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W sierpniu delegacja województwa ∏ódzkiego
w sk∏adzie: cz∏onek zarzàdu województwa Doro-
ta Biskupska-Neidowska, dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej Anna Mroczek, wi-
cedyrektor Departamentu Promocji i Wspó∏pra-
cy Zagraniucznej Krzysztof Suszek oraz wicesta-
rosta sieradzki Micha∏ K∏os przebywa∏a z oficjal-
nà wizytà w Winnicy na obchodach Dnia Nie-
podleg∏oÊci Ukrainy. Delegacja z∏o˝y∏a tak˝e wi-
zyt´ w obozie harcerzy w KoÊciuchnówce na Wo-
∏yniu, gdzie harcerze hufca ZHP im. Wojska Pol-
skiego w Zgierzu sp´dzali wakacje przy odbudo-
wie cmentarzy legionistów z okresu I wojny. Ko-
Êciuchnówka to miejscowoÊç znana z walk sto-
czonych z wojskami rosyjskimi w latach 1915-
1916 przez Legiony Polskie pod wodzà Józefa Pi∏-
sudskiego, gdzie ˝o∏nierze polscy ponieÊli straty,
obejmujàce ok. 2 tysi´cy zabitych, rannych, zagi-
nionych bàdê wzi´tych do niewoli.

Wyjazdy do KoÊciuchnówki i rejonu Maniewi-
cze województwa wo∏yƒskiego i prace przy odna-
wianiu polskich cmentarzy zainicjowano 7 lat te-
mu. Pomys∏odawcà przedsi´wzi´cia by∏ zgierski
nauczyciel historii i filolog klasyczny W∏adys∏aw
Baraƒski, który postanowi∏ odnowiç pami´ç czy-
nu legionowego na odleg∏ym Wo∏yniu. 

Komendantem obozu by∏ kierujàcy od poczàt-
ku tà inicjatywà druh harcmistrz Jaros∏aw Górec-
ki. W sierpniu 1998 roku do prac przy odnawia-
niu polskich cmentarzy wyjecha∏a pierwsza grupa
zgierskich harcerzy. Mimo ˝e prace odbywa∏y si´
w trudnych, polowych warunkach, ch´tnych by∏o
coraz wi´cej. W tym roku obóz liczy∏ 150 osób.
W akcji udzia∏ wzi´∏a m.in. m∏odzie˝ z orkiestry
d´tej w Uniejowie oraz historycy i archeolodzy.
Tegoroczny obóz mia∏ charakter integracyjny. Do
udzia∏u w odnawianiu cmentarzy pi∏sudczyków
zaanga˝owa∏a si´ grupa harcerzy ukraiƒskich
z Legionowa i K∏obucka. Najm∏odsi wykonywali
prace porzàdkowe, starsi brali udzia∏ w wykopy-
waniu i ekshumacji grobów. Dla wielu z nich by-
∏o to olbrzymie prze˝ycie. Mimo ogromu zaj´ç
i du˝ego wysi∏ku wszyscy byli entuzjastycznie na-
stawieni do pracy, a zadania wykonywali z olbrzy-
mim zaanga˝owaniem. Plan obejmowa∏ m.in.
wyrównanie terenu pomi´dzy mogi∏ami, obmuro-
wywanie p∏yt, odbudow´ i niekiedy ca∏kowità re-
konstrukcj´ grobów, prace piel´gnacyjno-porzàd-
kowe oraz oznakowanie mogi∏.

W okolicy znaleziono kilkanaÊcie Êladów pol-
skich cmentarzy i mogi∏ zbiorczych. Do tej pory
wykopano osiemnaÊcie grobów i osiem s∏upów
pami´ci. Wznoszàce si´ na wysokoÊç trzech me-
trów pomniki, wystawione przed II wojnà Êwiato-
wà, sà oznaczeniem i upami´tnieniem miejsc
zwiàzanych z obecnoÊcià Józefa Pi∏sudskiego
i walkami I Brygady. W ciàgu siedmiu lat uda∏o
si´ odnaleêç i odrestaurowaç wszystkie oryginal-
ne symbole narodowej pami´ci. Odbudowano
tak˝e „brackà mogi∏´” – wspólny grób ze szczàt-
kami 42 polskich ˝o∏nierzy, obmurowano jà beto-
nowymi p∏ytami, a na powierzchni u∏o˝ono ka-
mienie symbolizujàce tyle˝ samo istnieƒ ludzkich.

Kamieƒ na groby oraz materia∏y budowlane,
dzi´ki zaanga˝owaniu ludzi dobrej woli i sponso-
rów, przywiezione zosta∏y z Polski. Wszystkie wy-
jazdy finansowane sà ze Êrodków hufca i prywat-
nych pieni´dzy harcerzy. Pomoc w finansowaniu
przedsi´wzi´cia zaofiarowa∏ Urzàd Marsza∏kow-
ski w ¸odzi. 

Od poczàtku prowadzenia prac w 1998 roku
uda∏o si´ uporzàdkowaç szeÊç cmentarzy. 
27 sierpnia otwarty zosta∏ siódmy odbudowany
cmentarz w Jeziornej, gdzie spoczywajà ˝o∏nierze
polegli w 1915 r., w leÊnych okolicach tej miejsco-
woÊci. Podczas uroczystoÊci sztandarowi hufca
ZHP Zgierz nadano odznaczenie „Pro memo-
ria”. Tylko w tym roku uporzàdkowa∏o 148 mogi∏
naszych ˝o∏nierzy, przeprowadzono kolejne eks-
humacje z kwater ˝o∏nierskich licznie rozsianych
wzd∏u˝ traktu Kowel - Maniewicze i przeniesiono
na cmentarz w Polskim Lasku. Uporzàdkowano
tak˝e teren wielkiego polskiego cmentarza
w Kowlu, gdzie spoczywa oko∏o 300 poleg∏ych.

Od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci harcerze mo-
gà liczyç na wsparcie ze strony miejscowych
w∏adz administracyjnych, a tak˝e ˝yczliwoÊç i go-
ÊcinnoÊç gospodarzy tamtych terenów. Co warto
podkreÊliç, mieszkaƒcy okolicznych wsi sà co-
dziennymi goÊçmi polskiego obozu. Po zakoƒcze-
niu pracy harcerze wspólnie sp´dzajà czas, opie-
kujà si´ ukraiƒskimi dzieçmi i uczà ich j´zyka pol-
skiego. Wspólna praca to nieoceniony wk∏ad
w rozwój dobrych stosunków polsko-ukraiƒ-
skich, budowanie pozytywnych relacji pomi´dzy
dwoma narodami. To tak˝e nauka, lekcje historii
tym cenniejsze, bo praktyczne, takie, których nie
da si´ wynieÊç ze szkolnej ∏awki. Dzi´ki tej inicja-
tywie, cmentarze, które zapewne popad∏yby w za-
pomnienie, pozostanà, b´dàc znakiem tamtych
czasów, a pami´ç o tych miejscach i historyczna
prawda nigdy nie ulegnà zatarciu. 

Marcin Siemiƒski

Autor korzysta∏ z pracy: Adam Zamojski, Przewodnik
historyczny po wo∏yƒskim pobojowisku Legionów 

Józefa Pi∏sudskiego pod KoÊciuchnówkà. 
Zgierz, lipiec 2005 r. 
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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” 

7 (piàtek), godz. 19.00 koÊció∏ ewangelicki Êw. Mateusza
KONCERT SYMFONICZNY w ramach cyklu jubileuszowego z okazji 90-lecia F¸; 
Orkiestra symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej; P. Sydor – Muzyka do Niebios [¸ÓDZKA PREMIERA] A.
Scarlatti – Si Suoni Tromba; Mio Testoro per te Moro; G. F. Haendel – Eternal source of light divine; Let the
bright Seraphim; G. Puccini – Chryzantemy; J. Maksymiuk – Dolorosa (IV); J.S. Bach – IV Suita orkiestrowa
D-dur BWV 1069; soliÊci: Marta Boberska – sopran, Andrzej Tomczok – tràbka; dyrygent: Jerzy Maksymiukà

11 (wtorek), godz. 19.00 sala kameralna F¸
ARS CAMERALIS „W dwóch kolorach”; w rocznic´ Êmierci F. Chopina
W programie: F. Chopin – pieÊni i mazurki; w opracowaniu Pauliny Viardot; Jolanta Bobras – sopran; Da-
nuta Po∏czyƒska – mezzosopran; Marek Pajàk – fortepian

14 (piàtek), godz. 19.00 sala koncertowa F¸
KONCERT SYMFONICZNY Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej
L. van Beethoven – Uwertura „Fidelio” op. 72c; W. A. Mozart – IV Koncert skrzypcowy D-dur KV 218; L. van
Beethoven – II Symfonia D-dur op. 36; solista: Robert Kabara – skrzypce; dyrygent: Tadeusz Wojciechowski

16 (niedziela), godz. 19.00 sala koncertowa F¸
SPECJALNY KONCERT SYMFONICZNY w rocznic´ pontyfikatu Êp. Papie˝a Jana Paw∏a II
wspó∏organizowany z ¸ódzkim Urz´dem Marsza∏kowskim; Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii
¸ódzkiej; W. Kilar – Angelus; A. Stradella – Pieta Signore; C. Franck – Panis Angelicus; W. Kilar – Wokali-
za z muzyki do filmu „Dziewiàte wrota”; P. Mascagni – Hymn wielkanocny „Regina Coeli” z opery;  „Rycer-
skoÊç wieÊniacza”[Cavalleria Rusticana];  G. Verdi – Te Deum; Gustaw Holoubek – recytacje, Iwona Hossa
– sopran; dyrygent: Tadeusz Wojciechowski

18 (wtorek), godz. 19.00 sala kameralna F¸
ARS CAMERALIS 
K. Szymanowski – II kwartet smyczkowy; J. Zar´bski – Kwintet g-moll  op. 24; E. Chausson – Koncert D-dur na
fortepian, skrzypce i kwartet smycz. op. 21; SoliÊci: Pawe∏ Kowalski – fortepian, Jan Stanienda – skrzypce;
„KWARTET ÂLÑSKI”; Szymon Krzeszowiec – skrzypce, Arkadiusz Kubica – skrzypce, ¸ukasz Syrnicki – al-
tówka, Piotr Janosik - wiolonczela

21 (piàtek), godz. 19.00 sala koncertowa F¸
M¸ODZI w ¸ODZI; VIVAT ACADEMIA - MISTRZOWSCY UCZNIOWIE
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej; W.A. Mozart – Uwertura do opery „Don Giovanni” KV 527; 
F. Liszt – II Koncert fortepianowy A-dur; M. Ravel – Valses nobles et sentimentales; Z. Kodaly – Taƒce z Ga-
lanty; Solista: Ying Zhou (Chiny) - fortepian; dyrygujà studenci prof. N. Pasquet oraz G. Kahlerta z Hochschu-
le fuer Musik „Franz Liszt” z Weimaru: Ulrich Kern (Niemcy), Benjamin Roser (Niemcy), Johannes Klumpp
(Niemcy), Seung Up Yoon (Po∏udniowa Korea), Narah Chung (Po∏udniowa Korea)

23 (niedziela), godz. 12.00 sala koncertowa F¸
KONCERT DLA DZIECI z cyklu „SPOTKANIE Z NUTKÑ”

25 (wtorek), godz.19.00 sala kameralna F¸
ARS CAMERALIS „Przez wieki z fletem i klawesynem”
M. Blavet – Sonata d-moll op. 2 nr 2, Jan z Lublina – 3 taƒce z tabulatury organowej na klawesyn solo, J. S. Bach
– Sonata E-dur BWV 1035, Sonata h-moll BWV 1030, M. K. Ogiƒski – 2 polonezy: G-dur i a-moll na klawesyn
solo, K. Regamey – Sonatina na flet i klawesyn; Jagoda Soko∏owska – flet; Jolanta Jamio∏kowska – klawesyn

28 (piàtek), godz. 19.00 sala koncertowa F¸
WIRTUOZI FORTEPIANU Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii ¸ódzkiej
F. Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11; lub II Koncert fortepianowy f-moll op. 21; gra laureat XV
Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie G. Faur – Requiem op.
48; SoliÊci: Bogna Forkiewicz – sopran; Adam Kruszewski - baryton; dyrygent: Tadeusz Wojciechowski

16 wrzeÊnia Filharmonia ¸ódzka im. A. Rubinsteina
rozpocz´∏a kolejny sezon artystyczny. Pod kierownictwem
dyrektora artystycznego Tadeusza Wojciechowskiego so-
liÊci, orkiestra symfoniczna i chór wykonali IX Symfoni´
d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena.

Kalendarz repertuarowy nowego sezonu obejmuje ró˝-
norodne propozycje, zarówno koncertów symfonicznych,
oratoryjnych, jak i kameralnych. Szereg koncertów zapla-
nowano w ramach cyklu obchodów 90-lecia istnienia
w ¸odzi sta∏ej orkiestry symfonicznej. Zaplanowane sà
tak˝e koncerty nadzwyczajne – np. w 60-lecie debiutu mi-
strza dyrygentury Jana Krenza, czy specjalny koncert sym-
foniczny, do organizacji którego w∏àczy∏ si´ Urzàd Mar-
sza∏kowski w ¸odzi – w rocznic´ pontyfikatu Êp. Papie˝a
Jana Paw∏a II, który zaplanowano na 16 paêdziernika. Od-
b´dà si´ tak˝e cykle koncertów, jak np. „M∏odzi w ¸odzi”,
„Wirtuozi fortepianu” czy „Ars Cameralis”. Planowane sà
równie˝ koncerty na w innych miastach regionu. 

Nadchodzàcy sezon zapowiada si´ niezwykle ciekawie,
a na ∏ódzkiej estradzie goÊciç b´dà tak uznani w Êwiecie
artyÊci, jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk,
Konstanty Andrzej Kulka, Tadeusz Struga∏a, Wojciech
Michniewski i Jerzy Salwarowski. Zaprezentujà si´ tak˝e
znakomici m∏odzi artyÊci, wÊród których b´dà, m.in. te-
goroczni laureaci Mi´dzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Chopina. 

Koncert inaugurujàcy nowy sezon tej uroczyystoÊci
transmitowany by∏ „na ˝ywo” w Internecie, i by∏a to
pierwsza tego typu transmisja z koncertu filharmoniczne-
go w Polsce. 

14 wrzeÊnia w siedzibie filharmonii zainaugurowany
zosta∏ nowy sezon kulturalny 2005/2006. Podczas tej
uroczystoÊci wr´czone zosta∏y medale „Zas∏u˝ony kultu-
rze Gloria Artis” i nagrody marsza∏ka województwa za
wybitne osiàgni´cia w dziedzinie kultury.

B.P-Ch.
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Henry Ford (1863-1947) – chluba przedsi´biorczoÊci amerykaƒskiej, najbogatszy cz∏owiek
na Êwiecie okresu mi´dzywojennego, przeszed∏ do historii m.in. dlatego, ˝e wprowadzi∏ ru-
chomà taÊm´ produkcyjnà, trójzmianowy system pracy, oÊmiogodzinny dzieƒ roboczy i wy-
sokie stawki dla robotników. Zatrudnia∏ te˝ niepe∏nosprawnych. Henry Ford powinien 
przejÊç tak˝e do polskiej historii, bo mówi∏ g∏oÊno o tym, ˝e w jego fabryce samochodów 
nie by∏o miesiàca, ˝eby polski technik nie zg∏osi∏ jakiegoÊ ulepszenia czy nowinki. 

Ale równoczeÊnie ten sam amerykaƒski miliarder jest autorem nast´pujàcych s∏ów: „To
dziwne, jak tylko produkt staje si´ sukcesem, ktoÊ zaczyna myÊleç, ˝e by∏by on wi´kszym suk-
cesem, gdyby by∏ inny. Istnieje tendencja do ma∏powania stylów i psucie rzeczy dobrych po-
przez zmienianie ich”.

Samorzàd województwa dysponuje Regionalnà Strategià Innowacji, która jest efektem
wspólnej inicjatywy Êwiata nauki i w∏adz regionu. Celem strategii ma byç m.in. wzrost udzia-
∏u nauki i zaawansowanych technologii w regionalnych programach rozwoju. Marsza∏ek wo-
jewództwa jest honorowym patronem Mi´dzynarodowego Tygodnia Nauki (10-14 paêdzier-
nika), którego celem jest m.in. przedstawienie wybitnych osiàgni´ç naukowych oraz ich wp∏y-
wu na codzienne ˝ycie i rozwój spo∏eczeƒstwa.

Krótko mówiàc, chodzi o post´p naukowo-techniczny. Ale jakby wszyscy o czymÊ zapo-
mnieli. Otó˝, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w ¸odzi ma ju˝ 45 lat. By∏y czasy, ˝e
Polska zajmowa∏a 8 miejsce w Êwiecie pod wzgl´dem liczby zg∏oszonych do urz´du patento-
wego wniosków racjonalizatorskich. DziÊ ten spo∏eczny ruch niemal si´ rozpad∏, tak jak roz-
pad∏ si´ sojusz robotniczo-ch∏opski. Natomiast wszyscy liczà na zagraniczne inwestycje i pol-
skà przedsi´biorczoÊç. Przy czym nowatorstwo i pomys∏owoÊç nazywajà „innowacyjnoÊcià”.

JeÊli ju˝ tak bardzo marzymy o inwestorach zagranicznych, warto wiedzieç, co takiego jesz-
cze zrobi∏ H. Ford. Otworzy∏ mianowicie w Kolonii fabryk´ ci´˝arówek, która jako jedyna
w∏asnoÊç kapita∏u zagranicznego nie zosta∏a przej´ta przez paƒstwo w czasie II wojny. Po woj-
nie zg∏osi∏ roszczenia wobec rzàdu USA za zbombardowanie zak∏adu i otrzyma∏ 10 mln dola-
rów odszkodowania. 

