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ITB w Berlinie to najwi´ksza impreza tu-
rystyczna na Êwiecie. Na terenie ok. 150 tys.
mkw. ponad 10 tys. firm promuje ok. 190
paƒstw. W ciàgu pi´ciu dni (11-15 marca)
targi odwiedza blisko 150 tys. goÊci. Dla
cudzoziemców najwi´kszymi atrakcjami
w Polsce sà: Mazury, Karkonosze, Ba∏tyk,
Kraków, Gdaƒsk, Zakopane, ale tak˝e
Wieliczka i znane polskie uzdrowiska. Pol-
ska jest ciàgle modna w Niemczech, choç
tak si´ z∏o˝y∏o, ̋ e na 3 dni przed otwarciem
targów – zaledwie po kilku miesiàcach
dzia∏alnoÊci – linie lotnicze Air Berlin zre-
zygnowa∏y z rejsów do Polski. Niemieccy
turyÊci szukajà w Polsce europejskich „kli-
matów” w rodzaju szlaku romaƒskiego,
Êcie˝ek rowerowych, wód geotermalnych,
dzikiej przyrody, no i bezpieczeƒstwa. Czy
obecnoÊç w Berlinie województwa ∏ódzkie-
go, z jego stolicà, ma zatem jakieÊ uzasad-
nienie? – zapytaliÊmy dyrektora Regional-
nej Organizacji Turystycznej Województwa
¸ódzkiego Zbigniewa Fràczyka.

– Udzia∏ w ITB ma dla naszego regionu
podwójne znaczenie: po pierwsze – bierze-
my udzia∏ w najwi´kszej imprezie targowej
na Êwiecie, po drugie – Instytut Turystyki
w Warszawie podaje, ˝e w roku 2003 do
województwa ∏ódzkiego przyjecha∏o 1 mln
turystów zagranicznych, a przyje˝d˝ajàcy-
mi najcz´Êciej byli Niemcy (440 tys.).
A wi´c mo˝na uwa˝aç, ˝e promocja skiero-
wana na ten rynek jest jak najbardziej uza-
sadniona.

– Wspó∏czesne targi nie sà miejscem bez-
poÊredniej sprzeda˝y ofert, ale dajà wy-
mierne korzyÊci wystawcom i zwiedzajà-
cym. Dla tych pierwszych sà realizacjà pro-
gramu kreowania i umacniania w∏asnego
rynku, potwierdzeniem ich pozycji i aspira-
cji w skali bran˝y, aktywnoÊci marketingo-
wej oraz ch´ci poznania potrzeb i pragnieƒ
klientów. 

– Targi sà inwestycjà, nie kosztem! Kosz-
ty bezpoÊrednie uczestnictwa w targach sà
ni˝sze ni˝ reklam zamieszczanych w telewi-
zji czy wysokonak∏adowej prasie codzien-
nej lub kolorowych magazynach. Warto
wi´c bywaç na targach – przekonuje Zbi-
gniew Fràczyk.

G∏ównym tematem nast´pnego wydania
„Ziemi ¸ódzkiej” b´dzie turystyka.
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Repertuar
8 kwietnia 2005 (piàtek), godz. 19.00 Sala Koncertowa Filharmonii ¸ódzkiej
MISTRZOWIE WIOLINISTYKI Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej
Z. Noskowski – Poemat symfoniczny „Step”; E.W. Korngold – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 (∏ódzka premiera);
P. Czajkowski – IV Symfonia f-mol op. 36 1; solistka: Kaja Danczowska (skrzypce); dyrygent: Marek Pijarowski

12 kwietnia 2005 (wtorek), godz. 19.00 Sala Kameralna Filharmonii ¸ódzkiej
ARS CAMERALIS The Illinois Brass Quintet
Michael Ewald - tràbka; Ronald Romm - tràbka; Kazimierz Machala - waltornia; Elliot Chasanov - puzon; 
Mark Moore - tuba. W programie: Wilke Renwick, Gregor Aichinger, John Stevens, Enrique Crespo, 
Kazimierz Machala, Arthur Pryor, Lew Pollack

15 kwietnia 2005 (piàtek), godz. 19.00 KoÊció∏ ewangelicki Êw. Mateusza
ul. Piotrkowska 283

KONCERT ORATORYJNY Orkiestra Symfoniczna i Chór Mieszany Filharmonii ¸ódzkiej
G. Puccini – Messa di gloria; G. Verdi – Quattro Pezzi Sacri; C. Franck - Symfonia d-moll; 
soliÊci: Dariusz Stachura (tenor), Jaros∏aw Br´k (bas); dyrygent: Vladimir Kiradjiev (Austria)

21 kwietnia 2005 (czwartek), godz. 19.00 Sala Koncertowa Filharmonii ¸ódzkiej 
22 kwietnia 2005 (piàtek), godz. 19.00 
VI MI¢DZYNARODOWY KONKURS IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO – FINALIÂCI KONKURSU
Dyrygent: Miros∏aw Jacek B∏aszczyk

24 kwietnia 2005 (niedziela), godz. 12.00 Sala Koncertowa Filharmonii ¸ódzkiej 
KONCERT DLA DZIECI z cyklu „SPOTKANIE Z NUTKÑ”

26 kwietnia 2004 (wtorek), godz. 19.00 Sala Kameralna Filharmonii ¸ódzkiej
ARS CAMERALIS
L. van Beethoven – Sonata wiolonczelowa nr 3; J. Brahms – Sonata skrzypcowa nr 3; Piotr Cegielski – skrzypce, 
Kazimierz KoÊlacz – wiolonczela, Makiko Hattori - fortepian

29 kwietnia 2005 (piàtek), godz. 19.00 Sala Koncertowa Filharmonii ¸ódzkiej
M¸ODZI w ¸ODZI Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów
M. Glinka – Uwertura do opery „Rus∏an i Ludmi∏a”; W. A. Mozart – Koncert fagotowy B-dur KV 191; A. Dworzak 
– IX Symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Âwiata”; dyrygent: Jan Mi∏osz Zarzycki; solistka – Edyta Mas∏owska (fagot) 
– z klasy prof. Krzysztofa Kamiƒskiego

KASA BILETOWA
ul. Narutowicza 20/22, 90-135 ¸ódê
tel. (042) 664 79 79
czynna: pn. - pt (bez koncertu) 10 - 18;
w piàtek z koncertem od godz. 10 do przerwy
w koncercie;
w niedziel´ kasa czynna na dwie godziny 
przed „Spotkaniem z nutkà” 
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Nasza ok∏adka: 
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przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. 
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W piàtek, 11 marca, kanclerz Gerhard Schröder by∏ przed po∏udniem w Monachium,
gdzie uczestniczy∏ w dyskusji na tematy gospodarcze. Wieczorem wróci∏ do Berlina i uro-
czyÊcie otworzy∏ Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne ITB. Organizatorom nie chodzi∏o jed-
nak wy∏àcznie o podniesie rangi tej i tak najwa˝niejszej imprezy turystycznej na Êwiecie.
Niemcy po∏àczyli otwarcie targów z inauguracjà przygotowaƒ do przysz∏orocznych mi-
strzostw Êwiata w pi∏ce no˝nej. Stàd wÊród 10 tysi´cy osób, które przyby∏y do sali konfe-
rencyjnej ITB, byli te˝ przedstawiciele Êwiata sportu z prezesem tamtejszej federacji pi∏kar-
skiej Franzem Beckenbauerem. Ca∏a impreza trwa∏a dwie godziny i by∏a po∏àczeniem po-
wa˝nego wystàpienia szefa rzàdu o ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej roli turystyki
oraz podkreÊleniem niemal˝e tych samych cech w odniesieniu do sportu. Zarówno turysty-
ka, jak i sport ∏àczà narody, o czym kanclerz nie musia∏ przekonywaç zebranych, ale prze-
kona∏ jeszcze raz, bo taka jest m.in. jego rola. UroczystoÊç mia∏a podnios∏y, ale i rozrywko-
wy charakter. Po jej zakoƒczeniu 10 tysi´cy ludzi zesz∏o na scen´, gdzie za „kulisami” naje-
dli i napili si´ do syta. Nikt nikogo mnie obrazi∏, nikt si´ nie upi∏. Nikt te˝ nie wypowiedzia∏
nazwy ˝adnej partii – z rzàdzàcych ani opozycyjnych. Jestem pewien, ˝e wszyscy wrócili do
domów uradowani i usatysfakcjonowani, ̋ e Niemcy mogà poszczyciç si´ organizacjà dwóch
wspania∏ych, mi´dzynarodowych imprez, które przyniosà im dochód i splendor, dzi´ki cze-
mu narodowi b´dzie si´ ˝yç wygodniej i bezpieczniej w kwitnàcym gospodarczo paƒstwie.

W ogóle ˝ycie w Niemczech jest wygodne i bezpieczne, o czym mia∏em okazj´ przeko-
naç si´ ju˝ wielokrotnie. Chcia∏bym do˝yç czasów, ˝e i w sàsiedniej Polsce te˝ tak b´dzie.

W∏odzimierz Mieczkowski



W Sejmie czekajà na zaopiniowanie cztery
projekty ustawy o odd∏u˝eniu szpitali – trzy
projekty poselskie oraz projekt prezydencki, za-
wierajàcy poprawki zg∏oszone przez Êrodowiska
medyczne do projektu rzàdowego. Zapisy od-
rzuconego projektu rzàdowego by∏y niekom-
pletne i niejednoznaczne, ponadto cz´Êç obsza-
rów wymagajàcych uregulowania
w ogóle w projekcie pomini´to.
W bud˝ecie paƒstwa na pomoc
zad∏u˝onym szpitalom jest zare-
zerwowane 2,2 mld z∏.

Ustawa o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej ma po-
prawiç sytuacj .́ Projekt zak∏ada
m.in. udzielenie publicznym szpi-
talom po˝yczek z bud˝etu paƒ-
stwa, wstrzymanie egzekucji ko-
morniczych oraz umorzenie cz´-
Êci zobowiàzaƒ publicznopraw-
nych (na ten ostatni cel przezna-
czono kwot´ oko∏o 1,2 miliarda
z∏otych). Wa˝nà zmianà, która
znalaz∏a si´ w tzw. „projekcie pre-
zydenckim” ustawy jest to, ˝e
wszystkie szpitale b´dà mog∏y
mieç umorzonà po∏ow´ po˝yczki,
jeÊli w ciàgu 5 lat od rozpocz´cia
procesu restrukturyzacji sp∏acà
drugà jej cz´Êç. Kontrowersyjne
przekszta∏cenie szpitali w spó∏ki
u˝ytecznoÊci publicznej ju˝ nie
jest obligatoryjne.

Drugim aktem prawnym cze-
kajàcym na pilnà nowelizacj´ jest
kodeks post´powania cywilnego.
Ostatnia kontrowersyjna zmiana,
która wesz∏a w ˝ycie 5 lutego bie-
˝àcego roku spowodowa∏a, ˝e
komornicy zacz´li zajmowaç
konta szpitali wraz ze Êrodkami
przeznaczonymi na wyp∏aty wy-
nagrodzeƒ. Tak sta∏o si´ m.in.
w Sieradzu, gdzie komornik zajà∏
pieniàdze na wyp∏aty dla pracowników Woje-
wódzkiego Szpitala Opieki D∏ugoterminowej
i Hospicyjnej. 

Na szcz´Êcie dla pracowników sieradzkiego
szpitala, którzy jako jedyni w regionie ∏ódzkim
nie dostali w lutym wyp∏at w terminie, Sàd Re-
jonowy w Sieradzu uzna∏, ˝e wa˝niejsze jest do-
bro ogólne ni˝ prywatny interes wierzycieli i od-
blokowa∏ konta szpitala. Zad∏u˝enie sieradzkiej
placówki przekracza 10 milionów z∏otych, a 70
procent tej kwoty to d∏ugi wzgl´dem ZUS i do-
stawców. Pi´ç milionów z∏otych wynoszà zobo-
wiàzania wymagalne i ka˝dego dnia wzrastajà

o kolejne odsetki od odsetek. 
W Wojewódzkim Szpitalu Opieki D∏ugoter-

minowej i Hospicyjnej w Sieradzu dysponujà-
cym 170 ∏ó˝kami pracuje 200 osób. Po∏owa to
bia∏y personel. Zdaniem Micha∏a Lubnara Dy-
rektora Szpitala bez zmian ustawowych, które
dawa∏yby szpitalom szans´ na umorzenie cz´Êci

zaleg∏oÊci wzgl´dem ZUS i innych wierzycieli,
trudno mówiç o restrukturyzacji zak∏adów
opieki zdrowotnej. 

Odd∏u˝enie da wielu szpitalom czas na re-
strukturyzacj ,́ ale nie zwolni organów za∏o˝y-
cielskich tych jednostek od podj´cia, w wielu
przypadkach niepopularnych i trudnych, decy-
zji. Bez racjonalizacji wykorzystania zasobów
ochrony zdrowia, nawet przy zaakceptowaniu
przez Sejm proponowanych rozwiàzaƒ, prze-
d∏u˝y tylko agoni´ wielu placówek. 

Jednà z takich trudnych decyzji podjà∏ za-
rzàd województwa ∏ódzkiego, ∏àczàc szpitale

w Tuszynie i ¸agiewnikach w jeden Wojewódz-
ki Zespó∏ Zak∏adów Opieki Zdrowotnej Cen-
trum Leczenia Chorób P∏uc i Rehabilitacji
w ¸odzi. Placówka wychodzi na prostà. Uda∏o
si´ to osiàgnàç poprzez drastyczne zmniejszenie
kosztów administracyjnych. 

SpoÊród 21 jednostek s∏u˝by zdrowia podle-
g∏ych samorzàdowi województwa ∏ódz-
kiego pod koniec roku 10 mia∏o dodatni
wynik finansowy, wÊród nich Szpital Wo-
jewódzki im. Jana Paw∏a II w Be∏chato-
wie, Wojewódzki Szpital Zespolony
w Skierniewicach, Samodzielny Szpital
Wojewódzki im. Miko∏aja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim. Placówki te
mog∏yby zostaç uznane za przyk∏ad uda-
nych restrukturyzacji, ale ka˝da z nich
ma baga˝ w postaci starego zad∏u˝enia. 

Zad∏u˝enie placówek podleg∏ych sa-
morzàdowi województwa na koniec 2004
roku przekroczy∏o 266 milionów z∏otych.
Gdyby jednak Skarb Paƒstwa umorzy∏
cz´Êç zobowiàzaƒ publicznoprawnych
oraz wynikajàcych z tzw. ustawy „203”,
szpitale te zarabia∏yby na siebie. 

W Samodzielnym Publicznym Zak∏a-
dzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Sie-
radzu d∏ug przekracza 70 milionów z∏o-
tych. W roku 2004 wynik finansowy tej
placówki wyniós∏ 10 milionów, ale tylko
milion z∏otych stanowi rzeczywistà strat´
tego szpitala. Pozosta∏a kwota to strata
wynikajàca z ponoszonych w ciàgu ca∏e-
go roku kosztów obs∏ugi d∏ugu, tak zwa-
nych kosztów finansowych.

– Moja placówka jest zad∏u˝ona po-
nadprzeci´tnie, wi´c te nak∏ady, które sà
przewidziane na odd∏u˝enie, nie rozwià˝à
wszystkich naszych problemów. Trzeba
szukaç nowych sposobów restrukturyza-
cji placówki. Istotne jest jednak to, ˝e
szpital swojà bie˝àca dzia∏alnoÊç bilansu-
je. Wi´kszoÊç kosztów, które ponosimy,
a które sk∏adajà si´ na ujemny wynik fi-

nansowy, zwiàzana jest z obs∏ugà zad∏u˝enia
oraz kosztami sàdowymi i egzekucyjnymi – mó-
wi Dariusz Ka∏doƒski, dyrektor SPZOZ w Sie-
radzu. 

Zdaniem dyrektora, to, co spowodowa∏o za-
d∏u˝enie jego placówki, to zani˝any przez lata
kontrakt i generalnie zbyt niska sk∏adka na
ubezpieczenie zdrowotne. W ubieg∏ym roku
szpital mia∏ ponad 3500 nadwykonaƒ, czyli tylu
pacjentów przyj´to ju˝ po wyczerpaniu zakon-
traktowanej liczby Êwiadczeƒ z NFZ.

KoniecznoÊç wprowadzenia limitów spowo-
dowa∏a ograniczenie dost´pnoÊci do Êwiad-
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D∏ugi ∏ódzkiej s∏u˝by zdrowia pod koniec 2004 roku przekroczy∏y
980 milionów (w tym wymagalne stanowi∏y 703 miliony). Gorzej
jest tylko w województwie dolnoÊlàskim. Wed∏ug Ministerstwa
Zdrowia, zad∏u˝enie szpitali w ca∏ym kraju si´ga 7 miliardów z∏o-
tych. Oko∏o 60-70% stanowià d∏ugi wymagalne, czyli podlegajàce
egzekucji komorniczej. Na kontach sà blokowane pieniàdze prze-
znaczone na dzia∏alnoÊç bie˝àcà oraz wynagrodzenia pracowników.
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temat numeru
czeƒ. Czas oczekiwania na przyj´cie do szpita-
la wynosi przeci´tnie 30 dni, a w niektórych
specjalnoÊciach, jak gastrologia, kardiologia,
ortopedia, urologia, waha si´ od 46 do 90 dni.
Niewystarczajàcy jest równie˝ dost´p do in-
nych specjalistów. 

Realne zagro˝enie dotyczy likwidacji ∏ó˝ek
opieki d∏ugoterminowej, gdzie kontrakt z NFZ
pokrywa zaledwie 60% faktycznych kosztów
utrzymania pacjenta. Potwierdza to Micha∏
Lubnar, dyrektor WSODiH w Sieradzu, gdzie
stawka dzienna na jednego pacjenta wynosi 
60 z∏. Trudno za takie pieniàdze utrzymaç szpi-
tal i jeszcze leczyç. – A przecie˝ nie da si´ pa-
cjentów leczyç tylko dobrym s∏owem – mówi
M. Lubnar. 

Zani˝anie wartoÊci kontraktów, niskie limity
to podstawowe formy dyskryminacji szpitali
w województwie ∏ódzkim przez NFZ, ale nieje-
dyne. 

W 2004 roku koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych
wyliczone przez Ministerstwo Zdrowia dla
∏ódzkiego, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒ-
ca, wynosi∏y 746 z∏, przy Êredniej krajowej 790 z∏,
co plasowa∏o nas na 11 miejscu w kraju. W tym
roku limit zosta∏ podniesiony o 20 z∏ na osob ,́
ale i tak jest to prawie 60 z∏ mniej ni˝ Êrednia
krajowa, i to mimo ˝e wed∏ug statystyk stan
zdrowia mieszkaƒców województwa ∏ódzkiego
jest najgorszy w ca∏ym kraju. 

W województwie mazowieckim na leczenie
jednego mieszkaƒca wydawane jest prawie 200
z∏otych wi´cej. JesteÊmy na niechlubnym pierw-
szym miejscu, je˝eli chodzi o zgony spowodowa-
ne chorobami uk∏adu krà˝enia, chorobami no-

wotworowymi, uk∏adu oddechowego, trawien-
nego, nerwowego, chorobami psychicznymi. 

– Wielokrotnie informowaliÊmy Minister-
stwo Zdrowia, ˝e sytuacja zdrowotna w naszym
województwie jest tragiczna. Z danych GUS
wynika, ˝e pod wzgl´dem d∏ugoÊci ˝ycia ¸ódê
plasuje si´ na ostatnim miejscu spoÊród pi´ciu
najwi´kszych polskich miast. ˚yjemy krócej ni˝
mieszkaƒcy Krakowa, Warszawy, Wroc∏awia
i Poznania. Nasze apele o sprawiedliwe trakto-
wanie przy podziale Êrodków pozostajà jednak
bez oddêwi´ku – mówi Waldemar Podhalicz,
dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi. – Potrzeb-
ne jest nam silne lobby – parlamentarzystów
i samorzàdowców w Warszawie, takie jak ma na
przyk∏ad Wielkopolska. Dzi´ki temu dosta∏a
z bud˝etu paƒstwa pieniàdze na budow´ uczel-
ni medycznej, a ¸ódê od ponad dwudziestu lat
nie mo˝e zakoƒczyç budowy Centrum Dydak-
tyczno-Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
w ¸odzi – dodaje W. Podhalicz.

Zdaniem cz∏onka zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego Zbigniewa ̧ uczaka, bez policzenia, ile tak
naprawd´ kosztuje pacjent i wykonania ogólne-
go bilansu finansowego potrzeb i mo˝liwoÊci
nie uda si´ zreformowaç s∏u˝by zdrowia. – Nie-
zb´dna jest zmiana polityki lekowej oraz wpro-
wadzenie rejestru us∏ug medycznych. W ten
sposób uda∏oby si´ znaleêç spore oszcz´dnoÊci
w ca∏ym systemie opieki zdrowotnej – mówi. 

Pomys∏, który wzbudza wiele kontrowersji
w Êrodowiskach medycznych, to mo˝liwoÊç
przekszta∏cania szpitali w spó∏ki u˝ytecznoÊci
publicznej. 

Pracownicy s∏u˝by zdrowia podchodzà jed-
nak to tego pomys∏u nieufnie. Bojà si ,́ ˝e prze-
kszta∏cenie szpitali w spó∏ki doprowadzi do nie-
kontrolowanych upad∏oÊci szpitali i przejmowa-
nia ich majàtku przez wierzycieli. – Spó∏ki u˝y-
tecznoÊci publicznej sà oczywiÊcie rozwiàza-
niem do przyj´cia w placówkach ochrony zdro-
wia, ale w sytuacji, gdy mamy do czynienia
z prawdziwym rynkiem us∏ug medycznych –
mówi Dariusz Ka∏doƒski, dyrektor SPZOZ
w Sieradzu. – W tej chwili mamy rynek zdro-
wotny regulowany. Jest jeden p∏atnik, który
ustala ceny, nieodpowiadajàce kosztom. Szpital
ma tylko dwa wyjÊcia: przyjàç cen´ lub nie
Êwiadczyç us∏ug. Uwolnienie rynku jest niebez-
pieczne – dodaje. 

– Jeszcze inaczej problem widzi Krzysztof
Bukiel, szef Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawo-
dowego Lekarzy, który w liÊcie otwartym do
premiera alarmuje, ˝e proponowane zmiany nie
przyniosà poprawy sytuacji polskiej s∏u˝by
zdrowia. W liÊcie czytamy m.in. „Ponad po∏owa
publicznych szpitali w Polsce ju˝ zbankrutowa-
∏a. Po˝yczka udzielona szpitalom na sp∏at´ cz´-
Êci zad∏u˝enia jedynie odsunie w czasie pro-
blem, a przekszta∏cenie szpitali w tzw. spó∏ki
u˝ytecznoÊci publicznej jest bardziej zabiegiem
formalnoprawnym ni˝ rzeczywistà zmianà”.

Trudna sytuacja w s∏u˝bie zdrowia by∏a rów-
nie˝ przedmiotem obrad Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego. Na sesji 22 lutego bie˝àcego ro-
ku radni przyj´li stanowisko w sprawie zaj´ç ko-
morniczych w placówkach s∏u˝by zdrowia. 

Anna Szymanek-Juêwin
wspó∏praca MM
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Po raz kolejny uczestniczymy w pracach, któ-
re majà nadaç nowy kszta∏t przysz∏emu systemo-
wi ochrony zdrowia. WczeÊniejsze reformy nie
dokona∏y prze∏omu w funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej, a w odczuciu Êrodowiska medyczne-
go, doprowadzi∏y do chaosu i olbrzymiego zad∏u-
˝enia placówek ochrony zdrowia. Czy, pana zda-
niem, ostatnie propozycje przedstawione przez
rzàd, takie jak przekszta∏cenie zak∏adów opieki
zdrowotnej w spó∏ki u˝ytecznoÊci publicznej, dajà
szans´ na popraw´?

