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Ze wzgl´du na wyjàtkowo bogaty pro-
gram, tegoroczny 13. Mi´dzynarodowy Fe-
stiwal Sztuki Autorów Zdj´ç Filmowych
Camerimage w ¸odzi b´dzie o jeden dzieƒ
d∏u˝szy od poprzednich edycji. W tym roku
potrwa on od 26 listopada do 4 grudnia.

Podczas gali otwarcia festiwalu wybitnemu
angielskiemu aktorowi Ralphowi Fiennesowi
wr´czona zostanie Nagroda im. Krzysztofa
KieÊlowskiego. Zaprezentowany zostanie
tak˝e film „Wierny ogrodnik”, z laureatem
nagrody w roli g∏ównej.

Z kolei nagrod´ za ca∏okszta∏t twórczoÊci
operatorskiej otrzyma poÊmiertnie Tonino
Delli Colli – autor zdj´ç m.in. do „Dawno te-
mu w Ameryce”, „Imi´ ró˝y”, „Dobry, z∏y
i brzydki” oraz „Gorzkie gody”. Nagrod´
specjalnà za szczególne osiàgni´cia w dzie-
dzinie sztuki filmowej odbierze Gustaw Ho-
loubek. Z kolei nagrod´ dla polskiego duetu
re˝yser – operator otrzymajà Kazimierz Kutz
i Wies∏aw Zdort.

WÊród festiwalowych goÊci zapowiadani
sà m.in. Laura Dern i Jeremy Irons oraz re˝y-
serzy Andrej Koncza∏owski, Jiri Menzel,
Martha Fiennes i David Lynch. Pojawià si´
tak˝e tak wybitni operatorzy, jak m.in. Chris
Menges, Vilmos Zsigmond, John Mathieson,
John De Borman, David Watkin, Phedom
Papamichael, Tom Stern, Michael Tronick,
Robert Fraisse, Roman Osin, S∏awomir

Idziak oraz Andrzej Bartkowiak. W sumie
do ¸odzi przyjedzie ponad 300 autorów
zdj´ç filmowych oraz ponad 1500 studentów
szkó∏ filmowych.

Centrum festiwalowym tradycyjnie b´dzie
Teatr Wielki. Oprócz pokazów filmów odb´-
dà si´ tam seminaria, dyskusje panelowe, pre-
zentacje najnowszych rozwiàzaƒ technicz-
nych oraz sprz´tu filmowego. Warsztaty po-
prowadzà Oliver Stapleton, Billy Williams,
Michael Tronick oraz Christopher Doyle.

W konkursie g∏ównym o Z∏otà, Srebrnà
i Bràzowà ˚ab´ walczyç b´dzie 14 filmów wy-
branych przez komisj´ spoÊród 252 nades∏a-
nych z ca∏ego Êwiata przez laureatów wielu fe-
stiwali oraz kandydatów do przysz∏orocznych
Oscarów. WÊród fina∏owych wybraƒców sà
dwa polskie obrazy: „Jestem” w re˝yserii Do-
roty K´dzierzawskiej i zdj´ciami Artura Rein-
harta oraz „Mój Nikifor” Krzysztofa Krau-
zego ze zdj´ciami Krzysztofa Ptaka. 

Wa˝nym elementem festiwalu Camerima-
ge jest konkurs etiud studenckich. W tym ro-
ku z 204 zg∏oszonych etiud, do konkursu wy-
branych zosta∏o 29 filmów. WÊród nich jest
11 obrazów m∏odych adeptów sztuki opera-
torskiej ze szkó∏ filmowych w Polsce. Z kolei
w Panoramie Studenckiej zaprezentowane
zostanà 32 krótkie filmy.

Na festiwalu po raz pierwszy w Polsce zo-
stanie pokazany film „Piek∏o” w re˝. Denisa

Tanovica ze zdj´ciami Laurenta Daillanda. 
W ramach pokazów filmów specjalnych,

wyró˝niajàcych si´ wyjàtkowymi walorami
wizualnymi, b´dzie mo˝na obejrzeç „Un
unfinished life” Lasse Hallstroma i zdj´ciami
Olivera Stapletona, „Kiss Kiss Bang Bang”
Shene’a Bcacka i jeden z najwi´kszych prze-
bojów kina azjatyckiego ostatnich lat „Infer-
nal Affairs”. 

W tym roku po raz pierwszy impreza zago-
Êci w kinie Charlie, gdzie odb´dzie si´ retro-
spektywny pokaz twórczoÊci Istvana Szabo,
a tak˝e pierwszy raz w Polsce przeglàd fil-
mów bu∏garskich i kina estoƒskiego. Tak˝e
po raz pierwszy w historii Camerimage odb´-
dzie si´ w Teatrze Wielkim Przeglàd Kina
Polskiego. B´dzie to zestaw siedmiu filmów
z tegorocznego festiwalu w Gdyni.

Pomi´dzy Teatr Wielki i kino Charlie po-
dzielona zosta∏a prezentacja obrazów w ra-
mach Panoramy Kina Europejskiego. Wi´k-
szoÊç prezentowanych filmów b´dzie mia∏a
na festiwalu swoje polskie premiery. Pojawià
si´ te˝ operatorzy wi´kszoÊci. 