W∏odzimierz Mieczkowski



Jarmark Wojewódzki – Festiwal Sztuki Lu-
dowej, który odbywa∏ si´ 3–4 wrzeÊnia w ¸odzi,
zgromadzi∏ na ulicy Piotrkowskiej t∏umy ∏o-
dzian i mieszkaƒców regionu. Odwiedzajàcy
mogli podziwiaç wyst´py zespo∏ów muzycznych
i kapel ludowych, które prezentowa∏y si´ na
trzech scenach, ustawionych na g∏ównej ulicy
miasta. Jarmark, organizowany ju˝ po raz dru-
gi, s∏u˝y przede wszystkim promocji dziedzic-
twa kulturowego województwa ∏ódzkiego. Na
39 stoiskach  sztuk´ ludowà, kuchni´ regional-
nà i ofert´ turystycznà prezentowa∏y  gminy
i powiaty   regionu. Na wystawach i kierma-
szach twórczoÊci ludowej mo˝na by∏o zobaczyç
i kupiç wyroby r´kodzie∏a artystycznego: rzeêby
ludowe, haftowane obrusy i wycinanki, mo˝na
by∏o tak˝e przyglàdaç si´ pracy ich twórców.
Nie brakowa∏o ch´tnych do spróbowania regio-
nalnych przysmaków m.in.: chleba tradycyjnie
wypiekanego w piecu chlebowym, smalcu, ki-
szonych ogórków, kie∏bas i miodu.  W ramach
programu tegorocznej imprezy wyst´powa∏y ka-
pele ludowe i zespo∏y muzyczne. Olbrzymim
zainteresowaniem cieszy∏y si´ wyst´py artystów
zaproszonych do udzia∏u w jarmarku. Szczegól-
ny aplauz wzbudzi∏ be∏chatowski chór gospel
oraz Steirer (zespó∏ folklorystyczny z austriac-
kiej Styrii), w którego ˝ywio∏owych taƒcach
uczestniczy∏a tak˝e publicznoÊç (m.in. marsza-
∏ek województwa ∏ódzkiego). Gwiazdà festynu
by∏ popularny zespó∏ Brathanki, wykorzystujà-
cy w swoim repertuarze akcenty folklorystycz-
ne. Zainteresowaniem cieszy∏y si´ przygotowa-
ne przez organizatorów liczne konkursy, poka-
zy walk rycerskich i widowiskowa parada or-

kiestr. – Jarmark to przede wszystkim prezenta-
cja i promocja tradycji, sztuki ludowej, twórczo-
Êci artystycznej oraz potencja∏u kulturalnego
gmin, miast i powiatów województwa ∏ódzkie-
go. Celem imprezy jest tak˝e zbli˝enie i wzajem-
ne poznanie spo∏ecznoÊci regionalnych innych
krajów – mówi∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk otwierajàc jarmark. W tym roku w impre-
zie uczestniczyli wystawcy m.in. z Wielkiej Bry-
tanii, Czech, Bia∏orusi, W´gier i Austrii, a wraz
z nimi folklorystyczne grupy muzyczne. Wizyta
by∏a okazjà do  zaprezentowania  oferty tury-
stycznej i gospodarczej oraz bli˝szego poznania
regionów partnerskich. Marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk goÊci∏ przedstawicieli regionu West
Midland (Wielka Brytania) oraz regionu Woj-
wodina (Serbia). Rozmawiano przede wszyst-
kim o mo˝liwoÊciach zawiàzania bli˝szej wspó∏-
pracy i wzajemnego promowania regionów.
Z obecnà sytuacjà politycznà na Bia∏orusi mia∏
okazj´ zapoznaç si´ cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas. Wicemarsza∏ek
Witebska Michai∏ Kuzmicz poruszy∏ te˝ kwe-
sti´ zacieÊnienia kontaktów gospodarczych mi´-
dzy regionami partnerskimi. Z gubernatorem
Winnicy Oleksandrem Grigorijewi-
czem Dombrowskim i jego zast´pcà
spotka∏y si´ Dorota Biskupska-Ne-
idowska - cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego i Anna Mroczek
- dyrektor Regionalnego Centrum
Polityki Spo∏ecznej. Rozmawiano
przede wszystkim o wspó∏pracy
w dziedzinie zapobiegania patolo-
giom spo∏ecznym, takim jak m.in.

narkomania i alkoholizm, zw∏aszcza wÊród
m∏odzie˝y. Obie strony wyrazi∏y te˝ wol´ wspól-
nego dzia∏ania przy realizacji pomocy niepe∏no-
sprawnym z obu regionów: winnickiego i ∏ódz-
kiego. GoÊcie mieli okazj´ zwiedziç centrum
¸odzi, zw∏aszcza ulic´ Piotrkowskà, obejrzeç
stoiska innych regionów partnerskich, gmin
i powiatów województwa ∏ódzkiego. G∏ówna
ulica miasta i Jarmark Wojewódzki spodoba∏y
si´ zagranicznym goÊciom, którzy zgodnie za-
pewnili, ˝e w przysz∏ym roku, na kolejnà edycj´
jarmarku, z pewnoÊcià przyjadà do ¸odzi.

W ramach jarmarku odby∏ si´ tak˝e fina∏ III
edycji Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje
2005”. Festiwal, jako jedyny w województwie
∏ódzkim, prezentuje folklor i sztuk´ ludowà
wszystkich regionów etnograficznych woje-
wództwa  Jego celem jest kultywowanie i upo-
wszechnianie kultury ludowej, a tak˝e aktywi-
zowanie twórców i wykonawców do dzia∏alno-
Êci artystycznej. Do tegoroczngo konkursu sta-
n´∏o 21 zespo∏ów pieÊni i taƒca oraz 21 kapel.
Grand Prix – Nagrod´ Marsza∏ka Wojewódz-
twa ¸ódzkiego – otrzyma∏ Zespó∏ PieÊni i Taƒ-
ca „Tramblanka” z Opoczna.
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Stanis∏aw Witaszczyk 
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Tegoroczny jarmark to przede wszystkim pro-

mocja tradycji, kultury i sztuki ludowej regionu
w ramach obchodów Roku Dziedzictwa Narodo-
wego, a tak˝e prezentacja potencja∏u kulturowego
regionów partnerskich, m.in. z Austrii, Bia∏orusi,
Czech i Wielkiej Brytanii.

Celem imprezy by∏o przede wszystkim zbli˝enie
i wzajemne poznanie dorobku spo∏ecznoÊci regio-
nalnych ró˝nych krajów, ich kultur, twórczej aktyw-
noÊci oraz folkloru. I to si´ uda∏o.

Dzi´ki wystawom, wyst´pom estradowym,
przedsi´wzi´ciom artystycznym, paradom orkiestr,
pokazom walk rycerskich, poprzez degustacje kuli-
narne i kiermasze, ˝ycie duchowe uczestników jar-
marku sta∏o si´ bogatsze, a dystans pomi´dzy naro-
dami zmniejszy∏ si .́ Jarmark by∏ okazjà do uhono-
rowania laureatów festiwalu „Tradycje 2005”. Festi-
wal Folklorystyczny „Tradycje” mia∏ ju˝ swoje trzy
edycje. Pierwsza odby∏a si´ w roku 1999, tu˝ po re-
formie administracyjnej paƒstwa, a dalsze w latach
nast´pnych. W tym roku realizowana jest czwarta
edycja tej imprezy, co jest kontynuacjà Wojewódz-
kiego Przeglàdu TwórczoÊci Ludowej, który zain-
augurowany zosta∏ w roku 1981. Festiwal „Trady-
cje”, jako jedyny w województwie ∏ódzkim, prezen-
tuje folklor i sztuk´ ludowà wszystkich jego regio-
nów etnograficznych: ∏owickiego, rawskiego, opo-
czyƒskiego, wieluƒskiego, sieradzkiego, ∏´czyckiego
i piotrkowskiego. 

W imieniu w∏adz samorzàdowych województwa
serdecznie zapraszam wszystkich na przysz∏oroczny
jarmark i skorzystanie z mo˝liwoÊci bli˝szego pozna-
nia bogatych tradycji województwa ∏ódzkiego i kul-
tury naszych przyjació∏ z regionów partnerskich. 
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Erwin Olaf: „Viritatas Splendor. Fotogra-
fie z lat 1988-2003” to tytu∏ wystawy prac
Êwiatowej s∏awy holenderskiego fotografa,
którà do 25 paêdziernika oglàdaç mo˝na
w Muzeum Sztuki w ¸odzi. Jest to pierwsza
w Polsce pe∏na retrospektywna wystawa
twórczoÊci tego artysty. Prezentowanych jest
na niej ponad 100 prac, w tym tak˝e realiza-
cje filmowe i wideo. 

Erwin Olaf zajà∏ si´ fotografowaniem na
poczàtku lat 80. pod wp∏ywem wielkiej fa-
scynacji amerykaƒskà fotografià, a przede
wszystkim twórczoÊcià Roberta Mappethor-
pe’a. Ju˝ w 1988 roku uzyska∏ I nagrod´
w presti˝owym europejskim konkursie
Young European Photographers Competi-
tion, za seri´ zdj´ç pt. Chessmen, an attempt
to play the game (Figury szachowe, zapro-
szenie do gry). Ten sukces spowodowa∏, ˝e
artysta sta∏ si´ znany na ca∏ym Êwiecie.

Lata 90. to czas, w którym Olaf rozwija∏
styl pe∏en erotyzmu, ale tak˝e zajmowa∏ si´
problemami dotyczàcymi spo∏eczeƒstwa
konsumpcyjnego. Du˝à popularnoÊç przy-
nios∏y mu zdj´cia z serii: Royal Blood (Kró-
lewska krew), w której zastosowa∏ technik´
komputerowà. Inne jego znane cykle to: Ma-
ture (Dojrza∏oÊç), Fashion Victims (Ofiary
mody), Separation (Roz∏àczenie), Black
(Czarni). Styl Erwina Olafa nacechowany
jest pe∏nym wyrafinowania i przepychu, na-
wiàzujàcego do estetyki baroku z elementa-
mi dekadentyzmu, eklektyzmem. W pracach
artysty widaç zarówno fascynacj´ twórczo-
Êcià amerykaƒskà, jak i tradycj´ sztuki euro-
pejskiej. PodkreÊliç te˝ nale˝y wybitne umie-
j´tnoÊci Olafa w sztuce portretowania.

Kuratorem ∏ódzkiej wystawy jest Krzysz-

tof Jurecki, a ze strony holenderskiej Shirley
Hartog. Muzeum Sztuki opublikuje zestaw
12 pocztówek z wybranymi pracami artysty
wraz z tekstem krytycznym. Copyright Er-
win Olaf.

Rezydencja „Ksi´˝y M∏yn” w ¸odzi za-
prasza natomiast na spotkanie z hiszpaƒ-
skim malarzem Salvadorem Dalim. Nale˝à-
cy do najpopularniejszych postaci sztuki XX
wieku artysta pos∏ugiwa∏ si´ naturalistycz-
nym sposobem przedstawiania, a przy tym
operowa∏ irracjonalnà i osobliwà tematykà.
Istotà jego dzia∏alnoÊci artystycznej by∏a
prowokacja, wyra˝ajàca si´ równie˝ w nie-
konwencjonalnym zachowaniu. Dali by∏
twórcà wszechstronnym, wypowiada∏ si´
w ró˝nych dziedzinach sztuki: w malarstwie,
grafice, rysunku, uprawia∏ beletrystyk´ i kry-
tyk´ artystycznà. Jego pasjà by∏a tak˝e sztu-
ka filmowa – w 1929 roku powsta∏ film „Pies
andaluzyjski“ nakr´cony razem z hiszpaƒ-
skim re˝yserem Luisem Bunuelem. 

¸ódzka wystawa jest podzielona na sie-
dem cz´Êci, zatytu∏owanych kolejno: Warsz-
tat graficzny, Arcydzie∏a literatury Êwiatowej,
Mr. Surrealizm, Avida dollars, Zamki pa∏a-
ce, Rysunki, Ksià˝ki. Prze∏amuje ona stereo-
typ myÊlowy o Dalim, który uwa˝any jest
przede wszystkim za malarza zwiàzanego
z surrealistami. Pokazuje artyst´ jako wiel-
kiego eksperymentatora i wynalazc´ w dzie-
dzinie grafiki i ilustracji. 

Wystaw´ „Salvador Dali – ilustrator: ry-
sunki, grafika, ksià˝ki, monety i obiekty,
prace z kolekcji: Hannelore Neumann i Hel-
muta Rebmanna“ oglàdaç mo˝na do 10 paê-
dziernika. 

(GB)

kultura

Muzeum Sztuki w ¸odzi

Erwin Olaf i Salvador Dali

Salvador Dali „Przystawka”.



Czwarty Festiwal Dialogu Czterech Kultur
przeszed∏ ju˝ do historii. ¸odzianie ca∏y czas
majà jednak w pami´ci najwi´ksze hity tego-
rocznej imprezy. Takim wydarzeniem by∏ nie-
wàtpliwie inaugurujàcy festiwal koncert muzyki
filmowej tegorocznego zdobywcy Oscara, Jana
A.P. Kaczmarka – w Filharmonii ¸ódzkiej. 

Festiwalowe atrakcje odbywa∏y si´ jednak
ju˝ od piàtku. Tego dnia na Starym Rynku wy-
stàpi∏ Teatr Strefa Ciszy ze spektaklem „Juda-
sze”, Bängditos Theater z Hamburga, odby∏ si´
te˝ przemarsz orkiestr d´tych z regionu ∏ódz-
kiego, m.in. z Be∏chatowa, ¸adzic, Rzgowa,
Kamieƒska, Brzezin. Tak˝e 26 sierpnia
w ¸ódzkim Centrum Filmowym pokazano wi-
dowisko z pogranicza teatru, cyrku i pantomi-
my „La Divina Commedia” Teatru Derevo
z Petersburga. Mi∏oÊnicy muzyki klubowej mo-
gli natomiast sp´dziç wieczór w klubie Logo
s∏uchajàc muzyki house, elektro i elektro-clash
z udzia∏em niemieckich DJ-ów. 

W Teatrze im. S. Jaracza odby∏a si´ polska
premiera sztuki „Deadline” w wykonaniu Ri-
mini Protokoll, zespo∏u teatralnego z Hambur-
ga, w niedziel´ Teatr Wielki zaprezentowa∏ „Va
Pensiero – najpi´kniejsze chóry Êwiata”. Frag-
menty s∏ynnych oper m.in. Verdiego, Moniusz-
ki, Bizeta, Pucciniego wykona∏ Chór Teatru
Wielkiego pod dyrekcjà Marka Jaszczaka. 

Ewangelicko-augsburski koÊció∏ Êw. Mate-
usza goÊci∏ Kwartet Tomasza Staƒki, Chór Ka-
meralny Filharmonii Estoƒskiej, który wystà-
pi∏ z „Kanon Pokajanen”Arvo Pärta. Tam tak-
˝e mo˝na by∏o us∏yszeç polskie prawykonanie
„Requiem dla Larisy” Valentina Silvestrowa.
Kultur´ ˝ydowskà reprezentowa∏a Noa Trio,
która wraz z Rubinstein Quartet da∏a 31 sierp-
nia koncert w Teatrze Wielkim. Mi∏oÊników
jazzu nie zawiod∏a Ewa Bem, która zaÊpiewa∏a
swoje najwi´ksze przeboje w Teatrze Nowym.

Mi∏oÊników sztuki wspó∏czesnej
nie zawiód∏ Gerard Jürgen
Blum-Kwiatkowski, udost´p-
niajàc ∏odzianom fragment swo-
jej s∏ynnej kolekcji z Museum
Modern Art Hunfeld w Niem-
czech. Abstrakcyjne, g∏ównie
geometryczne prace artystów
polskich i zagranicznych mo˝e-
my oglàdaç do 9 paêdziernika
w Atlasie Sztuki. Wa˝nym
punktem Festiwalu by∏o dysku-
syjne Forum „Polityki” –  z arty-
stami i krytykami o kondycji
naszej kultury – organizowane
w Instytucie Europejskim. Fe-
stiwal zakoƒczy∏ koncert fina∏o-
wy na Starym Rynku – widowi-
sko muzyczne „Kwiaty polskie”
inspirowane poematem Juliana
Tuwima w wykonaniu Teatru
im. Heleny Modrzejewskiej
z Legnicy.

Wa˝nym miejscem na festi-
walowej mapie by∏ ¸ódzki Dom
Kultury, w którym mieÊci∏o si´
biuro prasowe festiwalu. W Ga-
lerii Nowej eksponowane by∏y
zdj´cia Leni Riefenstahl, w ki-
nie ¸DK pokazywane by∏y jej
najs∏ynniejsze filmy m.in:
„Tryumf woli”, „Olimpiada”,
„Podwodne impresje”. Projek-
cje cieszy∏y si´ ogromnym po-
wodzeniem, sprowokowa∏y te˝
wiele dyskusji na temat ˝ycia
i twórczoÊci Riefenstahl. W ki-
nie ¸DK wyÊwietlono film do-
kumentalny „Sarid” w re˝. Zbi-
gniewa Gajzlera, a w Galerii

5
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Dziesi´ç bardzo 
kulturalnych dni

Starej mo˝na by∏o oglàdaç obrazy Marii El-
sner-Michalski, ∏odzianki na sta∏e mieszkajà-
cej we Francji. 

W festiwalowej ofercie, z roku na rok coraz
bogatszej, by∏y wi´c propozycje dla mi∏oÊni-
ków teatru, muzyki powa˝nej i rozrywkowej,
filmu, plastyki, mody, taƒca, a nawet... moto-
ryzacji (parada zabytkowych pojazdów
w dniu otwarcia). Prezentowana by∏a nie tyl-
ko kultura i sztuka Polaków, Niemców, Ro-
sjan i ˚ydów; si´gni´to te˝ do dorobku arty-
stów z Ukrainy, Francji, Estonii – co niewàt-
pliwie wzbogaci∏o ofert´ kulturalnà imprezy. 

M.N.
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Wwywiadzie, którego Karl Dedecius
udzieli∏ po nadaniu mu honorowego
obywatelstwa ¸odzi, znalaz∏o si´

stwierdzenie, które w ka˝dym kolejnym wrze-
Êniu sk∏ania do zadumy. – Gdyby nie wojna,
mówi∏ Dedecius, nast´pne pokolenie ∏ódzkich
Niemców by∏oby ju˝ zupe∏nie spolonizowane. 

Poglàd ten, wynikajàcy z obserwacji przed-
wojennego Êrodowiska niemieckiej inteligencji,
wydaje si´ zbyt optymistyczny, bo nie uwzgl´d-
nia poglàdów i sympatii licznego w ¸odzi drob-
nomieszczaƒstwa, bardzo przywiàzanego do
swojej tradycji narodowej. Mimo to ogromna
cz´Êç Niemców, osiad∏ych w ¸odzi od trzech,
czterech pokoleƒ, nie odczuwa∏a w latach mi´-
dzywojennych dystansu do polskoÊci. Postawy

takie trafnie scharakteryzowa∏ w 1919 r. Józef
Spieckermann, ∏ódzki pose∏ do Sejmu Ustawo-
dawczego: „My obywatele pochodzenia nie-
mieckiego, uwa˝amy Polsk´ za naszà ojczyzn ,́
albowiem tu jesteÊmy urodzeni, tu sp´dziliÊmy
naszà m∏odoÊç, z ziemià tutejszà jesteÊmy zwià-
zani ca∏ym swoim myÊleniem; ca∏a nasza psychi-
ka jest zupe∏nie inna ni˝ u Niemców zagranicz-
nych, ca∏à naszà si∏´ moralnà czerpiemy z tej na-
szej ziemi rodzinnej; tylko tu czujemy si´ w do-
mu, tylko tu jesteÊmy zupe∏nie swobodni…”.