Ustawa jest potrzebna, jednak wymaga sze-
regu zmian. Zapisy projektu, który by∏ przed-
miotem prac Sejmu, by∏y niekompletne i niejed-
noznaczne, ponadto cz´Êç obszarów wymagajà-
cych uregulowania w ogóle w projekcie pomi-
ni´to. Rzàdowy projekt zosta∏ odrzucony przez
Sejm mi´dzy innymi z powodu zdecydowanie
negatywnej opinii dyrektorów placówek, co wy-
raênie pokaza∏a ankieta przeprowadzona przez
Ministerstwo Zdrowia. Trzeba pami´taç, ˝e
przy tworzeniu nowych uregulowaƒ prawnych,

obok polityków (projektodawców) muszà
uczestniczyç organy za∏o˝ycielskie zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz bezpoÊredni wykonawcy
Êwiadczeƒ – dyrektorzy placówek, lekarze.

G∏ównym zarzutem zg∏aszanym przez dyrek-
torów szpitali by∏ fakt, ˝e projekt nie dawa∏ szans
na przeprowadzenie faktycznej restrukturyzacji
zarzàdzania placówkami, na zmian´ systemu
pracy, i utrzymywa∏ antymotywacyjny system
wynagradzania.

Dla samorzàdów terytorialnych nie do przy-
j´cia by∏ zapis obligatoryjnego przekszta∏cania
w spó∏ki 1 stycznia 2006 r. wszystkich szpitali,
ewentualnie ich likwidacja lub przekszta∏cenie
w zak∏ad bud˝etowy. Oznacza∏oby to, ˝e samo-
rzàdy by∏yby zmuszone przejàç d∏ugi likwido-
wanych zak∏adów. Wykracza∏oby to poza zapi-
sy ustawy o finansach publicznych i grozi∏o za-
rzàdem komisarycznym.

Obecnie pod obrady Sejmu trafi∏y trzy projek-
ty poselskie oraz projekt prezydencki, zawierajà-
cy zg∏oszone przez Êrodowiska medyczne popraw-

ki do projektu rzàdowego. Jakie pana zdaniem
zapisy powinny si´ znaleêç w nowej ustawie, któ-
re by∏yby zapisami fundamentalnymi nowego
ustroju ochrony zdrowia w Polsce?

Najistotniejsze jest usuni´cie barier uniemo˝-
liwiajàcych rozwój prywatnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych. Pojawienie si´ nowych ubezpie-
czycieli w znaczàcy sposób zasila∏oby placówki
ochrony zdrowia (zarówno publiczne, jak i nie-
publiczne) w dodatkowe Êrodki. Istotne jest
równie˝ wprowadzenie standardów post´powa-
nia medycznego, co umo˝liwi∏oby przep∏yw
Êrodków publicznych tylko do placówek, które
spe∏nia∏yby te standardy. Nie bez znaczenia dla
uporzàdkowania systemu jest równie˝ monito-
rowanie poziomu korzystania z us∏ug zdrowot-
nych oraz analiza wykorzystania zasobów
i Êrodków. Do tego niezb´dna jest budowa zin-
tegrowanego systemu informacyjnego, umo˝li-
wiajàcego analiz´ przep∏ywu Êrodków i realiza-
cj´ Êwiadczeƒ na poziomie regionalnym i krajo-
wym. 

Rozmowa ze Stanis∏awem Olasem, 

odpowiedzialnym w zarzàdzie województwa ∏ódzkiego za s∏u˝b´ zdrowia
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Âwi´ta cyklu rocznego w kulturze ludowej
nios∏y ze sobà bogatà symbolik´ i bardzo ró˝no-
rodne znaczenia, w zwiàzku z czym pe∏ni∏y
istotnà rol´ w ˝yciu mieszkaƒców tradycyjnej
wsi. Sens Êwiàt religijnych nie ogranicza∏ si´ do
aspektu teologicznego. Obrz´dy z nimi zwiàza-
ne, jak powszechnie wierzono, mia∏y zapewniç
ludziom zdrowie i dostatek. Mieszkaƒcy wsi,
których ˝ycie z racji wykonywanej przez nich
pracy by∏o mocno zwiàzane z przyrodà, szcze-
gólnà wag´ przyk∏adali do dzia∏aƒ majàcych
utrzymaç prawid∏owy rytm natury, a tym sa-
mym zapewniç urodzaj na polach i zdrowie
zwierz´tom gospodarskim. Krótko mówiàc –

celem Êwi´towania w kulturze dawnej wsi by∏o
zapewnienie kontynuacji ̋ ycia we wszystkich je-
go przejawach. Wspólne sprawowanie obrz´-
dów umacnia∏o wspólnot´ rodzinnà i sàsiedzkà,
mia∏o wi´c tak˝e donios∏e znaczenie spo∏eczne. 

W rocznym cyklu obrz´dowym wiosna by∏a
okresem najbardziej odpowiednim do rytual-
nych dzia∏aƒ podtrzymujàcych ˝ycie, bowiem
po okresie zimowego zastoju nale˝a∏o pomóc
przyrodzie odrodziç si ,́ zapewniç sobie wysokie
plony oraz zdrowie i pomyÊlnoÊç. W tym celu
wykorzystywano Wielkanoc i poprzedzajàcy jà
Wielki Tydzieƒ.

Âwi´ta doroczne nios∏y ze sobà uniwersalny
sens, jednak na poziomie zachowaƒ obrz´do-
wych by∏y oczywiÊcie zró˝nicowane terytorial-
nie. W dalszych rozwa˝aniach ogranicz´ si´ do
pi´ciu Êrodkowopolskich regionów etnograficz-
nych: sieradzkiego, ∏´czyckiego, rawskiego,
opoczyƒskiego i ∏owickiego (obszary wszyst-
kich wymienionych regionów nale˝à dziÊ do
województwa ∏ódzkiego).

W poprzedzajàcà Wielkanoc Niedziel´ Pal-
mowà, zwanà tak˝e Niedzielà Kwietnà, Êwi´co-

no w koÊcio∏ach palmy. By∏y to ga∏àzki wierzby,
przybrane niekiedy asparagusem, wstà˝kami
i bibu∏kowymi lub suszonymi kwiatkami. Kwit-
nàce ga∏àzki wierzby uwa˝ano za nosicielki ˝y-
cia – symbol p∏odnoÊci. Dzi´ki poÊwi´ceniu
w koÊciele zyskiwa∏y dodatkowà moc. Skutecz-
noÊç w zabiegach kreacyjnych zawdzi´cza∏a
palma temu, ˝e, jak mawiano w regionie ∏´czyc-
kim, by∏a pierwszà Êwi´conà na wiosn´ roÊlinà.
Rozpowszechniony by∏ zwyczaj trzykrotnego
uderzania ga∏àzkami m∏odzie˝y i dzieci, co
mia∏o zapewniç im zdrowie i bogactwo. Wie-
rzono, ˝e po∏kni´cie baêki zapobiega choro-
bom gard∏a, a tak˝e goràczce i dreszczom. Pal-

my odgrywa∏y wa˝nà rol´ w hodowli byd∏a.
Podczas pierwszego wypasu okadzano je ba-
ziami, by uniemo˝liwiç czarownicom – kobie-
tom pozostajàcym jakoby w s∏u˝bie diab∏a, za-
bieranie krowom mleka. 

O Êwicie w Wielki Piàtek mieszkaƒcy wsi le-
˝àcych w pobli˝u rzek i strumyków – jednym
s∏owem p∏ynàcych wód – starali si´ wykàpaç
w nich. Kàpiel taka mia∏a pomóc w pozbyciu
si´ chorób skóry oraz zapewniç zdrowie i urod .́ 

W niektórych wsiach w Wielki Piàtek (rza-
dziej w Wielki Czwartek) u˝ywano ko∏atek wy-
konywanych na wzór tych, jakimi pos∏ugiwano
si´ w koÊcio∏ach zamiast dzwonów od Wielkie-
go Czwartku do Wielkiej Soboty. Wed∏ug
przekonaƒ mieszkaƒców wsi, ha∏as ko∏atek
wygania∏ ze wsi wszystkie z∏e duchy. Dzi´ki te-
mu okolica mia∏a byç wolna od nieszcz´Êç –
chorób ludzi i inwentarza, gradobicia, ulew
itp. W regionie wieluƒskim kawalerowie trzy-
krotnie obiegali z ko∏atkami ca∏à wieÊ, dzi´ki
czemu przez najbli˝szy rok mia∏a byç ona spo-
kojna i szcz´Êliwa.

Zaklinaniu lepszego losu s∏u˝y∏ tak˝e podsta-

wowy atrybut Êwiàt wielkanocnych, jajko –
symbol ciàg∏oÊci ̋ ycia. Kobiety barwi∏y jajka na
jeden kolor lub nanosi∏y geometryczny czy ro-
Êlinny wzór za pomocà wosku. SpoÊród Êrodko-
wopolskich pisanek bogactwem wzorów i pre-
cyzjà wykonania wyró˝nia∏y si´ pisanki opo-
czyƒskie. W ten sposób wykonane pisanki by∏y,
obok kie∏basy, chleba, chrzanu i soli, Êwi´cone
w Wielkà Sobot .́ 

W pierwszy dzieƒ Wielkanocy mieszkaƒcy wsi
spo˝ywali Êwi´conk´ w rodzinnym gronie i dzie-
lili si´ jajkiem. Przy tej okazji sk∏adali sobie ˝y-
czenia. Niech rok nom b´dzie urodliwy i zdrowy
– mawiano przy tej okazji w regionie rawskim.
Powszechnie wierzono w sprawczà moc s∏owa,
dlatego ˝yczenia by∏y formà darów, stosowanà
cz´sto w rodzinie i mi´dzy cz∏onkami wspólnoty
sàsiedzkiej. Wielkanoc by∏a dobrà okazjà, by za-
dbaç o plony. W tym dniu gospodarz sam lub
z rodzinà szed∏ na pole i zatyka∏ w zbo˝u krzy˝y-
ki wykonane z ga∏àzek poÊwi´conej palmy.
W Wieluƒskiem kropi∏ je jeszcze Êwieconà wodà
i mówi∏: Wstaƒ ̋ ytko, wstaƒ, Pan Jezus ju˝ zmar-
twychwsta∏. Aby k∏osy nie by∏y puste, przynoszo-
no na pola Êwi´cone jedzenie i spo˝ywano je tam,
a potem rozrzucano wokó∏ skorupki jajek. 

Powszechnie praktykowany w poniedzia∏ek
wielkanocny zwyczaj oblewania si´ wodà mia∏
na prze∏omie XIX i XX w. charakter zalotny. Je-
˝eli jakaÊ panna nie zosta∏a w tym dniu obficie
oblana wodà przez kawalerów, Êwiadczy∏o to, i˝
nie ma powodzenia u p∏ci przeciwnej. Jednak
wczeÊniej rytualne polewanie si´ wodà by∏o
praktykà majàcà zapewniç uprawom odpo-
wiednià iloÊç opadów.

W centralnej Polsce rozpowszechniony by∏
w okresie Wielkanocy zwyczaj chodzenia z ko-
gutem (kurem). M´˝czyêni i ch∏opcy chodzili
po wsi z umieszczonà na specjalnym wózku ku-
k∏à w kszta∏cie ptaka, choç w regionie rawskim
i opoczyƒskim chodzono niekiedy z ˝ywym ko-
gutem. Przed ka˝dà cha∏upà zatrzymywali si ,́
by odÊpiewaç pieÊni, z∏o˝yç ˝yczenia i zebraç
dary. Kogut w tym obrz´dzie symbolizowa∏ si∏´
witalnà. Z czasem zwyczaj ten zyska∏ zalotny
charakter. 

DziÊ ju˝ prawie nieznany pozateologiczny wy-
miar obrz´dów dorocznych w kulturze ludowej
jest wart przypomnienia, poniewa˝ dostarcza
istotnej wiedzy o ˝yciu Êwi´tujàcej spo∏ecznoÊci.
Âwi´towanie odzwierciedla bowiem system war-
toÊci, którym kierowa∏a si´ dana grupa w swoim
post´powaniu na co dzieƒ. Spowodowane wielo-
ma czynnikami zmiany w ˝yciu wsi, jakie przy-
niós∏ ze sobà XX w., sprawi∏y, ˝e dawny kszta∏t
Êwi´towania zdezaktualizowa∏ si .́

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

Jak dawniej na wsiach Wielkanoc Êwi´towano...
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Misteria rodowodem swym si´gajà czasów
staro˝ytnych, kiedy to np. w Egipcie wyst´po-
wa∏ kult Ozyrysa, w kulturze fenickiej – kult
Adonisa, a treÊcià ich by∏o widowiskowe uka-
zanie epizodu z ˝ycia bóstwa, po∏àczone
z procesjà, Êpiewem, grà i taƒcami.

Natomiast w koÊciele katolickim od pierw-
szych wieków chrzeÊcijaƒstwa, poza oficjalnà
liturgià, rozwija∏y si´ dramaty liturgiczne,
zwane misteriami, o tematyce zaczerpni´tej ze
Starego Testamentu, a tak˝e przedstawiajàce
wydarzenia z ˝ycia Êwi´tych i m´czenników.
Widowiska o tej tematyce urzàdzane by∏y
w okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, Wielkie-
go Postu i Wielkiejnocy. 

Misteria na ziemiach polskich pojawi∏y si´
w okresie Êredniowiecza wraz z przyj´ciem
chrzeÊcijaƒstwa. Odgrywa∏y one w Polsce nie-
zwykle wa˝nà rol ,́ zapoznajàc niedawnych
pogan z zasadami wiary chrzeÊcijaƒskiej, wy-
darzeniami z Biblii, historià ˝ycia Chrystusa.
Stopniowo przybiera∏y kszta∏t coraz bogat-
szych scenicznych widowisk, zacz´∏y si´
w nich pojawiaç dekoracje, kostiumy,
a oprócz kap∏anów wyst´powali tak˝e wagan-
ci, ̋ onglerzy, ̋ acy. Z czasem miejscem prezen-
tacji tych widowisk stawa∏y si´ place przyko-
Êcielne, miejskie, rynki, jarmarki. Równie˝
i j´zyk, poczàtkowo wy∏àcznie ∏aciƒski, ust´-
powa∏ miejsca j´zykowi miejscowemu. 

Misteria cieszy∏y si´ tak du˝à popularno-
Êcià, i˝ w celu zapobie˝enia rozprzestrzenia-
niu si´ ich zgubnego wp∏ywu, papie˝ Innocen-
ty III 5 stycznia 1207 r. w liÊcie do arcybisku-
pa gnieênieƒskiego gromi∏ wszelkie urzàdza-

ne w koÊcio∏ach katedralnych misteria.
W 1230 r. papie˝ Grzegorz IX wyda∏ zakaz
oddawania si´ igrzyskom, bezbo˝nym Êpie-
wom, opilstwu i ró˝norakim zabawom. 

Jednak jeszcze w XIII w. klasztory i dwo-
ry biskupie utrzymywa∏y Êpiewaków i lutni-
stów, a pomimo rzucanych klàtw, gróêb eks-
komuniki i egzorcyzmów, w´drowni muzycy
i poeci rozwijali szeroko swà twórczoÊç i po-
pularyzowali tworzone przez innych twórców
pieÊni. 

Najstarszym zabytkiem polskiej pieÊni jest
Bogurodzica, której jednà z cz´Êci  stanowi
pieÊƒ wielkanocna, a z innych dawnych pieÊni,
zwiàzanych np. z obyczajem wielkanocnym,
lecz ju˝ z nieco póêniejszego okresu, zachowa-
∏y si´ dwie: „Chrystus zmartwychwsta∏ jest”
oraz „Przez Twe Êwi´te zmartwychwstanie”. 

Z obyczajem wielkotygodniowym ÊciÊle
zwiàzana jest tak˝e inna forma, noszàca na-
zw´ pasji. Jest to opis m´ki Chrystusa zawar-
ty w Ewangelii, i ta forma teatru religijnego
by∏a niegdyÊ szeroko rozpowszechniona. Opi-
sy tych wydarzeƒ od najdawniejszych lat czy-
tane by∏y w okresie wielkanocnym podczas
mszy, przy czym od wieku XIII w czytaniach
tych brali udzia∏ trzej kap∏ani: g∏os Chrystusa
czytano powoli, pi´knym, g∏´bokim basem,
g∏os ewangelistów – zwyczajnie, g∏osy ludu
i innych osób – wysoko i szybko. Poczàtkowo
te˝ pasje wykonywano chóralnie, pos∏ugujàc
si´ gregoriaƒskà recytacjà liturgicznà.

Czytania te z czasem przerodzi∏y si´ w du-
˝o bogatsze w formie misteria pasyjne. Na te-
renach polskich widowiska takie wystawiane

by∏y w Niedziel´ Palmowà przez klasztory
i plebaƒskie szkó∏ki.

Pasje tworzy∏o wielu kompozytorów, tak˝e
polskich. Zachowane – nale˝à do zabytków
muzycznej kultury polskiej, a sà to m.in. Can-
tionale 1489 r. kanonika krakowskiego Jana
Gos∏awskiego, Lamentacje Jeremiasza (za-
chowa∏ si´ jedynie g∏os tenorowy) Wac∏awa
z Szamotu∏, a tak˝e pasja M´ka Pana Nasze-
go Jezusa Chrystusa, czyli triumf Ewangelii J.
Elsnera z 1838 r.

Pasja by∏a typowà formà religijnej muzyki
XVI i XVII wieku. By∏a  formà popularnà,
i np. w XVII i XVIII w. istnia∏a w ˚ywcu
osobna fundacja na Êpiewanie pasji w koÊcie-
le farnym. W XVIII-wiecznej Polsce nato-
miast, a dotyczy to g∏ównie Êrodowisk klasz-
tornych, cz´sto uprawianà formà by∏o orato-
rium pasyjne, z których jedno – Passio Domi-
ni Nostri Jesu Christe Adama Gàsiorowskie-
go – przechowywane by∏o do ostatniej wojny
w archiwum klasztoru cystersów w Przemàcie
na terenie Wielkopolski. Interesujàce jest, i˝
w pasji, napisanej do tekstu ∏aciƒskiego przez
lwowskiego dominikanina w 1767 r. na so-
pran i bas z towarzyszeniem skrzypiec, wal-
torni oraz organów, dwa ust´py: „P∏aczcie an-
geli” i „CoÊ uczyni∏o, êród∏o niewinnoÊci”,
majà polski tekst.

Za najwybitniejszych twórców pasji  uwa-
˝ani sà Heinrich Schütz – kompozytor muzy-
ki religijnej XVII stulecia oraz Johann Seba-
stian Bach, którego dwie zachowane w ca∏o-
Êci pasje: Pasja wed∏ug Êw. Jana oraz Pasja
wed∏ug Êw. Mateusza uznawane sà za szczy-
towe „pasyjne” osiàgni´cia kompozytorskie
XVIII wieku. Prawykonanie pierwszej odby-
∏o si´ w koÊciele Êw. Tomasza w Lipsku
w Wielki Piàtek 1723 r., natomiast wykona-
nie Pasji wed∏ug Êw. Mateusza w 100 lat póê-
niej po jej prawykonaniu – 11 marca 1829 r.
w operze berliƒskiej pod dyrekcjà Feliksa
Mendelssohna zapoczàtkowa∏o renesans mu-
zyki lipskiego mistrza.

Pasja jest gatunkiem, po który do dziÊ si´-
gajà kompozytorzy, np. w 1965 r. Krzysztof
Penderecki napisa∏ Pasj´ wg Êw. ¸ukasza, za-
liczanà do wa˝nych kompozycji tego gatun-
ku. Równie˝ i tradycja widowisk  wielkopost-
nych jest wcià˝ w Polsce w wielu oÊrodkach
kultu religijnego utrzymywana, a do najwi´k-
szych, i jednoczeÊnie niezwykle widowisko-
wych, zaliczane sà wielkopostne misteria
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Marek Chudobiƒski

Od Bogurodzicy do Pendereckiego

MISTERIA I PASJE
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zdrowias∏u˝ba

Radni Sejmiku Województwa ¸ódzkiego wyra˝ajà stanowczy protest przeciwko dokonywaniu zaj´ç komorniczych wynagrodzeƒ pracowników jedno-
stek s∏u˝by zdrowia. Nowelizacja przepisów ustawy – kodeks post´powania cywilnego w zakresie art. 890 stworzy∏a mo˝liwoÊç niekontrolowanej likwida-
cji placówek s∏u˝by zdrowia. Przed pracownikami pojawi∏o si´ widmo bezrobocia, a organom za∏o˝ycielskim grozi zapaÊç finansów publicznych zwiàzana
z koniecznoÊcià pokrycia d∏ugów likwidowanych placówek. Ju˝ poprzednie dzia∏ania komorników przeprowadzane na podstawie wczeÊniejszych przepisów
budzi∏y wiele sprzeciwów i kontrowersji. 

W wystàpieniu Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego z 28 maja 2004 roku skierowanym do Parlamentarzystów Ziemi ¸ódzkiej postulowano zawieszenie
egzekucji komorniczych. Tymczasem, jak pokaza∏a ostatnia zmiana przepisów, dzia∏ania legislacyjne skierowane zosta∏y w stron´ przeciwnà. Rozumiejàc
potrzeb´ ochrony prawnej wierzycieli szpitali, nie mo˝emy jednak zapominaç, ˝e sektor us∏ug medycznych decyduje o naszym zdrowiu i ˝yciu i nie mo˝na
porównywaç go z innymi sektorami gospodarki. Sytuacja ta powoduje dla mieszkaƒców naszego regionu realne zagro˝enie bezpieczeƒstwa zdrowotnego.
Kraƒcowo wyczerpani eksperymentami przeprowadzanymi na systemie ochrony zdrowia zarówno pacjenci korzystajàcy z opieki zdrowotnej, jak i pracow-
nicy s∏u˝by zdrowia pobierajàcy za swojà prac´ g∏odowe pensje, oczekujà wreszcie rozwiàzania problemów s∏u˝by zdrowia i ochrony swoich konstytucyj-
nych praw.

Radni Sejmiku Województwa ¸ódzkiego wnoszà o pilne wprowadzenie nowelizacji kodeksu post´powania cywilnego, zmierzajàcej do zawieszenia egze-
kucji komorniczej w placówkach ochrony zdrowia. Radni Sejmiku Województwa ¸ódzkiego domagajà si´ tak˝e szybkiego rozpocz´cia prac legislacyjnych
zmierzajàcych do uruchomienia Êrodków z rezerwy bud˝etu paƒstwa, przeznaczonych na sp∏at´ zobowiàzaƒ powsta∏ych z tytu∏u wyp∏at wynikajàcych z re-
alizacji tak zwanej ustawy „203”.

Stanowisko niniejsze zostaje przekazane prezesowi Rady Ministrów, ministrowi zdrowia, marsza∏kowi Sejmu RP, marsza∏kowi Senatu RP 
i parlamentarzystom ziemi ∏ódzkiej.