Organizatorem Camerimage jest Fundacja
Tumult. Impreza realizowana jest ze Êrodków
Ministerstwa Kultury przy wsparciu finanso-
wym Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi
i Urz´du Miasta ¸odzi. 

Krzysztof Karbowiak
„Dziennik ¸ódzki”

NowoÊci na Camerimage
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Festiwalowymi sukcesami rozpoczà∏ sezon 2005/2006 ze-
spó∏ Teatru im. Jaracza w ¸odzi. Udzia∏ w V Festiwalu Dra-
maturgii Wspó∏czesnej „RzeczywistoÊç przedstawiona”
w Zabrzu przyniós∏ dwie nagrody. Jury pod przewodnic-
twem Jacka Sieradzkiego po obejrzeniu oÊmiu zg∏oszonych
do konkursu spektakli, nagrod´ g∏ównà w wysokoÊci 4 tysi´-
cy z∏otych przyzna∏o Ma∏gorzacie Buczkowskiej za rol´ Lisy
w spektaklu „Blask ˝ycia” z Teatru im. Jaracza z ¸odzi. Na-
grody otrzymali te˝ Janusz Chabior za rol´ Wiktora i Eryk
Lubos za rol´ Bogusia w spektaklu „Made in Poland” z Te-
atru im. Modrzejewskiej z Legnicy. Nagrodzony zosta∏ rów-
nie˝ re˝yser tego spektaklu Przemys∏aw Wojcieszek.

W dziedzinie aktorstwa nagrod´ 3 tysi´cy z∏otych otrzy-
ma∏ Ireneusz Czop za rol´ Clinta w spektaklu „Blask ˝ycia”.
Z kolei Kamila Sammler – za rol´ Matki w tym˝e spektaklu
uhonorowana zosta∏a nagrodà za epizod (2000 z∏).

Grand Prix – nagrod´ publicznoÊci dla najlepszego dra-
matopisarza festiwalu – statuetk´ autorstwa prof. Krzyszto-
fa Nitscha – widzowie przyznali Stanis∏awowi Bieniaszowi
za sztuk´ „Naczelnik”, którà zaprezentowa∏ Teatr Nowy
z Zabrza. Natomiast nagrod´ miesi´cznika „Âlàsk” dla naj-
lepszego spektaklu – Medal im. Stanis∏awa Bieniasza – przy-
znany zosta∏ Teatrowi im. Jaracza z ¸odzi za „Blask ˝ycia”.

Dwie nagrody zespó∏ Teatru im. Jaracza w ¸odzi przy-
wióz∏ tak˝e z IV Festiwalu Prapremier z Bydgoszczy. Jury,
któremu przewodniczy∏a Hanna Baltyn, nie przyzna∏o
w tym roku Grand Prix, ale wÊród wielu znakomitych kre-
acji wyró˝niono nagrodà wysokoÊci 5 tysi´cy z∏otych Ma∏-

gorzat´ Buczkowskà za rol´ Lisy w przedstawieniu „Blask
˝ycia” Rebeki Gilman. Natomiast re˝yser tego spektaklu
Mariusz Grzegorzek nagrodzony zosta∏ siedmioma tysiàca-
mi z∏otych za jakoÊç pracy re˝yserskiej z zespo∏em aktor-
skim.

Na tym nie koniec nagród dla zespo∏u Teatru im. Jaracza
w ¸odzi.

Dyrektor Wojciech Nowicki otrzyma∏ odznak´ honorowà
ministra kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Zas∏u˝ony dla
Kultury Polskiej”. Natomiast talent i prac´ Ireneusza Czopa
dostrzegli i uhonorowali samorzàdowcy – wr´czono mu Na-
grod´ Marsza∏ka Województwa ¸ódzkiego. 

Gratulujemy nagrodzonym, dzi´kujemy za wspania∏e kre-
acje, które dostarczajà widzom wielu wzruszeƒ i ˝yczymy ze-
spo∏owi Teatru im. Jaracza w ¸odzi dalszych nagród za
wspania∏à prac .́ 

(GB)

Nagrody dla Jaracza

Ma∏gorzata Buczkowska 
i Ireneusz Czop w nagrodzonym

spektaklu „Blask ˝ycia”. 
Fot. Szymon Lenkowski
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Na takie wydarzenia mo˝na by∏o czekaç d∏ugo i nigdy si´ ich nie doczekaç. A jednak sta∏o
si´... Najpierw (30 paêdziernika) w ¸odzi wylàdowa∏ najwi´kszy w historii Lublinka samolot
pasa˝erski – Boeing 737. Zainaugurowa∏ tym samym sta∏e po∏àczenie lotnicze ¸odzi z Londy-
nem. Póêniej (13 listopada) w Filharmonii ¸ódzkiej im. A. Rubinsteina odby∏ si´ koncert
z udzia∏em laureata I nagrody tegorocznego, XV Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistyczne-
go im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rafa∏ Blechacz by∏ w ¸odzi i gra∏ dla nas. To wszyst-
ko pozostanie na kartach naszej historii.

Jeszcze kilka lat temu nad Lublinkiem lata∏y tylko helikoptery i kukuruêniki, a w starym bu-
dynku filharmonii przy ul. Narutowicza 20 przecieka∏ dach. Czy to znaczy, ˝e historia toczy
si´ szybciej i jesteÊmy ju˝ nie tylko w Europie, ale i w Êwiecie?