DojÊcie do w∏adzy A. Hitlera i szybko rosnà-
ce szeregi jego zwolenników w Niemczech przy-
wo∏a∏y sentymenty, wzbudzi∏y dum´ z gospo-
darczych osiàgni´ç Niemiec, ich mocarstwo-
wych ambicji. Wielu spoÊród ∏ódzkich Niem-
ców nie kry∏o swej sympatii do ideologii naro-
dowosocjalistycznej i do przywódców III Rze-
szy. èle wró˝àcym znakiem sta∏a si´ w kwietniu
1933 r. „czarna niedziela palmowa”, kiedy zde-
wastowane zosta∏y budynki ¸ódzkiego Gimna-
zjum Niemieckiego, redakcji gazety „Freie Pres-
se”, niemieckiej ksi´garni przy ul. Piotrkow-

skiej. Wydarzenia te by∏y spontanicznà reakcjà
na pierwsze przeÊladowania ˚ydów w Niem-
czech. Cieƒ Wielkiej Historii pad∏ tak˝e na wie-
lonarodowà ̧ ódê. Z tygodnia na tydzieƒ, z mie-
siàca na miesiàc rwaç si´ zacz´∏y wi´zy sàsiedz-
kie, towarzyskie, zawodowe. Ludzie znajàcy si´
od lat, cz´sto bliscy sobie, zaprzyjaênieni zacz´-
li stawaç si´ „Niemcami” i „Polakami”. W gorà-
cych tygodniach poprzedzajàcych wybuch woj-
ny podzia∏y takie ujawnia∏y si´ tak˝e w miesza-
nych narodowoÊciowo ma∏˝eƒstwach. Podda-
wano si´ sile propagandy prasowej i radiowej.
W obliczu rzeczywistego zagro˝enia wzmacnia-
∏a ona polski patriotyzm, podsycajàc jednocze-
Ênie podejrzliwoÊç wobec Niemców i wszystkie-
go co niemieckie. 

Z perspektywy lat widaç dzisiaj wyraênie, ˝e
jeszcze latem 1939 r. Niemcy ∏ódzcy nie dostrze-
gali realnego zagro˝enia dla Polski za strony III
Rzeszy. Ich wspomnienia mówià wyraênie
i zgodnie o poczuciu zagro˝enia ze strony pol-
skich sàsiadów. Stanowisko w∏adz polskich wo-
bec mniejszoÊci niemieckiej odbierano jako pe∏-
ne podejrzliwoÊci i niewolne od pogró˝ek.
W ostatnich dniach sierpnia aresztowano i in-
ternowano w ¸odzi 24 dzia∏aczy ró˝nych orga-
nizacji niemieckich, podejrzewanych o organi-
zowanie grup dywersyjnych. Znaleziono ma∏e
sk∏ady broni, materia∏ów wybuchowych, dru-
ków propagandowych. 

Wkroczenie wojsk niemieckich do ¸odzi 
8 wrzeÊnia 1939 r. przedstawiane jest w rela-
cjach polskich jako manifestacja radoÊci Niem-
ców ∏ódzkich. Natomiast we wspomnieniach
Niemców, ich ówczesne odczucia okreÊlane sà
jako „radosna ulga po psychicznym ucisku mi-
nionych miesi´cy [...]. W mgnieniu oka mo˝na
by∏o poczuç si´ wolnym i znów bez obawy de-
monstrowaç swojà niemieckoÊç”. Jednak ta

spoistoÊç Êrodowiskowa, stworzona w atmosfe-
rze napi´cia i poczucia zagro˝enia w miesiàcach
poprzedzajàcych wybuch wojny, bardzo szybko
p´k∏a. Sta∏o si´ to g∏ównie za sprawà Reichs-
deutschów, Niemców przyby∏ych z Rzeszy
i obejmujàcych niemal wszystkie wa˝niejsze
funkcje administracyjne. Tylko do lipca 1940 r.
przyby∏o ich do ¸odzi 15 tys., póêniej liczba ta
wzros∏a do 19 tys. Niemcy ∏ódzcy poczuli si´
niedocenieni i zlekcewa˝eni. Trudno im by∏o
pogodziç si´ z myÊlà, ˝e nowe w∏adze nie chcà
czerpaç z ich doÊwiadczeƒ d∏ugotrwa∏ego kon-
taktu ze s∏owiaƒskimi sàsiadami. Liczne rozpo-
rzàdzenia by∏y zupe∏nie niezrozumia∏e, a zaro-
zumia∏oÊç i buta nowych w∏adz sprawi∏y, ˝e
Niemcy ∏ódzcy nazywali t´ grup´ przybyszy Re-
ichsgermanen. Szybko ujawni∏o si ,́ ˝e wiele od-
powiedzialnych stanowisk obsadzali Reichs-
deutsche, którzy w swych dawnych miejscach
pracy byli najs∏abszymi urz´dnikami, posiada-
jàcymi minimum wymaganej wiedzy fachowej.
Wielu z nich sta∏o si´ w ¸odzi karierowiczami
pozbawionymi wszelkich skrupu∏ów. 

Wiele kontrowersji wywo∏uje do dziÊ problem
przyjmowania przez Niemców ∏ódzkich tzw.
volkslisty, czyli niemieckiej listy narodowej. Ta
swoista deklaracja narodowoÊci by∏a dla zdecy-
dowanej wi´kszoÊci Niemców ∏ódzkich czymÊ
zupe∏nie oczywistym. Dla najstarszego pokole-
nia, pos∏ugujàcego si´ na co dzieƒ w kontaktach
z Polakami co najwy˝ej ∏amanà polszczyznà,
okreÊlenie si´ jako Niemcy nie budzi∏o ˝adnej
wàtpliwoÊci. AtrakcyjnoÊç przyj´cia volkslisty
wzmacnia∏y te˝ wzgl´dy koniunkturalne: mo˝li-
woÊç uzyskania atrakcyjnej pracy, przej´cia
mienia po wysiedlonych ˚ydach i Polakach. 

Znane sà przypadki wywierania presji wobec
osób ociàgajàcych si´ z przyj´ciem volkslisty.
Z odmowà jej przyj´cia kojarzona jest Êmierç
Roberta Geyera i Guido Johna, zastrzelonych
przez gestapo. Stosowanie przez w∏adze hitle-
rowskie ró˝nego rodzaju represji wobec Niem-
ców utrzymujàcych kontakty z Polakami, nie
mówiàc o pomocy, leg∏o u podstaw zerwania
wi´kszoÊci wczeÊniej istniejàcych wi´zów. Nie-
liczne próby wyst´powania w obronie Polaków
koƒczy∏y si´ udzieleniem policyjnego ostrze˝e-
nia ze strony gestapo, gro˝àcego zes∏aniem do
obozu koncentracyjnego. Powszechny stawa∏ si´
oportunizm, przechodzàcy nieraz w s∏u˝al-
czoÊç. To ze Êrodowiska Niemców ∏ódzkich wy-
sz∏a inicjatywa, a za nià szczegó∏owe wskazów-
ki co do zniemczania nazw ulic miasta. Liczne
przypadki denuncjacji polskich sàsiadów stano-
wi∏y niejednokrotnie fina∏ wczeÊniejszych,
przedwojennych, na pozór niegroênych waÊni
i sporów. Dopiero niepowodzenia wojsk hitle-
rowskich na froncie wschodnim, narastajàca
obawa przed ostatecznà kl´skà, zachwia∏y nie-
mieckim poczuciem wy˝szoÊci.

Krzysztof Woêniak

historia

P´kni´te
ogniwo

P´kni´te
ogniwo
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wywiad miesiàca

1 wrzeÊnia wesz∏a w ˝ycie nowa ustawa
o szkolnictwie wy˝szym. Czy mo˝na ten fakt na-
zwaç sukcesem Êrodowisk akademickich? 

Na pewno tak. Nareszcie w jednym doku-
mencie znalaz∏y si´ regulacje dotyczàce wszyst-
kich sfer dzia∏alnoÊci wy˝szych uczelni. Z jednej
strony znalaz∏y si´ tam zapisy, które sà reakcjà
na niepokojàce zjawiska, zdarzajàce si´ w szkol-
nictwie wy˝szym, z drugiej – ustawa wpisuje si´
w zmiany, jakie zachodzà w systemie szkolnic-
twa wy˝szego w ca∏ej Europie. Wreszcie, upo-
rzàdkowano spraw´ nazewnictwa szkó∏ wy˝-
szych. Teraz istnieje wyraêny zapis, ˝e mamy
szko∏y publiczne i niepubliczne. Kolejny pro-
blem to sprawa wieloetatowoÊci pracowników
wy˝szych uczelni. Pracownicy naukowi b´dà
mogli teraz pracowaç poza macierzystà uczelnià
tylko na jednym dodatkowym etacie. Wa˝na jest
równie˝ kwestia zawierania umów ze studenta-
mi studiujàcymi odp∏atnie. Wydaje mi si ,́ ˝e ta-
kie umowy b´dà wa˝ne z punktu widzenia pro-
gramów studiów. Student b´dzie traktowany ja-
ko partner i b´dzie móg∏ wymagaç od uczelni,
˝eby przestrzegane by∏y za∏o˝enia programowe. 

Jakie rozwiàzania w ustawie uwa˝a pan rektor
za najwa˝niejsze? 

Trójstopniowy system studiów – studia licen-
cjackie i in˝ynierskie, magisterskie, doktoranc-
kie – na wszystkich kierunkach studiów w Pol-
sce, poza medycynà, prawem, psychologià i we-
terynarià. W Unii Europejskiej, ale tak˝e i poza
nià, od wielu lat wszystkie paƒstwa cz∏onkow-
skie przymierzajà si´ do wprowadzenia takiego
systemu. Nowa ustawa pozwoli Polsce na wy-
wiàzanie si´ z wymogów, jakie stawia uczelniom
deklaracja boloƒska, mówiàca o utworzeniu
wspólnego europejskiego systemu edukacyjne-
go. 

Trzeba równie˝ braç pod uwag´ inne wa˝ne
czynniki. Po pierwsze, pe∏ne studia magisterskie
sà drogie. Na rynku pracy mo˝e si´ równie˝ zna-
leêç absolwent studiów wy˝szych, który ukoƒ-
czy∏ studia zawodowe, czyli studia trzyletnie lub
in˝ynierskie. Druga sprawa, nowy system kszta∏-
cenia daje mo˝liwoÊç studiowania dwóch kie-
runków, np. historii na studiach licencjackich
i socjologii w ramach dwuletnich uzupe∏niajà-
cych studiów magisterskich. Takie rozwiàzanie -
dwukierunkowe studia – na Zachodzie realizuje
si´ ju˝ od lat. Sà one szczególnie potrzebne na-
uczycielom. Dobrze, ˝eby w szkole, np. wiejskiej
pracowa∏ nauczyciel, który jest jednoczeÊnie hi-
storykiem i filologiem.

A mo˝e problemem jest nadprodukcja magi-
strów, którzy coraz cz´Êciej zasilajà szeregi bez-
robotnych?

OczywiÊcie te˝, ale i tak absolwenci wy˝szych
uczelni stosunkowo szybko znajdujà prac .́
WÊród trzech milionów bezrobotnych stanowià
oni najmniejsza grup .́ To wskazuje, ˝e wy˝sze
wykszta∏cenie jest cenione na rynku pracy. 

Czy, odwracajàc sytuacj´, uczelnia mo˝e wp∏y-
waç i kszta∏towaç rynek pracy w regionie? 

Ciàgle potrzebni sà specjaliÊci od rachunko-
woÊci, bankowoÊci i finansów. Uniwersytet ode-
gra∏ wybitnà rol ,́ jako szko∏a kszta∏càca specja-
listów, w Êciàgni´ciu do ¸odzi kapita∏u zachod-
niego. Mam na myÊli Philipsa. W ¸odzi powsta-
nie centralny oÊrodek obrachunkowy tej firmy.
Jak wiadomo, jego pracownicy sà to przede
wszystkim absolwenci Uniwersytetu ¸ódzkiego,
g∏ównie dwóch specjalnoÊci – bankowoÊci i fi-
nansów oraz rachunkowoÊci. Ze znalezieniem
pracy nie majà k∏opotu absolwenci informatyki
i fizyki. Ale tutaj jest te˝ problem. M∏odzie˝ koƒ-
czàca szko∏y Êrednie tylko w niewielkim stopniu
jest przygotowana do studiowania kierunków
in˝ynierskich, technicznych.

Nowa matura nie zda∏a egzaminu...
Matura wypad∏a fatalnie z matematyki i fizy-

ki, czyli z przedmiotów, które sà niezb´dne, ˝e-
by studiowaç w specjalnoÊciach, o których mó-
wi∏em przed chwilà.

Czy w tej sytuacji matura powinna byç prze-
pustkà na wy˝sze uczelnie? 

Zdecydowanie tak. Ciesz´ si ,́ ˝e wreszcie to
wprowadzono. By∏em przeciwnikiem decyzji
minister ̧ ybackiej, która zrobi∏a ogromny b∏àd,
odsuwajàc nowà matur´ w czasie. Natomiast,
˝eby nowa matura by∏a prze∏omem w sensie
podniesienia poziomu wiedzy m∏odzie˝y,
zw∏aszcza w zakresie przedmiotów Êcis∏ych
i przyrodniczych, to musi jeszcze troch´ czasu
up∏ynàç. M∏odzie˝ musi równie˝ zmieniç punkt
widzenia na swojà przysz∏oÊç. Powszechne jest
przekonanie, ˝e lepiej studiowaç kierunki spo-
∏eczne, humanistyczne i m∏odzi uciekajà od
prawdziwych nauk. U nas od wielu lat jest pro-
blem z naborem na fizyk .́ Prosz´ sobie wyobra-
ziç, ˝e w tym roku na studia dzienne na kierun-
ku informatyka mieliÊmy 100 miejsc, przyj´tych
zosta∏o 80 osób. Reszta kandydatów nie by∏a
w stanie spe∏niç minimum programowego.

Przyj´ta przez rzàd „Strategia rozwoju eduka-
cji na lata 2007-2013” zak∏ada wprowadzenie od-
p∏atnoÊci na uczelniach paƒstwowych. Czy pana
zdaniem studia powinny byç p∏atne? 

Ja akurat zgadzam si´ z panià wiceminister
edukacji Annà Radziwi∏∏, ̋ e studia powinny byç

odp∏atne. Ten krzyk, który si´ podniós∏, jest
zwiàzany z wyborami. Politycy sà nieuczciwi.
Naszego paƒstwa nie staç, ˝eby w pe∏ni mog∏o
finansowaç funkcjonowanie uczelni, nawet pu-
blicznych. Ju˝ dzisiaj wiemy, ˝e dotacja ministe-
rialna wystarcza nam na 60% potrzeb kszta∏ce-
nia tak du˝ej liczby m∏odzie˝y. Op∏atom za stu-
dia powinno towarzyszyç wprowadzenie syste-
mu stypendiów i po˝yczek studenckich.

W jaki sposób uniwersytet oddzia∏uje na re-
gion?

Staramy si´ organizowaç studia dla m∏odzie-
˝y poza ¸odzià. Prowadzimy oÊrodki zamiej-
scowe w Sieradzu, Kutnie, Skierniewicach,
Ostro∏´ce oraz filie uniwersytetu w Tomaszowie
Mazowieckim. To jest dzia∏alnoÊç uniwersytetu,
wynikajàca z faktu, ˝e m∏odzie˝y tam mieszka-
jàcej, ∏atwiej studiowaç na miejscu, ni˝ doje˝-
d˝aç kilkadziesiàt kilometrów do ¸odzi. To si´
sprawdzi∏o. Mamy ciàgle ogromne zaintereso-
wanie tym studiami, np. w Sieradzu popularno-
Êcià cieszà si´ ekonomia i socjologia. To sà stu-
dia licencjackie. Pracownicy naukowi naszego
uniwersytetu sà doradcami w urz´dzie marsza∏-
kowskim, urz´dzie wojewódzkim. W zespole
prof. Bogdana Piaseckiego z naszego uniwersy-
tetu opracowany zosta∏ program rozwoju regio-
nalnego LORIS. Ja sam jestem cz∏onkiem ko-
mitetu sterujàcego w urz´dzie marsza∏kowskim,
który na etapie wyboru projektów finansowa-
nych z pieni´dzy unijnych opiniuje z∏o˝one
wnioski. 

Je˝eli mówimy o oddzia∏ywaniu uniwersytetu
na gospodark ,́ warto równie˝ przypomnieç
program offsetowy. Wreszcie strona amerykaƒ-
ska uruchamia fundusz kredytowy dla firm,
które przejdà szkolenie w akceleratorze, dzia∏a-
jàcym przy uniwersytecie, nawià˝à wspó∏prac´
z firmami amerykaƒskimi i b´dà podejmowaç
produkcj .́ Wydaje si ,́ ˝e program przyniesie
efekty, ale na to trzeba lat. 

Rozmawia∏a: Anna Szymanek-Juêwin

Drogi magister
Rozmowa z prof. dr. hab. Wies∏awem Pusiem, 
rektorem Uniwersytetu ¸ódzkiego
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Wkulturze tradycyjnej wsi Êwi´ta cyklu
rocznego pe∏ni∏y bardzo istotnà funk-
cj´ – o czym przy kolejnej okazji chce-

my przekonaç czytelników „Ziemi ¸ódzkiej”.
Âwiàteczne obchody nie ogranicza∏y si´ bynaj-
mniej do poziomu czysto religijnego – przeciw-
nie, dotyka∏y wielu aspektów ̋ ycia mieszkaƒców
wsi. Obrz´dy zawiera∏y liczne elementy majàce
zapewniç pomyÊlnoÊç ludziom, zdrowie zwierz´-
tom gospodarskim i urodzaj na polach. Dawne

Êwi´towanie mia∏o tak˝e du˝e znaczenie spo-
∏eczne – by∏o ono doskona∏à okazjà do umoc-
nienia wi´zi rodzinnych. Obrz´dy, w których
bra∏a udzia∏ ca∏a wspólnota wioskowa, pozwala-
∏y na zacieÊnianie kontaktów sàsiedzkich i przy-
jacielskich oraz umocnienie wewn´trznej hierar-
chii lokalnej wspólnoty. Do˝ynki, w Êrodkowej
Polsce zwane niekiedy tak˝e okr´˝nym lub wieƒ-
cem, w tradycji ludowej ró˝nià si´ pod pewnym
istotnym wzgl´dem od wi´kszoÊci Êwiàt znanych
w rodzimej kulturze ludowej – w ich obchodach
nie by∏o czysto religijnych odniesieƒ. Do˝ynki
symbolizowa∏y nie tylko fina∏ ˝niw, ale tak˝e za-
koƒczenie dorocznych prac rolniczych. Zanim
w XIX wieku na polskiej wsi zacz´to na wi´kszà
skal´ uprawiaç ziemniaki, to w∏aÊnie zebranie
z pola zbo˝a – stanowiàcego dawniej podstaw´
wy˝ywienia – oznacza∏o rzeczywisty koniec prac
polowych. Póêniej, choç cykl ten wyd∏u˝y∏ si ,́
do˝ynki zachowa∏y dawnà symbolik´ – stanowi-
∏y zwieƒczenie trudu osób pracujàcych na roli.
Âwi´to to mia∏o charakter dzi´kczynny i b∏agal-
ny, stanowi∏o okazj´ do radoÊci z efektów pracy
– plonów zapewniajàcych byt na kolejny rok. 