Stanowisko Sejmiku Województwa ¸ódzkiego 
z 22 lutego 2005 roku

w sprawie zaj´ç komorniczych w placówkach s∏u˝by zdrowia

Stanowisko Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego 
z 11 marca 2005 roku 

w sprawie zaj´cia rachunków bankowych Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Zgierzu

W zwiàzku z zaj´ciem przez komornika wszystkich rachunków bankowych Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Zgierzu Zarzàd Województwa ¸ódzkiego
wyra˝a stanowczy protest przeciwko takim dzia∏aniom. Decyzja komornika mo˝e doprowadziç do
bezpoÊredniego zagro˝enia zdrowia i ˝ycia pacjentów szpitala, mieszkaƒców powiatu zgierskiego, jak
i aglomeracji ∏ódzkiej. W efekcie dzia∏aƒ egzekucyjnych szpital liczàcy 787 ∏ó˝ek, w którym aktual-
nie hospitalizowanych jest 750 pacjentów, pozosta∏ praktycznie bez mo˝liwoÊci dalszego funkcjonowa-
nia. Zapas leków w jednostce wystarczy jedynie na 3 dni terapii. W Êwietle obecnie obowiàzujàcych
przepisów istnieje jedynie mo˝liwoÊç, po decyzji sàdu, zwolnienia z egzekucji wyp∏at dla pracowników
na poziomie minimalnego wynagrodzenia za prac ,́ okreÊlonego na podstawie odr´bnych przepisów,
przez 3 miesiàce (szpital zatrudnia 897 osób).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Zgierzu jest jednym z naj-
wi´kszych szpitali w regionie ∏ódzkim, posiadajàcym mi´dzy innymi takie oddzia∏y, jak: neurochirur-
gia, ortopedia i traumatologia, okulistyka, laryngologia, neurologia, chirurgia szcz´kowo-twarzowa,
oÊrodek leczenia izotopami oraz szpitalny oddzia∏ ratunkowy. JednoczeÊnie placówka ta udziela
Êwiadczeƒ zdrowotnych mieszkaƒcom jednego z najwi´kszych powiatów województwa ∏ódzkiego, ja-
kim jest powiat zgierski, liczàcy 160 tysi´cy mieszkaƒców.

Ze wzgl´du na zaistnia∏à sytuacj´ Zarzàd Województwa ¸ódzkiego i kierownictwo szpitala rozpo-
cz´∏y dzia∏ania zmierzajàce do wy∏àczenia placówki z udzielania Êwiadczeƒ medycznych w zakresie
lecznictwa zamkni´tego. Wstrzymano wszelkie przyj´cia planowe do placówki. W chwili obecnej szpi-
tal przyjmuje wy∏àcznie pacjentów w stanach bezpoÊredniego zagro˝enia zdrowia i ˝ycia, natomiast
pozosta∏e osoby przewo˝one sà do okolicznych jednostek. Dy˝ury medyczne dla aglomeracji ∏ódzkiej,
które mia∏ pe∏niç szpital w Zgierzu, zosta∏y rozdzielone pomi´dzy inne szpitale Êwiadczàce us∏ugi
w tym zakresie. Zaistnia∏a sytuacja nale˝y do najbardziej dramatycznych spoÊród tych, jakie do tej
pory mia∏y miejsce na terenie naszego kraju. JeÊli okolicznoÊci nie ulegnà poprawie, zarówno Zarzàd
Województwa ¸ódzkiego, jak i kierownictwo szpitala, b´dà musia∏y podjàç niezwykle trudnà decyzj´
o stopniowej ewakuacji pacjentów. Przygotowano list´ osób, których stan zdrowia umo˝liwia, majàc
na uwadze okolicznoÊci, wypisanie ze szpitala oraz wykaz pacjentów, w przypadku których niezb´d-
na jest dalsza hospitalizacja.

Zarzàd Województwa ¸ódzkiego poinformowa∏ inne organy za∏o˝ycielskie okolicznych placówek
s∏u˝by zdrowia o zaistnia∏ej sytuacji.

O dramatycznej sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk∏odowskiej-Cu-
rie w Zgierzu Zarzàd Województwa niezw∏ocznie poinformowa∏ Ministra Zdrowia, Ministra Sprawie-
dliwoÊci oraz Wojewod´ ¸ódzkiego.

Zarzàd Województwa ¸ódzkiego

11 marca w siedzibie Urz´du Marsza∏-
kowskiego w ¸odzi odby∏a si´ konferen-
cja prasowa, na której przekazano stano-
wisko Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego
w sprawie zaj´cia rachunków bankowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. M. Sk∏odowskiej-Curie w Zgierzu.
W konferencji uczestniczyli marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk, cz∏onek Zarzàdu
Województwa ¸ódzkiego Stanis∏aw Olas,
Jerzy Mijalski, dyrektor zgierskiej placów-
ki oraz W∏odzimierz Stelmach, dyrektor
∏ódzkiego oddzia∏u NFZ.
Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk poinfor-
mowa∏ o z∏o˝eniu do Prokuratury Rejo-
nowej w Zgierzu „doniesienia o podej-
rzeniu pope∏nienia przest´pstwa przez
komornika dzia∏ajàcego przy Sàdzie Rejo-
nowym w Zgierzu, którego czynnoÊci
majà bardzo negatywny, znaczàcy wp∏yw
na dalszà dzia∏alnoÊç szpitala”. Doniesie-
nie zosta∏o wniesione na podstawie art.
304 kpk.

!
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wywiad miesiàca

Jak ocenia pan dost´pnoÊç us∏ug medycz-
nych w waszym powiecie i w naszym woje-
wództwie?

Dost´pnoÊç us∏ug medycznych w naszym
województwie jest taka jak ich finansowa-
nie. Nie mo˝e byç inaczej, poniewa˝ w
wyniku podzia∏u przez zarzàd Narodowego
Funduszu Zdrowia w Warszawie ogólnej
puli Êwiadczeƒ przeznaczonych na finanso-
wanie opieki zdrowotnej, województwo
∏ódzkie otrzyma∏o du˝o mniej Êrodków w
porównaniu z innymi województwami. I
tak, na jednego ubezpieczonego w woje-
wództwie ∏ódzkim przypada 789,59 z∏,
natomiast w województwie mazowieckim
978,99 z∏, Êlàskim 883,86, zaÊ w ma∏opol-
skim 827,02 z∏. Konsekwencjà tego podzia-
∏u jest znacznie ni˝szy poziom maksymal-
nych cen Êwiadczeƒ zdrowotnych zawartych
kontraktów z zak∏adami opieki zdrowotnej.
W odpowiedzi na wystàpienie Konwentu
Powiatów Województwa ¸ódzkiego w spra-
wie dyskryminacji naszego województwa
przy podziale Êrodków finansowych na
ochron´ zdrowia, minister obiecuje w planie
finansowym na 2006 rok podzia∏ tych Êrod-
ków wed∏ug nowych zasad, po uprzednich
konsultacjach spo∏ecznych.

Czy ma∏e nak∏ady na s∏u˝b´ zdrowia w
¸ódzkiem majà – pana zdaniem – wyraêne
skutki spo∏eczne?

Ró˝nice w finansowaniu pomi´dzy woje-
wództwem ∏ódzkim a innymi regionami
kraju wp∏ywajà zdecydowanie negatywnie
na funkcjonowanie zak∏adów opieki zdro-
wotnej w ¸ódzkiem. Regiony o wy˝szym
poziomie finansowania, majàce lepiej wypo-
sa˝one placówki, uzyskujà maksymalne
ceny za Êwiadczenia zdrowotne w porówna-
niu z palcówkami, którym narzucono gorsze
warunki kontraktowania oraz limity na
Êwiadczenia. Konsekwencjà rozwarstwienia
opieki zdrowotnej sà bardziej widoczne ró˝-
nice w dost´pie obywateli do niezb´dnej
pomocy medycznej w zale˝noÊci od miejsca
zamieszkania. Do poradni specjalistycznych
na bezp∏atne wizyty ustawiajà si´ tasiemco-
we kolejki od trzeciej rano. Dotyczy to w
szczególnoÊci poradni okulistycznych, zdro-
wia psychicznego, rehabilitacji, laryngolo-
gicznych, endokrynologicznych oraz porad-
ni „K”. Koszty us∏ug medycznych przerasta-
jà mo˝liwoÊci ich pokrycia, tymczasem
potrzeby zdrowotne stale rosnà i b´dà ros∏y,
poniewa˝ spo∏eczeƒstwo si´ starzeje i b´dzie
ich potrzebowaç coraz wi´cej. Taka sytuacja

powoduje, ˝e mieszkaƒcy naszego woje-
wództwa zapadajà cz´Êciej ni˝ gdzie indziej
na ró˝ne choroby, bo niewyleczenie jednej
dolegliwoÊci skutkuje drugà, ci´˝szà. A efekt
koƒcowy to najni˝sza Êrednia ˝ycia w kraju,
najwi´cej rencistów. W ten sposób kó∏eczko
zamyka si´ w „zakl´ty kràg niemocy”.

Na czym polega konflikt zwiàzany z nie-
przyj´tà przez Sejm ustawà zdrowotnà?

Fundamentalnym faktem, który przyczy-
ni∏ si´ do zad∏u˝enia s∏u˝by zdrowia w ca∏ym
kraju jest uchwalenie tzw. ustawy 203, za
realizacj´ której odpowiedzialnoÊç w ca∏oÊci
ponoszà rzàd i Sejm. Teraz próbuje si´ zmu-
szaç samorzàdy i dyrektorów szpitali, by
brali odpowiedzialnoÊç  za nieswoje winy. W
proponowanej przez ministra Balickiego
nowej ustawie zdrowotnej, na szcz´Êcie
odrzuconej przez parlament, zmusza si´
dyrektorów SPZOZ, a tym samym pracow-
ników, do zrzekania si´ czegoÊ, co w maje-
stacie prawa w pe∏ni im si´ nale˝y (z ustawy
203). Spo∏eczeƒstwo winno mieç Êwiado-
moÊç, ˝e na dziÊ pracownicy szpitali je
utrzymujà. Zaj´cia komornicze kont szpitali
to nic innego jak samounicestwienie pol-
skiego spo∏eczeƒstwa. Komornik, wierzy-
ciel, pose∏ – ka˝dy z nas b´dzie kiedyÊ
potrzebowa∏ pomocy medycznej, a co
b´dzie, jeÊli za pomocà uchwa∏ sejmowych
sami zniszczymy naszà s∏u˝b´ zdrowia?

Jakie dzia∏ania powinny w najbli˝szym
czasie podjàç samorzàdy w naszym regionie,
w tym samorzàd województwa, aby poprawiç
sytuacj´ w s∏u˝bie zdrowia?

S∏u˝ba zdrowia w województwie ∏ódz-
kim dzi´ki tzw. przekszta∏ceniom i refor-
mom przyj´tym w kraju przez Sejm, rzàd i
Ministerstwo Zdrowia znalaz∏a si´ na kra-
w´dzi bankructwa. Województwo ∏ódzkie
by∏o i jest w szczególnej sytuacji niedofi-
nansowania s∏u˝by zdrowia, pomimo ˝e w
czasie tych zmian premierami byli i sà
∏odzianie, a wa˝ne resortowe funkcje pe∏nià
nasi krajanie. Trudno w takiej sytuacji
mówiç o tworzeniu lobbingu, ale mimo to
podejmowane sà przez nas ró˝ne inicjaty-
wy od „uzgodnieƒ wieluƒskich” do ostat-
niego „Raportu o stanie s∏u˝by zdrowia” i
spotkaƒ z parlamentarzystami, którzy – o
dziwo – s∏abo si´ orientujà w sytuacji nawet
s∏awetnych 203 i 110.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Reforma od trzeciej nad ranem
Rozmowa z Mieczys∏awem ¸uczakiem, starostà wieluƒskim, przewodniczàcym 

Konwentu Powiatów Województwa ¸ódzkiego
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prezentacje

i´dzy ¸odzià a Warszawà / Po Kolusz-
kach a przed Rawà / WÊród pagórków

i dolinek / Le˝y gmina ˚elechlinek... – recytuje
wójt s∏owa rymowanki miejscowego poety,
traktowanej jako hymn gminy...

RzeczywiÊcie, jest to jedna z nielicznych 
w kraju jednostek administracji samorzàdowej
szczebla podstawowego, majàca swà oficjalnie
uznawanà przyÊpiewk .́

Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej
Bo˝ena Wenecka, wskazujàc na mapie kraju
po∏o˝enie ˚elechlinka, zwraca uwag´ na nie-
zwyk∏à urod´ okolicy i bezpiecznà odleg∏oÊç od
trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice, 
a tak˝e od drogi krajowej Rawa Maz. – ¸ódê.
Przy okazji podkreÊla brak oÊrodków wielko-
przemys∏owych... 

Wszystko to sprawia, ˝e w sezonie letnim
wzrasta gwa∏townie liczba ludzi poszukujàcych
tu odpr´˝enia i pe∏nego wypoczynku.

Tereny le˝àce przy pó∏nocno-wschodnich
granicach gminy sà rezerwatami przyrody 
z bogatà, nieska˝onà florà. W krystalicznie czy-
stej wodzie rzek, strumyków i zbiorników reten-
cyjnych – na miar´ jezior mazurskich – bytujà
wydry i rodziny bobrów, a wÊród gatunków wpi-
sanych do Czerwonej Ksi´gi jest tak˝e ornitolo-
giczna rzadkoÊç – czarne bociany. W lasach
mo˝na si´ natknàç na wysokie kopce mrówek
u˝yêniajàcych pod∏o˝e.

W gminie znajduje si´ 12 zarejestrowanych
gniazd bocianów bia∏ych oraz liczne fermy stru-
sie. W ˚elechlinie, Bukowcu, ¸ochowie, Narop-
nej sà pasieki. Na sàsiadujàcych ze sobà rozle-

g∏ych terenach dwóch kó∏ ∏owieckich mo˝na
spotkaç sarny, dziki, lisy, zajàce, przepiórki 
i kuropatwy.

Czerstwy staruszek, spotkany na przystanku
PKS mówi, ˝e wysyp grzybów czasem przekra-
cza ludzkie poj´cie.

Wskazujàc najbli˝sze perspektywy rozwoju,
wójt gminy Bogdan Kaczmarek zwraca uwag´
m.in. na ekologiczne priorytety, które ju˝ dziÊ
zaczynajà mieç wyraêny wp∏yw na zmian´
dotychczasowego oblicza okolicy. Kosztem rol-
nictwa – wi´dnàcego na lekkich, piaszczystych
glebach, rodzi si´ urokliwa oaza rekreacji. Âred-
nie pokolenie, ˝yjàce w miastach, zaczyna wra-
caç na ojcowizn´ i zdecydowanie odcina si´ od
wszelkich tradycji rodzinnych, zwiàzanych 
z uprawà roli. Ho∏duje zupe∏nie innym posta-
wom ˝yciowym, tworzàc baz´ hotelowà dla
amatorów sobotnio-niedzielnego wypoczynku,
oÊrodki jazdy konnej, albo fachowo zorganizo-
wane gospodarstwa ekologiczne. 

Fundamentem najÊwie˝szych zmian realizo-
wanych w gminie, jest – wed∏ug wójta – d∏ugo-
falowy program ochrony Êrodowiska i gospo-
darki odpadami, rozpoczynajàcy si´ od eduka-
cji w Zespole Szkó∏ w ˚elechlinku. Chodzi
bowiem o to, ˝eby wykszta∏ciç wÊród m∏odzie-
˝y poczucie wra˝liwoÊci na pi´kno przyrody i
czystoÊç otoczenia. Natomiast do ogó∏u miesz-
kaƒców – doros∏ych oraz dzieci – adresowana
jest akcja selektywnej zbiórki odpadów i walka
z dzikimi wysypiskami Êmieci. Kompleksowo
opracowany program, obejmujàcy to zagadnie-
nie, jest oparty na zrównowa˝onym rozwoju

Êrodowiska. Dlatego te˝ sprostanie normom,
które nak∏ada Unia Europejska – wymaga od
administracji gminnej m.in. zmodernizowania
miejscowego uj´cia wody pitnej. 

Wed∏ug ustaleƒ, zadanie to b´dzie w trzech
czwartych sfinansowane ze Êrodków ZPORR –
a ca∏kowity koszt inwestycji szacowany jest na 
1 mln z∏. Ponadto rozpocz´te zosta∏y starania 
o pozyskanie Êrodków na budow´ gminnego
domu kultury, a kolejnym przedsi´wzi´ciem
jest u∏o˝enie dróg dojazdowych na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych w ˚elechlinku oraz budo-
wa drogi Naropna – Nowe Byliny. W∏aÊnie 
w Naropnej planowane jest wykonanie – kolej-
nego w gminie – zbiornika retencyjnego, prze-
znaczonego tak˝e do rekreacji.

Warto przy okazji podkreÊliç, ˝e w ubieg∏ym
roku gmina ˚elechlinek znalaz∏a si´ wÊród
grupy 100 najbardziej gospodarnych gmin 
w Polsce oraz uhonorowana zosta∏a dyplomem
„Z∏otej setki samorzàdów” przyznawanym
przez Centrum Badaƒ Regionalnych i dziennik
„Rzeczpospolita”. 

Wysoka lokata w rankingu krajowym
wywindowa∏a ˚elechlinek na IV miejsce w woj.
∏ódzkim, a zestawienie inwestycji majàtkowych
na rzecz ogó∏u mieszkaƒców uplasowa∏o t´
gmin´ na II miejscu w skali województwa, 
a w ogólnej klasyfikacji wydatków na inwestycje
– da∏o III miejsce. 

Rezultaty te Êwiadczà dobitnie, ˝e miejscowi
radni nie wykorzystujà przyznawanych Êrodków
jedynie na realizacj´ swoich jednostkowych
pomys∏ów, lecz zgodnym wysi∏kiem finansujà
równomierny rozwój ca∏ej gminy. 

Zanim min´∏a po∏owa bie˝àcej kadencji
samorzàdu, zakoƒczone zosta∏o uk∏adanie sieci
wodociàgowej, a tak˝e realizacja I etapu kanali-
zacji. Do u˝ytku przekazano oczyszczalni´ oraz
pierwszy odcinek kolektora Êciekowego w ˚ele-
chlinku. Wybudowano drogi we wsiach: Buko-
wiec, Gutkowice, Czerwona, Kopiec i Choci-
szew oraz (przy wspó∏udziale Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych) – uszlachetniono odcinki
dojazdów do pól w miejscowoÊciach: Kopiec –
Gutkowice, Radwanka – Wolica.

Wprawdzie zadania te zosta∏y zaplanowane
na ca∏à kadencj ,́ ale zrealizowane zosta∏y ju˝
na pó∏metku, dzi´ki finansowemu wsparciu
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi, Êrodków
ZPORR, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi oraz
programu SAPARD. 

Prawda jest bowiem taka, ˝e ma∏a gmina
˚elechlinek – skupiajàca 39 wiosek i rozcià-
gni´ta na niespe∏na 100 km kw. – gdzie ˝yje nie-
wiele ponad 3,5 tys. mieszkaƒców – nie by∏aby
w stanie zrealizowaç tych zadaƒ tylko z w∏a-
snych Êrodków.

Jerzy Gal´ba
fot.: Bo˝ena Wenecka 

Gmina ˚elechlinek
Dla nowych odkrywców

M

Zbiornik retencyjny w gminie ˚elechlinek



Sesja mia∏a spokojny przebieg. W obradach
uczestniczy∏ przewodniczàcy Rady Miejskiej ¸o-
dzi Sylwester Paw∏owski.

Radni przyj´li plan pracy sejmiku do koƒca ro-
ku, podj´li uchwa∏y w sprawie utworzenia paƒ-
stwowych szkó∏ wy˝szych w Skierniewicach
i w Piotrkowie.

Z informacji przekazanych podczas sesji na te-
mat Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
¸ódzkiego – RIS LORIS powstaje smutna konsta-
tacja. Z danych przygotowanych przez grup´
naukowców U¸ pod kierunkiem prof. Bogdana
Piaseckiego wynika, ˝e potencja∏ naukowy, jakim
dysponuje region i sama ¸ódê nie jest do koƒca
dobrze wykorzystany. Prace naukowców koƒczà
si´ na ogó∏ na badaniach podstawowych, które nie
majà zastosowania w praktyce, brakuje korelacji
pomi´dzy naukowcami i przedsi´biorcami. 

Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej przedstawi∏a bilans po-
trzeb pomocy spo∏ecznej województwa ∏ódzkiego,
przygotowany na podstawie informacji przed∏o˝o-
nych przez 170 gmin i 23 powiaty. Potrzeby te si´-
gajà kwoty 552 mln z∏. 

Najwi´cej emocji wzbudzi∏y problemy funkcjo-
nowania Regionalnego Biura Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli. Dyrektor biura Mariusz Miel-
czarek przekaza∏ radnym informacj´ o dzia∏alnoÊci
biura, które co prawda otwarte zosta∏o w czerwcu
ub.r., jednak po ró˝nych zawirowaniach personal-
nych zacz´∏o prac´ w grudniu. Biuro w Brukseli
jest jednym z 15 regionalnych biur polskich. Przed-
∏o˝onà bogatà informacjà dyrektor Mielczarek

wyraênie zaskoczy∏ radnych. Ton dyskusji zmieni∏
si .́ Wobec planów, zwiàzanych z szerokà promo-
cjà województwa, z aprobatà przyj´to sugesti´
o zatrudnieniu tam jeszcze jednej osoby. Owocem
tego mo˝e byç rozwój kontaktów mi´dzynarodo-
wych i Êmielsze pozyskiwanie inwestorów.

Dyrektor Wojewódzkiego Urz´du Pracy Miro-
s∏aw Kwiatkowski przed-
stawi∏ radnym regionalny
plan dzia∏aƒ na rzecz za-
trudnienia w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu
Spo∏ecznego. Przyj´to
dwa priorytety: dzia∏ania
na rzecz zatrudniania ab-
solwentów szkó∏ Êrednich
i wy˝szych oraz zatrud-
nienia d∏ugotrwale bez-
robotnych. Jest to trudny
spo∏ecznie problem, gdy˝
118 tys. bezrobotnych nie
ma ju˝ prawa do zasi∏ku,
a w masie bezrobotnych
jest a˝ 140 000 osób bez
wykszta∏cenia. W celu
doprowadzenia naszych instytucji do konkuren-
cyjnoÊci z krajami „starej Europy” zachodzi ko-
niecznoÊç zorganizowania 100 000 nowych miejsc
pracy, a zatem i kszta∏cenia.

Przyj´to uchwa∏´ o przekszta∏ceniu medycz-
nych studiów zawodowych w szko∏y policealne sa-
morzàdu województwa ∏ódzkiego. Radni jedno-
g∏oÊnie podj´li uchwa∏ ,́ dotyczàcà przekazania

Êrodków na stypendia w ramach programu
ZPORR – wyrównywanie szans edukacyjnych.
Przyj´to uchwa∏ ,́ w której Urzàd Marsza∏kowski
zaskar˝a RIO za uniemo˝liwienie dokonania po-
r´czeƒ trzem szpitalom b´dàcym w gestii samo-
rzàdu wojewódzkiego. 

Radna Dorota Biskupska-Neidowska (obecnie
cz∏onek zarzàdu województwa) zrezygnowa∏a
z funkcji przewodniczàcej Komisji Nauki, Kultu-
ry i Sportu, a Jaros∏aw Berger (prezes WFOÂiGW
w ¸odzi ) zrezygnowa∏ z funkcji przewodniczàce-

go Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publiczne-
go. Funkcj´ przewodniczàcego Komisji Rewizyj-
nej radni jednog∏oÊnie powierzyli W∏odzimierzowi
Fisiakowi.

Radni przyj´li stanowisko, przygotowane
przez Komisj´ Zdrowia, w którym wyra˝ajà dez-
aprobat´ wobec zaj´ç komorniczych w placów-
kach s∏u˝by zdrowia.
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XXXVIII sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Pomi´dzy ¸odzià a Brukselà

Zwo∏ana przez przewodniczàcego Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego Jana Darnowskiego
dodatkowa sesja sejmiku mia∏a mieç zdecydowa-
nie inny przebieg. Chodzi∏o g∏ównie o dwie kwe-
stie: ostateczne rozstanie si´ z radnym Andrze-
jem Urbaniakiem oraz przyj´cie uchwa∏ bud˝e-
towych.