˚eby pozostaç w atmosferze zwiàzanej z lotnictwem, warto przypomnieç, ˝e Charles 
Augustus Lindbergh (1902-1974), pionier amerykaƒskiego lotnictwa, który w 1927 roku po
33,5-godzinnym locie samotnie pokona∏ tras´ z Nowego Jorku do Pary˝a, powiedzia∏ wiele lat
póêniej tak:

„˚yjemy w zwariowanych czasach. Lot w kosmos odbywa si´ coraz szybciej, jazda do biu-
ra coraz wolniej”.

Cieszmy si´, ale nie popadajmy w zachwyt. Lotnisko na Lublinku zosta∏o otwarte dwa lata
przed pami´tnym lotem Lindbergha. W latach 1945-1958 ruch na nim stanowi∏ 15 proc. prze-
wozów krajowych, a port obs∏ugiwa∏ rocznie 30 tys. pasa˝erów. A dziÊ? DziÊ mamy jedno sta-
∏e po∏àczenie. Pi´ç tysi´cy pasa˝erów miesi´cznie odlatuje do Londynu i tyle samo przylatuje.
Czy sà to ci sami ludzie? Trudno powiedzieç. Wa˝ne, ˝e orkiestra gra.

Mo˝e kiedyÊ polecimy tak daleko, jak pionier Lindbergh...
W∏odzimierz Mieczkowski



Województwo ¸ódzkie b´dzie gospodarzem
Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y w spor-
tach letnich „Ziemia ¸ódzka 2006”. Organiza-
cj´ imprezy powierzono nam w wyniku post´-
powania konkursowego przeprowadzonego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu w 2003 roku. B´dà to zawody rangi
mistrzostw Polski juniorów m∏odszych, rozgry-
wane w 26 dyscyplinach na prze∏omie lipca
i sierpnia 2006 r. Uczestniczyç w nich b´dzie
ponad 4000 zawodników i zawodniczek, a wraz
z trenerami i s´dziami oraz zaproszonymi goÊç-
mi w imprezie udzia∏ weêmie ok. 6000 osób. 

Ze wzgl´du na znaczenie imprezy ju˝
w marcu tego roku odby∏o si´ inauguracyjne
posiedzenie komitetu organizacyjnego, które-
mu przewodniczy∏a Dorota Biskupska-Ne-
idowska – cz∏onek zarzàdu Województwa
¸ódzkiego. Dotychczasowe prace skupia∏y si´
na wytypowaniu obiektów sportowych, na
których rozgrywane b´dà poszczególne kon-
kurencje, organizacji ceremonii otwarcia, roz-
strzygni´ciu konkursu na logo olimpiady i pik-
togramy poszczególnych dyscyplin, a tak˝e
powo∏aniu biura obs∏ugi olimpiady, które
w najbli˝szych dniach rozpocznie prac .́ 

– Wizytacje obiektów, wykaz sprz´tu spor-
towego i niezb´dnych do wykonania prac na
obiektach, to istotne elementy rzutujàce na
póêniejsze efekty. Musimy zapewniç nale˝yte
warunki zakwaterowania i wy˝ywienia, trans-
port, opiek´ medycznà uczestników zawodów
– mówi Dorota Biskupska-Neidowska. – Ska-
la przedsi´wzi´cia jest ogromna. Ârodki finan-
sowe zabezpieczone na ten cel w bud˝ecie  wo-
jewództwa b´dà wspomagane Êrodkami Mini-
sterstwa Sportu.

Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y to im-
preza sportowa o bardzo du˝ych walorach
promocyjnych województwa. GoÊciç b´dziemy
przedstawicieli kancelarii prezydenta i premie-
ra, ministerstw, urz´dów centralnych, by∏ych
olimpijczyków, marsza∏ków województw, pre-
zesów zwiàzków sportowych, Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, a tak˝e delegacje m∏odzie-
˝y zaprzyjaênionych regionów, które rozegrajà
zawody sportowe. 

Po raz pierwszy w kraju Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M∏odzie˝y towarzyszyç b´dzie
paraolimpiada, koordynowana przez Regio-
nalne Centrum Polityki Spo∏ecznej przy Urz´-
dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.
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Wszystko na olimpiad´

Tor wodny w Drzewicy 
to najnowoczeÊniejszy w Europie
sztuczny tor do kajakarstwa 
górskiego zlokalizowany na nizinach.
Inwestycja kosztowa∏a ponad 3 mln
z∏otych. 1/3 tej kwoty przekaza∏ 
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. 



Dla m∏odzie˝y przewidujemy szereg imprez
towarzyszàcych, w tym zwiedzanie naszego re-
gionu, aby po powrocie stali si´ ambasadora-
mi naszego województwa, tak jak po Ogólno-
polskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w sportach
halowych „Ziemia ¸ódzka 2000”.

Najwi´kszym beneficjentem Ogólnopol-
skiej Olimpiady M∏odzie˝y b´dzie Êrodowisko
sportowe województwa. Modernizacja obiek-
tów, dostosowanie ich do wymaganych stan-
dardów, wyposa˝enie w sprz´t i urzàdzenia
sportowe, to wszystko po olimpiadzie zostanie
w naszym województwie i s∏u˝yç b´dzie spor-
towcom.