Na wsi przeduw∏aszczeniowej uroczystoÊci

do˝ynkowe skupia∏y si´ wokó∏ dworu i dziedzi-
ca. Zgodnie ze zwyczajem, powszechnym na te-
renie wszystkich ziem polskich, przodownica –
dziewczyna, która najlepiej radzi∏a sobie w pra-
cy przy ˝niwach, sz∏a na czele orszaku udajàce-
go si´ do dworu, niosàc symbolizujàcy nowe
plony wieniec (rzadziej bukiet ) ze zbo˝a. W nie-
których rejonach naszego kraju, np. w Krakow-
skiem i na Pomorzu wieƒce do˝ynkowe by∏y
bardzo ozdobne. Wite na drewnianych obr´-

czach mia∏y kszta∏t koron, by∏y bogato przystra-
jane kwiatami i wstà˝kami. Na terenie Polski
Êrodkowej wieƒce by∏y skromniejsze – mia∏y
kszta∏t okr´gu i nie by∏y tak obficie dekorowane.
W niektórych wsiach przodownice zak∏ada∏y
wieƒce na g∏ow .́ Gdy orszak dotar∏ do dworu,
dziewczyna wr´cza∏a dziedzicowi wieniec lub
bukiet. Wszyscy ˝niwiarze Êpiewali w tym czasie
pieÊni o przyniesionym plonie, ukoƒczonej pra-
cy, nadziei na dobre zbiory w przysz∏ym roku.
Dziedzic zobowiàzany by∏ ugoÊciç ˝niwiarzy
w podzi´kowaniu za ich trud, a niektóre teksty
pieÊni do˝ynkowych zawiera∏y proÊb´ o obfity
pocz´stunek. Powszechnà praktykà by∏o tak˝e
obdarowywanie przez w∏aÊciciela dworu wyró˝-
niajàcych si´ ̋ niwiarzy datkami pieni´˝nymi. Fi-
na∏em pocz´stunku by∏a zabawa taneczna, która
trwa∏a a˝ do póênej nocy. Po uw∏aszczeniu do-
˝ynki organizowali tak˝e bogatsi gospodarze,
zatrudniajàcy pracowników najemnych.

Pomimo braku czysto religijnych wàtków
w obchodach Êwi´ta plonów, do˝ynki by∏y nasy-
cone odniesieniami symbolicznymi. Wieniec do-
˝ynkowy by∏ nie tylko umownym przekazaniem
plonów w∏aÊcicielowi ziemi, która je wyda∏a, ale

tak˝e ofiarà dla istot nadprzyrodzonych – du-
chów i demonów. Wedle ludowego Êwiatopoglà-
du, oprócz naszego, zmys∏owego Êwiata, istnia∏a
tak˝e inna, pozazmys∏owa rzeczywistoÊç, z któ-
rà cz∏owiek powinien pozostawaç w kontakcie,
gdy˝ mog∏a ona mieç wp∏yw na jego codziennà
egzystencj .́ Dziedzic wyraênie odbiegajàcy od
ch∏opów stylem ˝ycia postrzegany by∏ przez
poddanych jako obcy. W kulturze tradycyjnej
wsi, cechujàcej si´ izolacjà przestrzennà i spo-
∏ecznà, obcych traktowano jak istoty na po∏y sa-
kralne – dziedzic by∏ doskona∏ym poÊrednikiem
mi´dzy ch∏opami a istotami nadprzyrodzonymi. 

W niektórych regionach Polski rozpowszech-
nionym zwyczajem by∏o zostawianie na polu na
koƒcu ostatniego koszonego zagonu k´pki nie-
z˝´tego zbo˝a, zwanej kozà, brodà lub przepiór-
kà, a˝ do jesiennej orki. Przepiórk´ z regu∏y de-
korowano kwiatami i wstà˝kami, a ziemi´ na
której ros∏a starannie oplewiano. Czasem wk∏a-
dano pod nià kawa∏ek chleba i sól. W Polsce
Êrodkowej co prawda nie zostawiano niez˝´tego
zbo˝a, jednak kawalerowie starali si´ przecià-
gnàç dziewczyn´–˝niwiark´ po r˝ysku naoko∏o
ostatniej k´pki zbo˝a, nim ta jà zetnie. Praktyk´
niezbierania zbo˝a do koƒca nale˝y t∏umaczyç
troskà, aby nie wyczerpa∏y si´ si∏y natury, które
pozwalajà roÊlinom uprawnym na ponowny
wzrost w przysz∏ym roku. Pozostawianie chleba
i soli mia∏o dodatkowo wzmocniç t´ si∏ ,́ nato-
miast okr´˝ny ruch wokó∏ ostatniej k´pki zbo˝a
mia∏ jà rozprzestrzeniaç na ca∏e pole. Dok∏adne
oczyszczanie z chwastów pozostawionej na polu
przepiórki by∏o kreowaniem po˝àdanego przez
ch∏opów stanu – mia∏o zapobiegaç ich nadmier-
nemu rozrostowi w przysz∏ym roku. Znane by∏y
równie˝ liczne zwiàzane z do˝ynkami praktyki,
majàce zapewniç przysz∏orocznym uprawom
zbó˝ dostatecznà iloÊç wody. Na przyk∏ad w Pol-
sce Êrodkowej gospodarz przyjmujàcy od przo-
downicy wieniec do˝ynkowy oblewa∏ jej twarz
kieliszkiem wody. 

Gdy symboliczne znaczenie obrz´du jest nie-
uÊwiadomione przez uczestników, staje si´ on
zwyczajem – zachowaniem powszechnie przyj´-
tym, nieobwarowanym jednak sankcjà ze strony
bytów nadprzyrodzonych. Z regu∏y Êwi´ta, o któ-
rych znaczeniu zapomniano, pozostawa∏y jednak
w obiegu kultury, stawa∏y si´ praktykami o cha-
rakterze ludycznym. W przypadku do˝ynek sy-
tuacja wyglàda∏a nieco inaczej. Z biegiem czasu
sta∏y si´ one uroczystoÊcià oficjalnà, organizowa-
nà przez w∏adze ró˝nego szczebla, co mia∏o pod-
kreÊliç spo∏eczne znaczenie pracy rolnika i rol´
tej grupy zawodowej w ˝yciu paƒstwa. 

Barbara Chlebowska 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

Przepiórka na si∏y natury
tradycja



26 sierpnia odby∏a si´ 45. sesja Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego. Podczas
posiedzenia radni województwa zdecy-
dowali o przyznaniu pomocy finansowej
dla podleg∏ych marsza∏kowi szpitali i za-
k∏adów opieki zdrowotnej. 

Po 1 200000 z∏ dosta∏y SPZOZ im. Pry-
masa Kardyna∏a Wyszyƒskiego w Siera-
dzu i Szpital Wojewódzki im. Jana Paw∏a
w Be∏chatowie na modernizacj´ tomogra-
fów komputerowych, po 450 000 z∏otych
przeznaczono na zakup aparatów RTG
dla szpitali w Zgierzu, Piotrkowie Trybu-
nalskim i Tuszynie. Szpitale w Skierniewi-
cach i Tuszynie otrzyma∏y tak˝e po 
200 000 z∏otych na zakup nowoczesnych
aparatów do USG, a Pabian-Med z Pa-
bianic 70 000 z∏otych na przeprowadzenie
koniecznych remontów swojej siedziby.
Radni nie podj´li uchwa∏y w sprawie
przeprowadzki cz´Êci oddzia∏ów dawnego
szpitala im. Korczaka do budynków szpi-
tala im. M. Kopernika przy ulicy Pabia-
nickiej w ¸odzi. Nie zdecydowano rów-
nie˝ o likwidacji cz´Êci oddzia∏ów wcho-
dzàcych w sk∏ad starego szpitala przy al.
Pi∏sudskiego.

Radni zdecydowali o pokryciu ujem-
nego wyniku finansowego SPZOZ im.
Prymasa Kardyna∏a Wyszyƒskiego oraz
Wojewódzkiego Szpitala Opieki D∏ugo-
terminowej i Hospicyjnej w Sieradzu 
(8462118 z∏ i 5528546 z∏). Pieniàdze na
ten cel pochodzi∏y z nadwy˝ki bud˝eto-
wej za 2004 r. 

Sejmik udzieli∏ por´czenia kredytu
szpitalowi im. dr. W. Biegaƒskiego na
kwot´ 10000 000 z∏otych wraz z koszta-
mi jego obs∏ugi si´gajàcymi 3758200.
Pozyskanie tego kredytu jest podstawà
przedstawionego przez dyrekcj´ tej jed-
nostki planu restrukturyzacyjnego.
Po˝yczka wykorzystana b´dzie na sp∏at´
najpilniejszych zobowiàzaƒ i da podsta-
w´ do umorzenia znacznej cz´Êci wierzy-
telnoÊci.

W czasie sesji przyznano 50000 z∏o-
tych na zakup maszyn introligatorskich
dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. J. Pi∏sudskiego w ¸odzi.

Radni podj´li uchwa∏y w sprawie za-
gwarantowania w bud˝ecie województwa
Êrodków na inwestycje realizowane
z udzia∏em Êrodków Unii Europejskiej.
Zapewniono prawie 15 mln z∏ na przebu-

dow´ drogi wojewódzkiej nr 703 w rejo-
nie ul. Kaliskiej w ¸´czycy wraz budowà
wiaduktu nad torami kolejowymi oraz
na przedsi´wzi´cie „Utworzenie Euro-

pejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza
w województwie ∏ódzkim” nast´pujàce
kwoty: w 2005 roku 58 225 z∏, w 2006 ro-
ku 260 248 z∏, a w 2007 roku 1985028 z∏.
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Pieniàdze na zdrowie



Prace sejmiku w sierpniu nie by∏y tak
intensywne jak w poprzednich mie-
siàcach. Wakacyjna przerwa spowo-

dowa∏a, ˝e komisje zbiera∏y si´ tylko kilka
razy, g∏ównie ˝eby zaopiniowaç uchwa∏y
przed sesjà, która odby∏a si´ pod koniec
miesiàca. Dominowa∏ temat s∏u˝by zdro-
wia, a w szczególnoÊci przygotowanie
i opiniowanie planów restrukturyzacji
szpitali.

W sprawie 
restrukturyzacji 
marsza∏kowskich szpitali

11 sierpnia mia∏o odbyç si´ posiedzenie
wspólne Komisji Bud˝etu i Finansów oraz
Komisji Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej.
Niestety, z powodu braku kworum formal-
nie nie odby∏o si .́ Dosz∏o natomiast do
spotkania radnych, dyrektorów departa-
mentów urz´du marsza∏kowskiego
z przedstawicielami podleg∏ych jednostek.
By∏o ono poÊwi´cone problematyce re-
strukturyzacji szpitali podlegajàcych sa-
morzàdowi województwa. Podczas tego
posiedzenia radni nale˝àcy do obu komisji
zapoznali si´ z za∏o˝eniami planów re-
strukturyzacyjnych oÊmiu szpitali. Swoje
pomys∏y na popraw´ sytuacji przedstawi∏y
obydwa szpitale z Sieradza, SP ZOZ Pa-
bian-Med z Pabianic, wojewódzki szpital
ze Zgierza, szpitale im. M. Kopernika, Ra-
dliƒskiego, Pirogowa i Madurowicza z ¸o-
dzi. Podczas analizy przyczyn z∏ej kondycji
finansowej jednostek s∏u˝by zdrowia, we
wszystkich przypadkach wskazywano na
ustaw´ nr 203 oraz niekorzystne kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia, który
oferowa∏ zap∏at´ za Êwiadczenia medyczne
poni˝ej poziomu kosztów us∏ug oraz
w wielu przypadkach bardzo obcià˝ajàce
koszty post´powaƒ egzekucyjnych i windy-
kacyjnych, wynikajàcych z zaciàgni´tych
wczeÊniej zobowiàzaƒ. 

Szpitale liczà g∏ównie na mo˝liwoÊç
otrzymania pieni´dzy z po˝yczek udziela-
nych z bud˝etu paƒstwa, pokrycie ujemne-
go wyniku finansowego oraz por´czenie
kredytów komercyjnych przez samorzàd
województwa, co pozwoli na sp∏at´ cz´Êci
zobowiàzaƒ, jak równie˝ umo˝liwi umorze-
nie znacznej cz´Êci zobowiazaƒ. ¸àcznie
z ju˝ udzielonymi por´czeniami podlegle
jednostki wystàpi∏y do zarzàdu wojewódz-
twa o por´czenie 137,3 mln z∏ kredytu. 

Programy restrukturyzacyjne zak∏adajà

znacznà redukcj´ kosztów funkcjonowa-
nia szpitali, w wielu przypadkach przepro-
wadzenie termomodernizacji budynków,
wdro˝enie komputerowych systemów za-
rzàdzania i obiegu dokumentów, rezygna-
cj´ ze Êwiadczenia z cz´Êci nierentownych
us∏ug i wyp∏at nagród jubileuszowych dla
pracowników. Tylko w dwóch przypad-
kach z oÊmiu przewidziano redukcj´ za-
trudnienia. Sà to szpital hospicyjny w Sie-

radzu oko∏o 30 etatów oraz wojewódzki
szpital w Zgierzu – 95 etatów.  

Jerzy Mijalski, dyrektor szpitala w Zgie-
rzu, jednego z najbardziej zad∏u˝onych
w województwie, powiedzia∏, ˝e od marca,
kiedy pojawi∏o si´ widmo zaj´cia przez ko-
mornika pieni´dzy przeznaczonych na pen-
sje dla pracowników, znacznie zmieni∏o si´
nastawienie za∏ogi i zwiàzków zawodowych
do planu restrukturyzacji tego szpitala.
PodkreÊli∏, ˝e w porównaniu z tym samym
okresem ubieg∏ego roku, wprowadzone
zmiany spowodowa∏y zmniejszenie strat
o ponad 5 mln z∏otych, a w ostatnich mie-
siàcach w bilansie finansowym nie odnoto-
wano straty. Zaznaczy∏ równie˝, ˝e pomoc
ze strony paƒstwa i samorzàdu jest ko-
nieczna, by procesy restrukturyzacyjne mo-
g∏y byç kontynuowane.

Warto podkreÊliç, ˝e szpitale w woje-
wództwie ∏ódzkim, jak zaznaczy∏ Stani-
s∏aw Olas – cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa, dzi´ki rzàdowym po˝yczkom, mogà
otrzymaç oko∏o osiemdziesi´ciu milionów
z∏otych. Warunkiem jest jednak rozpocz´-

cie procesu restrukturyzacji i z∏o˝enie
wniosku do wojewody. 

Przewodniczàcy komisji zdrowia Wie-
s∏aw Stasiak zapowiedzia∏, ˝e komisja,
majàc na wzgl´dzie krótki termin, jaki po-
zosta∏ jednostkom do przedstawienia
w urz´dzie wojewódzkim dokumentacji,
zbierze si´ niezw∏ocznie po posiedzeniu
zarzàdu, na którym zostanie podj´ta
uchwa∏a pozytywnie opiniujàca przed∏o-
˝one programy restrukturyzacyjne.

Ponownie komisja zebra∏a si´ 26 sierp-
nia, kiedy to radni pozytywnie zaopinio-
wali uchwa∏y zwiàzane z planami restruk-

turyzacyjnymi szpitali, podleg∏ych mar-
sza∏kowi województwa. 

Przeznaczono 7.395.000 z∏ na finanso-
wanie lub dofinansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów pu-
blicznych z przeznaczeniem dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. Miko∏aja Kopernika w ¸odzi
3.125.000z∏,

- Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardyna-
∏a Stefana Wyszyƒskiego w Sieradzu
1.200.000 z∏,

- Wojewódzkiego Zespo∏u Zak∏adów
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób P∏uc i Rehabilitacji w ¸odzi
700.000 z∏, w tym 250.000 z∏, dla ¸odzi
i 450.000 z∏ dla szpitala w Tuszynie,

- Samodzielnego Szpitala Wojewódzkie-
go im. Miko∏aja  Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim 450.000 z∏,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Zgierzu 450.000 z∏,

- Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Paw∏a II w Be∏chatowie 1.200.000 z∏,
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Komisje obradowa∏y

Po∏àczone komisje finansów i zdrowia.



- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Skierniewicach 200.000 z∏,

- Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej „Pabian-Med” w Pa-
bianicach 70.000 z∏.

Ponadto zdecydowano pozytywnie za-
opiniowaç uchwa∏ ,́ w której dokonuje si´
zwi´kszenia planu wydatków o kwot´
8.462.118 z∏ z przeznaczeniem na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego dla Samo-
dzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki

Zdrowotnej im. Prymasa Kardyna∏a Ste-
fana Wyszyƒskiego w Sieradzu oraz
5.528.546 z∏ z przeznaczeniem na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego dla Woje-
wódzkiego Szpitala Opieki D∏ugotermi-
nowej i Hospicyjnej w Sieradzu.

Radni zdecydowali te˝ o poparciu
uchwa∏y dotyczàcej zabezpieczenia Êrod-
ków na sp∏at´ odsetek od kredytu banko-
wego zaciàganego przez Wojewódzki Spe-
cjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegaƒskie-
go w ¸odzi w kwocie 10.000.000 z∏ na
okres 10 lat. Zaproszony na obrady komi-
sji Waldemar Podhalicz, dyrektor Depar-
tamentu Polityki Zdrowotnej UM w ¸o-
dzi, nadmieni∏, ˝e wszystkie programy do-
tyczàce restrukturyzacji marsza∏kowskich

jednostek s∏u˝by zdrowia zosta∏y przyj´te
i pozytywnie zaopiniowane przez zarzàd
województwa.