Tymczasem, znacznie wczeÊniej ni˝ radni,
w kuluarach zebra∏o si´ kilkudziesi´ciu pracow-
ników szpitala w Zgierzu. W imieniu kilku-
setosobowej za∏ogi Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Zgierzu, wystàpi∏ przewodniczàcy
NSZZ SolidarnoÊç Janusz Szmurlik (technik
elektroradiolog). Zagro˝ona zosta∏a statutowa
dzia∏alnoÊç szpitala, komornik zajà∏ pieniàdze,
przeznaczone na funkcjonowanie placówki. Do
zenitu dosz∏o zdenerwowanie za∏ogi po tym, jak
dowiedzia∏a si ,́ ˝e d∏ugi szpitala zosta∏y nast´p-
nie sprzedane... Janusz Szmurlik podkreÊli∏, ˝e
skierowane przez marsza∏ka zg∏oszenie do pro-
kuratury na komornika w ˝adnym stopniu nie

poprawi sytuacji szpita-
la. Pracownicy oczekujà
radykalnych dzia∏aƒ ze
strony samorzàdu woje-
wództwa, któremu pod-
lega placówka.

Dyrektor Departa-
mentu Polityki Zdro-
wotnej w Urz´dzie Mar-
sza∏kowskim W∏odzi-
mierz Podhalicz próbo-
wa∏ t∏umaczyç post´po-
wanie komornika, który
dzia∏a w imieniu sàdu,
Leszek Konieczny wyra-
zi∏ ubolewanie, ̋ e szpita-
le zosta∏y w∏àczone
w ten sam mechanizm co wszystkie spó∏ki prawa
handlowego i rynek decyduje o ich losie.

Kolejni dyskutanci, nie przebierajàc w s∏owach,
krytykowali system i domagali si´ natychmiasto-

wych zmian legislacyjnych. Radny i wicemarsza∏ek
województwa Zbigniew ¸uczak nazwa∏ stytucacj´
w jakiej znajdujà si´ szpitale, jawnym bezprawiem.
Radny Micha∏ Król obwinia∏ nadzór samorzàdu 

Niespodziewany przebieg XXXIX sesji

Janusz Szmurlik, przewodniczàcy NSZZ SolidarnoÊç w szpitalu w Zgierzu
przekonywa∏ radnych, ˝e bez szybkiej pomocy placówce grozi upad∏oÊç,
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O ˝ywnoÊci bez udzia∏u...
... produktów modyfikowanych genetycznie –

na ten temat dyskutowano w Komisji Rolnictwa
i Ochrony Ârodowiska. Przewodniczàca Jolanta
Mitka zaprosi∏a do udzia∏u w obradach eksper-
tów zajmujàcych si´ medycynà, hodowlà roÊlin,
biotechnologià oraz ekologów. Zanim jednak
rozpocz´to dyskusj´ merytorycznà, g∏osowano
na temat zmiany przedstawiciela komisji w ra-
dzie WFOÂiGW. Miejsce Jolanty Mitki w ra-

dzie funduszu zajmie Mieczys∏aw Teodorczyk.
W Polsce g∏oÊno przeciwko modyfikowanej

˝ywnoÊci wypowiedzieli si´ najpierw cz∏onkowie
Mi´dzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej
Wsi, z siedzibà w Stryszowie. Wydarzenia mia∏y
miejsce w czerwcu 2004, zanim jeszcze Komisja
Europejska umieÊci∏a 17 odmian genetycznie
zmodyfikowanej kukurydzy w katalogu wspól-
notowym nasion. Otworzy∏o to drog´ do upra-
wy roÊlin genetycznie modyfikowanych w ca∏ej
Europie. W województwach lubelskim, ma∏o-
polskim i Êlàskim wprowadzono strefy wolne od
uprawy roÊlin GM. Radni sejmiku, cz∏onkowie
Samoobrony, chcà wprowadziç takà stref´
w województwie ∏ódzkim. W wielu paƒstwach
Europy wprowadzono takie strefy na wi´kszoÊci
obszarów (Austria, Grecja, W∏ochy, Francja).
Hiszpanie zrezygnowali z uprawy kukurydzy ge-
netycznie modyfikowanej w zwiàzku z wywo∏a-
nymi przez jednà z odmian kukurydzy wzmo˝o-
nymi przypadkami zachorowania na raka.

Nie wszyscy konsumenci wiedzà, ˝e 60 proc.
przetworzonych produktów ˝ywnoÊciowych za-
wiera soj ,́ ale nie wszyscy producenci stosujà

w przetwórstwie soj´ GM. Istnieje bezwzgl´dny
wymóg czytelnego oznakowania.

Bardzo ró˝ne sà zdania na temat wp∏ywu ro-
Êlin GM na organizm cz∏owieka. Prof. Aleksan-
der Chmiel z Uniwersytetu Medycznego w ¸o-
dzi jest rzecznikiem ekologii i zdrowej ˝ywnoÊci.
Mieszka na wsi, w „przyjaêni” z naturà, ale
twierdzi, ˝e nie ˝yjemy na ksi´˝ycu i wczeÊniej
czy póêniej ka˝dy wynalazek znajdzie si´ na
rynku. Chodzi o to, aby wszystko poddane by∏o
rzetelnej kontroli. Dlatego powinno si´ znacznie

wi´cej wiedzieç i mówiç. RoÊliny GM nie sà jed-
nolite. PowinniÊmy wiedzieç, które szkodzà,
a które sà oboj´tne dla ludzkiego organizmu.
Genetyczna modyfikacja roÊlin jest rodzajem
ingerencji w natur ,́  a zatem, liczàc si´ z konse-
kwencjami, powinno si´ ju˝ dziÊ myÊleç o wy-
produkowaniu substancji, zmniejszajàcych za-
gro˝enia. Tymczasem cz´Êciej mówi si´ o zale-
tach roÊlin modyfikowanych, ˝e sà one urodziw-
sze, bardziej odporne na choroby... Nie mówi
si ,́ jak z∏udne sà takie informacje.

Prof. Jan Narkiewicz-Jodko z Instytutu Wa-
rzywnictwa w Skierniewicach jest zdecydowa-
nym przeciwnikiem ingerencji w geny ˝ywych
organizmów. Przytoczy∏ wyniki badaƒ Êwiad-
czàce, i˝ transgeny mogà reaktywowaç uÊpione
wirusy i bakterie. RoÊliny GM nie powodujà –
zdaniem prof. Jana Narkiewicza-Jodki zmniej-
szenia zu˝ycia Êrodków chemicznych i nawozów,
ale stopniowo zmniejszajà plony. Z kolei prof.
Andrzej Kanonowicz z Uniwersytetu ¸ódzkie-
go broni∏ naukowych doÊwiadczeƒ, ale jedno-
czeÊnie nie ukrywa∏, ̋ e wiedza na temat GM jest
wÊród konsumentów nik∏a.

Komisje obradowa∏y
Wszystkie komisje opiniowa∏y przede wszystkim projekty uchwa∏. Wnikliwie anali-
zowano zawarte w nich treÊci, przygotowane przez poszczególne departamenty
Urz´du Marsza∏kowskiego. W posiedzeniach uczestniczyli dyrektorzy departamen-
tów, ale równie˝ zaproszeni goÊcie.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska.

o brak synchronizacji w dzia∏aniach. Jacek Popec-
ki pyta∏ o reakcj´ rady spo∏ecznej, dzia∏ajàcej przy
szpitalu, dlaczego radni z komisji zdrowia nie re-
agowali na to, co dzieje si´ w Zgierzu? Jadwiga Be-
da domaga∏a si´ ujawnienia tych instytucji, które
skupujà d∏ugi szpitali w województwie. W imieniu
Samoobrony poparcie dla za∏ogi wyrazi∏a prze-
wodniczàca klubu Jolanta Mitka. 

Z ogromnym aplauzem obecni na sali pracow-
nicy szpitala w Zgierzu przyj´li wystàpienie dy-
rektora Jerzego Mijalskiego, który przyjecha∏
w trakcie trwania sesji i oÊwiadczy∏, ˝e, wbrew we-
zwaniom i sugestiom organu nadzoru, szpital nie
przewiduje ograniczenia dzia∏alnoÊci ani zwol-
nieƒ ludzi. 

Kolejnym punktem obrad by∏ projekt uchwa∏y
o wygaÊni´ciu mandatu radnego Andrzeja Urba-
niaka, na którym cià˝y prawomocny wyrok sàdu,
co radny zatai∏ przed organami samorzàdu woje-
wódzkiego. Zdecydowana wi´kszoÊç radnych
przychyli∏a si´ do przedstawionej uchwa∏y.
Wstrzyma∏o si´ od g∏osu tylko dwóch radnych 
(W. Stasiak i E. Gnat z PSL).

Wszystkie, przygotowane na XXXIX sesj´
uchwa∏y zosta∏y przyj´te wi´kszoÊcià bàdê stu-
procentowà liczbà g∏osów po ich dok∏adnym
omówieniu przez dyrektorów poszczególnych de-
partamentów. Radni przyj´li szereg uchwa∏ bu-
d˝etowych, dzi´ki czemu pieniàdze z bud˝etu wo-
jewódzkiego mogà byç przekazane np. na stypen-
dia dla uczniów z rodzin ubogich, budow´ dróg,
chodników, jazów. Radny Marian Kot wyrazi∏
niepokój, czy pieniàdze, przekazywane dla zak∏a-
dów pracy chronionej sà w∏aÊciwie spo˝ytkowane.
Istnieje ogromna dysproporcja pomi´dzy tym, co
otrzymuje w∏aÊciciel na zorganizowanie jednego
miejsca pracy, a pensjà pracownika. Jacek Popec-
ki zg∏osi∏ uwag´ co do podzia∏u Êrodków na kul-
tur ,́ jego zdaniem faworyzuje si´ tzw. kultur´
„wysokà” kosztem ludowej.

Radni Wies∏aw Garstka i Bogus∏aw Olejniczak
interpelowali w sprawie wiaduktu nad autostradà
A2 w okolicy wsi Ignacew w gminie Parz´czew,
o co zabiegajà mieszkaƒcy tamtego terenu. Radny
Garstka domaga∏ si´ wyjaÊnienia w sprawie po-
zbawienia szpitala w Kutnie mo˝liwoÊci Êwiadcze-
nia us∏ug pogotowia ratunkowego.

Radny Kazimierz Maruszewski pyta∏ o powo-
dy zwolnieƒ pracowników w delegaturach NFZ
w Sieradzu, Piotrkowie i Skierniewicach. Ubywa
akurat tych pracowników, którzy sà ob∏o˝eni pra-
cà w terenie, natomiast przybywa w centrali ∏ódz-
kiego oddzia∏u, gdzie ju˝ zatrudnionych jest po-
nad 270 osób.

Radni przyj´li uchwal´ w sprawie zmian na sta-
nowisku przewodniczàcego Komisji Nauki, Kul-
tury i Sportu, zosta∏ nim Jaros∏aw Berger.

Przewodniczàcy sejmiku poinformowa∏
o zmianie przewodniczàcego Klubu Aktywnych
Radnych. Dorot´ Biskupskà-Neidowskà (cz∏o-
nek zarzàdu województwa) zastàpi∏ Leszek Ko-
nieczny.
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Przedstawiciel Greenpeace Maciej Muskat
z wyrzutem mówi∏, ˝e biotechnolodzy majà
znacznie szersze pole do demonstrowania swo-
ich osiàgni´ç, zaÊ cz∏onkowie ruchów ekologicz-
nych, takich jak Greenpeace, mogà tylko uÊwia-
damiaç konsumentom zagro˝enie, organizowaç
akcje. 

– Post´p tak, ale nie za wszelkà cen .́ Przede
wszystkim odpowiedzialnoÊç – mówi∏a Ewa
åwik∏a, reprezentujàca organizacje ekologicz-
ne. Wiele wskazuje na to, ˝e wyniki badaƒ nie-
pr´dko znajdà powszechny u˝ytek.

Radni zapowiedzieli dalsze starania o wpro-
wadzenie w województwie ∏ódzkim strefy wol-
nej od GM.

W Be∏chatowie 
– o gospodarce

Cz∏onkowie Komisji Gospodarki Przestrzen-
nej, Rozwoju i Przedsi´biorczoÊci obradowali
w Be∏chatowie razem z cz∏onkami Rady Miasta
Be∏chatowa. Prezydent miasta Jacek Chrza-
nowski zapozna∏ radnych z planami rozwoju
miasta. Wyglàda∏o, jakby zabiega∏ o uzyskanie
poparcia dla Êmia∏ych projektów. A sà to pro-
jekty zwiàzane zarówno z ochronà Êrodowiska,
jak i z rozbudowà infrastruktury. Chodzi o bu-
dow´ ulic z ciàgiem rowerowym, kanalizacj ,́ re-
witalizacj´ centrum Be∏chatowa, a tak˝e rozwój
bazy sportowej – kontynuacja budowy kortów
tenisowych wraz z zapleczem oraz wielofunk-
cyjnego boiska sportowego.

Be∏chatów opracowa∏ odwa˝ne i dobre wnio-
ski, ubiegajàc si´ o Êrodki z programu ZPORR.

Uczestniczàcy w wyjazdowym posiedzeniu
komisji sejmiku wicemarsza∏ek województwa
Zbigniew ¸uczak ostrzeg∏, i˝ potencjalni bene-
ficjenci pieni´dzy unijnych nie zawsze mogà na
nie liczyç i nie zawsze b´dà do koƒca usatysfak-
cjonowani. Do Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi z∏o˝ono bowiem bardzo du˝o bardzo
dobrych wniosków. Pieni´dzy jest wprawdzie
wiele, ale aktywnoÊç samorzàdów okaza∏a si´
jeszcze wi´ksza. PodkreÊli∏, i˝ w programach in-
westycyjnych nie nale˝y kierowaç si´ tylko czub-

kiem w∏asnego no-
sa, ale wybiegaç po-
za ramy zarzàdza-
nego terytorium,
synchronizowaç
w∏asne plany ze
strategià rozwoju
województwa.

Zbigniew Bursa,
zast´pca dyr. De-
partamentu Rozwo-
ju Regionalnego,
przedstawi∏ radnym
„Êcie˝k´”, jakà mu-
szà obowiàzkowo
przejÊç wszystkie

zg∏aszane wnioski, zanim zostanà przyznane
Êrodki. W ramach programu ZPORR do wyko-
rzystania jest 130 mln euro. Projekty inwestycyj-
ne poszczególnych miast i powiatów daleko
przekroczy∏y t´ kwot .́

Radni Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
mieli okazj´ do zapoznania si´ z dzia∏alnoÊcià
Be∏chatowsko-Kleszczowskiego Parku Techno-
logicznego. W krótkim czasie jego kierownic-
twu uda∏o si´ przekszta∏ciç „stare” w „nowe”.
Wyglàda na to, ˝e b´dzie to bardzo nowoczesne
centrum przedsi´biorczoÊci. Ju˝ dziÊ jest to do-
bre miejsce dla potencjalnych przedsi´biorców.
Z powodzeniem naukowcy z Politechniki ¸ódz-
kiej materializujà tu swoje patenty. 

Do tej pory powsta∏o w Polsce 15 parków
technologicznych, które w ró˝ny sposób wype∏-
niajà swoje zadania. W Be∏chatowie stworzono
dobry klimat i dobre miejsce do startu dla wie-
lu firm, co powinno prze∏o˝yç si´ na korzyÊci
dla samorzàdów.

Mecenat ze „Skrzyd∏ami”
Przewodniczàcy Sejmiku Województwa

¸ódzkiego Jan Darnowski pogratulowa∏ inicja-
torom programu „Skrzyd∏a” dobrego pomys∏u.
Jest to program pomocy uczniom z ubogich ro-
dzin. Pomys∏odawcà by∏ dyrektor Caritas
Archidiecezji ¸ódzkiej ks. Jacek Ambroszczyk,
a koordynatorami programu b´dà szkolne ko∏a
Caritas. „Skrzyd∏a” nie sà kolejna akcjà, ale d∏u-
gofalowym programem, adresowanym do w∏a-
Êcicieli firm, ró˝nych organizacji i ludzi o otwar-
tym sercu. Pomoc dziecku mo˝e trwaç nie kró-
cej ni˝ jeden semestr i przejawiaç si´ w ró˝nych
formach – wyprawce, do˝ywianiu, kursach j´zy-
ka obcego, ponoszeniu kosztów dojazdu do
szko∏y, op∏aceniu mieszkania w bursie. Ideà pro-
gramu jest, aby ka˝dy z ofiarodawca dok∏adnie
wiedzia∏ komu i w jakim zakresie niesie pomoc.
Zjawisko biedy w województwie daje si´ we zna-
ki najbardziej dzieciom. Oblicza si ,́ ˝e w ¸ódz-
kiem jest oko∏o 350.000 dzieci – ofiar biedy.
Wiadomo, ˝e 50.000 dzieci potrzebuje do˝ywia-
nia, a 6.000 cierpi g∏ód...

Komisja Zdrowia opiniowa∏a
stypendia

Cz∏onkowie komisji byli zbulwersowani de-
cyzja RIO o odrzuceniu uchwa∏y sejmiku por´-
czajàcej kredyty trzem szpitalom podleg∏ym sa-
morzàdowi województwa. Komisja pozytywnie
zaopiniowa∏a uchwa∏´ w sprawie przyznania
ponad 3 mln z∏ na stypendia dla dzieci i m∏o-
dzie˝y z najbiedniejszych rodzin

Komisja Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Anna Orzechowska

Spotkania z dziennikarzami
Widoczna jest potrzeba pog∏´biania wiedzy dziennikarzy o funkcjonowaniu samorzàdu

wojewódzkiego. Przewodniczàcy Sejmiku Województwa ¸ódzkiego Jan Darnowski zapo-
wiedzia∏ systematyczne spotkania z przedstawicielami mediów w czasie poprzedzajàcym
ka˝dà kolejnà sesj´ Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.
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Wielkanoc obchodzona by∏a ju˝ w cza-
sach apostolskich. Najstarszymi Êwia-
dectwami Êwi´towania Wielkanocy

w staro˝ytnym KoÊciele sà: Epistola Apostolo-
rum oraz homilia wielkanocna Melitona z Sardes
z ok. 150 roku. W roku 325 na soborze nicejskim
KoÊció∏ ustali∏, ̋ e Wielkanoc b´dziemy obchodziç
w pierwszà niedziel´ po wiosennej pe∏ni ksi´˝yca.
Jednolity termin obchodzenia Wielkanocy utrzy-
ma∏ si´ do reformy kalendarza, przeprowadzone-
go w 1583 roku przez Grzegorza XIII. Wschód
nie przyjà∏ zreformowanego kalendarza i dlatego
prawos∏awni obchodzà Wielkanoc w innym ter-
minie ani˝eli ewangelicy i katolicy. Od 1975 roku
trwajà próby przywrócenia jednej daty, niezale˝-
nej od terminu wiosennej pe∏ni ksi´˝yca. 

˚aden z ewangelistów nie podejmuje próby
przekonania nas, ˝e by∏ Êwiadkiem zmartwych-
wstania. Jednak˝e niektórzy z nich, g∏ównie bez-
poÊredni uczniowie Jezusa, byli Êwiadkami puste-
go grobu, do którego w Wielki Piàtek z∏o˝ono
pospiesznie cia∏o Ukrzy˝owanego oraz zjawieƒ,
podczas których w ukazujàcej si´ im postaci po-
znali swojego Nauczyciela, tego Ukrzy˝owanego.
Uczniowie Jezusa zostali postawieni wobec bar-
dzo trudnego zadania. Jak nale˝y zinterpretowaç
prze˝ycia i doÊwiadczenia po wielkanocnym po-
ranku? Jedynie mo˝liwa interpretacja prze˝yç
i ich doÊwiadczeƒ zosta∏a sformu∏owana nast´pu-
jàco: Jezus ˝yje. Nale˝y podkreÊliç, ˝e podj´ta
ona zosta∏a dzi´ki pomocy Zmartwychwsta∏ego. 

„JeÊli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus
nie zmartwychwsta∏. A jeÊli Chrystus nie zmar-
twychwsta∏, daremne jest nasze nauczanie, pró˝-
na jest tak˝e nasza wiara (1 Kor. 15,12-14). Chry-
stus jest ostatecznym zwyci´zcà, ale zastanówmy
si ,́ na czym polega Jego zwyci´stwo. Czy na tym,
˝e kogoÊ pokonuje? Owszem, ale nie tylko. Poko-
nanie kogoÊ na pewno nie jest Jego g∏ównym ce-

lem. Niezwyk∏oÊç Jego wielkanocnego zwyci´-
stwa polega na tym, ˝e jest ono wygranà nas
wszystkich. Taki w∏aÊnie ma sens. Przynoszàc
nam zmartwychwstanie, Chrystus mówi nam:
„Nie l´kaj si´ Êmierci, bo to nie musi byç tragedia.
Ka˝da Êmierç to okazja do oddania siebie bez
reszty komuÊ”. W czasie pasyjnym, patrzàc na
cierpienia Syna Bo˝ego, uÊwiadamiamy sobie na-
sze grzechy, którymi zasmuciliÊmy Boga i oddali-
liÊmy si´ od Niego. Poselstwo o krzy˝u zosta∏o
postawione w centrum zwiastowania, nauczania,
Êwiadectwa i wyznania, ewangelizacji i duszpa-
sterstwa. Uczniem Jezusa mo˝e byç tylko ten, kto
idzie Jego drogà, drogà krzy˝a, drogà gotowoÊci
do poÊwi´ceƒ dla sprawy Ewangelii, cierpienia,
a nawet oddania ˝ycia.

Wielki Tydzieƒ otwiera Niedziela Palmowa,
obchodzona na pamiàtk´ uroczystego wjazdu Je-
zusa do Jerozolimy. W Wielki Czwartek odby∏a
si´ ostatnia wieczerza Jezusa z aposto∏ami oraz
ustanowienie NajÊwi´tszego Sakramentu. Tak˝e
w tym dniu Jezus umy∏ nogi aposto∏om. Uroczy-
stoÊci Wielkiego Czwartku rozpoczynajà obcho-
dy Triduum Paschalnego. Odprawia si´ wtedy tyl-
ko jednà msz´ Êw., a NajÊwi´tszy Sakrament zo-
staje przeniesiony do kaplicy adoracyjnej, tzw.

ciemnicy. W tym dniu milknà dzwony, gaÊnie
wieczna lampka, zdejmowane sà obrusy z o∏ta-
rza. Na Wielki Piàtek KoÊció∏ pogrà˝a si´
w smutku, bólu i cierpieniu. Wieczorem odbywa
si´ jedynie liturgia s∏owa, przypominajàca m´k´
i Êmierç Jezusa, oraz adoracja krzy˝a. NajÊwi´t-
szy Sakrament zostaje uroczyÊcie przeniesiony do
tzw. Grobu Paƒskiego. W Wielkà Sobot´ wierni
rano zanoszà do poÊwi´cenia koszyczki ze Êwi´-
conkà. O pó∏nocy lub wczesnym rankiem w nie-
dziel´ odprawiana jest rezurekcja, uroczysta msza
Êwi´ta z procesjà, na pamiàtk´ zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. 

Co znaczy w swojej najg∏´bszej treÊci podsta-
wowy dogmat chrzeÊcijaƒski, ˝e ukrzy˝owany
i zmartwychwsta∏y Jezus z Nazaretu jest Panem
i Chrystusem. Rezygnacja z tej wiary oznacza∏a-
by degradacj´ chrzeÊcijaƒstwa do religii, która
swà nadziej´ ogranicza do ˝ycia w przestrzeni
i czasie. Wielkanoc jest symbolem triumfu dobra
nad z∏em, ˝ycia nad Êmiercià. Wielkanoc to sà
dni, kiedy Bóg przychodzi do cz∏owieka bli˝ej ni˝
kiedykolwiek, a historycznie rzecz bioràc, dni te
sà poczàtkiem refleksji nad osobà i dzie∏em Jezu-
sa Chrystusa.