Do rozpocz´cia Ogólnopolskiej Olimpiady
M∏odzie˝y pozosta∏o 8 miesi´cy. B´dziemy od-
wiedzaç obiekty sportowe i przyglàdaç si´ po-
st´powi prac przygotowawczych.

M.W.
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Boisko do baseballu w Kutnie.

Wst´pna dyslokacja dyscyplin XII Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y
w sportach letnich „Ziemia ¸ódzka 2006”.
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Po kilkudziesi´ciu latach przerwy port lotni-
czy ¸ódê-Lublinek wróci∏ na lotnicze mapy Eu-
ropy. 30 paêdziernika, punktualnie o godz. 9.20,
na p∏ycie lotniska wylàdowa∏ pierwszy boeing
737, a 50 minut póêniej pierwsi pasa˝erowie wy-
startowali z ¸odzi do Wielkiej Brytanii. Na po-
k∏adzie samolotu zasiad∏o 189 osób. Kiedy ma-
szyna wzbi∏a si´ w powietrze, Leszek Krawczyk,
dyrektor portu, i t∏umy obserwujàce to wyda-
rzenie bili brawo. Szef portu nie kry∏ wzrusze-
nia. – Jeszcze niedawno z Lublinka lata∏y tylko
ma∏e samoloty, cz´sto by∏y to loty nieregularne,
w miejscu, gdzie dziÊ stoi nowy terminal, ros∏y
krzaki i chwasty. Teraz wróciliÊmy na mapy lot-
nisk mi´dzynarodowych – mówi∏ Leszek Kraw-
czyk. 

Dzieƒ wczeÊniej na uroczystoÊci oddania do
u˝ytku nowego terminalu obecni byli przedsta-
wiciele wojewódzkich i miejskich w∏adz samo-
rzàdowych, parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej,
przedsi´biorcy i licznie zgromadzeni ∏odzianie.
Oficjalnego otwarcia dokonali premier Marek
Belka, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Sta-
nis∏aw Witaszczyk, wojewoda Stefan Krajewski
oraz prezydent miasta ¸odzi Jerzy Kropiwnic-
ki. Wszyscy zgodnie podkreÊlali, ˝e moderniza-
cja lotniska i uruchomienie po∏àczeƒ mi´dzyna-
rodowych stanowi wa˝nà inwestycj´ dla ca∏ego
regionu. – Dzisiejszy dzieƒ to prze∏omowe wy-
darzenie. Skomunikowanie ¸odzi i wojewódz-
twa z resztà Europy poprzez uruchomienie re-
gularnych po∏àczeƒ, funkcjonowanie na terenie
województwa ∏ódzkiego dobrze
zorganizowanego portu lotnicze-
go, w znacznej mierze decyduje
o zainteresowaniu kapita∏u zagra-
nicznego i jest wyznacznikiem
atrakcyjnoÊci inwestycyjnej regio-
nu – mówi∏ marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk. – Samorzàd woje-
wództwa, dostrzegajàc potrzeb´
i znaczenie lotniska dla dyna-
micznego rozwoju regionu ∏ódz-
kiego, podjà∏ decyzj´ o zaanga˝o-
waniu kapita∏owym – doda∏ mar-
sza∏ek.

Premier Marek Belka z∏o˝y∏
gratulacje w∏adzom samorzàdo-
wym, które – jak zaznaczy∏ – zo-
baczy∏y w tej inwestycji daleko-
si´˝ny interes. – Wokó∏ tej wspól-
nej sprawy mo˝na by∏o wyczuç
niezwyk∏y, sprzyjajàcy klimat. To
w∏aÊnie dzi´ki wspólnemu dzia∏a-
niu i determinacji w∏adz uda∏o si´
zrealizowaç t´ inwestycj´ – mówi∏
premier. 

Pierwsze loty z ¸odzi do Londynu uruchomi∏
irlandzki tani przewoênik – linie Ryanair, jed-
nak droga do zorganizowania sta∏ych po∏àczeƒ
by∏a d∏uga. Brakowa∏o Êrodków do stworzenia
w∏aÊciwych warunków technicznych, aby regu-
larne loty mog∏y zaistnieç na sta∏e. Konieczna
by∏a modernizacja i wyd∏u˝enie drogi startowej
z 1400 do 2100 metrów oraz rozbudowanie p∏y-
ty postojowej. Trzeba by∏o tak˝e przystosowaç
port do obs∏ugi du˝ych samolotów, wybudowaç
pawilon do obs∏ugi wi´kszej liczby pasa˝erów,
zakupiç niezb´dny sprz´t m.in. wóz stra˝acki,
odladzark´ do samolotów, wózki baga˝owe,
schody, taÊmociàgi, wyposa˝enie przejÊcia gra-
nicznego w terminalu 2. Samorzàd wojewódz-
twa, dostrzegajàc trudnà sytuacj´ finansowà,
postanowi∏ wesprzeç to przedsi´wzi´cie kwotà
1,5 mln z∏otych poprzez obj´cie udzia∏ów
w podwy˝szonym kapitale spó∏ki. Jednak to
niejedyny wk∏ad finansowy samorzàdu. Decy-
zjà radnych Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
dokonano zmian w tegorocznym bud˝ecie i dla
lotniska zarezerwowano kolejne pieniàdze –
w sumie kwot´ 2,5 mln z∏otych.