Cz∏onek zarzàdu województwa Stani-
s∏aw Olas poinformowa∏, ˝e wszystkie pro-
gramy restrukturyzacyjne szpitali przygo-

towano dobrze i zosta∏y przyj´te przez wo-
jewod ,́ co umo˝liwia im pozyskanie Êrod-
ków z bud˝etu paƒstwa potrzebnych do
wyjÊcia z tej ci´˝kiej sytuacji finansowej,
w jakiej si´ znajdujà.

Komisja rolnictwa

Komisja rolnictwa rozpatrzy∏a i pozy-
tywnie zaopiniowa∏a projekt uchwa∏y Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego w sprawie
przyj´cia sprawozdania zarzàdu wojewódz-
twa z wykonania umorzeƒ i udzielania ulg
w sp∏acie nale˝noÊci terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych za I pó∏rocze.
W sprawach ró˝nych i wniesionych radni
przyj´li do wiadomoÊci treÊç pisma Mi´-
dzynarodowej Koalicji dla Ochrony Pol-
skiej Wsi na temat rzepaku modyfikowane-
go genetycznie. Ani w jednej, ani w drugiej
sprawie nie podj´to stanowiska, poniewa˝
sprawy te bezpoÊrednio nie le˝à w gestii ko-
misji.

Komisja 
Rozwoju Regionalnego

Podczas posiedzenia, które odby∏o si´
w koƒcu sierpnia radni jednog∏oÊnie pozy-
tywnie zaopiniowali projekty uchwa∏ do-
tyczàcych zmian bud˝etu WUP w ¸odzi,
zmian w planie inwestycji drogowych pla-
nowanych na lata 2005-2006 realizowa-
nych w ramach ZPORR. Zwi´kszenie pla-
nu wydatków na kwot´ ponad 230 tysi´cy
z∏otych dla WUP zwiàzane by∏o z zakwa-
lifikowaniem do realizacji kilku projektów
wspó∏finansowanych w ramach ZPORR
oraz programu „Promocja zatrudnienia
i rozwój zasobów ludzkich“.

Co dalej z programem
„Pilica”?

30 sierpnia odby∏o si´ posiedzenie Ko-
misji Doraênej, podczas którego radni
wystàpili z wnioskiem do NIK o przepro-
wadzenie w 2006 roku kontroli realizacji
Wojewódzkiego programu „Pilica“ pod
wzgl´dem legalnoÊci, gospodarnoÊci i rze-
telnoÊci. G∏ówny nacisk skierowano na
sprawdzenie funkcjonowania Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi oraz podle-
g∏ej mu spó∏ki Eko-Consulting. 
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Komisja doraêna.

Komisja doraêna.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Karolina Szabert-˚o∏yƒska



Ju˝ po raz ósmy pod koniec sierpnia
do ¸´czycy zjechali rycerze z ca∏ego
kraju, ˝eby na dziedziƒcu Êrednio-
wiecznego zamku rozegraç wielki tur-
niej rycerski. Na dwa dni zamek i pod-
zamcze przenios∏y si´ w czasy Êrednio-
wiecznego rycerstwa i ˝y∏y atmosferà
owych wieków. 

Festiwal rycerski w ¸´czycy jest
wielkà ogólnopolskà imprezà cyklicz-
nà, jednà z najwi´kszych w naszym
kraju. Jego organizatorami sà lokalne
w∏adze samorzàdowe oraz Bractwo
Rycerskie na Zamku Królewskim
w ¸´czycy. To równie˝ najbardziej zna-
ny i atrakcyjny produkt turystyczny
¸´czycy. 

W tym roku, z myÊlà o turystach
i mieszkaƒcach grodu Boruty, organi-
zatorzy rycerskich zmagaƒ przygoto-
wali wiele nowoÊci. Przede wszystkim
do miasta z ca∏ej Polski zjechali rze-
mieÊlnicy. Na straganach swoje towary
oferowali p∏atnerze, krawcy, z∏otnicy,
zielarze i bartnicy. PublicznoÊç, oprócz
oglàdania pojedynków rycerskich, mia-
∏a okazj´ uczestniczyç w zabawach ple-
bejskich. A spragnieni i g∏odni uczest-
nicy weekendowej zabawy w ¸´czycy
mogli skosztowaç jad∏a i napitku
w zamkowej karczmie. 
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Obchody 
Âwi´ta Wojska Polskiego

15 sierpnia 2005 r. przedstawiciele samorzà-
du województwa ∏ódzkiego uczestniczyli w ob-
chodach Âwi´ta Wojska Polskiego. Dorota Bi-
skupska-Neidowska, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego, z∏o˝y∏a kwiaty przed po-
mnikiem Ofiar Katynia. Nast´pnie przed ko-
Êcio∏em garnizonowym pw. Matki Boskiej Zwy-
ci´skiej odprawiona zosta∏a  msza polowa w in-
tencji ojczyzny i s∏u˝b mundurowych, którà ce-
lebrowa∏ metropolita ∏ódzki arcybiskup W∏ady-
s∏aw Zió∏ek.

G∏ówne obchody Âwi´ta Wojska Polskiego
odby∏y si´ na placu Archikatedralnym, przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Przedstawiciele
organizacji kombatanckich, wojewódzkich
i miejskich w∏adz samorzàdowych, parlamenta-
rzyÊci ziemi ∏ódzkiej z∏o˝yli wieƒce pod pomni-
kiem bohaterów zas∏u˝onych w walce o niepod-
leg∏à Rzeczpospolità. Samorzàd województwa
∏ódzkiego reprezentowali wicemarsza∏ek
Krzysztof Makowski, cz∏onek zarzàdu Stani-
s∏aw Olas,  przewodniczàcy sejmiku wojewódz-
kiego Jan Darnowski. 

Drugà cz´Êcià obchodów by∏a uroczysta aka-
demia w Pa∏acu Herbsta w ¸odzi, na którà
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk zaprosi∏ ˝o∏-
nierzy z jednostek wojskowych z terenu woje-
wództwa. Marsza∏ek podzi´kowa∏ im za trud,
poÊwi´cenie i zaanga˝owanie na rzecz s∏u˝by oj-
czyênie. UroczystoÊci w Pa∏acu Herbsta uÊwiet-
ni∏ wyst´p solistów Teatru Wielkiego w ¸odzi.

Spotkanie z lokalnymi 
biznesmenami

18 sierpnia 2005 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak spotka∏
si´ z przedstawicielami lokalnych przedsi´bior-
ców. Dyskutowano, w jaki sposób podnieÊç
konkurencyjnoÊç województwa ∏ódzkiego

w kontaktach z innymi polskimi i europejskimi
regionami w odniesieniu do  Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego na lata 

2007 – 2013.  GoÊcie, wÊród nich  m.in. przed-
stawiciele ¸ódzkiego Klubu Przedsi´biorczoÊci,
Centrum Kupiectwa S.A. ¸ódê, Regionalnej
Izby Gospodarczej w Kutnie, zwrócili szczegól-
nà uwag´ na potrzeb´ zacieÊnienia wspó∏pracy
mi´dzy sieciami przedsi´biorstw, jak równie˝
przedsi´biorstwami i instytucjami publicznymi.

Rozmawiano tak˝e o mo˝liwoÊciach zwi´k-
szenia liczby miejsc pracy poprzez zintensyfiko-
wanie kursów i szkoleƒ oraz o koniecznoÊci
udzielenia szczególnej pomocy osobom m∏o-
dym, które zainteresowane sà prowadzeniem
w∏asnego biznesu.

Zakoƒczenie prac budowlanych
przy obwodnicy dla Kutna

19 sierpnia 2005 r. przedstawiciele w∏adz wo-
jewódzkich wzi´li udzia∏ w uroczystym odbio-
rze robót przy budowie autostrady w obr´bie
Kutna. Zarzàd województwa ∏ódzkiego repre-
zentowali wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski
oraz cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas.
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Obchody Âwieta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w ¸odzi.

Spotkanie z przedsi´biorcami 
w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.

Uroczyste otwarcie obwodnicy w Kutnie.



Zakoƒczone prace dotyczy∏y wschodniej ob-
wodnicy miasta oraz przebudowy drogi krajo-
wej nr 60. – Dzisiejsza uroczystoÊç jest przy-
k∏adem dobrej wspó∏pracy w∏adz lokalnych
i wojewódzkich, która w tym przypadku s∏u˝y
rozwojowi regionu kutnowskiego. – powiedzia∏
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski.

Wyró˝nienie 
za promocj´ sportu
Z∏oty medal za zas∏ugi dla polskiego ruchu

olimpijskiego otrzyma∏ marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. Wyró˝nie-
nie wr´czy∏  Mieczys∏aw Nowicki – olimpijczyk,
cz∏onek Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
podczas 45. sesji Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego. Z∏oty medal otrzymujà osoby szczegól-
nie zaanga˝owane w promocj´ polskiego sportu
i ruchu olimpijskiego.

- Przyznanie mi najwy˝szego odznaczenia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest dla mnie
wielkim zaszczytem, to dowód na to, ̋ e starania
moje i moich wspó∏pracowników na rzecz pro-
mocji ruchu olimpijskiego w województwie
∏ódzkim zosta∏y dostrze˝one. Sukcesy zawodni-
ków sà doskona∏à wizytówkà województwa –
mówi∏ Stanis∏aw Witaszczyk.

M∏odzi sportowcy 
rozpoczynajà nauk´

Wielu sukcesów sportowych i dobrych wyni-
ków w nauce ˝yczy∏ marsza∏ek województwa
Stanis∏aw Witaszczyk uczniom  Szko∏y Mistrzo-

stwa Sportowego podczas uroczystej inaugura-
cji roku szkolnego 2005/2006. SMS dzia∏a
w ¸odzi ju˝ dziewiàty rok, patronem szko∏y jest
jeden z najlepszych polskich trenerów – Kazi-
mierz Górski, który uczestniczy∏ w inauguracji
roku szkolnego. UroczystoÊç w SMS zgroma-
dzi∏a, poza uczniami, pedagogami i sportowca-

mi, tak˝e pos∏ów oraz przedstawicieli
wojewódzkich i miejskich w∏adz samo-
rzàdowych. – Gratuluj´ wszystkim
uczniom dotychczasowych osiàgni´ç
sportowych i ˝ycz´ nast´pnych, zarów-
no w sporcie jak i w nauce. Wasza co-
dzienna praca, która przek∏ada si´ na
sukcesy w zawodach na szczeblu woje-
wódzkim i krajowym, to przysz∏oÊç
polskiego sportu – mówi∏ marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk.

UroczystoÊci upami´t-
niajàce wybuch II wojny
Êwiatowej w Wieluniu

1 wrzeÊnia w ruinach wieluƒskiej fa-
ry odby∏y si´ uroczystoÊci, zwiàzane
z upami´tnieniem 66. rocznicy wybu-
chu II wojny Êwiatowej oraz dnia wete-
rana. WÊród zaproszonych goÊci by∏
cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas. 

Msz´ Êwi´tà w intencji ojczyzny oraz
poleg∏ych i pomordowanych w czasie 
II wojny, celebrowa∏ arcybiskup Stani-
s∏aw Nowak. Kolejnym punktem uro-
czystoÊci by∏o z∏o˝enie kwiatów pod

pomnikiem – obeliskiem poÊwi´conym ofiarom
bombardowania Wielunia 1 wrzeÊnia 1939 ro-
ku. 

Oficjalnym obchodom towarzyszy∏ koncert
zespo∏u estradowego marynarki wojennej „Flo-
tylla” oraz wyst´p orkiestry d´tej kopalni w´gla
brunatnego z Be∏chatowa.

Nowy dyrektor artystyczny
Filharmonii ¸ódzkiej

6 wrzeÊnia 2005 Tadeusz Wojciechowski, no-
wy dyrektor artystyczny Filharmonii ¸ódzkiej
im. Artura Rubinsteina, odebra∏ nominacj´ na
to stanowisko z ràk marsza∏ka województwa
∏ódzkiego Stanis∏awa Witaszczyka. UroczystoÊç
odby∏a si´ w sali kameralnej, w obecnoÊci pra-
cowników filharmonii i dziennikarzy. Marsza-
∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, wr´czajàc nominacj´
powiedzia∏, ˝e zarzàd województwa nie mia∏
˝adnych wàtpliwoÊci, powierzajàc funkcj´ dy-
rektora artystycznego Tadeuszowi Wojciechow-
skiemu. – Wierz ,́ ˝e nowy dyrektor, wyÊmieni-
ty dyrygent, znany w kraju i za granicà, sprawi,
˝e zespó∏ Filharmonii ¸ódzkiej b´dzie czo∏o-
wym w kraju i jednym z najlepszych na Êwiecie
– mówi∏ marsza∏ek. 
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z prac zarzàdu

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
wyró˝niony z∏otym medalem za zas∏ugi
dla polskiego ruchu olimpijskiego.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ¸odzi.



Fina∏ konkursu 
„Czysty Cz∏owiek 2005”

Ponad trzysta dzieci ze szkó∏ gimnazjalnych
z regionu uczestniczy∏o w finale konkursu pt.
„Czysty Cz∏owiek”, zorganizowanym 7 wrze-
Ênia w amfiteatrze parku im. J. Pi∏sudskiego
w ¸odzi. W imprezie uczestniczy∏a Dorota Bi-
skupska-Neidowska, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa. Tematem konkursu by∏o stworzenie
projektu logo do has∏a „Czysty Cz∏owiek”, któ-
ry ˝yje wed∏ug zasady: nie pij ,́ nie pal ,́ nie bio-
r .́ Pierwszà nagrod´ – sprz´t komputerowy
zdoby∏a Zofia Biernacka, uczennica III klasy
Gimnazjum nr 1 w ¸owiczu. – Czysty cz∏owiek
to cz∏owiek wolny od wszelkich na∏ogów. Nale-
˝y ˝yç wed∏ug tej zasady i propagowaç ide´ ta-
kiego sposobu ˝ycia wÊród nas wszystkich –
powiedzia∏a Dorota Biskupska-Neidowska. 

Konkursy, gry i zabawy zwiàzane z proble-
matykà uzale˝nieƒ, wyst´py zespo∏ów muzycz-
nych – to tylko niektóre atrakcje przygotowane
przez organizatorów. Ch´tni mogli zaÊpiewaç
wspólnie z grupà Blue Cafe, a tak˝e zobaczyç
panoram´ parku na Zdrowiu z wysi´gnika wo-
zu stra˝y po˝arnej. Konkurs by∏ cz´Êcià akcji
„˚yj bez na∏ogów” og∏oszonej w szko∏ach. Jej
inicjatorem by∏y Fundacja Centrum Wspiera-
nia Przedsi´biorczoÊci w Podd´bicach i Teatr
Piccolo. Regionalne Centrum Polityki Spo∏ecz-
nej, z zakresu profilaktyki i rozwiàzywania pro-
blemów alkoholowych, przekaza∏o organizato-
rom dotacj´ w kwocie 16 tysi´cy z∏otych. Patro-
nat nad akcjà objà∏ marsza∏ek województwa.

Dorota Biskupska-Neidowska, Anna Mro-
czek oraz zespó∏ Blue Cafe uhonorowani zosta-
li statuetkami „Czysty Cz∏owiek 2005” za dzia-
∏alnoÊç spo∏ecznà i dzia∏ania promujàce zdrowy
styl ˝ycia, wolny od na∏ogów.

Mówimy stop!
„Papieros to na∏ogowy zabójca”, „Na∏ogi”,

„Nie uciekaj przed problemami”, „Stop narko-
tykom” – to tytu∏y plakatów nagrodzonych

w konkursie pt.
„M∏odzie˝ przeciw-
ko u˝ywkom i uza-
le˝nieniom”, które-
go fina∏ odby∏ si´
w sierpniu 2005 r.
w OÊrodku Szkole-
niowo-Wypoczyn-
kowym ZHP
„Nadwarciaƒski
Gród” w Za∏´czu
Wielkim. Ponad
140 gimnazjalistów
m.in. m∏odzie˝ z ro-
dzin ubogich,
a tak˝e wychowan-
kowie oÊrodków
szkolno-wycho-
wawczych z woje-

wództw ∏ódzkiego i Êlàskiego, przebywajàli na
koloniach letnich w za∏´czaƒskim oÊrodku, ma-
lowali plakaty zwiàzane z szeroko rozumianà

t e m a t y k à
uzale˝nieƒ.
S p o Ê r ó d
wszys tk ich
prac 20 naj-
ciekawszych
plakatów za-
kwalifikowa-
no do drugie-
go etapu kon-
kursu. Jury
o c e n i a j à c e
oryginalnoÊç
p o my s ∏ ów,
p r z e s ∏ a n i e

autora, estetyk´ wykonania oraz zgodnoÊç z te-
matykà konkursu wy∏oni∏o zwyci´zców. Nagro-
d´ g∏ównà otrzyma∏ Kuba Wojtowicz za plakat
„Papieros to na∏ogowy zabójca”. 

Zwyci´zcom i wyró˝nionym uczestnikom
konkursu nagrody wr´czy∏a Dorota Biskupska-
Neidowska. Jak podkreÊli∏a przewodniczàca ka-

pitu∏y konkursowej, wybór najlepszych plaka-
tów by∏ trudny, poniewa˝ poziom prac konkur-
sowych by∏ bardzo wysoki. Nagrodzone plakaty
umieszczone zostanà na ulotkach propagujà-
cych zdrowy, wolny od uzale˝nieƒ styl ˝ycia.

Organizatorem konkursu by∏y: OÊrodek
„Nadwarciaƒski Gród” oraz Regionalne Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej przy Urz´dzie Mar-
sza∏kowskim w ¸odzi. 

Do˝ynki Prezydenckie 
- Spa∏a 2005 

18 wrzeÊnia odby∏y si´ Do˝ynki Prezydenc-
kie w Spale. UroczystoÊci, których gospoda-
rzem by∏ Aleksander KwaÊniewski, by∏y jedno-
czeÊnie ostatnimi do˝ynkami urz´dujàcego pre-
zydenta. Âwi´to plonów rozpocz´∏a msza Êwi´-
ta, po której prezydent wraz z ma∏˝onkà i inni
goÊcie przejechali w korowodzie do˝ynkowym
na stadion. Do˝ynki w Spale jak co roku zgro-
madzi∏y wielu goÊci. Poza parà prezydenckà i
rolnikami, uczestniczyli w nich tak˝e parlamen-
tarzyÊci i samorzàdowcy, m.in.: marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk
oraz wicemarsza∏ek województwa Krzysztof
Makowski. Zgromadzonych na stadionie powi-
ta∏ minister rolnictwa Józef Pilarczyk. Nast´p-
nie starostowie do˝ynek wr´czyli bochen chleba
prezydentowi.