Andrzej Ga∏ecki

Jezus ˝yje
ChrzeÊcijaƒskie Êwi´ta, jedne bezpoÊrednio, inne poÊrednio, zwiàzane sà zawsze z osobà
i dzie∏em Jezusa. Najstarszymi i najwa˝niejszymi Êwi´tami chrzeÊcijaƒstwa sà Êwi´ta wiel-
kanocne. Przypominajà o Êmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zmuszajà do re-
fleksji nad opisanymi w ewangeliach wydarzeniami, znajdujàcymi si´ poza sferà zmys∏o-
wego doÊwiadczenia. Wielkanoc prowadzi nie tylko poza granic´ ˝ycia, lecz nawet tego, co
racjonalne. Wiedzie w samà istot´ chrzeÊcijaƒskiej wiary.

Wtym roku obchody prawos∏awnych
Êwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego
rozpoczynajà si´ 1 maja, czyli pi´ç ty-

godni po katolickiej Wielkanocy. Jak co roku, na
ziemi ∏ódzkiej Êwi´towaç je b´dà zamieszkali tu
Bia∏orusini, Ukraiƒcy, Rosjanie, Bu∏garzy, Grecy,
Rumuni i prawos∏awni Polacy. Prawos∏awna
Wielkanoc, czyli Pascha, obchodzona wed∏ug no-
wego stylu nie wczeÊniej ni˝ 4 kwietnia i nie póê-
niej ni˝ 8 maja.

Polski Autokefaliczny KoÊció∏ Prawos∏awny
obchodzi uroczyÊcie Êwi´ta Paschy przez trzy dni.
Je˝eli w danym roku wypadajà razem ze Êwi´tami
katolickimi (nigdy przed nimi) – obchodzone sà
przez dwa dni, jeÊli po katolickich – to nawet je-
den dzieƒ. Fakt ten wià˝e si´ z dniami ustawowo
wolnymi od pracy i nauki oraz dwuwyznanio-
wym charakterem wielu rodzin. Wspomnieç nale-
˝y, i˝ przed I wojnà Êwiatowà wi´kszoÊç wyznaw-
ców prawos∏awia guberni piotrkowskiej nie pra-
cowa∏a przez 11 dni, tj. od Wielkiego Czwartku
a˝ do nast´pnej niedzieli po Êwi´cie Paschy. 

Tu˝ po pó∏nocy, w niedziel´ wielkanocnà zwa-
nà „Êwi´tem Êwiàt”, w cerkwiach ¸odzi i Piotrko-
wa celebrowane jest szczególnie uroczyste pas-
chalne nabo˝eƒstwo. Przed jego rozpocz´ciem
duchowni prawos∏awni ubrani w jasne szaty oraz
parafianie z p∏onàcymi Êwiecami, podniesionym
krzy˝em i Êwi´tymi ikonami, w takt g∏oÊnego bi-
cia dzwonów obchodzà dooko∏a cerkiew, aby
spotkaç zmartwychwsta∏ego Mesjasza, na podo-
bieƒstwo niewiast, które w czasach ewangelicz-
nych spotka∏y go, gdy opuÊci∏ grób. Msza rozpo-
czyna si´ na podwórcu, przed zamkni´tymi
drzwiami cerkwi. Wielokrotnie Êpiewany jest tzw.
„Tropar“ Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”,
którego s∏owa w przek∏adzie z j´zyka cerkiewno-
s∏owiaƒskiego brzmià: „Chrystus zmartwych-
wsta∏, Êmiercià Êmierç unicestwi∏ i zmar∏ym da∏
˝ycie wieczne”. Nast´pnie wierni wchodzà do cer-
kwi, gdzie nabo˝eƒstwo kontynuowane jest przez
kilka godzin. Po uroczystoÊciach wracajà do do-
mów i zasiadajà do suto zastawionych sto∏ów, na
tzw. „razgowlenije”, tj. huczne posilanie si´ przy-

gotowanymi uprzednio potrawami wraz ze Êwi´-
conkà, poÊwi´conà w cerkwi w Wielkà Sobot .́
Jednym z daƒ jest sporzàdzana na kszta∏t piramid
egipskich pascha – s∏odki wielkanocny deser
z bia∏ego sera z dodatkiem ˝ó∏tek, mas∏a, rodzy-
nek itp. Tradycyjnie wyznawcy prawos∏awia ma-
lujà w ró˝ne barwy kilkadziesiàt jaj. W tych
dniach witajà si´ s∏owami: „Christos Woskresie”,
tj. „Chrystus Zmartwychwsta∏” i odpowiadajà na
nie: „Woistinu Woskresie“ co oznacza „Napraw-
d´ Zmartwychwsta∏“. Przed rewolucjà bolszewic-
kà 1917 roku istnia∏ zwyczaj wzajemnego obda-
rowywania si´ czerwonymi jajkami podczas sk∏a-
dania ˝yczeƒ i trzykrotnego ca∏owania si .́ Jak
mówi podanie, obyczaj ten zapoczàtkowa∏a Êw.
Maria Magdalena, która wr´czy∏a tak pomalo-
wane jajo cesarzowi Tyberiuszowi, wypowiadajàc
s∏owa przytoczonego powy˝ej powitania. W reli-
gii chrzeÊcijaƒskiej jajko symbolizuje grób i po-
wstanie ˝ycia w jego g∏´bi, a w kolorze czerwo-
nym znamionuje odrodzenie wiernych przez prze-
lanà krew Zbawiciela. W dwie kolejne niedziele

ÂWI¢TO PRAWOS¸AWNEJ PASCHY



13Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

tradycja
po Êwi´tach parafianie naszego regionu udajà si´
na cmentarze i sk∏adajà na mogi∏ach bliskich za-
chowane specjalnie ró˝nokolorowe jaja. Prawo-
s∏awny cykl paschalny trwa 40 dni.

Od dwudziestolecia mi´dzywojennego ma∏˝eƒ-
stwa mieszane (a nieraz i prawos∏awne rodziny)
obchodzà Êwi´ta dwa razy, poniewa˝ wspólne ob-
chody Wielkanocy w chrzeÊcijaƒstwie wschod-
nim i zachodnim sà tylko co kilka lat. 

Zgodnie z doktrynà chrzeÊcijaƒskà, w Êwi´to
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokona∏o

si´ przejÊcie wierzàcych zarówno od Êmierci do
˝ycia, jak i od ziemi do nieba. Ale niektórzy, nie-
˝yjàcy ju˝, pochodzàcy z rodzin inteligenckich
carskiej Rosji ∏ódzcy wyznawcy prawos∏awia nie
wierzyli w mo˝liwoÊç realnego zmartwychwsta-
nia Zbawiciela i rozumieli je nie wed∏ug Ewange-
lii, lecz symbolicznie, jako niepopadni´cie w za-
pomnienie i rozprzestrzenienie si´ na ca∏y Êwiat
jego wznios∏ego nauczania. A osoby zaintereso-
wane teozofià Wschodu snu∏y modne i dziÊ w li-
teraturze paranaukowej hipotezy, np. ˝e Jezus

w wieku m∏odzieƒczym pobiera∏ nauki u m´dr-
ców w dalekich i tajemniczych Indiach. Oczywi-
Êcie te i inne (acz niezgodne ze stanowiskiem Ko-
Êcio∏a prawos∏awnego) prywatne poglàdy na po-
staç Mesjasza cz´Êci „bia∏ych Rosjan” nie mia∏y
˝adnego wp∏ywu na radosne i uroczyste obchody
przez nich Êwi´ta Paschy. Bowiem doceniali oni
pozytywnà, ponadczasowà i nieprzemijajàcà
wartoÊç tej pi´knej wschodniochrzeÊcijaƒskiej
tradycji. 

Igor W. Górski

Od schy∏ku XVIII w. do po∏owy XIX w. te-
reny dzisiejszego województwa ∏ódzkie-
go sta∏y si´ atrakcyjne dla pochodzàcych

z krajów niemieckich ch∏opów i rzemieÊlników.
Otoczeni przychylnoÊcià zarówno polskich zie-
mian, jak i w∏adz administracyjnych, korzystali
przybysze z licznych swobód chroniàcych ich
to˝samoÊç, przejawiajàcà si´ w odmiennym od
polskiego otoczenia j´zyku, religii, obyczaju. 

Szczególnie silnà wi´ê Êrodowiskowà kszta∏to-
wa∏y parafie ewangelickie. Tworzone przy nich
liczne organizacje, jak chóry, orkiestry, ko∏a pa-
nien i kawalerów oraz szeroka dzia∏alnoÊç chary-
tatywna umacnia∏y poczucie wspólnoty, u∏atwia-
∏y piel´gnowanie j´zyka, podtrzymywanie trady-
cji zwiàzanej z protestanckim etosem pracy. Zde-
cydowanà wi´kszoÊç ewangelików na obszarze
Polski Êrodkowej stanowili ch∏opi. Natomiast
w ma∏ych miastach regionu ∏ódzkiego istniejàce
w nich parafie ewangelickie skupia∏y ludnoÊç
mieszanà: miejskà i wiejskà. Swojà specyfikà wy-
ró˝nia∏a si´ ¸ódê, najwi´ksze skupisko ewangeli-
ków w dawnym Królestwie Polskim, liczàce
u schy∏ku XIX w. ponad 100 tys. osób. Ich po-
trzeby duchowe zaspokaja∏o w okresie mi´dzy-
wojennym szeÊç parafii skupiajàcych luteranów,
odwo∏ujàcych si´ do swych niemieckich korzeni
oraz za∏o˝ona w 1936 r. polska parafia ewange-
licko-augsburska gromadzàca Polaków i cià˝à-
cych ku polskoÊci.

W tradycji koÊcio∏ów protestanckich najwi´k-
szym Êwi´tem dorocznym jest Wielki Piàtek
dzieƒ M´ki Paƒskiej. W ¸odzi i okolicznych mia-
stach, w których wi´kszoÊç fabryk nale˝a∏a do
Niemców, w dniu tym nie pracowano. W do-
mach spo˝ywano skromne posi∏ki, starano si´
jak najliczniej uczestniczyç w nabo˝eƒstwach.
Wiele osób przyst´powa∏o w tym dniu do sto∏u
Paƒskiego (komunii). Zachowa∏ si´ przekaz mó-
wiàcy, ˝e w latach 80. XIX w., w jeden z Wielkich
Piàtków, proboszcz jedynej wówczas w ¸odzi pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej udziela∏ komunii
siedzàc, gdy˝ taka pos∏uga dla kilku tysi´cy wier-
nych przerasta∏a mo˝liwoÊci fizyczne. Liturgia
wielkopiàtkowa dostarcza∏a g∏´bokich prze˝yç.
Dla upami´tnienia godziny Êmierci Chrystusa
rozpoczynano nabo˝eƒstwo o godzinie pi´tna-
stej. W ∏ódzkim koÊciele Êw. Jana jego kulmina-
cjà by∏o odÊpiewanie fragmentu kompozycji Jó-
zefa Haydna „Siedem ostatnich s∏ów Jezusa na

krzy˝u”. Wielka Sobota w tradycji protestanc-
kiej nie jest szczególnym dniem, ale ju˝ niedziel´
wielkanocnà poprzedza∏a ca∏onocna strzelanina,
osiàgajàca swoje apogeum oko∏o godziny piàtej
nad ranem. Trudno orzec, czy zwyczaj ten wywo-
dzi si´ z tradycji protestanckiej, czy te˝ katolic-
kiej. Traktowano jà jako wyraz radoÊci ze zmar-
twychwstania. Poranne nabo˝eƒstwa wielkanoc-
ne z regu∏y gromadzi∏y tak liczne rzesze wier-
nych, ˝e wi´kszoÊç musia∏a pozostaç na ze-
wnàtrz. Do pierwszej wojny Êwiatowej w ∏ódzkim
koÊciele Êw. Jana praktykowano zwyczaj wyko-
nywania z wie˝y koÊcielnej chora∏u przez para-
fialny zespó∏ puzonistów. 

Z powodów doktrynalnych ewangelicy nie
Êwi´cili potraw wielkanocnych, jednak˝e w do-
mach polskich ewangelików, podobnie jak w do-
mach katolików, szykowano w´dzonà, gotowanà
w ca∏oÊci szynk ,́ babki, s´kacze oraz zdobione
jajka i baranka z cukru, a w dawnej przesz∏oÊci
z mas∏a. Baranek wraz z jajkami zdobi∏ stó∏ Êwià-
teczny. 

Do zwyczajów wielkanocnych Êrodowiska
ewangelickiego nale˝y swoiste odbicie wierzenia,
znanego w krajach protestanckich Europy
o przynoszeniu dzieciom kolorowych jajek i s∏o-
dyczy przez wielkanocnego zajàczka. Zajàczek
ten mia∏by si´ pojawiaç w Wielki Czwartek i cho-
waç upominki, przede wszystkim kolorowe jaj-
ka, w ogrodzie. Tradycji protestanckiej obce sà
pisanki, tote˝ jajka zawijano w kolorowà cynfo-
li´ lub bibu∏ .́ Ju˝ rano dzieci wyrusza∏y na po-
szukiwanie.  Zwyczaj ten zwiàzany z szeregiem
starych wierzeƒ wiosennych dotyczàcych jajka
jako uosobienia odradzajàcego si´ ˝ycia (zajà-
czek wyst´powa∏ nie tylko w roli pos∏aƒca, ale
sam by∏ symbolem p∏odnoÊci), znany by∏ w Alza-
cji, po∏udniowych Niemczech,  Szwajcarii, na
ziemiach zachodniej Polski i na Âlàsku. 

Czekoladowe figurki zajàczka stanowiàce
ozdob´ sto∏ów Êwiàtecznych w domach ewange-
lików stosunkowo szybko pojawi∏y si´ tak˝e
w domach katolickich, ale tu zajàc nie przynosi∏
prezentów.

Poniedzia∏ek wielkanocny stwarza∏ okazj´ do
kolejnej zabawy. Âmigus-dyngus ∏àczy w sobie
dwa elementy i splata dwie tradycje, s∏owiaƒskà
i germaƒskà. Oblewanie wodà kojarzy si´ z za-
biegami oczyszczajàcymi cia∏o i dusz ,́ natomiast
„dyngowanie” jest podzi´kowaniem za dobre ˝y-

czenia. Wielkanocny zwyczaj Êmigusa nie nale˝y
do tradycji protestanckiej, ale jako element lu-
dyczny zosta∏ przez nià ∏atwo przyj´ty. Rozpo-
wszechnionà praktykà w rodzinach ewangelic-
kich by∏o natomiast symboliczne uderzanie si´
ga∏àzkami ja∏owca. Cierniste p´dy, poprzez na-
wiàzanie do korony cierniowej, mia∏y przypomi-
naç o m´ce Chrystusa, ale smaganie nimi inter-
pretowano jako zabieg wyp´dzajàcy lenistwo,
przypominajàcy o trudzie pracy. Czy˝ nie jest to
sugestywny element protestanckiej wizji Êwiata? 

Krzysztof Woêniak

KIEDY ZAJÑC ROZNOSI¸ JAJKA...

KoÊció∏ ewangelicki 
pw. Êw. Mateusza w ¸odzi
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Narada w policji
15 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Poli-

cji w ¸odzi odby∏a si´ narada z udzia∏em
przedstawicieli komend powiatowych i miej-
skich z województwa, a tak˝e Komendy G∏ów-
nej Policji. W∏adze samorzàdowe reprezento-
wali: przewodniczàcy sejmiku Jan Darnowski,
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski oraz sta-
rostowie powiatów naszego regionu.

Narada poÊwi´cona by∏a podsumowaniu
wyników pracy jednostek podleg∏ych KW Po-
licji w ¸odzi w roku 2004 i zadaniom stojàcym
przed nimi w roku 2005. Wyniki za rok ubieg∏y
prezentowali naczelnicy poszczególnych pio-
nów KW Policji w ¸odzi. Szczególnà uwag´
zwrócono na jak najlepsze wykorzystanie cza-
su pracy policjantów do zapewnienia bezpie-
czeƒstwa mieszkaƒcom województwa i ograni-
czenie czasu poÊwi´canego na prace admini-
stracyjne i biurowe. JednoczeÊnie podkreÊlono
wag´ odpowiedniego dobowego i tygodniowe-
go planowania grafików dy˝urów i patroli oraz
przygotowania logistycznego dla zwi´kszenia
efektywnoÊci dzia∏aƒ policjantów.

Stra˝acy podsumowali 
rok 2004

15 lutego marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
uczestniczy∏ w naradzie podsumowujàcej dzia-
∏alnoÊç Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w woje-
wództwie ∏ódzkim w 2004 r. Podczas spotka-
nia przedstawiono ocen´ stanu bezpieczeƒstwa
po˝arowego w województwie oraz dokonano
przeglàdu najwa˝niejszych wydarzeƒ 2004 ro-
ku, w których bra∏y udzia∏ jednostki ratowni-
czo-gaÊnicze PSP.

W ubieg∏ym roku stra˝ w ¸ódzkiem inter-
weniowa∏a co 23 min., wyje˝d˝a∏a do po˝aru
co 53 min., do miejscowego zagro˝enia co 
45 min., do fa∏szywego alarmu co 10 godz.
Ogó∏em odnotowano 22 596 zdarzeƒ, w tym 
9 920 po˝arów, 11 830 miejscowych zagro˝eƒ
i 846 fa∏szywych alarmów.

Dzia∏alnoÊç PSP to, oprócz gaszenia po˝a-

rów, równie˝ ratownictwo medyczne i pierwsza
pomoc ofiarom wypadków. Komendant woje-
wódzki PSP nadbrygadier Tadeusz Karcz za-
powiedzia∏, ˝e w 2005 r. 34 jednostki stra˝y
w regionie, które zajmujà si´ ratownictwem
medycznym, zostanà wyposa˝one w defibryla-
tory.

Wizyta ambasadora 
Kazachstanu

16 lutego 2005 r. marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk spotka∏ si´ z ambasadorem Republiki
Kazachstanu w Polsce J.E. Tuleutaijem S. Su-
lejmenowem. Rozmowy dotyczy∏y mo˝liwoÊci
pog∏´bienia wspó∏pracy gospodarczej, kultu-
ralnej i turystycznej. Marsza∏ek przekaza∏ am-
basadorowi informacje na temat naszego woje-
wództwa, potencja∏u ekonomicznego i spo∏ecz-
no-naukowego regionu.

Stanis∏aw Witaszczyk podkreÊli∏, ˝e najbar-
dziej liczy na rozwini´cie wspó∏pracy gospo-
darczej w bran˝ach tekstylnej oraz rolno-prze-
twórczej. Ambasador zadeklarowa∏ pomoc
w nawiàzywaniu kontaktów z firmami zainte-
resowanymi rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci bizne-
sowej w ¸ódzkiem. Kazachowie zainteresowa-
ni sà rozwijaniem wspó∏pracy w bran˝ach: ko-

smetycznej, farmaceutycznej i spo˝ywczej.
W ciàgu najbli˝szych miesi´cy zapadnie de-

cyzja, który region Kazachstanu móg∏by staç
si´ naszym regionem partnerskim. Ambasador
spotka∏ si´ z przedsi´biorcami oraz przedsta-
wicielami instytucji wspierajàcych rozwój
przedsi´biorczoÊci w regionie.

W tym roku planowana jest misja gospo-
darczo-handlowa do Kazachstanu z udzia-
∏em przedstawicieli samorzàdu województwa
∏ódzkiego.

Z Brytyjczykami 
o rozwoju regionu

22 lutego przebywa∏a w ¸odzi delegacja
brytyjskiego regionu West Midlands. GoÊcie
spotkali si´ z marsza∏kiem Stanis∏awem Wi-
taszczykiem oraz przedstawicielami ¸ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ¸ódzkiego
Oddzia∏u Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodar-
czej, a tak˝e z ∏ódzkimi przedsi´biorcami.

Brytyjczykom zaprezentowano nasze woje-
wództwo, uwzgl´dniajàc jego atuty gospodar-
cze i spo∏eczne. GoÊcie z West Midlands zainte-
resowani byli poziomem wykorzystania fundu-
szy unijnych oraz mo˝liwoÊciami inwestowania
w ¸ódzkiem. Vicki Hone, europejski doradca
ponadnarodowy, omówi∏a doÊwiadczenia re-
gionu West Midlands z zakresie ubiegania si´
i efektywnego wykorzystania funduszy struk-
turalnych. Przedstawiono równie˝ prezentacje
dotyczàce tworzenia strategii rozwoju regional-
nego, partnerstwa publicznego i publiczno-pry-
watnego oraz wspó∏pracy z organizacjami
wspierajàcymi gospodark´ i otoczenie biznesu.

Samorzàd województwa i ∏ódzkie podmioty
gospodarcze zaproszono do wspó∏pracy w za-
kresie opracowywania i realizacji wspólnych
projektów w ramach unijnych funduszy struk-
turalnych. Brytyjczycy poszukujà partnerów
do udzia∏u w projektach w dziedzinie rolnic-
twa i unijnej inicjatywy EQUAL.

Planuje si ,́ ˝e wspó∏praca mi´dzyregional-
na dotyczyç b´dzie gospodarki, wspó∏pracy

Wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski i przewodniczàcy
sejmiku Jan Darnowski na spotkaniu w KWP w ¸odzi.

Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce 
i marsza∏ek województwa ∏ódzkiego.
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przedsi´biorstw, rolnictwa i ochrony Êrodowi-
ska oraz nauki.

Sytuacja sieradzkich szpitali
24 lutego wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak

i cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas z∏o˝yli wi-
zyt´ w sieradzkich placówkach opieki zdro-
wotnej, podleg∏ych samorzàdowi wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Dyrektorzy Wojewódzkiego
Szpitala Opieki D∏ugoterminowej i Hospicyj-
nej oraz w SP ZOZ im. Prymasa Kardyna∏a
S. Wyszyƒskiego przedstawili aktualnà sytu-
acj´ szpitali, zwracajàc szczególnà uwag´ na
problemy zad∏u˝enia i kontraktowania us∏ug
medycznych.

˚ywnoÊç dla 
najbiedniejszych

25 lutego w Urz´dzie Marsza∏kowskim
w ¸odzi odby∏o si´ spotkanie dotyczàce pro-
gramu PAED – „Dostarczanie ˝ywnoÊci dla
najbiedniejszej ludnoÊci UE”. W spotkaniu
pod przewodnictwem cz∏onka zarzàdu Doro-
ty Biskupskiej-Neidowskiej uczestniczyli
przedstawiciele RCPS, Fundacji „Bank ˚yw-
noÊci” w ¸odzi oraz pracownicy gminnych
oÊrodków pomocy spo∏ecznej i organizacji po-
zarzàdowych.

Program PAED na terenie naszego woje-
wództwa realizuje Fundacja „Bank ˚ywnoÊci”
w ¸odzi. G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest
rozdysponowanie ˝ywnoÊci przekazanej przez
podmioty spo∏eczne. Na proÊb´ organizatorów
RCPS wystosowa∏ zaproszenia do 34 podmio-
tów z ¸ódzkiego oraz gminnych oÊrodków po-
mocy spo∏ecznej.

W 2004 r. rozdysponowano 550 ton ˝ywno-
Êci o wartoÊci 5.600 tys. z∏. ̊ ywnoÊç dotar∏a do
53.750 osób z regionu i 27.500 z ¸odzi. W bie-
˝àcym roku fundacja b´dzie kontynuowa∏a
program PAED, majàc do rozdysponowania
ogó∏em 36 tys. ton ˝ywnoÊci (ry˝, mleko, sery
topione, sery ˝ó∏te).

Nowoczesna szko∏a 
w G∏ownie

1 marca odby∏o si´ uroczyste otwarcie
ostatniej cz´Êci Szko∏y Podstawowej nr 2 im.
Adama Mickiewicza w G∏ownie. W imieniu
marsza∏ka województwa gratulacje oraz po-
dzi´kowania za trud w∏o˝ony w budow´
obiektu, na r´ce burmistrza Wojciecha Brze-
skiego, przekaza∏ cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa Stanis∏aw Olas.