– ¸ódzkie lotnisko prze˝ywa∏o swój kryzys,
z którego wszyscy szukaliÊmy wyjÊcia. I choç
da∏o si´ us∏yszeç g∏osy, ˝e szanse powodzenia sà
znikome, nie poddawaliÊmy si .́ W tym miejscu
szczególne wyrazy wdzi´cznoÊci kieruj´ pod ad-
resem marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka, w
którym znalaz∏em dobrego partnera, rozumie-
jàcego potrzeb´ zaistnienia Lublinka. Dzi´ki

pomocy i zaanga˝owaniu samorzàdu woje-
wództwa, który obecnie jest wspó∏udzia∏owcem
tego portu lotniczego, uda∏o si´ zrealizowaç ca-
∏e przedsi´wzi´cie. DziÊ mamy lotnisko, z któ-
rego mo˝emy byç dumni – powiedzia∏ prezy-
dent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki.

Nowy terminal 2 postawiono w rekordowym
tempie niespe∏na dwóch miesi´cy. Jest przygoto-
wany do obs∏ugi dwustu pasa˝erów. Zawiera
równie˝ pomieszczenia przeznaczone dla s∏u˝b
specjalistycznych (stra˝ graniczna, s∏u˝ba
ochrony lotniska, policja, s∏u˝by celne), sale od-
lotów i przylotów, a tak˝e pomieszczenia biuro-
we i wydzielonà cz´Êç handlowo-us∏ugowà.
Ogólna wartoÊç inwestycji wynios∏a prawie 
6 mln z∏otych, koszt niezb´dnego wyposa˝enia
ponad 1,5 mln z∏. 

Ju˝ w marcu przysz∏ego roku Ryanair uru-
chomi z Lublinka nowe po∏àczenie, tym razem
do Nottingham. O mo˝liwoÊç uruchomienia lo-
tów pytajà kolejni przewoênicy. Jak podkreÊli∏
Leszek Krawczyk, prezes spó∏ki ¸ódê Lublinek,
oddanie do u˝ytku nowego terminalu to nie ko-
niec inwestycji na lotnisku. B´dzie ono sukce-
sywnie i w miar´ potrzeb przystosowywane do
wi´kszego ruchu. W∏adze portu chcà rozbudo-
wywaç pas startowy i wybudowaç kolejny ter-
minal, tak aby z ¸odzi mog∏y startowaç wi´ksze
samoloty czarterowe. Wyrazi∏ nadziej ,́ ̋ e b´dzie
to mo˝liwe dzi´ki pozyskaniu Êrodków z fundu-
szy unijnych. To jednak plany na kolejne lata. 

Marcin Siemiƒski

transport

Boeing wystartowa∏ z Lublinka



Cz∏owiek od zarania dziejów i pod ka˝dà
szerokoÊcià geograficznà próbowa∏ za
pomocà wró˝b poznaç swojà przysz∏oÊç.

Nic w tym dziwnego; wszyscy zdajemy sobie
spraw ,́ ˝e nie zawsze mamy wp∏yw na bieg bar-
dzo istotnych dla nas spraw. Jak mo˝na sàdziç,
nasi przodkowie mieli szczególnie silnà potrzeb´
poznania swego losu, bowiem efekty ich pracy,
a tym samym ca∏e ˝ycie, zale˝ne by∏y w ogrom-
nym stopniu od przyrody, której ze wzgl´du na
ograniczone Êrodki techniczne nie potrafili opa-
nowaç. DziÊ tak˝e nieobce sà nam ró˝nego ro-
dzaju wró˝by i magiczne zabiegi. Co prawda nie
wszyscy traktujà je powa˝nie, jednak powszech-
na ÊwiadomoÊç, ˝e nauka i technika nie rozwià-
zujà wszystkich problemów cz∏owieka, przyspa-
rza popularnoÊci tego typu praktykom. 

Wró˝by by∏y elementem obchodów wielu do-
rocznych Êwiàt, ale wieczory w przeddzieƒ Êw.
Katarzyny (25 XI) i Êw. Andrzeja (30 IX) mia∏y
typowo profetyczny (proroczy) charakter.
Nieprzypadkowo wró˝ono o tej porze roku.
Póêna jesieƒ oraz zima by∏y czasem odpoczyn-
ku, a tak˝e intensywnego ˝ycia towarzyskiego.
W tym okresie mo˝na by∏o tak˝e podejmowaç
jakoby skuteczne próby poznania przysz∏ych
wydarzeƒ. Wiàza∏o si´ to z przekonaniem, ˝e
okres jesiennego zamierania ˝ycia w przyrodzie
by∏ czasem odpowiednim do kontaktu z bytujà-
cymi po drugiej stronie ˝ycia duchami zmar∏ych
i innymi istotami zaÊwiatowymi. Ludowy Êwia-
topoglàd zak∏ada∏ wspó∏istnienie i wzajemny

kontakt Êwiata ludzkiego i nadprzyrodzonego.
Wró˝by wiàza∏y si´ z przekonaniem, ˝e istoty
nadprzyrodzone, których kondycja nie niesie ze
sobà ludzkich ograniczeƒ, znajà przysz∏oÊç i –
co wi´cej – na proÊb´ ludzi mogà jà im ujawniç
za pomocà odpowiednich znaków. 