- SzeÊç lat temu powróci∏em do tradycji
obchodów Êwi´ta wszystkich rolników w Spale.
Mam nadziej ,́ ˝e mój nast´pca nie zrezygnuje z
organizowania do˝ynek prezydenckich – mówi∏
Aleksander KwaÊniewski, dzi´kujàc rolnikom
za ich codziennà prac .́ Po wystàpieniu prezy-
denta delegacje regionów zaprezentowa∏y
do˝ynkowe wieƒce, czemu towarzyszy∏y wyst´-
py zespo∏ów i kapel ludowych. Na zakoƒczenie
uroczystoÊci prezydent wr´czy∏ odznaczenia
paƒstwowe rolnikom i osobom zas∏u˝onym dla
rozwoju rolnictwa. 
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Dorota Biskupska-Neidowska, Anna Mroczek oraz zespó∏ Blue Cafe
uhonorowani zostali statuetkami „Czysty Cz∏owiek 2005”.



WBrukseli trwa
ostatnie odli-
czanie przed

tegorocznà edycjà impre-
zy „Open Days” – naj-
wa˝niejszym cyklicznym
wydarzeniem roku, doty-
czàcym zagadnieƒ polity-
ki regionalnej. Impreza,
organizowana wspólnie
przez Dyrekcj´ General-
nà Komisji Europejskiej
ds. Polityki Regionalnej
oraz Komitet Regionów,
odb´dzie si´  10-13 paê-
dziernika pod has∏em
„Wspólnie w kierunku
regionalnego wzrostu
i nowych miejsc pracy”
i dotyczyç b´dzie przede wszystkim zagadnieƒ
z zakresu rozwoju regionów i miast, nowator-
stwa, zrównowa˝onego rozwoju oraz wspó∏pra-
cy przygranicznej i ponadnarodowej.

Tegoroczna edycja „Open Days” jest szcze-
gólnie wa˝na dla województwa ∏ódzkiego, gdy˝
po raz pierwszy w jej organizacj´ w∏àczy∏o si´
biuro w Brukseli. Z myÊlà o organizacji imprezy
nawiàzane zosta∏y kontakty z przedstawiciel-
stwem naszego partnera regionalnego – Murcji
– co sta∏o si´ impulsem do stworzenia mi´dzyna-
rodowego konsorcjum zrzeszajàcego 6 regionów
hiszpaƒskich oraz 2 polskie (∏ódzkie i lubelskie).
Na temat przewodni wspólnego projektu wy-
brane zosta∏o zagadnienie „Polityka spójnoÊci:
od transformacji do konkurencyjnoÊci. Do-
Êwiadczenia regionów polskich i hiszpaƒskich”.
Okaza∏o si´ ono na tyle interesujàce dla organi-
zatorów, i˝ znaleêliÊmy si´ w gronie 16 konsor-
cjów wybranych do realizacji swoich projektów
w ramach tegorocznej edycji „Open Days”. 

G∏ównym punktem zaplanowanego przez nas
przedsi´wzi´cia b´dà 2 tematyczne seminaria,
majàce s∏u˝yç z jednej strony prezentacji osià-
gni´ç polskich regionów w zakresie wykorzysty-
wania funduszy europejskich, a z drugiej staç si´
okazjà do poznania doÊwiadczeƒ w tym wzgl´-
dzie partnerów hiszpaƒskich. 11 paêdziernika
odb´dzie si´ seminarium „Rezultaty i ocena pro-
gramów operacyjnych na szczeblu regionalnym.
Lekcja na przysz∏oÊç”, podczas którego wÊród
prelegentów znajdzie si´ Zbigniew Bursa, za-
st´pca dyrektora Departamentu Polityki Regio-
nalnej w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.
Przedstawi on doÊwiadczenia województwa
∏ódzkiego w zakresie wdra˝ania funduszy struk-
turalnych w ramach ZPORR. Mowa b´dzie za-
równo o naszych osiàgni´ciach w tym zakresie,
jak i o trudnoÊciach, jakie przy tej okazji napo-

tkaliÊmy. Dzieƒ póêniej, w czasie seminarium
„Zarzàdzanie i wdra˝anie projektów – dobre
praktyki”, nasz region reprezentowaç b´dzie Ja-
cek Zieliƒski, dyrektor Biura Partnerstwa i Fun-
duszy Urz´du Miasta ¸odzi. W czasie swojego
wystàpienia przybli˝y on s∏uchaczom szczegó∏y
projektu s∏u˝àcego ochronie unikatowych
w skali Êwiatowej zabytków przemys∏owej ¸odzi
i przedstawi referat: „Kultura i dziedzictwo prze-
mys∏u tekstylnego w ¸odzi. Modernizacja i za-
rzàdzanie kompleksem fabrycznym Ludwika
Geyera”.

Deklarowane zainteresowanie udzia∏em w na-
szych seminariach jest bardzo du˝e, dlatego li-
czymy, i˝ oba spotkania odb´dà si´ przy pe∏nej
frekwencji. WÊród goÊci spodziewaç mo˝na si´
wielu przedstawicieli w∏adz regionalnych i lokal-
nych, instytucji europejskich oraz innych osób
zainteresowanych zagadnieniami polityki regio-
nalnej, którzy przyjadà w tych dniach do Bruk-
seli z ca∏ej Europy. 

Projekt naszego konsorcjum to oczywiÊcie
tylko jeden z wielu komponentów sk∏adajàcych
si´ na tegoroczne „Open Days”. Równolegle na
terenie ca∏ej „strefy europejskiej” odbywaç b´-
dzie si´ kilkadziesiàt podobnych konferencji, se-
minariów i warsztatów. Wszystkie dotyczyç b´-
dà celów polityki spójnoÊci na lata 2007 – 2013
i podzielone zosta∏y na 4 bloki tematyczne: kon-
wergencja; konkurencyjnoÊç regionalna oraz za-
trudnienie, europejska wspó∏praca terytorialna
oraz zarzàdzanie funduszami strukturalnymi
i innymi instrumentami.

G∏ówne imprezy organizowane bezpoÊrednio
przez DG Regio i Komitet Regionów rozpocznà
si´ 10 paêdziernika. Zainauguruje je tzw. sesja
otwierajàca, poÊwi´cona tematowi „Wytyczne
strategiczne i nowe perspektywy dla polityki re-
gionalnej w latach 2007 – 2013”. W kolejnych

dniach odb´dzie si´
tak˝e mi´dzy innymi
uroczysta sesja ple-
narna Komitetu Re-
gionów, a ca∏oÊç
zwieƒczy sesja koƒ-
cowa, podczas któ-
rej goÊcie dyskuto-
waç b´dà nad za-
gadnieniem „Polity-
ki regionalnej jako
skutecznego narz´-
dzia wprowadzania
celów z Lizbony
i Göteborga”.
W ka˝dej sesji udzia∏
wezmà najwy˝si
urz´dnicy Unii Eu-
ropejskiej, wÊród

nich m.in. polska komisarz ds. polityki regional-
nej –  Danuta Hübner, przewodniczàcy Parla-
mentu Europejskiego – Joseph Borrell i prze-
wodniczàcy Komitetu Regionów – Peter Straub. 

„Open Days” to jednak nie tylko konferencje,
warsztaty i seminaria z zakresu polityki regio-
nalnej. W tym roku organizatorzy przewidzieli
zorganizowanie szeregu wydarzeƒ o charakterze
promocyjnym i kulturalnym. Nie mog∏o w nich
oczywiÊcie zabraknàç równie˝ akcentów ∏ódz-
kich. Nasze województwo prezentowaç b´dzie
si´ na stoiskach promocyjnych, podczas pokazu
regionalnych filmów oraz w trakcie wystawy
prezentujàcej dorobek kulturowy i walory tury-
styczne poszczególnych europejskich regionów.
Planowana jest równie˝ degustacja przywiezio-
nych specjalnie w tym celu z ¸odzi przysmaków
polskiej kuchni. 

Na oficjalnej stronie internetowej imprezy za-
mieszczona zosta∏a pe∏na wersja programu. Za-
interesowanych zapraszamy do skorzystania
z linku:
hhttttpp::////eeuurrooppaa..eeuu..iinntt//ccoommmm//rreeggiioonnaall__ppoollii--
ccyy//ooppeennddaayyss//ddoocc//pprrooggrraamm..ppddff

HHH
Informacje o konkursach Komisji Europejskiej
oraz poszukiwaniu partnerów do projektów eu-
ropejskich znaleêç mo˝na na stronie interneto-
wej www.lodzkie.pl/bruksela

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
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Bruksela przygotowuje si´ do „Open Days 2005”
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Gmina Bielawy to najdalej wysuni´ty na za-
chód obszar samorzàdu terytorialnego w wo-
jewództwie ∏ódzkim. Z mapy wynika, ˝e jest to
rejon blisko sàsiadujàcy z geometrycznym
Êrodkiem Polski, le˝àcym obok Piàtku - we wsi
GoÊlub, oddalonej od Bielaw ok. 15 km. Po-
wierzchnia gminy przekracza 16.400 ha i za-
mieszkiwana jest przez 6.400 osób. 

Na statystycznego mieszkaƒca przypada
wi´c ponad 2,5 ha pól uprawnych, stawów ryb-
nych i lasów. Oficjalny wskaênik bezrobocia
w gminie waha si´ w granicach 6 proc. i na
drugie tyle szacowane jest tzw. bezrobocie
ukryte. W okolicy dominuje gospodarka rolni-
cza, z którà zwiàzane jest trzy czwarte ludno-
Êci. 

W pogodne, letnie wieczory przemys∏owe
plantacje mi´ty wprost odurzajà swoim zapa-
chem. W tradycyjnych uprawach przewa˝ajà
zbo˝a, ziemniaki, warzywa gruntowe. W pro-
dukcji zwierz´cej – tucz ˝ywca wieprzowego
i wypas byd∏a mlecznego, a w gospodarce ry-
backiej – hodowla karpia.

Wprawdzie gmina nie dysponuje po∏àcze-
niami kolejowymi, ale posiada g´sto rozbudo-
wanà sieç drogowà i dogodne po∏àczenia auto-
busowe. Wkrótce przez jej zachodni kraniec
b´dzie przebiegaç autostrada A1 (pó∏noc 
- po∏udnie), a obok wsi Orenice usytuowany
zostanie w´ze∏ komunikacyjny, co odczuwalnie
zwi´kszy znaczenie drogi wojewódzkiej, ∏àczà-
cej w linii prostej ¸owicz z ¸´czycà. 

– Strategia gminy obejmuje kompleksowà
wizj´ rozwoju m.in. drobnej wytwórczoÊci,

handlu, us∏ug i turystyki. Wykorzystuje walory
naturalne, atuty po∏o˝enia oraz tradycje i kul-
tur´ agrarnà – mówi wójt Sylwester Kubiƒski.
Jego zdaniem, aktywnoÊç mieszkaƒców po-
winna rozwijaç si´ np. w kierunku sterowanej
produkcji rolnej, która uczyni dotychczasowà
gospodark´ gminy jeszcze bardziej efektywnà
i op∏acalnà. Jest te˝ potrzeba pobudzania ini-
cjatyw lokalnych, skupiajàcych rolników
w tzw. grupach producenckich w ramach zin-
tegrowanej polityki rolnej Unii Europejskiej
i konieczne staje si´ pe∏ne wykorzystanie po-
mocy proponowanej przez paƒstwo oraz UE. 

Obecnie mo˝liwoÊci i szanse rozwojowe tych
okolic opracowane zosta∏y na podstawie anali-
zy raportu o stanie gminy. Proponowane za-
mierzenia zosta∏y zweryfikowane na podstawie
konsultacji podczas zebraƒ mieszkaƒców.
OkreÊlone zosta∏y silne i s∏abe strony gminy
oraz szanse i zagro˝enia jej dalszego rozwoju.
Silne i s∏abe strony Bielaw dotyczà teraêniej-
szoÊci oraz sytuacji wewn´trznej. Zagro˝enia
odnoszà si´ do przewidywaƒ oraz uwarunko-
waƒ zewn´trznych. Szanse rozwoju wyp∏ywajà
z obecnych trendów oraz wiodàcych funkcji
rolniczych, które nadal b´dà istotnym sk∏adni-
kiem ̋ ycia gospodarczego, spo∏ecznego, kultu-
ralnego, a tak˝e krajobrazu poszczególnych
miejscowoÊci tej gminy. 

– Jest te˝ szansa rozwoju przemys∏u – pod-
kreÊla wójt, zastrzegajàc jednoczeÊnie, ˝e cho-
dzi tylko o nowoczesne technologie, spe∏niajà-
ce wymogi ochrony Êrodowiska – zgodnie ze
standardami UE. Na terenie gminy mog∏yby

znaleêç si´ firmy us∏ugowe, których zasi´g
dzia∏ania wykracza∏by poza jej teren. Przewi-
dywane sà specjalne preferencje dla inwesto-
rów mogàcych przyjàç do wspó∏pracy inne –
pochodne bran˝e Green Steel Group, nale˝àca
do W∏ocha Marco Spreafico, zatrudnia 
40 osób i w budynkach dawnych ¸ódzkich Za-
k∏adów Zielarskich „Herbapol” wytwarza ele-
menty samochodowych klocków hamulco-
wych. Zainteresowanie produkcjà wykazuje
ostatnio równie˝ firma z Kluczborka, która
ma zamiar uruchomiç w dawnej siedzibie tutej-
szego GS produkcj´ rur kanalizacyjnych i tak-
˝e deklaruje zatrudnienie 40 osób.

W zwiàzku z atrakcyjnoÊcià przyrodniczo
-krajobrazowà okolicy, szansà dla Bielaw jest
stworzenie „zielonego zaplecza” – obszarów
turystyki i rekreacji. Teraz g∏ównà atrakcjà
gminy jest Stadnina Koni w Walewicach, ofe-
rujàca pe∏ny zakres us∏ug turystycznych. Ma-
gnesem dla myÊliwych sà urozmaicone tereny
∏owieckie. W´dkarze znajdà czyste rzeki i roz-
leg∏e ∏owiska komercyjne na prywatnych sta-
wach hodowlanych w Walewicach, Psarach,
Gos∏awicach-Janinowie, Borowie itp.

– Historyczne uwarunkowania spowodowa-
∏y, ̋ e na tym terenie znajdujà si´ rodowe siedzi-
by patriotycznej arystokracji i szlachty. Stàd
wywodzi si´ równie˝ wiele dawnych i obecnych
VIP-ów – wyjaÊnia Przemys∏aw W∏odarczyk
z Gminnego Centrum Informacji. Na przy-
k∏ad. Wojciech Olejniczak – przewodniczàcy
SLD, minister rolnictwa w rzàdzie prof. M.
Belki. Tu znajduje si´ klasycystyczny pa∏ac
w Walewicach – rozs∏awiony przez romans
Marysieƒki Walewskiej z Napoleonem Bona-
parte. W tym pa∏acu urodzi∏ si´ ich syn: Alek-
sander Colonna-Walewski, póêniejszy minister
spraw zagranicznych Francji. Tutaj jest neogo-
tycki zamek w Sobocie – miejsce urodzenia
Artura Zawiszy Czarnego – bohatera walk po-
wstania Listopadowego. Tu mo˝na zobaczyç
dwór w Borowie, gdzie przyszed∏ na Êwiat W∏a-
dys∏aw Grabski – premier rzàdu II RP, mini-
ster skarbu i rolnictwa, znany g∏ównie z prze-
prowadzenia reformy walutowej w okresie
mi´dzywojennym. 

Równie licznà grup´ zabytków stanowi bu-
downictwo sakralne. PoÊród murowanych bu-
dowli znaleêç mo˝na przyk∏ady Êwiàtyƒ gotyc-
ko-renesansowych w Sobocie, ChruÊlinie, 
tzw. gotyku mazowieckiego w Bielawach. W∏a-
Ênie w jego wn´trzu znajduje si´ najstarsza na
Mazowszu nagrobna p∏yta z piaskowca, dato-
wana na 1462 rok. 

Drewniane koÊcio∏y z XVII –XVIII wieku
znajdujà si´ w Oszkowicach, Sobocie i Wali-
szewie, gdzie urodzi∏ si´ prof. Henryk Jab∏oƒ-
ski – przewodniczàcy Rady Paƒstwa PRL.

Jerzy Gal´ba

Panorama Bielaw
Fot.: Przemys∏aw W∏odarczyk

Gmina Bielawy

Krajobraz 
pachnàcy mi´tà
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wydarzenia

Posiadanie lotniska o mi´dzynarodowych
standardach jest wyznacznikiem atrakcyjnoÊci
inwestycyjnej regionu. Takie zadanie ma spe∏-
niaç Port Lotniczy ¸ódê Lublinek. Plan szyb-
kiego skomunikowania ¸odzi i województwa
z resztà Europy i kraju móg∏ jednak nie docze-
kaç si´ realizacji, poniewa˝ zabrak∏o Êrodków
na drugi etap przystosowania portu do obs∏ugi
wi´kszych samolotów, w tym na wybudowanie
pawilonu do obs∏ugi wi´kszej liczby pasa˝erów,
a tak˝e zakup niezb´dnego sprz´tu, m.in. wo-
zów stra˝ackich, wózków baga˝owych, scho-
dów i taÊmociàgów. 

– Dostrzegajàc trudnà sytuacj´ finansowà
prowadzàcej inwestycje na terenie portu lotni-
czego Lublinek spó∏ki „Port Lotniczy ¸ódê Lu-
blinek” organy samorzàdu województwa posta-
nowi∏y wesprzeç to przedsi´wzi´cie kwotà 
1,5 mln z∏otych poprzez obj´cie udzia∏ów
w podwy˝szonym kapitale spó∏ki – informuje
Krzysztof Makowski, wicemarsza∏ek woje-
wództwa. – Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki podj´ciu
w tej sprawie uchwa∏y przez Sejmik Wojewódz-
twa ¸ódzkiego na wniosek zarzàdu wojewódz-
twa. Stworzenie w∏aÊciwych warunków tech-
nicznych do uruchomienia regularnych po∏à-
czeƒ krajowych i zagranicznych z wojewódz-
twem ∏ódzkim decyduje o zainteresowaniu ka-
pita∏u zagranicznego naszym regionem. Funk-
cjonowanie na terenie województwa dobrze zor-
ganizowanego portu lotniczego, obs∏ugujàcego
ten kapita∏, wià˝e si´ ze stworzeniem dodatko-
wych miejsc pracy – mówi Krzysztof Makow-
ski. – Statystyki podajà, ˝e przewóz miliona pa-
sa˝erów wymusza w samym porcie stworzenie
oko∏o tysiàca miejsc pracy oraz kolejny tysiàc
w regionie. Szanse na taki rozwój realnie istnie-
jà, gdy˝ lotnisko ¸ódê Lublinek jest jedynym
komunikacyjnym portem lotniczym w woje-
wództwie i sytuacja ta jeszcze przez wiele lat nie
ulegnie zmianie.