„Nowa szko∏a to korzystne warunki dla ka-
dry nauczycielskiej i nowoczesne zaplecze s∏u-
˝àce zdobywaniu wiedzy. Bogata baza dydak-
tyczna i doÊwiadczeni pedagodzy przyczynià
si´ z pewnoÊcià do lepszego wychowania
i kszta∏cenia m∏odego pokolenia” – podkreÊli∏
marsza∏ek Witaszczyk w liÊcie skierowanym
do w∏adz miasta, mieszkaƒców, nauczycieli
i uczniów.

Budow´ szko∏y rozpocz´to w 1997 r. Koszt
nowego budynku wyniós∏ ponad 10 mln z∏. 
680 tys. przekaza∏ zarzàd województwa w ra-
mach kontraktu dla województwa ∏ódzkiego.
Dyrektor placówki Maria Kulik zapowie-
dzia∏a, ˝e w najbli˝szym czasie planowana
jest równie˝ budowa sali gimnastycznej i p∏y-
walni.

G∏owieƒska szko∏a, do której ucz´szcza
w bie˝àcym roku 468 uczniów, w 2006 r. b´dzie
obchodziç jubileusz 100-lecia istnienia.

Dyplomy dla pracowników
socjalnych

4 marca cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas
wr´czy∏ dyplomy absolwentom Szko∏y Police-
alnej S∏u˝b Spo∏ecznych podleg∏ej samorzàdo-
wi województwa ∏ódzkiego. Szko∏a od 38 lat
przygotowuje dyplomowanych pracowników
socjalnych w systemach: dziennym i zaocznym,
podczas 2,5-letniego cyklu nauki.

„Z niepokojem obserwujemy narastajàcy
proces starzenia si´ spo∏eczeƒstwa. Sàdz ,́ ˝e
w najbli˝szych latach wzrastaç b´dzie rola tego
odpowiedzialnego zawodu, a wielu absolwen-
tów szko∏y podejmie prac´ w placówkach sa-
morzàdu województwa ∏ódzkiego, wykorzy-
stujàc zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenie w pracy
z osobami niepe∏nosprawnymi i potrzebujàcy-
mi opieki” – podkreÊli∏ Stanis∏aw Olas.

Dyrektor placówki Janina Bujnowicz twier-
dzi, ˝e misjà szko∏y jest udzia∏ w rozwiàzywa-
niu i ∏agodzeniu skutków problemów spo∏ecz-
nych. „Uznajemy, ˝e najlepszym przygotowa-
niem do pracy jest ∏àczenie teorii z praktykà.
Szko∏a podejmuje wiele dzia∏aƒ s∏u˝àcych re-
alizacji tej idei poprzez poszukiwanie sposo-
bów rozwiàzywania problemów przy zastoso-
waniu projektowania socjalnego”.

W bie˝àcym roku egzamin dyplomowy po-
myÊlnie zda∏o 115 osób na kierunkach: pra-
cownik socjalny, opiekun w domu pomocy
spo∏ecznej i asystent osoby niepe∏nosprawnej. 

Nagrody dla mened˝erów
4 marca w sali lustrzanej Pa∏acu Poznaƒskie-

go w ¸odzi odby∏a si´ uroczysta gala podsu-
mowujàca VI edycj´ konkursu „Profesjonalny
Mened˝er Województwa ¸ódzkiego”. Patro-
nat nad konkursem sprawuje premier RP prof.
Marek Belka. Patronem honorowym jest mar-
sza∏ek województwa Stanis∏aw Witaszczyk.

Od prawej: wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak, cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas i Waldemar
Podhalicz, dyrektor DPZ w Urz´dzie Marsza∏kowskim wizytowali szpitale w Sieradzu. 

UroczystoÊç w szkole 
podstawowej w G∏ownie.
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Celem konkursu, organizowanego przez

Klub Profesjonalnych Mened˝erów we wspó∏-
pracy z ∏ódzkim oddzia∏em Towarzystwa Na-
ukowego Organizacji i Kierownictwa, jest pro-
mowanie przedsi´biorców skutecznie walczà-
cych o swoje miejsce na rynku. „Jedynie naj-
lepsi potrafià zapewniç sobie sukces i powo-
dzenie, wykorzystujàc metody swoich najwi´k-
szych konkurentów. Zarzàdzajàcy firmami na-
szego regionu skutecznie potwierdzajà, ˝e
mo˝na wygrywaç profesjonalizmem. Szczegól-
nie cieszy, ˝e przedsi´biorcy z ∏ódzkiego potra-
fili dobrze wykorzystaç szans ,́ jakà stworzy∏o
przystàpienie Polski do Unii Europejskiej
i skutecznie konkurowaç na rynku wspólnoty”
– stwierdzi∏ Stanis∏aw Witaszczyk podczas
uroczystoÊci wr´czania statuetek.

WÊród laureatów tegorocznej edycji kon-
kursu znaleêli si´:

– w kategorii zarzàdzanie du˝ymi organiza-
cjami gospodarczymi – Joachim Nowak, pre-
zes Zarzàdu „PAMSO” SA w Pabianicach

–  w kategorii zarzàdzanie Êrednimi przed-
si´biorstwami – Krystyna Dalke, dyrektor ge-
neralny, wiceprezes zarzàdu „ARIADNA” SA

–  w kategorii zarzàdzanie ma∏ymi przedsi´-
biorstwami – Modesta Rzepecka-Koz∏owska,
w∏aÊciciel Przedsi´biorstwa Konfekcyjnego
„MODESTA” w Ozorkowie

–  w kategorii sektor publiczny – Aniela
Bednarek, kanclerz Wy˝szej Szko∏y Informaty-
ki w ¸odzi.

W tym roku przyznano te˝ wyró˝nienie spe-
cjalne, które otrzyma∏ Andrzej OÊniecki, pre-
zes ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Mistrz Agroligi
10 marca cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas

odwiedzi∏ ubojni´ drobiu Teresy i Jerzego Piór-
kowskich w Woli Cyrusowej, mistrzów woje-
wództwa ∏ódzkiego i mistrzów Polski w kon-
kursie Agroliga 2004. Paƒstwo Piórkowscy sà
liderami bran˝y rolnej w naszym regionie i naj-
wi´kszym pracodawcà w gminie Dmosin. Fir-
ma zatrudnia ponad sto osób w zak∏adzie i kil-

kunastu firmowych sklepach na terenie ¸odzi
i okolic. Marsza∏ek Olas przekaza∏ w imieniu
zarzàdu województwa ∏ódzkiego w∏aÊcicielom
firmy pamiàtkowy dyplom oraz z∏o˝y∏ gratula-
cje i ˝yczenia dalszych sukcesów i dynamiczne-
go rozwoju firmy.

Ubojnia drobiu „Piórkowscy” z siedzibà
w Woli Cyrusowej powsta∏a w 1996 roku.
W ubieg∏ym roku uruchomiony zosta∏ nowy
zak∏ad w miejscowoÊci Kozio∏ki. Budowa fi-
nansowana by∏a m.in. z funduszu SAPARD.
Koszt inwestycji wyniós∏ oko∏o 20 mln z∏. Pro-
dukcja pochodzàcà z ubojni pokrywa 3% zapo-
trzebowania polskiego rynku na mi´so drobio-
we. Oko∏o 20% produkcji trafia na eksport,
g∏ównie do Czech, S∏owacji, na Litw´ i Ukra-
in .́ Zak∏ad posiada wdro˝ony system HACCP
oraz system zarzàdzania jakoÊcià ISO 9000.

Konkurs Agroliga jest organizowany od 
12 lat pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Konkurs ma promowaç najlep-
szych rolników i najlepsze firmy dzia∏ajàce na
rynkach lokalnych.

Elektryczne porozumienie
Potwierdzeniem konstytucyjnej zasady rów-

nego dost´pu do energii elektrycznej w Polsce

ma byç program operacyjny „Sieci energetycz-
ne”, wdra˝any przez Ministerstwo Gospodar-
ki w ramach Narodowego Planu Rozwoju na
lata 2007-13. Koszt jego realizacji ma wynieÊç
3,2 mld euro, z czego dofinansowanie unijne
wyniesie ok. 445 mln euro. Nak∏ady finansowe,
które majà byç przeznaczone na wprowadze-
nie „Programu rozwoju elektryfikacji – pod-
stawy aktywizacji i rozwoju wsi” szacuje si´
w województwie ∏ódzkim na ponad 315 mln z∏
(realizacja przez Zak∏ad Energetyczny ¸ódê
Teren) oraz 150 mln z∏ w aglomeracji ∏ódzkiej
(realizacja przez Zak∏ad Energetyczny ¸ódê
Miasto). Ostatecznym beneficjentem projektu
b´dà gminy, które muszà uzgodniç swoje za-
mierzenia (przedstawiç plany zaopatrzenia
gmin w energi´) z zak∏adami energetycznymi,
którym – po pewnym okresie eksploatacji –
przeka˝à owe inwestycje.

Podczas konferencji prasowej w Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi (15 marca), z udzia-
∏em m.in. cz∏onka zarzàdu województwa Sta-
nis∏awa Olasa i przedstawicieli zainteresowa-
nych zak∏adów energetycznych, poinformowa-
no, ˝e dla sprawnej organizacji przebiegu i re-
alizacji projektu gminy zawià˝à porozumienie,
które b´dzie mia∏o charakter prawnej umowy
wielostronnej, zwiàzanej z finansowaniem pro-
jektów. Przystàpienie gmin do porozumienia
b´dzie poprzedzone listem intencyjnym. Po-
wierzenie roli reprezentanta proponuje si´
marsza∏kowi województwa. Uzasadnieniem
takiego rozwiàzania jest koniecznoÊç integracji
ca∏ego uk∏adu decyzyjnego wielu gmin – bene-
ficjentów programu; energetyka b´dzie udzia-
∏owcem w finansowaniu inwestycji. 

W obecnej fazie przygotowawczej konieczne
jest opracowanie przez gminy projektów za∏o-
˝eƒ do planu zaopatrzenia gmin w energi´
elektrycznà. Rady gmin powinny uchwaliç je
do maja tego roku. Za∏o˝enia mogà byç opra-
cowane w gminach bez dodatkowego obcià˝e-
nia bud˝etów, przy pomocy specjalistów z za-
k∏adów energetycznych. 

Tegoroczne laureatki konkursu Profesjonalny Mened˝er Województwa ¸ódzkiego 
(od lewej): Krystyna Dalke, Modesta Rzepecka-Koz∏owska, Aniela Bednarek.

Mistrzom Agroligi 2004 Teresie i Jerzemu Piórkowskim
pamiàtkowy dyplom wr´czy∏ Stanis∏aw Olas.



Wiadomo ju˝, ˝e Regionalne Biuro Woje-
wództwa ¸ódzkiego w Brukseli weêmie

udzia∏ w organizowanym w sobot´ 30 kwiet-
nia 2005 „dniu otwartym” instytucji Unii Eu-
ropejskiej. Nasza placówka wybrana zosta∏a
jako jedno z 35 biur regionalnych do przygo-
towania w udost´pnionej specjalnie do tego
celu siedzibie Komitetu Regionów swojego
stoiska promocyjnego. Województwo ∏ódzkie
prezentowaç b´dzie si´ w sàsiedztwie stoiska
Styrii, naszego partnera regionalnego. Tego-
roczny „dzieƒ otwarty” instytucji UE poÊwi´-
cony b´dzie g∏ównie tematowi konstytucji eu-
ropejskiej, ale stanowi równie˝ doskona∏à
okazj´ do zaprezentowania naszego regionu
szerokiemu gronu odbiorców. Uczestnicy „dni
otwartych” b´dà mogli korzystaç z doskona∏ej
lokalizacji oraz mo˝liwoÊci wystawowych,
które oferuje nowa siedziba Komitetu Regio-
nów. Przewiduje si ,́ ˝e w tym dniu Komitet
Regionów odwiedzi od kilku do kilkunastu ty-
si´cy osób. Niezale˝nie od tego planujemy
równie˝ zorganizowanie w tym samym czasie
wystawy fotograficznej prezentujàcej miasto
¸ódê i region ∏ódzki. W organizacj´ tego
przedsi´wzi´cia zaanga˝owany jest równie˝
Urzàd Miasta ¸odzi.

HHH

Renata Nowak – wicewojewoda ∏ódzki oraz
Tomasz Bystroƒski – wójt gminy Nowo-

solna odwiedzili 11 lutego siedzib´ RBW¸.
Spotkanie poÊwi´cono na omówienie dotych-
czasowej pracy naszej placówki, by∏o ono rów-
nie˝ okazjà do zaprezentowania planów biura
na 2005 r. Rozmawiano tak˝e o mo˝liwoÊci po-
szerzenia partnerstwa na rzecz wspólnego pro-
wadzenia RBW¸ o Stowarzyszenie Gmin
Wiejskich Regionu ¸ódzkiego. Po wizycie
w biurze pani wicewojewoda Nowak oraz dy-
rektor Mielczarek spotkali si´ w Dyrekcji Ge-
neralnej Polityki Rolnej z Jerzym Glücksma-
nem – ekspertem unijnym, w celu  zapoznania
si´ z za∏o˝eniami reformy wspólnej polityki
rolnej UE.

HHH

Regionalne Biuro Województwa ̧ ódzkiego
uczestniczy od kilku tygodni w sieci Euro-

pejskiej Wspó∏pracy Regionów w dziedzinie
Badaƒ i Innowacji (ERRIN). Po konsultacjach
z uczelniami i instytucjami regionalnymi zde-
cydowaliÊmy si´ braç aktywny udzia∏ w pra-
cach grupy roboczej URBAN research. W jej
spotkaniach biorà udzia∏ takie biura regional-
ne jak: Helsinki, Sztokholm czy Berlin. Celem
grupy URBAN jest wymiana doÊwiadczeƒ

w obszarze studiów nad rozwojem obszarów
miejskich, rewitalizacji oraz rozwiàzywania ty-
powych problemów du˝ych aglomeracji, ta-
kich jak na przyk∏ad aglomeracja ∏ódzka.
Uczestnicy grupy roboczej podczas regular-
nych spotkaƒ dzielà si´ informacjami nt. mo˝-
liwoÊci ubiegania si´ o dofinansowanie badaƒ
i studiów w zakresie rozwoju obszarów miej-
skich. Konsultowane sà stanowiska wobec
propozycji Komisji Europejskiej dotyczàce, np.
7. programu ramowego czy funduszy struktu-
ralnych na lata 2007-2013. Na nasze zaprosze-
nie do wspó∏pracy odpowiedzia∏y m.in. Poli-
technika ¸ódzka, Wy˝sza Szko∏a Informatyki
oraz Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
w ¸odzi.

HHH

5marca goÊci∏a w Brukseli delegacja woje-
wództwa ∏ódzkiego w sk∏adzie: Krzysztof

Makowski – wicemarsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego, Anna Adamska – radna sejmiku woje-
wództwa ∏ódzkiego, wiceprezes WFOÂiGW
w ¸odzi oraz Micha∏ Król – radny Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego. Jednym z celów wi-
zyty by∏ udzia∏ marsza∏ka Makowskiego w zor-
ganizowanej 3 marca przez polskà komisarz ds.
polityki regionalnej Danut´ Hübner, konferen-
cji „SpójnoÊç i agenda lizboƒska: rola regio-
nów”. Na zaproszenie naszej komisarz wÊród
jej uczestników znaleêli si´ najwy˝si urz´dnicy
unijni z przewodniczàcym Komisji Europej-

skiej – Jose Manuelem Barroso, komisarzem
ds. transportu – Jacquesem Barrot i przewodni-
czàcym Komitetu Regionów – Peterem Strau-
bem na czele. 
G∏ównym celem konferencji by∏a wymiana
wiedzy i doÊwiadczeƒ w zakresie prowadzenia
przez europejskie regiony dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do realizacji postanowieƒ agendy lizboƒ-
skiej, s∏u˝àcych zwi´kszaniu wzrostu gospo-
darczego i tworzeniu nowych miejsc pracy. Za-
gadnieniom rozwoju regionalnego poÊwi´cone
by∏y równie˝ zorganizowane dla cz∏onków na-
szej delegacji spotkania z unijnymi ekspertami
z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds.
Polityki Regionalnej, w tym z kierownictwem
sekcji polskiej. ¸ódzcy radni mieli równie˝
okazj´ przedyskutowaç najistotniejsze dla na-
szego regionu zagadnienia z zakresu ochrony
Êrodowiska. Celowi temu s∏u˝y∏a wizyta w Dy-
rekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Âro-
dowiska oraz spotkanie z zajmujàcymi si´ tà
problematykà pracownikami sta∏ego przedsta-
wicielstwa RP przy UE. Podczas pobytu
przedstawiciele naszego regionu zapoznali si´
równie˝ z pracà zagranicznych placówek regio-
nalnych w Brukseli na przyk∏adzie dzia∏alnoÊci
angielskiego biura West Midlands in Europe.

HHH

Informacje o konkursach i zaproszeniach do
sk∏adania wniosków mo˝na znaleêç na

stronach: www.lodzkie.pl/bruksela

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkiego w Brukseli jest jednà z 13 polskich regionalnych placówek przed-

stawicielskich w stolicy zjednoczonej Europy. Do g∏ównych zadaƒ naszego biura nale˝y promocja oraz tworze-
nie pozytywnego wizerunku naszego regionu w Europie, pozyskiwanie dost´pnych jedynie w Brukseli informa-
cji istotnych z punktu widzenia województwa ∏ódzkiego oraz obrona jego interesów wobec instytucji UE.

17Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Dyrektor biura w Brukseli 
Mariusz Mielczarek, wicemarsza∏ek
województwa Krzysztof Makowski 
i komisarz Danuta Hübner.
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Termin zaskar˝enia
uchwa∏y samorzàdu 
terytorialnego 
przez wojewod´

Wojewoda mo˝e zaskar˝yç uchwa∏´ samo-
rzàdu terytorialnego do sàdu administracyjne-
go w ka˝dym terminie. Ustawodawca nie
wprowadzi∏ tu ˝adnego ograniczenia – stwier-
dzi∏ Naczelny Sàd Administracyjny.

Spór przed sàdem administracyjnym doty-
czy∏ prawnych mo˝liwoÊci zaskar˝enia przez
wojewod´ uchwa∏y samorzàdu gminy. Wyrok
w ten sprawie ma jednak˝e odniesienie tak˝e
do samorzàdu województwa z uwagi na to˝sa-
moÊç rozwiàzaƒ prawnych w tym zakresie.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorzà-
dzie gminnym, organ nadzoru orzeka o nie-
wa˝noÊci uchwa∏y lub zarzàdzenia organu gmi-
ny w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni, a po je-
go up∏ywie (o czym mówi z kolei art. 93 ust. 1)
mo˝e ju˝ tylko z∏o˝yç skarg´ do sàdu admini-
stracyjnego.

Zdaniem NSA z przepisów ustawy o samo-
rzàdzie gminnym nie mo˝na wyprowadziç
wniosku, i˝ organ nadzoru jest ograniczony
terminem z∏o˝enia skargi na uchwa∏´ rady
gminy do sàdu administracyjnego. Odmienny
poglàd zawar∏ w swoim wyroku wojewódzki
sàd administracyjny. NSA uzna∏ jednak, ˝e by-
∏a to wyk∏adnia nieprawid∏owa. Sàd podkre-
Êli∏, ˝e ustawa o samorzàdzie gminnym nie
wprowadza terminu do z∏o˝enia skargi do sà-
du administracyjnego na uchwa∏´ rady gminy
przez organ nadzoru. Przepisy ustawy – Prawo
o post´powaniu przed sàdami administracyj-
nymi – regulujà termin do z∏o˝enia skargi
w ograniczonym jedynie zakresie. Mimo kon-
stytucyjnej zasady samodzielnoÊci samorzàdu
terytorialnego, ustawodawca nie ograniczy∏ or-
ganowi nadzoru terminu do zaskar˝enia
uchwa∏y organów samorzàdowych. A i sàd ad-
ministracyjny nie ma do tego podstaw praw-
nych i nie móg∏ dokonaç wyk∏adni na podsta-
wie nieobowiàzujàcej ustawy o NSA oraz na

orzeczeniu NSA, podejmowanym w innym
stanie prawnym (sygn. akt OSK 1575/04).

Prezes WFOÂiGW mo˝e
byç radnym samorzàdu
województwa

Wojewódzki fundusz ochrony Êrodowiska
nie jest jednostkà organizacyjnà województwa
– ustali∏ Naczelny Sàd Administracyjny. Tym
samym prezes funduszu mo˝e byç radnym.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorzà-
dzie województwa radny nie mo˝e pe∏niç
funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki or-
ganizacyjnej, a tak˝e jego zast´pcy. Zgodnie
z wyk∏adnià przyj´tà przez sàd administracyj-
ny – art. 25 ust. 2 w zwiàzku z art. 190 ust. 1
pkt 2a ordynacji wyborczej (przewiduje on
wygaÊni´cie mandatu radnego w razie naru-
szenia ustawowego zakazu ∏àczenia mandatu
radnego z wykonywaniem okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach funkcji lub dzia∏alnoÊci)
funduszu ochrony Êrodowiska nie mo˝na zali-
czyç do wojewódzkich jednostek organizacyj-
nych, gdy˝ nie powsta∏ on na podstawie usta-
wy o samorzàdzie województwa, ale na mocy
ustawy o ochronie Êrodowiska.

Zdaniem NSA ustawa o samorzàdzie woje-
wództwa stanowi, ˝e zarzàd województwa wy-
konuje zadania województwa za pomocà m.in.
wojewódzkich samorzàdowych jednostek or-
ganizacyjnych lub wojewódzkich osób praw-
nych. Ogranicza to je do tych zadaƒ, które sà
tworzone na podstawie ustawy o samorzàdzie
województwa przez województwo. Ustawa sa-
morzàdowa kwalifikuje jako samorzàdowe
jednostki organizacyjne tylko te, którym usta-
wy przyznajà wprost taki status, oraz te two-
rzone na podstawie odr´bnych ustaw wy∏àcz-
nie przez sejmik wojewódzki, jak np. woje-
wódzki zarzàd dróg publicznych. WFOÂiGW,
utworzony na podstawie ustawy o ochronie
Êrodowiska, nie jest wojewódzkà jednostkà or-
ganizacyjnà i nie wykonuje zadaƒ wojewódz-
twa. Dlatego te˝ prezes WFOÂiGW mo˝e byç
radnym (sygn. akt OSK 1581/04).

Spór o regulamin 
urz´du 
marsza∏kowskiego

Regulamin organizacyjny urz´du marsza∏-
kowskiego podlega nadzorowi wojewody –
stwierdzi∏ Naczelny Sàd Administracyjny.
Spór przez sàdem dotyczy∏ fundamentalnej
kwestii zakresu nadzoru administracji rzàdo-
wej nad dzia∏alnoÊcià samorzàdu terytorial-
nego. Jest to niewàtpliwie jedno z najwa˝niej-
szych ustrojowych zagadnieƒ problematyki
samorzàdu terytorialnego, co podkreÊla∏y
strony przed sàdem. Istotne znaczenie ma tu-
taj art. 81 ustawy o samorzàdzie wojewódz-
twa, zgodnie z którym marsza∏ek wojewódz-
twa przedstawia wojewodzie uchwa∏y sejmi-
ku oraz zarzàdu województwa podlegajàce
nadzorowi. WàtpliwoÊç dotyczy∏a kwestii,
czy nadzorowi takiemu podlega równie˝
uchwa∏a ustalajàca wewn´trzny regulamin
urz´du marsza∏kowskiego. Czy nie by∏aby to
zbyt daleko idàca ingerencja administracji
rzàdowej w gwarantowanà konstytucyjnie
niezale˝noÊç samorzàdu?