Wieczorem, w wigili´ Êw. Katarzyny, kawale-
rowie wró˝yli sobie w sprawach o˝enku,
a w przeddzieƒ Êw. Andrzeja panny chcia∏y do-
wiedzieç si´ czegoÊ o zam´Êciu. Przy obu oka-
zjach lano wosk na wod .́ Gdy odlew zastyg∏,
podÊwietlano go i z cienia, który rzuca∏ na Êcia-
n ,́ wnioskowano o swoich losach, przysz∏ego
ma∏˝eƒstwa i rodziny. Rankiem, w dzieƒ Êw. Ka-
tarzyny kawalerowie wyciàgali spod poduszki
w∏o˝one tam poprzedniego wieczora kartki
z imionami panien lub przedmioty symbolizu-
jàce okreÊlone dziewcz´ta – los mia∏ wskazaç
odpowiednià towarzyszk´ ˝ycia. W ten sam
sposób panny wró˝y∏y sobie w andrzejki. 

Na terenie Polski Êrodkowej znane by∏y tak˝e
inne wró˝by matrymonialne – panny zapala∏y
dwie kulki lnianych paku∏, rzuca∏y je do góry
i bacznie obserwowa∏y. Je˝eli po∏àczy∏y si´ w po-
wietrzu, pann´ mia∏o czekaç rych∏e zam´Êcie.
Âci´te specjalnie w tym celu ga∏àzki wiÊni dziew-
cz´ta wstawia∏y do wody, je˝eli na Bo˝e Naro-
dzenie rozwin´∏y si´ pàczki, w nadchodzàcym
roku rysowa∏a si´ perspektywa zamà˝pójÊcia.
Mo˝na te˝ by∏o wró˝yç za pomocà dwóch nie-
wielkich Êwieczek p∏ywajàcych w naczyniu
z wodà, je˝eli Êwieczki spotka∏y si ,́ dziewczyna

mog∏a ˝ywiç przekonanie, ˝e niebawem wyjdzie
za mà˝. Na stole pod talerzem chowano te˝
przedmioty symbolizujàce ró˝ne perspektywy
˝yciowe – ró˝aniec wró˝àcy staropanieƒstwo,
pierÊcionek oznaczajàcy zamà˝pójÊcie i klucz
nie okreÊlajàcy jednoznacznie stanu cywilnego,
podkreÊlajàcy jednak gospodarnoÊç wró˝àcej
sobie panny. Do wró˝b u˝ywano niekiedy sita.
Zawieszone w odpowiedni sposób mia∏o ono
trzykrotnie obróciç si´ przy wymówieniu przez
wró˝àcà dziewczyn´ imienia odpowiedniego
kandydata do ma∏˝eƒstwa. Panny zbiera∏y si´
cz´sto w wi´kszym gronie na andrzejkowe
wró˝by; w tego rodzaju spotkaniach niekiedy
bra∏y udzia∏ starsze kobiety, które wró˝y∏y m∏o-
dym. W grupie dziewcz´ta wró˝y∏y sobie w na-
st´pujàcy sposób: ustawia∏y buty kolejno jeden
za drugim, zaczynajàc od ∏ó˝ka, w kierunku
drzwi. Ta panna, której but pierwszy zalaz∏ si´
za progiem izby, mia∏a szybko wyjÊç za mà˝.
Dziewcz´ta robi∏y tak˝e kulki z t∏uszczu i dawa-
∏y do zjedzenia psu – tej, której kulk´ zwierz´
zjad∏o najpierw, przepowiadano rych∏y Êlub.
Wró˝by odbywajàce si´ w wi´kszym gronie
koƒczy∏y si´ zwykle zabawà tanecznà. Zabawa
mog∏a trwaç do pó∏nocy, bowiem póêniej zaczy-
na∏ si´ adwent. 

Choç przy innych okazjach próbowano prze-
widzieç urodzaj, pogod ,́ d∏ugoÊç ˝ycia, to jed-
nak katarzynki i andrzejki sprawia∏y, ˝e zawar-
cie ma∏˝eƒstwa mo˝na by uznaç za dominujàcy
temat wró˝b. Zainteresowanie to jest w pe∏ni
zrozumia∏e – instytucja ma∏˝eƒstwa bowiem
mia∏a ogromne znaczenie w rodzimej kulturze
ludowej; by∏a nie tylko sprawà prywatnà, ale
tak˝e spo∏ecznà i ekonomicznà. Aby gospodar-
stwo rolne mog∏o sprawnie funkcjonowaç, po-
trzebna by∏a praca pary ma∏˝eƒskiej i ich dzieci.
Wraz z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego wzra-
sta∏o znaczenie cz∏owieka, szczególnie m´˝czy-
zny w ˝yciu spo∏ecznym. Normy i obyczaje obo-
wiàzujàce dawniej na wsi nakazywa∏y zawarcie
zwiàzku ma∏˝eƒskiego wszystkim m∏odym,
zdrowym ludziom, bowiem opinia wioskowa
pi´tnowa∏a staropanieƒstwo i starokawalerstwo.
Zaj´cia, jakie zwyczajowo podejmowa∏y osoby
samotne – s∏u˝ba czy praca najemna – nie przy-
nosi∏y presti˝u i by∏y êle op∏acane. Ludzie stanu
wolnego nie pe∏nili istotnej roli w ˝yciu spo∏ecz-
nym, egzystowali praktycznie na marginesie
wspólnoty wioskowej. 