W koƒcu sierpnia premier Marek Belka wraz
z ministrem infrastruktury Krzysztofem Opaw-
skim i przedstawicielami w∏adz wojewódzkich
i miejskich otworzyli wyd∏u˝ony pas startowy
na lotnisku Lublinek. Zarzàd województwa
∏ódzkiego reprezentowali: marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk, wicemarsza∏ek Krzysztof Makow-
ski oraz cz∏onkowie zarzàdu Stanis∏aw Olas
i Dorota Biskupska-Neidowska.

Modernizacja i wyd∏u˝enie drogi startowej
z 1400 do 2100 metrów, rozbudowana p∏yta po-
stojowa i droga ko∏owania pozwolà przyjmo-
waç du˝e samoloty typu Boeing i Airbus. Pierw-
szy z nich wylàduje ju˝ 30 paêdziernika, kiedy
to rozpocznà si´ regularne loty na trasie 
¸ódê – Londyn.

– Wyd∏u˝enie pasa startowego jest postawie-
niem „kropki nad i” , które zaowocuje urucho-
mieniem sta∏ych po∏àczeƒ krajowych i mi´dzy-

narodowych. Dzia∏alnoÊç portu lotniczego jest
wa˝na nie tylko dla stolicy województwa, ale
tak˝e dla ca∏ego regionu – mówi∏ marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk.

– Chcia∏bym przekazaç wyrazy wdzi´cznoÊci
i szacunku panu marsza∏kowi Witaszczykowi,
w którym znalaz∏em dobrego partnera rozu-
miejàcego potrzeb´ zaistnienia Lublinka, który
dostrzega znaczenie tego lotniska dla dyna-
micznego rozwoju regionu ∏ódzkiego. Ze strony
samorzàdu województwa, który od niedawna
sta∏ si´ wspó∏udzia∏owcem tego portu lotnicze-
go, równie˝ spotka∏em si´ ze zrozumieniem i za-

anga˝owaniem. Dzi´ki temu miasto ¸ódê i re-
gion majà wi´ksze szanse na powstanie lotniska
z prawdziwego zdarzenia – mówi∏ Jerzy Kro-
piwnicki, prezydent ¸odzi.

Jak podkreÊli∏ Leszek Krawczyk, prezes spó∏-
ki ¸ódê Lublinek, to dopiero poczàtek inwesty-
cji i zmian. W kolejnych latach, sukcesywnie 
i w miar´ potrzeb port dostosowywany b´dzie
do wi´kszego ruchu. 

(w.m.)

Pas do przysz∏oÊci

W paêdzierniku (od 10 do 14, w Centrum
Konferencyjnym Uniwersytetu ¸ódzkiego
przy ul. Kopciƒskiego 16/18) odb´dzie si´
podsumowanie Mi´dzynarodowego Tygodnia
Nauki „ScienceFun 2005. Kariera w nauce
jest trendy!”). 

– Celem projektu, realizowanego przez Fun-
dacj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci w ¸odzi, jest
promowanie zawodu naukowca i wzorca euro-
pejskiej kariery naukowej wÊród m∏odych ludzi,
jak równie˝ przedstawienie wybitnych osiàgni´ç

naukowych oraz ich wp∏ywu na codzienne ˝ycie
i rozwój spo∏eczeƒstwa, informuje prezes FRP
w ¸odzi, dr Ewa Sadowska-Kowalska.

Osoby uczestniczàce w projekcie b´dà mia-
∏y wyjàtkowà okazj´ wys∏uchaç wyk∏adów
i prelekcji (na temat m.in.: czym jest nauka?,
nauka a demokracja, moja droga do nauki,
sztuczna inteligencja), spotkaç si´ z osobisto-
Êciami Êwiata nauki z paƒstw Unii Europej-
skiej oraz paƒstw trzecich, wziàç udzia∏ w se-
minariach i debatach dyskusyjnych. Przes∏a-

niem ca∏ego przedsi´wzi´cia jest realizowanie
˝yciowej pasji poznania, która prowadzi do
odkryç naukowych, stanowiàcych o post´pie
cywilizacyjnym ludzkoÊci.

W ramach tygodnia nauki odb´dà si´ tak˝e
przedstawienia i koncerty, a w Hali Expo Mi´-
dzynarodowych Targów ¸ódzkich otwarta zo-
stanie wystawa „Nauka dla przysz∏oÊci“.

Honorowy patronat nad projektem objà∏
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego. Projekt re-
alizowany jest przy wsparciu finansowym Ko-
misji Europejskiej w ramach 6. Programu Ra-
mowego UE.

Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci w ¸o-
dzi, ul. Piotrkowska 86, http://www.frp.lodz.pl.

(w.m. )

Pod patronatem marsza∏ka województwa

Kariera w nauce jest trendy

Otwarcie nowego pasa startowego na Lublinku.



Ju˝ od kilku lat pod koniec sierpnia Rawa
Mazowiecka organizuje Êwi´to miasta. Impreza
cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià w mieÊcie, re-
gionie i Polsce centralnej. 

Przedsi´wzi´ciem, które przyciàga t∏umy, jest
Rawska Fiesta Balonowo-Spadochronowa, je-
dyne tego typu zawody w Polsce, polegajàce na
po∏àczeniu konkurencji balonowych i spado-
chronowych (skoki na celnoÊç làdowania). Ta
koncepcja rywalizacji sportowej, ale równie˝
i aspekt widowiskowy obu dyscyplin, przyciàga-
jà zagorza∏ych balonistów, którzy przyje˝d˝ajà
tutaj z ca∏ego kraju.  

Mieszkaƒcy miasta i okolic zdà˝yli si´ ju˝
przyzwyczaiç do szumu palników i widoku ko-
lorowych czasz balonów przemieszczajàcych si´
majestatycznie nad ich g∏owami. Na stadionie
RKS Mazovia w ostatnià sobot´ sierpnia mo˝-
na by∏o spotkaç skoczków spadochronowych. 

Pogoda dopisa∏a i bezpiecznie uda∏o si´ roze-
graç zawody balonowe i zawody skoczków.

W konkurencji balonowej najlepszym pilotem
zosta∏ Waldemar Lekan ze Stalowej Woli, a ty-
tu∏ najlepszego skoczka zdoby∏ Przemys∏aw No-
coƒ z Katowic.

Rywalizacji sportowej towarzyszy∏y liczne
koncerty i konkursy, odbywajàce si´ na dzie-
dziƒcu zamku ksià˝àt mazowieckich. Miesz-
kaƒcy doskonale bawili si´ pod go∏ym, ale
gwiaêdzistym niebem, w rytmie letnich przebo-
jów. Wystàpili m.in.  Oddzia∏ Zamkni´ty, KSU,
Rzepczyno, Trebunie Tutki i wielu wspania∏ych
debiutantów.

W niedziel´ ju˝ po raz piàty
odby∏ si´ rodzinny rajd rowero-
wy, organizowany pod has∏em
„Masz ochot´ na wypraw ,́ na
rowerach objedê Raw´!”. W tym
roku uczestniczy∏y w nim 442
osoby, w tym 53 rodziny.  Rowe-
rzyÊci mieli do przebycia 28-kilo-
metrowà malowniczà tras .́ Rajd

by∏ doskona∏ym przyk∏adem i potwierdzeniem
tego, ˝e mo˝na wypoczywaç aktywnie i zara-
zem rodzinnie.

Rawski program Dni Rawy wzbogaci∏o rów-
nie˝ szereg imprez towarzyszàcych, jak: fina∏
akcji Skrzynia Czasu (organizowanej przez
M∏odzie˝owà Rad´ Miasta), przejazdy kolejkà
wàskotorowà, wystawa historycznych fotografii
Rogowskiej Kolei Dojazdowej, wyÊcigi drezyn
r´cznych, turniej tenisa ziemnego.

(p.j.)
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Na poczàtku wrzeÊnia w Podd´bicach odby-
∏a si´ uroczystoÊç nadania Szkole Podstawowej
nr 1 imienia Lotników Polskich. Specjalnie na t´
uroczystoÊç przylecia∏ z Londynu weteran II
wojny Êwiatowej, uczestnik walk powietrznych
w obronie Anglii mjr pilot Jerzy Mencel. Zapro-
szenie burmistrza Podd´bic Romana Bachery i
dyrektora szko∏y El˝biety Gontarz przyj´li
tak˝e inni lotnicy – kombatanci oraz czynni
zawodowo lotnicy zwiàzani z Podd´bicami: p∏k
dypl. pilot Adam Âwierkocz, Bronis∏aw Galoch,
dowódca Szko∏y Orlàt w D´blinie, mjr Marek
Szymaniak, p∏k Marek Mi∏osz. WÊród zapro-
szonych goÊci by∏ tak˝e cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas. 

Po mszy Êwi´tej, podczas której odby∏o si´
poÊwi´cenie nowego sztandaru szko∏y, nastàpi∏a
oficjalna cz´Êç uroczystoÊci, po∏àczona z ods∏o-
ni´ciem pomnika ku czci lotników polskich

poleg∏ych na terenie powiatu podd´bickiego
oraz pochodzàcym z Podd´bic i okolicy. Ofi-
cjalnego ods∏oni´cia dokona∏ major Jerzy Men-
cel.

- Zawsze z rzewnoÊcià wspominam Podd´bi-
ce jako miasto rodzinne, miasto, w którym sta-
wia∏em swoje pierwsze szkolne kroki, gdzie ˝yli
moi rodzice i rodzina. Ciesz´ si ,́ ˝e s∏ynni pol-
scy lotnicy zostali patronami podd´bickiej szko-
∏y. Jako weteran lotnictwa polskiego jestem z
tego dumny – powiedzia∏ podczas uroczystoÊci
major Mencel. 

Do szko∏y ucz´szcza 800 uczniów, których
uczy 58 nauczycieli. Na swoje imi´ placówka
czeka∏a ponad 70 lat. Wielu jej wychowanków
walczy∏o w stalowych mundurach lotniczych z
hitlerowskim najeêdêcà. Dlatego nadanie jej
imienia Lotników Polskich jest bardzo znaczàce.

Bo˝ena Seifeddine

Fabryka napojów czeskiej firmy Kofola jest
pierwszym zak∏ad produkcyjnym, który rozpo-
czà∏ produkcj´ w kutnowskiej podstrefie ¸ódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Kutnie,

na dzia∏ce o powierzchni 6,49 ha
powsta∏a hala produkcyjna zajmu-
jàca 16 000 mkw. Produkcja ruszy∏a
w drugim kwartale 2005 roku.
Zatrudnienie w Kofoli znalaz∏o 150
osób, a po dojÊciu do pe∏nych mocy
produkcyjnych za∏oga b´dzie liczyç
oko∏o 250 osób. 

Firma Kofola wywodzi si´ z nie-
wielkiego czeskiego miasta Krnov.
To w∏aÊnie tam w 1993 roku roz-
pocz´to produkcj´ soków oraz
napojów. Obecnie firma Kofola to
czo∏owy producent napojów 
w Europie Ârodkowej. W Polsce

znane sà ju˝ napoje dla m∏odzie˝y Jupik 
i Frupper. Kofola poza rodzimymi Czechami
i S∏owacjà oraz Polskà sprzedaje swoje pro-
dukty równie˝ na W´grzech, w Chorwacji, na

S∏owenii i w Stanach Zjednoczonych. 
Nast´pnà firmà, która zamierza rozpoczàç

swojà dzia∏alnoÊç podstrefie Kutno jest specjali-
zujàca si´ produkcji etykiet i maszyn do etykie-
towania japoƒska firma Fuji Seal.

W czerwcu podpisano w Warszawie porozu-
mienie pomi´dzy przedstawicielami inwestora
japoƒskiego Fuji Seal i Miasta Kutna, dotyczà-
ce warunków przygotowania i realizacji inwe-
stycji na terenie Kutna. 

– WartoÊç inwestycji szacowana jest na oko∏o
40 mln euro. Rozpocz´cie prac budowlanych
planowane jest jesienià tego roku, a uruchomie-
nie produkcji w czerwcu 2006 r. Realizacja tej
inwestycji pozwoli na utworzenie co najmniej
250 nowych miejsc pracy do koƒca 2008 roku 
– mówi Joanna Brylska, rzecznik prasowy pre-
zydenta Kutna.

Wojciech Petera

W Kutnie powstanie terminal transportu
kontenerowego, a wkrótce zostanie uruchomio-
ne sta∏e po∏àczenie kolejowo-towarowe pomi´-
dzy stolicà powiatu a miastem Coevorden w
Holandii. Zainteresowanie uruchomieniem ter-
minalu deklarujà kutnowskie firmy i majàce
swoje przedstawicielstwo w Kutnie holender-
skie przedsi´biorstwo transportowe Nijhof
Wassink. Rada miasta wyrazi∏a zgod´ na odda-
nie w dzier˝aw´ grupie Nijhof Wassink nieru-
chomoÊci gruntowej wraz z uk∏adem torowisk 

o pow. 4,57 ha przy ulicy Metalowej w Kutnie.
Holendrzy zadeklarowali gotowoÊç urucho-

mienia po∏àczenia kolejowego pomi´dzy euro-
parkiem w Coevorden (projekt jest holender-
sko-niemieckà inicjatywà zmierzajàcà do stwo-
rzenia zurbanizowanych terenów przemys∏o-
wych, wykorzystujàcych rozbudowanà sieç dro-
gowà i kolejowà oraz kana∏y po∏àczone z porta-
mi w Amsterdamie i Rotterdamie) i przesy∏ania
co najmniej jednego pociàgu z ∏adunkiem kon-
tenerów w tygodniu. 

– Grupa Nijhof Wassink posiada w europar-
ku swój magazyn i jest gotowa stworzyç w Kut-
nie centrum logistyczne wraz z zapleczem
magazynowym. W terminalu odprawy celne
b´dà realizowane przez celników z kutnowskie-
go oddzia∏u celnego – mówi Joanna Brylska,
rzecznik prasowy prezydenta Kutna.

Zdaniem w∏adz samorzàdowych Kutna,
powstanie terminalu, umo˝liwi zaistnienie mia-
sta na mapie Polski jako centrum logistycznego.
Holendrzy planujà rozpocz´cie prac adaptacyj-
nych jesienià tego roku. Roz∏adunek pierwszych
pociàgów planowany jest w 2006 roku.

(w.p)
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Pod patronatem lotników polskich

Jupik z Kutna rodem

Z Coevorden kolejà

Ods∏oni´cie pomnika 
przez majora Jerzego Mencla.



Na Stawach Jana w ¸odzi odby∏ si´ pokaz
zastosowania niezwyk∏ego wynalazku kra-
kowskich naukowców – tzw. pakietu powo-

dziowego. ˚eby go u˝yç
potrzeba jedynie troch .́..
wody. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ¸odzi chce
nim zainteresowaç gminy
województwa ∏ódzkiego, któ-
rych mieszkaƒcy nara˝eni sà
na podtopienia.

Pakiety powodziowe to pol-
ski wynalazek powsta∏y w
Samodzielnej Katedrze Che-
mii i Technologii Tworzyw
Sztucznych Politechniki Kra-
kowskiej. Zespo∏em, który je
tworzy∏, kieruje dr Jerzy Pola-
czek. Pakiet to dwa worki:
jeden w drugim.

Zasada dzia∏ania pakietu
jest bardzo prosta - trzeba go
wrzuciç do wody. Wewnàtrz
worków, wykonanych z synte-
tycznych tkanin, znajduje si´
niewielka iloÊç neutralnej dla
Êrodowiska substancji che-
micznej, dzi´ki której wch∏a-
niajà one ciecz, ale jej nie prze-
puszczajà. W ciàgu kwadran-

sa worek p´cznieje do obj´toÊci 18 litrów
(zwi´ksza swojà obj´toÊç 120 razy!). Pakiety
spe∏niajà wówczas rol´ worków z piaskiem,

wykorzystywanych podczas powodzi. Mo˝na
ich u˝ywaç m.in. do stabilizacji gruntu, przy
tworzeniu tam, przy uszczelnianiu i zatykaniu
przep∏ywów, do zatykania piwnicznych okien. 

– Pakiety mogà s∏u˝yç równie˝ do osuszania
pomieszczeƒ, na przyk∏ad piwnic – wyjaÊnia∏
zebranym na prezentacji goÊciom dr Jerzy
Polaczek. – Worki sà lekkie i proste w prze-
chowaniu, mo˝na je wysuszyç i dlatego nadajà
si´ do wielokrotnego u˝ycia. 

¸ódzcy stra˝acy zatrzymali na chwil´ za
pomocà worków bieg rzeczki wyp∏ywajàcej ze
Stawów Jana, tworzàc na niej tymczasowà
tam .́

Mo˝liwoÊci wykorzystania worków zainte-
resowa∏y wicemarsza∏ków województwa ∏ódz-
kiego Krzysztofa Makowskiego i Stanis∏awa
Olasa. Ich zdaniem, mog∏yby przydaç si´
zw∏aszcza mieszkaƒcom pó∏nocno-zachodnich
powiatów województwa. Jaros∏aw Berger, pre-
zes WFOÂiGW w ¸odzi, podkreÊli∏, ˝e zakup
pakietów powodziowych mo˝e byç dofinanso-
wany przez fundusz – trzeba jednak najpierw
zainteresowaç nim samorzàdy. W∏aÊnie w tym
celu fundusz zorganizowa∏ prezentacj .́
Rozwiàzanie chwalili równie˝ stra˝acy i ich
szefowie: nadbrygadier Tadeusz Karcz,
komendant wojewódzki PSP, oraz brygadier
Grzegorz ¸yskowicz, komendant miejski PSP.

(r.k.)
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znane, a jednak nieznane

Wrzesieƒ to miesiàc wa˝nych dla Polski
rocznic historycznych, to czas g∏´bo-
kiej zadumy nad bohaterstwem ˝o∏-

nierzy, walczàcych w obronie ojczyzny. W tym
roku mija 66 lat od momentu agresji na nasz
kraj wojsk hitlerowskich i sowieckich, rozpo-
czynajàcej II wojn´ Êwiatowà. Dla nas Polaków
by∏ to poczàtek trwajàcej 35 dni wojny obron-
nej 1939 roku. Z∏otymi zg∏oskami zapisali si´
na kartach historii  ˝o∏nierze armii „Poznaƒ“
i „Pomorze”, walczàcy w bitwie nad Bzurà –
najwi´kszej operacji zaczepnej wojsk polskich
podczas pierwszego okresu wojny. 