NSA oddali∏ argumenty podnoszàce, ˝e
o ile nie ma przepisu szczegó∏owego, podda-
jàcego uchwa∏´ zarzàdu nadzorowi wojewo-
dy, to taka uchwa∏a mu nie podlega. Zda-
niem NSA jest wprost przeciwnie: wszystkie
uchwa∏y samorzàdu województwa dotyczàce
administracji publicznej podlegajà nadzoro-
wi wojewody. NSA nie stwierdzi∏ te˝ abyÊmy
mieli tutaj do czynienia z naruszeniem zasa-
dy proporcjalnoÊci (statuuje jà art. 8 Euro-
pejskiej karty samorzàdu terytorialnego). Je-
˝eli bowiem, zgodnie z przepisami szczegó∏o-
wymi konkretna jednostka organizacyjna ma
wchodziç w sk∏ad urz´du marsza∏kowskiego,
a regulamin jà wyprowadza poza urzàd (jak
by∏o w omawianym przypadku), to nale˝y to
traktowaç jako istotne naruszenia prawa, al-
bowiem zmienia struktur´ urz´du (sygn. akt
OSK 981/04).

Przygotowa∏ i opracowa∏ 
dr Robert Adamczewski

Z orzecznictwa sàdów 
administracyjnych

prawo

Dzia∏alnoÊç jednostek samorzàdu terytorialnego podlega sta∏ej kontroli z punktu widzenia zgodnoÊci podejmowa-
nych dzia∏aƒ z prawem. Istotna z tego punktu widzenia jest znajomoÊç orzecznictwa w sprawach dotyczàcych zadaƒ
samorzàdu. Zaznajomieniu si´ z tà problematykà s∏u˝yç ma cykl „Z orzecznictwa sàdów administracyjnych”. Pre-
zentowane w nim b´dà najwa˝niejsze orzeczenia wojewódzkich sàdów administracyjnych oraz Naczelnego Sàdu Ad-
ministracyjnego w sprawach dotyczàcych samorzàdu terytorialnego, w szczególnoÊci samorzàdu województwa.
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Poczàtek roku to seria wielkich wydarzeƒ
w Muzeum Sztuki w ¸odzi. Do ràk mi∏oÊników
sztuki trafi∏ album „111 dzie∏ z kolekcji Mu-
zeum Sztuki w ¸odzi”. Dotychczas takie wy-
dawnictwo mia∏o jedynie Muzeum Narodowe
w Warszawie. Miros∏aw Borusiewicz, dyrektor
placówki, pisze we wst´pie: „Muzeum Sztuki
w ¸odzi zamyka obecnie pewien wa˝ny okres
swej historii: na lata 2005-2006 przypadajà rocz-
nice powstania naszej instytucji oraz formalne-
go przekazania nam Mi´dzynarodowej Kolek-
cji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”. Jest to
okazja, by spojrzeç wstecz – na to, co zosta∏o
dokonane – i w przysz∏oÊç, na Muzeum Sztuki
w nowym stuleciu, nowej europejskiej sytuacji
geopolitycznej...”.

Aby muzeum mog∏o spe∏niaç dobrze rol ,́
mog∏o uczestniczyç czynnie w artystycznym ˝y-
ciu Polski, Europy i Êwiata, czyli kolekcjonowaç
i uzupe∏niaç zbiory, prezentowaç dokonania ar-
tystów w swoich salach wystawienniczych
i w salach ca∏ego Êwiata, nale˝y stworzyç przede
wszystkim odpowiednie warunki do przecho-
wywania zbiorów. Dotychczas ∏ódzkie muzeum
nie mia∏o na to szans z powodu braku pieni´-
dzy. Dopiero w tym roku Sejmik Województwa
¸ódzkiego zaplanowa∏ na tyle znaczàcy bud˝et
muzeum, ˝e – jak mówi dyrektor Borusiewicz –
mo˝na zaczàç nie tylko planowaç, ale wreszcie
realizowaç konkretne dzia∏ania. Pieniàdze
przede wszystkim pos∏u˝à do zainstalowania
w gmachu g∏ównym przy ul. Wi´ckowskiego
klimatyzacji. Cz´Êç funduszy przeznaczona b´-
dzie te˝ na przystosowanie budynku na terenie
∏ódzkiej Manufaktury do potrzeb muzeum.
Rok 2005 to zakoƒczenie procedur i rozpocz´cie
prac przy fasadzie gmachu. Otwarcie nowej pla-
cówki przewiduje si´ na rok 2007.

Dopiero rozpocz´∏a si´ wiosna, a w Muzeum
Sztuki odby∏y si´ ju˝ co najmniej trzy wystawy,
które znawcy okreÊlajà „wydarzeniem artystycz-
nym”. Przede wszystkim zorganizowana wspól-
nie z British Council zatytu∏owana „Bridget Ri-
ley: Grafiki – retrospektywa 1962-2003”. By∏o
to pierwsze tak pe∏ne przedstawienie twórczoÊci
artystki w Polsce. Muzeum bowiem – jak do tej
pory – ma w swej kolekcji jednà prac´ Bridget
Riley „Ko∏o przyspieszenia” z 1961, podarowa-
nà przez Mateusza Grabowskiego w 1975 r. 

Do 10 kwietnia oglàdaç mo˝na wystaw´ „22
z przysz∏oÊci dla przysz∏oÊci Vukovaru”. Sk∏a-
da si´ na nià 168 prac 22 artystów z 11 krajów,
zwiàzanych z powojennà sztukà geometrycznà.
Kolekcja ta zosta∏a podarowana zniszczonemu
podczas wojny domowej chorwackiemu miastu
Vukovar i stanowi zaczàtek zbiorów przysz∏ego
Muzeum Miasta Vukovar. 

Rozszerzonà o dzie∏a z magazynu wystawà
uczczono w Muzeum Sztuki 120. rocznic´
urodzin Witkacego. W sali Witkacego odby∏o
si´ te˝ szereg prelekcji i spotkaƒ poÊwi´conych
˝yciu i twórczoÊci tego wybitnego polskiego
malarza, filozofa i pisarza, teoretyka sztuki.
Cz´Êç z nich skierowana by∏a do dzieci i m∏o-
dzie˝y. Odby∏y si´ m.in. prelekcje na temat
dwoistoÊci natury Stanis∏awa Ignacego Wit-
kiewicza oraz „Niezwyk∏e kobiety – niezwyk∏e
portrety” o s∏ynnej firmie portretowej artysty.

A ju˝ w kwietniu „Spacer z Andrzejem D∏u˝-
niewskim w stron´ sztuki” – na wystaw´ t´
w gmachu g∏ównym z∏o˝à si´ prace artysty

z ostatnich 10 lat. Znajdà si´ tu m.in. kola˝e,
obiekty, które sà grà z literaturà, sztukà, histo-
rià, a tak˝e mrowie ma∏ych rzeêb – Geonautów,
˝eglarzy ziemi.

W Rezydencji „Ksi´˝y M∏yn” równie˝
w kwietniu zobaczyç b´dzie mo˝na 200 najcen-
niejszych dzie∏ z kolekcji ceramiki artystycznej
Muzeum Okr´gowego w Toruniu. Te cudeƒka
z porcelany, fajansu i majoliki powstawa∏y od
XVI po lata 30. XX wieku. W ekspozycji znaj-
dà si´ te˝ wspó∏czesne wyroby Fabryki Porcela-
ny w åmielowie.

Gra˝yna Bo˝yk

NowoÊci Muzeum Sztuki w ¸odzi

Pod patronatem „Ziemi ¸ódzkiej”

CANTICUM POETICUM

II PRZEGLÑD PIOSENKI POETYCKIEJ
22-23 kwietnia 2005 r.

22-23 kwietnia odb´dzie si´ II Przeglàd Piosenki Poetyckiej CANTICUM POETICUM.

Patronat nad przeglàdem objà∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkiego 

Stanis∏aw Witaszczyk. 

Przeglàd swoim zasi´giem obejmuje teren ¸odzi oraz województwa ∏ódzkiego. 

Celem przeglàdu jest propagowanie formy, jakà jest piosenka poetycka, ukazanie jej

ró˝norodnoÊci, stworzenie sta∏ej sceny promocji prezentacji gatunku, promocja 

wykonawców oraz twórców piosenki poetyckiej. Bardzo wa˝nym zamierzeniem 

jest równie˝ pobudzenie wra˝liwoÊci m∏odych ludzi poprzez nie tylko odtwórcze, 

ale i twórcze dzia∏ania, odkrywanie swoich uzdolnieƒ, „sprawdzenie” mo˝liwoÊci.

Przeglàd adresowany jest do m∏odzie˝y szkó∏ ponadpodstawowych, m∏odzie˝y 

akademickiej, a tak˝e do zainteresowanych tym gatunkiem wykonawców i twórców. 

Obok nagród przyznawanych wykonawcom – solistom oraz zespo∏om – premiowani

specjalnymi nagrodami b´dà tak˝e autorzy i kompozytorzy zaprezentowanych podczas

eliminacji premierowych utworów, w których ocenie podlegaç b´dzie wartoÊç literacka 

i muzyczna. I jest to jedna z tegorocznych nowoÊci CANTICUM...,  bowiem w roku

ubieg∏ym, podczas I edycji, ocenie jury podlega∏o wy∏àcznie wra˝enie artystyczne.

Tegoroczny przeglàd organizowany jest w znakomicie przygotowanym do tego typu

imprez gmachu, niedawno oddanym po remoncie do u˝ytku 

OÊrodku Inicjatyw Artystycznych „Teatr 77” w ¸odzi przy ul. Zachodniej 54/56. 

W jury przeglàdu zasiàdà: Anna Kiesewetter, Zdzis∏aw Szostak, Tomasz Bieszczad, 

Marek Chudobiƒski, Krzysztof Cwynar oraz Jan Targowski. 

Patronami medialnymi II  CANTICUM POETICUM sà: „Ziemia ¸ódzka”, 

„Kultura i Biznes”, „Dzieƒ Dobry”, „Gazeta Wyborcza”, „Radio ¸ódê S.A.”, 

TVP 3 oraz TOYA.

Organizator: OÊrodek Inicjatyw Artystycznych „TEATR 77”

teatr77@poczta.onet.pl          teatr77@wp.pl



Ustawa Prawo wodne zobowiàzuje marsza∏-
ka województwa do utrzymania urzàdzeƒ me-
lioracyjnych, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, oraz do budowy nowych urzàdzeƒ.

W imieniu marsza∏ka zadania te realizuje Woje-
wódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych
w ¸odzi, b´dàcy samorzàdowà jednostkà orga-
nizacyjnà województwa ∏ódzkiego. 

Na terenie województwa ∏ódzkiego, poza
Wartà i Pilicà, znajduje si´ 3823 km rzek, cieków
i kana∏ów, na których zlokalizowanych jest 3689
budowli hydrotechnicznych (jazy, zastawki,
przepusty, mosty), 163 km wa∏ów przeciwpowo-
dziowych chroniàcych tereny o powierzchni
oko∏o 11 tys. ha – szczególnie wzd∏u˝ Warty, 
6 zbiorników przeciwpowodziowych oraz 
474 tys. ha zmeliorowanych u˝ytków rolnych. 

Utrzymanie w nale˝ytym stanie rzek, kana-
∏ów, wa∏ów przeciwpowodziowych, zbiorników
wodnych oraz budowli hydrotechnicznych
umo˝liwia zabezpieczenie przed powodzià, jak
równie˝ sprawne i bezpieczne odprowadzenie
nadmiaru wód z urzàdzeƒ melioracyjnych. Dla-
tego obiekty te muszà byç konserwowane. Nie-
zb´dne prace powinny byç dokonane co naj-
mniej raz na 3 lata. W praktyce sà one wykony-
wane nie cz´Êciej ni˝ co osiem, dziesi´ç lat, co
prowadzi do ich dekapitalizacji. W roku 2004
na utrzymanie infrastruktury potrzebne by∏o 
20 mln, drugie tyle na inwestycje z zakresu me-
lioracji wodnych. WZMiUW w ¸odzi otrzyma∏
jedynie niewielkà cz´Êç tej kwoty. 

Anna Szymanek-Juêwin

20 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

gospodarka

NNiiee ttyyllkkoo WWaarrttaa ii PPiilliiccaa

Prawo wodne nak∏ada na marsza∏ka obowià-
zek wykonywania i utrzymywania urzàdzeƒ me-
lioracji wodnych podstawowych. W jaki sposób to
zadanie jest realizowane?

Ârodki finansowe na ten cel, przewidywane
w bud˝ecie wojewody, z roku na rok sà drastycz-
nie zmniejszane. Dla przyk∏adu, w roku 2005 na
utrzymanie urzàdzeƒ melioracji wodnych otrzy-
maliÊmy po∏ow´ kwoty, jakà województwo mia-
∏o na ten cel w 1999 roku, a na inwestycje zaled-
wie jednà trzecià. Stawia to nas na ostatnim
miejscu w kraju pod wzgl´dem nak∏adów na
utrzymanie wód i urzàdzeƒ melioracyjnych.
Przydzielane przez wojewod´ Êrodki zaspokaja-
jà potrzeby jedynie w oko∏o 10 procentach. Sta-
rania zarzàdu województwa o pozyskanie do-
datkowych pieni´dzy pozabud˝etowych, mi´dzy

innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, WFOÂiGW w
¸odzi, programu dla Odry – 2006 oraz Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego pozwoli∏y na wy-
konanie robót w wi´kszym zakresie, choç
i tak niewystarczajàcym w stosunku do potrzeb.
I tak, w latach 1999-2004 udzia∏ Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa, mimo ˝e sà to zadania rzàdowe –
zlecone samorzàdowi województwa, wynosi∏ za-
ledwie 46 proc., a w inwestycjach 32 proc.

W latach 2004-2006 przewidziano pomoc
z UE na zadanie: gospodarowanie rolniczymi za-
sobami wodnymi. Z tych funduszy b´dà mog∏y
byç finansowane projekty z zakresu melioracji
wodnych. Czy województwo jest przygotowane do
ich wykorzystania?

Pomimo ˝e sektorowy program operacyjny
mia∏ ruszyç w roku 2004, do tej pory Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako jednostka
zarzàdzajàca, nie zapewni∏o pieni´dzy na
wspó∏finansowanie tego dzia∏ania. Udzia∏ kra-
jowy powinien wynosiç 20 proc. wartoÊci pro-
jektów z zakresu melioracji podstawowych oraz
50 proc. dla melioracji tzw. szczegó∏owych.
Brak tych Êrodków mo˝e uniemo˝liwiç z∏o˝enie
wniosków w roku 2005, a tym samym spowodo-
waç niewykorzystanie unijnych pieni´dzy. W la-
tach 2004-2006 Unia na zadania z zakresu me-
lioracji przyzna∏a Polsce 2,2 mld euro. W zwiàz-
ku z brakiem w latach ubieg∏ych funduszy, mar-
sza∏ek województwa nie posiada∏ równie˝ mo˝-
liwoÊci opracowania dokumentacji projekto-

wych na przysz∏e lata. Mo˝e to postawiç pod
znakiem zapytania korzystanie ze Êrodków po-
mocowych w ramach sektorowego programu
operacyjnego w latach 2007-2013.

Województwo powinno mieç program ma∏ej re-
tencji, niezb´dny dla prawid∏owego programowa-
nia i planowania zadaƒ zwiàzanych z gospodarkà
wodnà – szczególnie w zakresie ochrony przed
powodzià i suszà. Kiedy przewiduje si´ jego opra-
cowanie?

Brak jednolitego programu ma∏ej retencji dla
województwa ∏ódzkiego wynika z faktu, ˝e wo-
jewództwo powsta∏o z po∏àczeƒ terenów daw-
nych województw skierniewickiego, piotrkow-
skiego, ∏ódzkiego, sieradzkiego oraz cz´Êciowo
koniƒskiego, kaliskiego, p∏ockiego, cz´stochow-
skiego i radomskiego. Ka˝dy z regionów posia-
da∏ lub by∏ w trakcie opracowania w∏asnego
programu. W roku 2004 Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi wspól-
nie z Biurem Planowania Przestrzennego doko-
na∏ weryfikacji zbiorników ma∏ej retencji, zg∏a-
szanych do programu przez samorzàdy gminne
oraz aktualizacji ich lokalizacji. W bud˝ecie wo-
jewództwa na rok 2005 przewidziano cz´Êç
Êrodków na opracowanie kompleksowego pro-
gramu ma∏ej retencji, które – mam nadziej´ –
przy wparciu finansowym WFOÂiGW w ¸o-
dzi, pozwolà na dokoƒczenie prac nad progra-
mem i poddanie go ocenie sejmikowi wojewódz-
twa jeszcze w tym lub na poczàtku 2006 roku.

Rozmawia∏a: Anna Szymanek-Juêwin

Rozmowa ze Stanis∏awem Olasem, 
cz∏onkiem zarzàdu województwa ∏ódzkiego, odpowiedzialnym za dzia∏alnoÊç 
Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi

Droga otwarta dla 
ryb w´drownych 

– przep∏awka 
na rzece Rawce 

przy zbiorniku 
Joachimów-Ziemiary.
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Zimowa aura, lekki mróz szczypiàcy w policzki, w tle sylwetka Êrednio-
wiecznego zamku ksià˝àt mazowieckich, a nad g∏owami barwne kule. Tak
w skrócie wyglàda∏a pierwsza Fiesta Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze
w Rawie Mazowieckiej. Modele prezentowa∏y dru˝yny skautów z Rawy Ma-
zowieckiej, Milanówka, ¸owicza, Zabora i Skierniewic. 

Rozegrano dwie konkurencje: modeli balonów o Êrednicy do 1,5 m, w któ-
rej oceniano d∏ugoÊç lotu, oraz konkurs na najciekawszy model balonu, gdzie
ocenie podlega∏y pomys∏owoÊç i walory estetyczne balonu. Do zawodów zg∏o-
szonych zosta∏o 30 modeli balonów. 

Rywalizacja odby∏a si´ w dwóch grupach wiekowych: m∏odzików i junio-
rów, by∏a równie˝ dru˝yna dziewczàt. Modele balonów wykonane przez
dziewcz´ta wyró˝nia∏y si´ oryginalnymi wzorami i ozdobami. No i trzeba by-
∏o widzieç ich szalonà radoÊç po ka˝dym udanym starcie balonu. Damska
dru˝yna wygra∏a rywalizacj´ na najciekawszy model balonu w grupie junio-
rów. Dru˝yna harcerzy ZHR „Grot” ze Skierniewic zwyci´˝y∏a w konkuren-
cji juniorów na model balonu o Êrednicy do 1,5 m. W nagrod´ cz∏onków dru-
˝yny czeka lot prawdziwym balonem na ogrzane powietrze. 

Zimowa fiesta balonowa, której organizatorami by∏y hufiec rawski Stowa-
rzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” i Federacja Skautingu Euro-
pejskiego wpisuje si´ w tradycj´ balonowà Rawy Mazowieckiej. Od kilku lat
w ostatni weekend sierpnia organizowane sà w Rawie zawody balonowe, prze-
kszta∏cone dwa lata temu w zawody balonowo-spadochronowe.

p.j.

Balonowe Êwi´to

Samorzàdy Skierniewic i Piotrkowa Trybu-
nalskiego starajà si´ o utworzenie paƒstwowych
wy˝szych uczeni. W Skierniewicach mia∏aby
powstaç Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa,
w Piotrkowie Trybunalskim, na bazie filii Aka-
demii Âwi´tokrzyskiej w Kielcach, samodzielna
uczelnia paƒstwowa. Podczas ostatniej sesji Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego radni jednog∏o-
Ênie poparli projekt utworzenia obydwu szkó∏.

– Jeszcze w roku 1998 rzàd obieca∏, ˝e w mia-
stach, które stracà wskutek reformy administra-
cji paƒstwowej status wojewódzkich, utworzone
zostanà paƒstwowe wy˝sze uczelnie – mówi Jan
Darnowski, przewodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, mieszkaniec Skierniewic.
– Jest to szansa dla dzieci, których nie staç na fi-
nansowanie nauki w du˝ych oÊrodkach akade-
mickich, jak ¸ódê czy Warszawa.

Zdaniem prezydenta Skierniewic Ryszarda
Bogusza, powstanie w mieÊcie uczelni wp∏ynie
na presti˝ miasta. Obecnie trwa przygotowywa-
nie wniosku o utworzenie szko∏y, który zosta-
nie w marcu z∏o˝ony do Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu. Powo∏any przez wojewod´
∏ódzkiego prof. Stefana Krajewskiego komitet
inicjatywny tego przedsi´wzi´cia ma nadziej ,́
˝e nabór studentów ruszy w czerwcu. Patronat
nad skierniewickà uczelnià objà∏ Uniwersytet
¸ódzki. 

Projekt organizacyjny skierniewickiej Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej zak∏ada, ˝e

przyjmie ona struktur´ instytutowà, a trzyletnie
studia koƒczyç si´ b´dà licencjatem. Przewidy-
wane jest utworzenie instytutów: ekonomiczne-
go, socjologii, filologii polskiej i rolnictwa.
W póêniejszym terminie równie˝ informatyki
i pedagogiki. Na siedzib´ szko∏y w∏adze miasta
zaproponowa∏y tereny po dawnej jednostce woj-
skowej przy ul.Batorego. 

Zaanga˝owanie samorzàdów lokalnych jest
najwi´kszà si∏à nap´dowà obu przedsi´wzi´ç.
Jak podkreÊla radny sejmiku Stanis∏aw Boczek
– bez wsparcia samorzàdu oraz lokalnych Êro-
dowisk obie inicjatywy nie mia∏yby szans powo-
dzenia. 

W Piotrkowie Tryb. dzia∏a ju˝ filia Akademii
Âwi´tokrzyskiej w Kielcach. Na mocy decyzji
ministra oÊwiaty i wychowania w roku 1981 zo-
sta∏ utworzony wydzia∏ zamiejscowy Wy˝szej
szko∏y Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach (obecnie Akademia Âwi´tokrzyska).
Pierwszym kierunkiem by∏a wówczas pedagogi-
ka wczesnoszkolna. W 2000 roku placówk´
przekszta∏cono w dwuwydzia∏owà w fili´ kielec-
kiej uczelni. Filia kszta∏ci studentów na kierun-
kach: pedagogika, filologia polska, filologia an-
gielska i germanistyka, historia, ekonomia, so-
cjologia i stosunki mi´dzynarodowe.

– Piotrków jest po ¸odzi najwi´kszym oÊrod-
kiem akademickim w województwie ∏ódzkim.
Uczenia wspó∏tworzy obraz Piotrkowa jako
miasta ludzi m∏odych i pr´˝nego centrum ˝ycia

kulturalnego. Kszta∏ci si´ tam oko∏o 8 tysi´cy
studentów. Baza, jakà posiada uczelnia pre-
destynuje jà do uzyskania samodzielnoÊci –
podkreÊla J. Boczek. 