Wspó∏czeÊnie katarzynki odesz∏y w zapo-
mnienie, natomiast andrzejki nadal uchodzà za
dzieƒ stosowny do wró˝b. Najcz´Êciej oddajà si´
im dziewcz´ta, przelewajàc wosk, wyciàgajàc
kartki z imionami spod poduszki czy przesta-
wiajàc buty. Jednak w tym dniu ka˝dy, bez
wzgl´du na p∏eç, wiek i stan cywilny mo˝e pró-
bowaç poznaç swà przysz∏oÊç.

Barbara Chlebowska 
Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ¸odzi
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W2005 roku jednà z wi´kszych wystaw
Paƒstwowego Ermita˝u w Petersbur-
gu by∏a ekspozycja „Aleksander I.

Sfinks nieodgadniony do grobu...”. Przedsta-
wiono na niej zwiedzajàcym ponad tysiàc inte-
resujàcych muzealnych eksponatów, zwiàza-
nych z postacià najbardziej zagadkowego rosyj-
skiego monarchy, zasiadajàcego na carskim tro-
nie. Panowa∏ on w latach 1801-1825 i by∏ uwa-
˝any za libera∏a gospodarczego, humanitaryst´
spo∏ecznego, wolnomularza, a pod koniec ˝ycia
– mistyka religijnego. Dla czytelników „Ziemi
¸ódzkiej” ciekawy mo˝e okazaç si´ fakt, i˝
w po∏owie maja 1825 roku w∏adca ów przeby-
wa∏ z rekonesansem na terenie ̧ odzi, dok∏adnie
obserwujàc i aprobujàc poczàtki narodzin prze-
mys∏u bawe∏nianego w mieÊcie i okolicach. 

Twórcami ∏ódzkiego przemys∏u w∏ókienni-
czego byli cz∏onkowie rzàdu Królestwa Polskie-
go, tj. Rajmund Rembieliƒski – prezes Komisji
Województwa Mazowieckiego, autor koncepcji
przestrzennego rozwoju miasta ¸odzi; ksià˝´
Ksawery Drucki-Lubecki, rzecznik szybkiej in-
dustrializacji kraju – od 1821 roku minister
skarbu; ksiàdz Stanis∏aw Staszic – uczony i zna-
ny pisarz polityczny, pe∏niàcy funkcj´ ministra
stanu i dyrektora Wydzia∏u Przemys∏u i Kunsz-
tów, badajàcy w 1825 roku warunki hydrogra-
ficzne ¸odzi. A tak˝e namiestnik Królestwa ge-
nera∏ Józef Zajàczek. Z uwagi na wyraêne bra-
ki wyrobów w∏ókienniczych w zaborze rosyj-
skim, zaplanowali oni budow ,́ g∏ównie w ów-
czesnym województwie mazowieckim, m.in.
w Zgierzu, ¸odzi i innych miejscowoÊciach, sze-
regu osad fabrycznych. Zach´cali przy tym do
osiedlania si´ na wyznaczonych obszarach za-
granicznych sukienników i r´kodzielników oraz
zak∏adania przez nich manufaktur i warsztatów
rzemieÊlniczych. Wobec przybyszy stosowano
wszelkie protekcje, udzielano kredytów i ulg fi-
nansowych. Wprowadzona w ˝ycie pod koniec
1820 roku nowa koncepcja gospodarcza stop-
niowo przynosi∏a rezultaty. Na terenie stolicy

naszego regionu powsta∏a do 1823 roku kolonia
sukiennicza, tzw. Nowe Miasto, a nast´pnie
w latach 1824-1828 osada tkaczy bawe∏niano-
lnianych – ¸ódka. ¸ódê rozrasta∏a si .́ Je˝eli
w 1820 roku mieszka∏o w niej 767 osób, to
w 1825 roku liczy∏a ju˝ 1004 mieszkaƒców.

Usatysfakcjonowani poczàtkowym sukce-
sem gospodarczym i pragnàcy uzyskaç d∏ugo-
terminowà akceptacj´ dla swych przysz∏ych po-
czynaƒ politycy polscy zaprosili do ¸odzi cesa-
rza Aleksandra I, który jako w∏adca noszàcy
równie˝ tytu∏ „króla polskiego” przebywa∏
wówczas na obradach sejmu w Warszawie. Do-
tychczasowe dokonania Polaków zachwyci∏y
cara, zyskujàc w jego oczach wielki podziw
i uznanie. Jak zauwa˝a Anna Rynkowska,
w „Dzia∏alnoÊci gospodarczej w∏adz Królestwa
Polskiego na terenie ¸odzi przemys∏owej w la-
tach 1821-1831”, R. Rembieliƒski zach´cony
osobiÊcie przez zafascynowanego monarch´
przystàpi∏ do dalszej dynamicznej rozbudowy
miasta. Jest wielce prawdopodobne, i˝ ta krót-
ka, lecz owocna cesarska wizyta poÊrednio
wp∏yn´∏a na to, ˝e w II po∏owie dziewi´tnastego
stulecia ¸ódê sta∏a si´ znaczàcym centrum eu-
ropejskiego przemys∏u bawe∏nianego, w którym
wcià˝ przybywa∏o nowych fabryk w∏ókienni-
czych, sprzedajàcych wi´kszoÊç swoich wyro-

bów na rynkach cesarstwa rosyjskiego i innych
krajów. A liczba wielonarodowej ludnoÊci mia-
sta, wynoszàca w 1865 roku ponad 40 tysi´cy,
ciàgle ros∏a.

