1) i Walià (3:2)
oraz pora˝ce z Anglià (1:2) zespó∏ trenera
Paw∏a Janasa powinien bezpoÊrednio awan-
sowaç z drugiego miejsca, jeÊli oczywiÊcie
poradzi sobie na swoim boisku z tymi – nie
ma co ukrywaç – jednak s∏abszymi zespo∏a-
mi oraz w dwumeczu z Azerbejd˝anem.

Wydaje si ,́ ˝e ubieg∏oroczne wyniki re-
prezentacji sprzyjajà tworzeniu wokó∏ niej
dobrego klimatu, ale... zawsze znajdà si´ ta-
cy, którym to nie w smak. Ze zdziwieniem
przyjmuj´ g∏osy niektórych kolegów po pió-
rze, którzy szykujà Janasowi – trenerowi ro-
ku i niewàtpliwie cz∏owiekowi sukcesu – na-
st´pc .́ I to w osobie wielkiego przegranego
ostatnich tygodni Henryka Kasperczaka.
Skàdinàd znakomitego fachowca, ale cze-
kajàcego chyba na niew∏aÊciwy pociàg.

Zapowiada si´ równie˝ pi∏karski rok
w sporcie województwa ∏ódzkiego. Z dru-
goligowego Êredniactwa wyrywajà si´ GKS
Be∏chatów i Widzew. Przy ul. Sportowej 3
w mieÊcie w´gla brunatnego i przy al. Pi∏-
sudskiego 138 w dawnym mieÊcie w∏óknia-
rzy wkrótce zacznà mroziç szampany za
awans do ekstraklasy. Wr´cz modelowo
tworzona jest pot´ga – na razie na miar´
drugiej ligi – w Be∏chatowie. Owocuje pra-
ca u podstaw, solidnoÊç organizacyjna, fa-
chowoÊç na ka˝dym szczeblu pi∏karskiej pi-
ramidki, upowszechniona przez sterników
GKS – Janusza Paducha i Andrzeja Hoch-
mana.

Imponuje tak˝e brawura Zbigniewa Boƒ-
ka i Wojciecha Szymaƒskiego – g∏ównych
animatorów reanimacji Widzewa, nawet je-
Êli lawirujà na granicy powszechnie przyj´-
tych w polskiej pi∏ce no˝nej zasad. Wolniej,
ale jednak konsekwentnie i w dobrym kie-
runku, dokonujà si´ zmiany w ¸KS. Sà
podstawy, aby wierzyç, ˝e obejrzymy pierw-
szoligowe derby ¸odzi jeszcze przed stule-
ciem klubu z al. Unii, przypadajàcym za
trzy lata. Docierajà si´ wzajemne relacje
kierowniczego gremium sponsorów – Da-
niela Goszczyƒskiego, Macieja J´draszka

i Jaros∏awa Papisa, którzy zaczynajà cià-
gnàç wózek w t´ samà stron .́

Gorzej wiedzie si´ RKS Radomsko, ale
najwa˝niejsze, ˝e wreszcie ujawni∏ si´ ratow-
nik w osobie nieuleczalnie chorego na futbol
i radomszczaƒski klub Tadeusza Dàbrow-
skiego. Dzie∏o naprawy wymaga jednak nie
tylko jego pieni´dzy, ale tak˝e mobilizacji
ca∏ego Êrodowiska w Radomsku. Wymowne
przyk∏ady kl´ski lokalnych aspiracji, apatii
i ca∏kowitego zaniku elementarnej zarad-
noÊci mo˝na znaleêç po sàsiedzku w Piotr-
kowie, a tak˝e w Opocznie. W∏aÊnie z tych
miast zr´czni biznesmeni Antoni Ptak i Mi-
ros∏aw Stasiak wyprowadzili drugoligowe
dru˝yny w inne rejony Polski.

Jeszcze niedawno mo˝na by∏o Êmia∏o po-
wiedzieç, ˝e w sporcie ¸ódzkie grami zespo-
∏owymi stoi. Teraz jest to jednak teza doÊç
ryzykowna. Nie opuszczajà k∏opoty koszy-
karek ¸KS. Okazuje si ,́ ˝e pomoc Rady
Miejskiej i UM¸ to dopiero pierwsze kroki
w dziele naprawy sekcji. Tkwi w miejscu, za-
równo pod wzgl´dem organizacyjnym, jak
i sportowym zespó∏ PZU Polfy, a to ozna-
cza, ˝e cofa si .́

Si∏y zmierzyli na zamiary animatorzy od-
rodzenia m´skiego basketu w ¸KS, ale za-
danie okaza∏o si´ arcytrudne. Nadal przera-
sta mo˝liwoÊci Êrodowiska, choç trudno
oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e potencja∏ jest znacz-
nie wy˝szy. 

Marzà o odzyskaniu dawnego blasku dru-
˝yny siatkarek ¸KS i Startu. Wydaje si ,́ ˝e

w naszym województwie tworzy si´ koniunk-
tura dla siatkówki, i to nie tylko za sprawà
sukcesów m´skiego zespo∏u Skry Be∏chatów.
Siatkarski klimat mocno daje si´ odczuç
podczas ∏ódzkich meczów reprezentacji Pol-
ski w Lidze Âwiatowej, która w tym roku
wróci do Pa∏acu Sportowego. Skra zdoby∏a
ju˝ Puchar Polski, ale pó∏ reprezentacji Pol-
ski wyst´pujàcej w zespole trenera Ireneusza
Mazura i grupa utalentowanej m∏odzie˝y
marzy o dublecie. By∏by to sukces dajàcy im-
puls do rozwoju siatkówki tak˝e innym
oÊrodkom województwa. Mo˝e na przyk∏ad
przypomni sobie o pi´knych tradycjach To-
maszów? Pot´˝ny kryzys piotrkowskiego
sportu dopad∏ i zespó∏ pi∏karek r´cznych
Piotrcovii. OÊrodek powsta∏ kilkanaÊcie lat
temu od podstaw – jak koszykówka w Pabia-
nicach – ale po okresie dynamicznego roz-
woju nastàpi∏ krach. Coraz cz´Êciej w prasie
pojawiajà si´ tytu∏y „Blama˝ Piotrcovii”,
„Piotrkowianki zdeklasowane”. Czy ten rok
przyniesie odmian´? W jednym szeregu z pi∏-
karzami GKS i Widzewa oraz siatkarzami
Skry, którym wró˝ymy w tym roku sukces,
powinny iÊç dru˝yny rugbistów Blach Pru-
szyƒski Budowlanych ¸ódê i waterpolistów
¸STW Pocztowiec Uniqa. Celujà w z∏oto
i z profesjonalnà konsekwencjà oddzielajà
amatorstwo od amatorszczyzny. Czas moc-
niej zaistnieç w sporcie zawodowym.

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”
Fot. Dariusz Âmigielski „Dziennik ¸ódzki”

Trener GKS Be∏chatów Mariusz Kuras daje swoim podpiecznym przyk∏ad pracowitoÊci i zaanga˝owa-
nia na zaj´ciach. Po trzech latach szkoleniowiec chce poprowadziç wreszcie zespó∏ do ekstraklasy.

Nadszed∏ pi∏karski rok