Uczelnia zlokalizowana jest w trzech obiek-
tach o ∏àcznej powierzchni u˝ytkowej prawie 
11 tys. metrów kwadratowych, ma trzy akade-
miki dla tysiàca studentów, w∏asnà bibliotek ,́
w której zebranych jest 100 tys. woluminów, wy-
dawnictwo i ksi´garni .́ Zdaniem prorektora ds.
filii prof. Jerzego Kukulskiego, obecna formu∏a
funkcjonowania uczelni wyczerpa∏a si´ i ograni-
cza naukowy rozwój piotrkowskiej placówki. 
– Nie mamy pomocy kadrowej od macierzystej
uczelni, a mamy wi´kszà liczb´ pracowników
naukowych ni˝ Kielce. Paradoksalnie, boimy si ,́
˝e nied∏ugo nasza filia stanie si´ zapleczem na-
ukowym dla Kielc. Mamy mo˝liwoÊci rozwoju,
dwa wydzia∏y, szeÊçdziesi´ciu pracowników na-
ukowych, przepisy dajà nam mo˝liwoÊç ubiega-
nia si´ o status samodzielnej paƒstwowej uczel-
ni, czemu z tego nie skorzystaç – przekonuje
prof. Kukulski. W 49-tysi´cznych Skierniewi-
cach dzia∏ajà dwie szko∏y wy˝sze, Wy˝sza Szko-
∏a Ekonomiczno-Humanistyczna (WSEH) oraz
Zespó∏ Kolegiów Uniwersytetu ¸ódzkiego.
WSEH proponuje kszta∏cenie w systemie stu-
diów dziennych lub zaocznych na jednym z sze-
Êciu wydzia∏ów – administracja, zarzàdzanie
i marketing, pedagogika, socjologia, ochrona
Êrodowiska i ogrodnictwo. Zespó∏ Kolegiów
Uniwersytetu ¸ódzkiego oferuje studentom na-
uk´ na kierunku pedagogicznym lub informa-
tycznym. 

M.M.

Nowe uczelnie w ¸ódzkiem



22 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

ekologia

Gdy stopniejà Êniegi, mo˝na b´dzie zo-
baczyç k∏´by dymu unoszàcego si´ nad
polami, pastwiskami, nieu˝ytkami, ro-
wami, wzd∏u˝ linii kolejowych i dróg.
Znaczyç to b´dzie, ˝e nadszed∏, przyno-
szàcy wi´cej szkód ni˝ po˝ytku przyro-
dzie, okres wypalania zesz∏orocznych
traw. 

Rolnicy wypalajà suche, zesz∏oroczne
trawy na pastwiskach oraz ziemiach le˝à-
cych od∏ogiem. Nierzadko ogieƒ przeno-
si si´ na pobliskie miedze, rowy, zagajni-
ki i suchà roÊlinnoÊç na terenach podmo-
k∏ych. Dzia∏kowicze palà stosy zgrabio-
nej suchej trawy, liÊcie i drobne ga∏´zie,
chocia˝ mogà je kompostowaç. W miej-
scach, gdzie warstwa trawy jest grubsza,
bezpoÊrednio jà wypalajà. Nawet s∏u˝by
drogowe i pracownicy kolei post´pujà
podobnie, bowiem wypalajà rowy, skar-
py dróg i linii kolejowych, przedk∏adajàc
ich utrzymanie nad dobro Êrodowiska. 

Wypalanie traw nawet przed rozpocz´-
ciem wegetacji roÊlin przynosi szkody
ekologiczne, ale jest szczególnie niebez-
pieczne, gdy flora i fauna obudzà si´ ze
snu zimowego. Ogieƒ przechodzàc przez
dany teren niszczy jego ekosystem.
Oprócz martwej biomasy, wypala
i uszkadza tkanki ˝ywych roÊlin, które sà
wra˝liwe ju˝ na temperatur´ przekracza-

jàcà 50°C. Uszkadzane sà roÊliny dwuli-
Êcienne przez niszczenie p∏ytko zalegajà-
cych korzeni, szyjek korzeniowych i rozet
liÊciowych. Ogieƒ powoduje negatywnà
selekcj´ Êrodowisk roÊlinnych, bowiem
niszczy trawy cenne pod wzgl´dem pa-
szowym oraz liczne gatunki zió∏. Na
dzia∏anie ognia odporniejsze sà bowiem
roÊliny ma∏o wartoÊciowe i chwasty, np.
trzcinnik czy perz. Zniszczona zostaje
flora bakteryjna i grzybowa, przyspiesza-
jàca rozk∏ad martwej roÊlinnoÊci. Ogieƒ
zabija owady, zarówno po˝yteczne jak
i szkodniki, które znajdujà si´ w wypala-
nej biomasie oraz powierzchniowej war-
stwie gleby. Ginà  zwierz´ta, zw∏aszcza
m∏ode potomstwo ssaków, np. zaj´cy.
Niszczone sà tak˝e gniazda ptasie wraz
z jajami, np. ba˝antów, kuropatw i skow-
ronków. Na skutek dzia∏ania temperatu-
ry i dymu ginà zwierz´ta ˝yjàce w glebie,
np. krety i d˝d˝ownice. W czasie wypala-
nia niszczone sà naturalne siedliska ro-
Êlin i owadów, a jednoczeÊnie dogodne
miejsca do gniazdowania ptaków. 

W czasie palenia si´ traw temperatura
przekracza nawet 700 stopni na wysoko-
Êci od 5 do 20 cm nad powierzchnià zie-
mi. W takich warunkach straty ekolo-
giczne sà nieuniknione. Nie rekompensu-
je ich wzrost zawartoÊci substancji mine-

ralnych w formie popio∏u, bowiem te sà
∏atwo wyp∏ukiwane przez deszcze. Pod-
czas wypalania traw powstaje duszàcy
dym, unoszàcy si´ nisko nad powierzch-
nià ziemi, zawierajàcy toksyczne sub-
stancje, w tym sadz ,́ w´glowodory aro-
matyczne i dwutlenek siarki.

Nieostro˝noÊç i lekkomyÊlnoÊç wypa-
lajàcych sprawia, ˝e ogieƒ z ∏àk ∏atwo
przenosi si´ na pobliskie zagajniki, szu-
wary, obszary leÊne, sady i tym podobne
miejsca. Zniszczeniu ulegajà l´gowiska,
m.in. ptactwa wodnego. Ogieƒ mo˝e
równie˝ objàç p∏ytko zalegajàce warstwy
torfu, które mogà p∏onàç przez wiele dni. 

Nie wolno zapominaç, ˝e proceder wy-
palania traw jest naruszeniem prawa.
Niezale˝nie od przepisów przeciwpo˝a-
rowych i innych uregulowaƒ porzàdko-
wych, wypalanie roÊlinnoÊci jest zabro-
nione przepisami ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92,
poz. 880). Artyku∏ 124 tej ustawy stano-
wi „Zabrania si´ wypalania ∏àk, pa-
stwisk, nieu˝ytków, rowów, pasów przy-
dro˝nych, szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”. Wykroczenie to jest
zagro˝one karà aresztu lub grzywny, co
wynika z artyku∏u 131 powy˝szej ustawy.
Je˝eli wskutek wypalania traw powstanie
po˝ar lub jego bezpoÊrednie niebezpie-
czeƒstwo, wówczas zdarzenie to jest
przest´pstwem, zagro˝onym karà wi´zie-
nia zale˝nà od okolicznoÊci. 

dr in˝. Andrzej ˚arczyƒski
Instytut Chemii Ogólnej 

i Ekologicznej 
Politechniki ¸ódzkiej

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicz-
nej, jednostka be∏chatowskiego starostwa,
w okresie ferii zimowych prowadzi∏a zaj´cia
w placówkach oÊwiatowych. Dzieci uczestni-
czy∏y w grach, zabawach i pogadankach o te-
matyce przyrodniczej i zwiàzanych z troskà
o Êrodowisko. Tegoroczne zaj´cia cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem. Wi´kszoÊç dzieci
z terenu powiatu pozosta∏a w trakcie przerwy
zimowej w domu. Do akcji w∏àczy∏o si´ 8 jed-
nostek oÊwiatowych – szkó∏ i przedszkoli.
W ekologicznych zaj´ciach uczestniczy∏o po-
nad sto dzieci. 

Wypalanie traw 
szkodzi Êrodowisku

Ferie
m∏odego
ekologa
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znane, a jednak nieznane
Dzieje ¸asku si´gajà poczàtków paƒstwowo-

Êci polskiej. Wed∏ug jednego z podaƒ, teren dzi-
siejszego miasta, malowniczo po∏o˝onego nad
rzekà Grabià, mia∏ nadaç Boles∏aw Chrobry ry-
cerzowi o imieniu ¸asko - jednemu z najwier-
niejszych s∏ug swojego zi´cia, ksi´cia kijowskie-
go Âwi´tope∏ka. Gdy na Rusi Kijowskiej rzàdy
objà∏ nowy w∏adca – Jaros∏aw, ¸asko musia∏
opuÊciç rodzinny kraj. Wraz z towarzyszami
schroni∏ si´ w Polsce, gdzie za∏o˝y∏ osad ,́ którà
nazwa∏ swoim imieniem. Pierwsza pisana
wzmianka o ¸asku pochodzi dopiero z 1356 ro-
ku. Pierwotnie jeszcze jako wieÊ nale˝a∏ do dóbr
ksià˝àt sieradzkich. Jego dynamiczny rozwój
nastàpi∏ za przyczynà zas∏u˝onego dla naszej oj-
czyzny rodu ¸askich herbu Korab, przyby∏ych
do ¸asku z Krowicy, po∏o˝onej w ziemi kali-
skiej. Jan ¸aski (1456-1531), chorà˝y sieradzki,
w zamian za „m´stwo i odwag ,́ wiernoÊç i wy-
pe∏nianie rozkazów monarszych”, uzyska∏
u króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y 2 wrzeÊnia 1422 ro-
ku prawa miejskie dla ¸asku oraz przywilej co-
tygodniowych targów w poniedzia∏ki i corocz-
nych jarmarków przypadajàcych w dzieƒ Êwi´-
tego Franciszka. Herbem miasta ustanowiono
god∏o rodowe ¸askich –  z∏oty korab, czyli ∏ódê
w czerwonym polu z masztem w kszta∏cie bia∏ej
wie˝y. Dalsze przywileje nadane przez króla
Aleksandra Jagielloƒczyka, na proÊb´ kolejne-
go w∏aÊciciela miasta z rodu ¸askich – Jana,
wielkiego kanclerza koronnego i prymasa Pol-
ski, w szybkim czasie zaowocowa∏y rozwojem
handlu i przekszta∏ceniem miasta w znaczàcy
oÊrodek rzemieÊlniczy. W tym czasie ¸ask zna-
ny by∏ nie tylko w kraju, ale i poza jego granica-
mi. Cz∏onkowie rodu ¸askich zajmowali bo-
wiem czo∏owe funkcje w administracji paƒstwo-
wej oraz wyje˝d˝ali na studia do najlepszych
oÊrodków uniwersyteckich w Bolonii, Padwie
i Pary˝u. Mieszczanie zaÊ kszta∏cili si´ na Aka-
demii Krakowskiej. Inni szukali s∏awy, bioràc
udzia∏ w kampaniach wojennych. Podczas wy-
prawy na Mo∏dawi´ w 1595 roku, pewien miesz-
czanin dosta∏ si´ do niewoli tureckiej i uznany
za jednego z wybitnych dygnitarzy polskich,
przetrzymywany by∏ w wi´zieniu dla „jeƒców
szlachetnego pochodzenia”. Proponowano mu
nawet przyj´cie wiary muzu∏maƒskiej i obj´cie
dowództwa nad jednà z choràgwi wezyrskich.
Ten nie wyraziwszy zgody pozosta∏ w „goÊcin-
nej su∏taƒskiej wie˝y” przez 28 kolejnych lat.

W przesz∏oÊci ¸asku mo˝na odnaleêç rów-
nie˝ ciemne strony ˝ycia jego mieszkaƒców. Do
naszych czasów zachowa∏y si´ ksi´gi sàdowe,
które niczym kronika kryminalna pokazujà nie-
chlubne wyst´pki ∏askowian. Oto jeden z nich.
W 1584 roku, w dzieƒ Êwi´tej Jadwigi napadni´-
to na tle rabunkowym Klemensa Zygmuncika
mieszczanina ∏askiego, zwanego ¸opatkà, po-
dró˝ujàcego traktem z Wielunia do ¸asku.
„Przest´pcy zastàpili mu drog´ i zabrali gwa∏tem
kalet ,́ w której by∏o 8 z∏otych polskich oraz ˝e-

lazo na kop´ groszy, kamieƒ myd∏a, cebul´ za je-
den z∏oty, kamieƒ o∏owiu, siekier´ i ∏aƒcuch do
konia, czyniàc mu niema∏o innych szkód”. 

Na szcz´Êcie ¸ask posiada∏ te˝ zacnych
mieszkaƒców. Wspomniany prymas Jan ¸aski
nale˝a∏ do najbardziej Êwiat∏ych Polaków XVI
stulecia. Do jego zas∏ug nale˝y mi´dzy innymi
zebranie i uporzàdkowanie wszystkich przepi-
sów prawa polskiego, które przedstawi∏ na sej-
mie radomskim w 1506 roku, znane dziÊ pod
nazwà „Statutu ¸askiego”. Znanà postacià
w XVI-wiecznej Polsce by∏ równie˝ bratanek
prymasa, jego imiennik Jan ¸aski (1499-1560),
b´dàcy ̋ arliwym zwolennikiem reformacji, a od
1542 roku organizatorem koÊcio∏a protestanc-
kiego we Fryzji w Niderlandach, nast´pnie od
1550 roku superintendentem gminy waloƒsko-
-reformowanej dla uchodêców z zagranicy
w Londynie. Po powrocie do Polski w 1556 ro-
ku opowiada∏ si´ za utworzeniem koÊcio∏a na-
rodowego. Z ¸askiem zwiàzany by∏ tak˝e poeta
Grzegorz Jan Zdziewojski (1609-1670), biskup
p∏ocki Marcin Za∏uski (1698-1767) oraz prekur-
sor holografii Mieczys∏aw Wolfke (1883-1947). 

W XVII wieku grono mieszkaƒców miasta
powi´kszy∏o si´ o ˚ydów, którzy utworzyli tutaj
siedzib´ kaha∏u, sprawujàcego nadzór nad lud-
noÊcià ̋ ydowskà z ca∏ego województwa sieradz-
kiego. Wspó∏czeÊnie ¸ask jest stolicà powiatu
tak o wyjàtkowych walorach przyrodniczo-kra-
joznawczych, jak i du˝ym potencjale gospodar-
czym. Dzia∏a tutaj lotnisko wojskowe, s∏u˝àce
jednostkom NATO, przy którym planuje si´
utworzenie pasa˝erskiego i towarowego portu
lotniczego obs∏ugujàcego Polsk´ centralnà.

¸ask mo˝e poszczyciç si´ jednym z pi´kniej-

szych obiektów sakralnych w regionie. Póêno-
gotycki koÊció∏ parafialny pod wezwaniem Na-
wiedzenia NajÊwi´tszej Marii Panny i Âwi´tego
Micha∏a Archanio∏a wybudowano z inicjatywy
prymasa ¸askiego w latach 1517-23. Âwiàtynia
pe∏niàca w latach 1525-1819 funkcj´ kolegiaty
nale˝a∏a do najbardziej znaczàcych w archidie-
cezji gnieênieƒskiej. Po po˝arze w 1749 roku ko-
Êció∏ przebudowano w stylu barokowym. W na-
wie g∏ównej utworzono sklepienie beczkowe,
w bocznych zaÊ kolebkowe. Gotyckie sklepienie
gwiaêdziste zachowa∏o si´ jedynie w skarbczyku
i zakrystii. Wn´trze urzàdzono z przepychem,
dodajàc zespó∏ rokokowych o∏tarzy. Prawdzi-
wym skarbem jest umieszczona w bocznej ka-
plicy alabastrowa p∏askorzeêba „Madonny
z Dzieciàtkiem” z prze∏omu XV i XVI w., wyko-
nana prawdopodobnie w pracowni florenckie-
go artysty Andrea della Robbi, uwa˝ana za jed-
no z najpi´kniejszych dzie∏ w∏oskiego renesansu
w Polsce. Opisywany wizerunek Matki Bo˝ej
otaczany jest ˝arliwym kultem przez mieszkaƒ-
ców ¸asku i okolicy. 

Âwi´ta wielkanocne to doskona∏y moment by
odwiedziç ∏askà kolegiat .́ Podczas Wielkiego
Tygodnia ju˝ ponad sto lat mieszczanie trzyma-
jà stra˝ przy grobie Chrystusa przebrani w stro-
je rzymskich legionistów. Podczas spaceru po
mieÊcie warto równie˝ obejrzeç drewniany ko-
Êció∏ garnizonowy pod wezwaniem Âwi´tego
Ducha z 1666 roku, miejscowy cmentarz para-
fialny, gdzie spoczywajà ˝o∏nierze Armii
„¸ódê” polegli w wojnie obronnej 1939 roku
oraz odwiedziç po∏o˝one w centrum interesujà-
ce Muzeum Historii ¸asku. 

Piotr Machlaƒski

Gdzie w ¸asku mo˝na spotkaç
rzymskich legionistów?
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sport

P∏ywanie jest jednà z niewielu dyscyplin
sportu w Polsce, które prze˝ywajà wyraêny
rozkwit. Nap´d Êrodowisku p∏ywackiemu da-
je swoimi sukcesami Otylia J´drzejczak – mi-
strzyni Europy, Êwiata, z∏ota medalistka olim-
pijska i rekordzistka Êwiata. Ona emituje naj-
silniejsze impulsy, które nie trafiajà w pró˝ni .́
Du˝e wra˝enie zrobi∏ tytu∏ mistrzyni Europy
wywalczony w Wiedniu 2004 przez ∏odziank´
Ol´ Urbaƒczyk z Trójki, blisko olimpijskiego
podium w Atenach byli Paulina Barzycka
i Pawe∏ Korzeniowski, którzy sà na poczàtku
mi´dzynarodowej kariery.

Wszystko wskazuje wi´c na to, ˝e Otylia
odegra wi´kszà rol´ w promowaniu swojej
dziedziny ni˝ przed laty w innych „bran˝ach”
alpejczyk Andrzej Bachleda, tenisista Woj-
ciech Fibak, biegacz narciarski Józef ¸usz-
czek, a ostatnio skoczek Adam Ma∏ysz. To by-
∏y „samotne bia∏e ˝agle”, obok których nie
pojawi∏ si´ choçby jeden aspirant i kontynu-
ator ich sukcesów.

Nie tylko futbol i siatkówka
Trudno dziÊ okreÊliç, w jakim stopniu suk-

cesy Otylii J´drzejczak i Oli Urbaƒczyk majà
inspirujàcy wp∏yw na rozwój p∏ywania w Be∏-
chatowie. Tego si´ nie da zmierzyç i zwa˝yç.
Nie wiadomo te˝, jak silnie na wyobraêni´
be∏chatowskich mistrzów jutra dzia∏ajà te zna-
komite wzorce nie tylko Êwietnych p∏ywaczek,
ale i fajnych, inteligentnych, ujmujàcych bez-
poÊrednim sposobem bycia dziewczyn. Fak-
tem jednak jest, ˝e w Energetycznym Klubie
Sportowym Skra pojawi∏o si´ kilkoro utalen-

towanych nastolatków, a praca u podstaw pro-
wadzona jest z imponujàcym rozmachem.

P∏ywanie sta∏o si´ w Be∏chatowie sportem
numer 3 po pi∏ce no˝nej (lider drugiej ligi
GKS jest pewniakiem na pierwszoligowca)
i siatkówce (Skra prowadzi w m´skiej ekstra-
klasie i ma szeÊciu kadrowiczów).

Szcz´Êliwa trzynastka
Jako pierwsza z p∏ywaczek Skry wybi∏a si´

w skali krajowej 15-letnia Aleksandra Majda.
Kraulistka specjalizujàca si´ w p∏ywaniu na
400 i 800 m od dwóch lat zwraca uwag´ swo-

im talentem. W tym roku na zimowych mi-
strzostwach kraju do lat 15 w Ciechanowie
zdoby∏a 2 z∏ote i srebrny medal. Liczy si´
w czo∏ówce krajowej seniorek. W marcu
otrzyma∏a presti˝owe powo∏anie do reprezen-
tacji Polski na trójmecz z Czechami i Ukrainà
w Pradze, a treningi na zgrupowaniu kadry
w Ostrowcu obok Otylii J´drzejczak by∏y dla
Oli wielkim prze˝yciem.

O sportowej przysz∏oÊci be∏chatowianki mo-
gliby zapewne coÊ powiedzieç... astrologowie.
Tak si´ powiem sk∏ada, ˝e kontynuuje ona se-
ri´ trzynastek: Otylia J´drzejczak urodzi∏a si´
13 grudnia (1983 roku), Ola Urbaƒczyk 13 li-
stopada (1987), a Ola Majda 13 paêdziernika
(1990)! Przesàdni powiedzà, ˝e ta zbitka ska-
zuje p∏ywaczk´ z Be∏chatowa na sukces.

Ola jest wychowankà trenera Grzegorza
Kiny, animatora p∏ywania w Be∏chatowie.
G∏ównym celem Majdy jest w tym roku wy-
st´p w lipcowych mistrzostwach Europy ju-
niorów w Budapeszcie.

Z trenerem Kinà wspó∏pracujà w Skrze in-
ni szkoleniowcy: Zbigniew Dudka, Jerzy D´-
ga i Luba Pawlak. Sekcji p∏ywackiej szefuje
Bogdan Czarnecki, a w zarzàdzie klubu, kie-
rowanym przez Edwarda Maruszaka, najbar-
dziej otwarte serce dla p∏ywania ma prezes do
spraw organizacyjnych Jan ˚ak.

MedaliÊci ze Skry
Ola Majda jest wizytówkà Skry, ale coraz

g∏oÊniej jest o jej m∏odszym o rok koledze
Wiktorze D´dze. Wszechstronny sprinter (styl
dowolny i motylkowy oraz zmienny) zrobi∏ fu-
ror´ w styczniu, na zimowych mistrzostwach
Polski czternastolatków w ZamoÊciu, zdoby-
wajàc a˝ 5 z∏otych medali! To efektowna zapo-
wiedê nietuzinkowej kariery. Wiktor D´ga po-
prawia rekordy ˝yciowe niemal w ka˝dym
starcie. Niedawno mia∏ bardzo udany wyst´p
wÊród seniorów na zawodach Grand Prix Pol-
ski w P∏ocku.

Z czterema medalami wróci∏a z zimowych
mistrzostw Polski juniorów 16-letnich w Opo-
lu trzecia indywidualnoÊç be∏chatowskiej Skry
Dominika ˚ak. Z∏oto zdoby∏a na 50 m motyl-
kiem, ale Êwietnie radzi sobie tak˝e w stylu do-
wolnym i zmiennym.

Konkurencja dla Trójki
˚ak, Majda i D´ga zdobyli wi´c ju˝ w tym

roku ∏àcznie 12 medali mistrzostw Polski 
(8-2-2). To pokaêny dorobek m∏odej, dopiero
od niedawna pokazujàcej si´ w zawodach kra-
jowych sekcji. W województwie ∏ódzkim od
lat prym wiód∏ ∏ódzki MKS Trójka, zdobywa-
jàc co roku ponad sto medali we wszystkich
kategoriach wiekowych. W∏aÊnie z Trójki wy-
wodzili si´ m.in. uczestnicy mistrzostw Êwiata:
w latach siedemdziesiàtych Dariusz Broda
i w dziewi´çdziesiàtych Dagmara Ajnenkiel,
których Êladami idà teraz Ola Urbaƒczyk
i Marta Kacprzak.

Wszystko wskazuje jednak na to, ˝e w Be∏-
chatowie roÊnie konkurencyjny dla Trójki
oÊrodek. Obok Oli Majdy, Wiktora D´gi i Do-
miniki ˚ak Skra ma obiecujàcà grup´ nasto-
latków, w której sà m.in. Miko∏aj B∏aszczyk,
Aneta Bzikowska, Konrad Czarnecki, Maciej
Frontczak, Przemys∏aw Gawrysiak, Natalia
Hachulska, J´drzej Maçkowiak, Krzysztof
Paprocki, Mariusz Siedlarek, Jacek Stobie-
niecki, Jakub Tla∏ka, Konrad Witkowski i Ka-
rolina Zi´ba.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski 
„Dziennik ¸ódzki”

Pi´tnastoletnia be∏chatowianka Aleksandra Majda zadebiutowa∏a 
ju˝ w reprezentacji Polski

Kraulem w Be∏chatowie