Bitwa ta, zwana w niemieckiej historiografii
bitwà pod Kutnem, rozegra∏a si´ miedzy 9 a 18
wrzeÊnia 1939 roku wzd∏u˝ linii rzeki Bzury,
obejmujàc swym zasi´giem pó∏nocne tereny na-
szego województwa. Po przegranej bitwie gra-
nicznej, zgodnie z rozkazem naczelnego wodza
marsza∏ka Edwarda Rydza-Âmig∏ego, g∏ównym
zadaniem armii polskich mia∏o byç wycofanie
za lini´ Wis∏y w celu podj´cia obrony stolicy. 

Dowódca armii „Poznaƒ” genera∏ Tadeusz
Kutrzeba wiedzia∏, ˝e dotarcie do stolicy nie
b´dzie mo˝liwe bez stoczenia bitwy z nieprzyja-
cielem na zachód od Warszawy. Przewidywa∏,
˝e w innym przypadku bardziej zwrotne jed-
nostki niemieckie dotrà do sto∏ecznego miasta
szybciej i b´dà mia∏y decydujàce znaczenie
w bitwie na jej przedpolach. W ten sposób zro-
dzi∏ si´ plan bitwy nad Bzurà. Akcja ta mia∏a
zaskoczyç nieprzyjaciela zarówno co do czasu,
jak i miejsca. Zwyci´stwo gwarantowa∏oby za-
trzymanie pochodu hitlerowców na Warszaw´
i umo˝liwi∏oby otwarcie drogi polskim jednost-
kom do stolicy. Aby realizowaç ów plan Ku-
trzeba potrzebowa∏ wi´kszych si∏. W tym celu
wieczorem 7 wrzeÊnia armia „Pomorze”, do-
wodzona przez genera∏a W∏adys∏awa Bortnow-
skiego, po∏àczy∏a si´ z armià „Poznaƒ”. Do-
wódcà powsta∏ej grupy armii zosta∏ genera∏
Kutrzeba. Natarcie mia∏o byç przeprowadzone
jak najszybciej, z rejonu ¸´czyca – Piàtek

w kierunku
S t r y k o w a .
Dzia∏anie to
mia∏o rozbiç
cz´Êç si∏ nie-
mieckiej 30 dy-
wizji piechoty.
Przygotowano
kilka warian-
tów dzia∏aƒ. Je-
den z nich za-
k∏ada∏ przepro-
w a d z e n i e
p i e r w s z e g o
u d e r z e n i a
przez grup´
o p e r a c y j n à
„Knolla”, do-
wodzonà przez

genera∏a Edmunda Knolla-Kownackiego. Ce-
lem tego zadania mia∏o byç po∏àczenie z cz´Êcià
si∏ armii „¸ódê”, znajdujàcà si´ w lasach pod
Skierniewicami. Genera∏ Kutrzeba zak∏ada∏
rozpocz´cie natarcia rano 10 wrzeÊnia. W rze-
czywistoÊci rozpocz´∏o si´ dzieƒ wczeÊniej
w godzinach popo∏udniowych atakiem 25 dy-
wizji piechoty na ¸´czyc .́ Pozosta∏e jednostki
zaatakowa∏y w nocy z 9 na 10 wrzeÊnia. G∏ów-
ny atak skierowany by∏ w pó∏nocne skrzyd∏o
maszerujàcej ku Warszawie niemieckiej 30 dy-
wizji piechoty genera∏a Kurta von Briesena, na-
le˝àcej do 8 armii. Poczàtkowo armia „Po-
znaƒ” zdoby∏a Gór´ Âwi´tej Ma∏gorzaty, ¸´-
czyc´ i Piàtek. Tymczasem naczelny wódz
wojsk polskich zrezygnowa∏ z obrony linii Wi-
s∏y i Bugu i utworzy∏ koncepcj´ obrony tzw.
„przedmoÊcia rumuƒskiego”, co zwiàzane by∏o
z kierowaniem polskich jednostek nie do War-
szawy a na obszar Ma∏opolski wschodniej.
W takiej sytuacji dotychczasowe dzia∏ania ge-
nera∏a Kutrzeby by∏y bezzasadne. Rozkaz Ry-
dza-Âmig∏ego Kutrzeba uzna∏ za niewykonalny
i kontynuowa∏ dalej rozpocz´te natarcie. 12
wrzeÊnia sytuacja grupy wojsk armii „Poznaƒ”
i „Pomorze” uleg∏a pogorszeniu. Na pole walki
hitlerowcy skierowali oddzia∏y pancerne i pie-
chot´ 10 armii. Bitwà zacz´∏o kierowaç naczel-
ne dowództwo wermachtu, koordynujàc dzia-
∏ania niemieckich armii „Pó∏noc” i „Po∏udnie”.
Niestety, w polskim wojsku do pierwotnie za-
k∏adanego po∏àczenia z armià „¸ódê” nie do-
sz∏o, gdy˝ ta wycofa∏a si´ w kierunku Modlina,
a nowo utworzona armia „Warszawa” nie pod-
j´∏a dzia∏aƒ wspomagajàcych grup´ armii „Po-
znaƒ” i „Pomorze”. Kutrzeba musia∏ zmieniç
plan dzia∏ania, rezygnujàc z uderzenia w kie-
runku Strykowa i przebijania si´ przez Socha-
czew do Warszawy. Nowa opcja zak∏ada∏a
zmian´ kierunku dzia∏aƒ z po∏udniowego na
wschodni. Plan przewidywa∏ atak armii „Po-
morze” w kierunku z ¸owicza na lasy skiernie-
wickie, Sochaczew i dalej przez Puszcz´ Kam-

pinoskà do Warszawy. Natarcie rozpocz´∏o si´
14 wrzeÊnia. Z powodu przewagi si∏ nieprzyja-
ciela atak na lasy skierniewickie nie powiód∏ si´
i z 14 na 15 wrzeÊnia Kutrzeba po raz kolejny
zmieni∏ plan bitwy, kierujàc wszystkie si∏y bez-
poÊrednio w kierunku Sochaczewa, co mia∏o
zapewniç szybsze przedarcie si´ do Warszawy.
Droga ta jednak zosta∏a równie˝ odci´ta przez
jednostki niemieckie. Wojska polskie znalaz∏y
si´ w pu∏apce. Sytuacja pogorszy∏a si´ jeszcze
bardziej wraz z atakiem 17 wrzeÊnia na jed-
nostki polskie 8 armii z rejonu ¸owicza, 3 dy-
wizji piechoty z rejonu P∏ocka oraz 10 armii,
majàcej za zadanie odci´cie Polaków od Pusz-
czy Kampinoskiej. Oddzia∏y polskie rozpocz´-
∏y prze∏amywanie okrà˝enia mi´dzy Witkowi-
cami a Sochaczewem. 18 wrzeÊnia dowodzenie
zosta∏o przerwane. Na zachodnim brzegu Bzu-
ry wojska polskie zosta∏y rozbite. Do Warsza-
wy przedar∏a si´ jedynie grupa kawalerii gene-
ra∏a Romana Abrahama, sztab genera∏ów
Knolla i Kutrzeby oraz cz´Êç 15 i 25 dywizji
piechoty. Ostatni epizod bitwy nad Bzurà do-
bieg∏ koƒca. Genera∏ Kutrzeba zosta∏ zast´pcà
dowódcy armii „Warszawa”, w imieniu które-
go 28 wrzeÊnia podpisa∏ akt kapitulacji stolicy.
W bitwie poleg∏o 15 tysi´cy ˝o∏nierzy polskich,
oko∏o 50 tysi´cy odnios∏o rany, do niewoli do-
sta∏o si´ oko∏o 170 tysi´cy.

Bitwa nad Bzurà, pomimo przegranej wojsk
polskich, mia∏a ogromny wp∏yw na przebieg
wojny obronnej 1939 roku. G∏ówny cel, polega-
jàcy na zahamowaniu tempa dzia∏aƒ wojsk nie-
mieckich, zosta∏ osiàgni´ty, co przyczyni∏o si´
do przed∏u˝enia czasu obrony stolicy, Lubelsz-
czyzny i Lwowa. Utrzymanie linii Wis∏y umo˝-
liwi∏o liczniejszà ewakuacj´ wojsk polskich do
Rumunii, które nast´pnie zasili∏y szeregi pol-
skich si∏ zbrojnych na Zachodzie. Kolejnym
wa˝nym skutkiem bitwy by∏o podniesienie mo-
rale i ducha walki u polskich ˝o∏nierzy.

Dzisiaj teren bitwy nad Bzurà us∏any jest
mogi∏ami poleg∏ych za ojczyzn´ ˝o∏nierzy pol-
skich, którzy dali ca∏emu Êwiatu Êwiadectwo
˝arliwego patriotyzmu. Warto zatem, stojàc
przy nich w ¸´czycy, Tumie, Modlnej, Solcy
Wielkiej, Bielawach czy ¸owiczu przypomnieç
sobie s∏owa wypowiedziane niegdyÊ przez do-
wódc ,́ genera∏a Kutrzeb´: „Le˝à tu jedni
z tych, którzy starali si´ wykonaç niewykonal-
ny w 1939 roku obowiàzek – obron´ Polski!”.

Wyjàtkowym miejscem w naszym wojewódz-
twie, w którym piel´gnuje si´ pami´ç po naj-
wi´kszej bitwie polskiego WrzeÊnia, prezentuje
bitewne pamiàtki, jest kutnowskie Muzeum Bi-
twy nad Bzurà, b´dàce filià Muzeum Regional-
nego w Kutnie. Warto zatem rozpoczàç wypra-
w´ szlakiem bitwy nad Bzurà w∏aÊnie od od-
wiedzin tego wyjàtkowego muzeum.

Piotr Machlaƒski

Szlakiem bitwy
nad Bzurà
Szlakiem bitwy
nad Bzurà
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Siatkówka ˝eƒska jest jedynà dyscyplinà
sportu, w której ¸ódê mia∏a a˝ trzech mistrzów
Polski od czasu powo∏ania do ˝ycia rozgrywek
ligowych. Niestety, ju˝ od 12 lat ∏ódzkich siatka-
rek nie ma w ekstraklasie. Omija ¸ódê siatkar-
ski boom, wywo∏any przed dwoma laty sensa-
cyjnym zdobyciem z∏otego medalu przez repre-
zentacj´ Polski, prowadzonà przez... ∏odzianina
Andrzeja Niemczyka.

Ekstraklasa siatkarek narodzi∏a si´ w 1954
roku, a 14 lat póêniej swój pierwszy tytu∏ wy-
walczy∏ Start ¸ódê. Trener Andrzej Chmielnic-
ki stworzy∏ silny zespó∏, który powtórzy∏ mi-
strzowski sukces z roku 1968 tak˝e w latach
1971, 1972, 1973 oraz 1977. W Starcie gra∏y
wówczas m. in. Anna Sojczuk, Alicja Serwa, Ja-
nina Pluta, Miros∏awa Buda, Krystyna Kara-
siƒska oraz bràzowe medalistki olimpijskie
z Meksyku ‘68 Barbara Hermel-Niemczyk i Li-
dia ˚muda-Chmielnicka. Do hali Startu, s∏u˝à-
cej do dziÊ siatkarkom, na mecze z Wis∏à, Legià
i AZS Warszawa trzeba by∏o przychodziç godzi-
n´ przez rozpocz´ciem, a i tak nie by∏o gwaran-
cji, ˝e dostanie si´ bilet.

Schy∏ek sukcesów zespo∏u nastàpi∏ pod ko-
niec lat osiemdziesiàtych. Po latach wegetacji
i drugoligowej tu∏aczce wreszcie pojawi∏o si´
Êwiate∏ko w tunelu. Zespó∏ m∏odego, ambitnego
trenera Jacka Pasiƒskiego otrzyma∏ wsparcie
sponsorów, po∏àczy∏ si´ z innym klubem i nazy-
wa si´ teraz Energetyka Teren Budowlani Start
¸ódê. Czy ta barwna nazwa jest zapowiedzià
wyjÊcia z szaroÊci?

W latach siedemdziesiàtych mozolnie budo-
wano siatkarskà pot´g´ w ¸KS. Apogeum ze-
spo∏u, tworzonego m. in. przez Ryszarda Feli-
siaka, a póêniej prowadzonego przez Jerzego
Matlaka, by∏ tytu∏ mistrza Polski zdobyty w ro-
ku 1983. Poprzedzi∏y go inne sukcesy: rok wcze-
Êniej ¸KS zdoby∏ wicemistrzostwo i Puchar
Polski. IndywidualnoÊciami dru˝yny by∏y repre-
zentantki Polski: Anna Erbel, Anna Szalbot,
Jolanta Bartczak, Irena Krogulska, El˝bieta
Rychter i Agnieszka Dudkiewicz. Równo 10 lat
po z∏otym sukcesie, w 1993 roku, ¸KS zosta∏
wycofany z ekstraklasy i nie powróci∏ do niej do
dziÊ. Trener Aleksander Klimczyk i oddane gro-
no dzia∏aczy majà nadziej ,́ ˝e równie mozolnie,
jak trzydzieÊci lat temu, uda si´ odbudowaç ze-
spó∏ na miar´ ekstraklasy, zwanej teraz Serià A.
Swoje pi´ç minut w historii polskiej siatkówki
mia∏ ChKS. Trener Andrzej Niemczyk zebra∏
w klubie na Chojnach silny sk∏ad, którego
gwiazdà by∏a jego ówczesna ˝ona Barbara
i w 1976 roku dru˝yna beniaminka wybi∏a si´

nie tylko ponad ∏ódzkich rywali, ale
zdoby∏a tytu∏ mistrza Polski. By∏ to je-
dyny sezon, w którym ¸ódê mia∏a a˝ 
3 dru˝yny w ekstraklasie. Rok póêniej
jednak ChKS spad∏ do drugiej ligi,
a wkrótce zespó∏ siatkarski przesta∏ ist-
nieç.

We wczeÊniejszych latach, kiedy
jeszcze nie by∏o ligi, a siatkówka w na-
szym kraju raczkowa∏a, ¸ódê mia∏a
tak˝e mistrzynie kraju. Pierwsze mi-
strzostwa w 1929 roku wygra∏y ∏o-
dzianki z YMCA, w latach 1931 i 1932
triumfowa∏ ¸KS, w 1949 Chemia,
w rok póêniej Unia. ¸ódê mia∏a w la-
tach pi´çdziesiàtych legendarnà siat-
kark .́ Miros∏awa Zakrzewska-Kotula
(ur. 1932 - zm. 1990) by∏a wychowankà
Harcerskiego KS, gra∏a w reprezentacji
Polski, która w 1952 roku wywalczy∏a
srebrny medal I mistrzostw Êwiata, a 4
lata póêniej bràz. By∏a tak˝e trzykrot-
nà bràzowà medalistkà mistrzostw Eu-
ropy i wicemistrzynià kontynentu.
Z inicjatywy trenera Bogus∏awa Jasz-
czuka z UKS rozgrywany jest w ¸odzi turniej
dru˝yn m∏odzie˝owych o memoria∏  Miros∏awy
Zakrzewskiej.

Ju˝ 12 lat ∏ódzka siatkówka tkwi na peryfe-
riach. O jej tradycjach przypomina osoba trene-
ra reprezentacji Andrzeja Niemczyka, by∏ego
zawodnika Anilany. W z∏otej dru˝ynie mistrzyƒ
Europy z Ankary 2003 czo∏owà rol´ odgrywa∏a
jego córka – Ma∏gorzata Niemczyk-Wolska,
wychowanka ∏ódzkiego Startu. Nadziej´ na po-
wrót dobrych czasów ∏ódzkiej siatkówki mo˝na
wiàzaç z pracà trzech oÊrodków m∏odzie˝o-
wych. Nowà inicjatywà jest zorganizowane
przez Macieja Tietiaƒca szkolenie siatkarskiej
m∏odzie˝y w Szkole Mistrzostwa Sportowego
im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej
12. Od dwóch lat trenuje tu i uczy si´ oko∏o 
30 dziewczàt, którymi opiekuje si´ trener Zbi-
gniew Skupieƒ. Dru˝yna UKS SMS odnios∏a
ju˝ pierwsze sukcesy, zdobywajàc wicemistrzo-
stwo gimnazjady i awansujàc do 1/8 fina∏u mi-
strzostw Polski.

Jubileusz 10-lecia obchodzi w tym roku
UKS-179 (ul. Wincentego Kad∏ubka 33),
w którym trenuje ponad 50 dziewczàt. W tym
roku Karolina Michalkiewicz i Karolina Sowa-
∏a wygra∏y ogólnopolskà olimpiad´ m∏odzie˝y
w siatkówce pla˝owej i zdoby∏y wicemistrzo-
stwo Polski juniorek. Michalkiewicz wystàpi∏a
w m∏odzie˝owych mistrzostwach Êwiata w Bra-

zylii. Do czo∏ówki krajowej w pla˝ówce nale˝à
te˝ Olga i Agnieszka Chojnackie. UKS-179 za-
jà∏ 9 miejsce w mistrzostwach Polski w siatków-
ce halowej. – èród∏em naszych sukcesów jest
m.in. stabilizacja kadry szkoleniowej – mówi
prezes UKS-179 Marek Gromadziƒski. – Od lat
pracujà z dziewcz´tami trenerzy Gra˝yna i Bo-
gus∏aw Jaszczukowie.

Niestrudzony wychowawca kilku pokoleƒ
∏ódzkich siatkarek Zbigniew Zdun szkoli dziew-
cz´ta w KS Dziewiàtka, a to rokuje, ˝e i w tym
oÊrodku pojawià si´ wkrótce obiecujàce zawod-
niczki. Wszystko wi´c wskazuje na to, ˝e wkrót-
ce ¸ódê doczeka si´ grupy m∏odych siatkarek,
które w przysz∏oÊci b´dà decydowaç o obliczu
∏ódzkiej siatkówki. Wiele do ˝yczenia pozosta-
wia jednak wspó∏praca klubów ligowych ze
wspomnianymi oÊrodkami. Obawiam si ,́ ˝eby
¸ódê nie szkoli∏a przysz∏ych olimpijek, uczest-
niczek mistrzostw Europy i Êwiata dla... innych
miast. Aby tak si´ nie sta∏o, potrzebna jest jed-
noÊç dzia∏ania i wspólna strategia dla ∏ódzkiej
siatkówki. Obj´te powinny nià byç równie˝
oÊrodki w województwie, w których pracuje si´
z m∏odzie˝à i które majà tradycje, np. ¸´czyca,
S´dziejowice, Rawa Mazowiecka i Be∏chatów.

Nied∏ugo ruszy budowa hali widowiskowo-
sportowej na obiektach ¸KS. Czy zagrajà tam
kiedyÊ ∏ódzkie siatkarki w meczach Ligi Mi-
strzyƒ?

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”

Zawodniczki z 1983. 
¸KS od lewej: Anna Erbel, El˝bieta Rychter, 
Anna Szalbot, Irena Krogulska. Fot. archiwum. 

DwanaÊcie lat 
na peryferiach