Aleksander I zmar∏ kilka miesi´cy póêniej
podczas pobytu w Taganrogu z powodu silnego
przezi´bienia. Istnieje jednak romantyczna le-
genda (która mia∏a zwolenników nawet wÊród
niektórych historyków), ˝e Êmierç jego zosta∏a
upozorowana, a monarcha, czujàc g∏´bokie wy-
rzuty sumienia z powodu wspó∏uczestnictwa
(acz nie do koƒca wyjaÊnionego) w zabójstwie
przez arystokratycznych spiskowców w marcu
1801 roku swojego ojca cesarza Paw∏a I i pra-
gnàc to odpokutowaç, odseparowa∏ si´ od spo-
∏eczeƒstwa i zakoƒczy∏ ˝ycie w wieku 87 lat,
w 1864 roku w Tomsku na Syberii, gdzie wiód∏
pustelniczy i bogobojny ˝ywot jako starzec Fio-
dor Kuêmicz.

W przeciwieƒstwie do Rosjan, ze zrozumia-
∏ych wzgl´dów Polacy nie darzyli i nie darzà
szczególnà sympatià cara Aleksandra I. Ale epi-
zodyczna podró˝ do ¸odzi tego owianego nim-
bem tajemniczoÊci monarchy zosta∏a przez hi-
stori´ pozytywnie wpisana w dzieje ziemi ∏ódz-
kiej I po∏owy XIX wieku. 

Igor W. Górski

historia

„Zagadkowy car”
w mieÊcie ¸odzi

Car Aleksander I.

Wjazd cara Aleksandra I do Pary˝a.
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wywiad miesiàca

– Z jakimi uczuciami przyjà∏ Pan wiado-
moÊç o przyznaniu najwy˝szego odznaczenia
Republiki Francuskiej – Orderu Legii Hono-
rowej?

Ze wzruszeniem i radoÊcià, ˝e to moje od-
znaczenie przyj´te zosta∏o równie˝ jako wy-
ró˝nienie mojej uczelni i naszego miasta.
Otrzyma∏em wiele listów i osobistych gratu-
lacji, które wyraênie o tym Êwiadczà i z tego
si´ najbardziej ciesz .́

Moje ˝ycie jest silnie powiàzane z Francjà
ze wzgl´du na prac´ naukowà, dydaktycznà
– wyk∏ada∏em we Francji, ale równie˝ na
zwiàzki rodzinne. Pierwszy raz wyjecha∏em
tam w 1962 roku i odby∏em sta˝ w elektrow-
ni w Strasburgu – jestem energetykiem. Po-
zna∏em wielu ciekawych ludzi, którzy poka-
zali mi dorobek tamtejszej kultury i techniki.
Wszystko to wywar∏o na mnie silny wp∏yw
i w powa˝nym stopniu wp∏yn´∏o na moje
dalsze ˝ycie, zadecydowa∏o o póêniejszych
wyborach, m.in. o badaniach naukowych
i pi´cioletnich wyk∏adach w Algierii. 

– A jak Pan doprowadzi∏ do tak szerokiej
wymiany studentów z Francjà? 

Wymian´ zainicjowa∏em w 1987 roku.
Kiedy mia∏a przyjechaç pierwsza studentka
z Marsylii, to sam wyjecha∏em po nià samo-
chodem na dworzec ¸ódê-Chojny, bo ba∏em
si ,́ ˝e coÊ jej si´ stanie. I w∏aÊnie od tego
wszystko si´ zacz´∏o. Dziewczyna wróci∏a do
Francji i opowiedzia∏a, jak by∏a w ¸odzi
przyj´ta, i wymiana studencka ruszy∏a.
W 1993 roku utworzyliÊmy Centrum Kszta∏-
cenia Mi´dzynarodowego (CKM) i w nim
studia prowadzone w j´zyku angielskim,
a w roku 1997 – z mojej inicjatywy i przy
znaczàcym wsparciu finansowym regionu
Rodan Alpy i Fundacji Francja - Polska –

powsta∏ kierunek z wyk∏adowym j´zykiem
francuskim. Sà to jedyne w Polsce i – jak po-
dejrzewam – tak˝e jedyne w Europie Ârod-
kowej pi´cioletnie, bezp∏atne studia w tym
j´zyku. Zaj´cia prowadzà nasi wyk∏adowcy
oraz profesorowie z Francji, a tak˝e emery-
towani dyrektorzy wielkich firm francu-
skich. Wszystko odbywa si´ po francusku –
od rozmowy wst´pnej a˝ po obron´ pracy
dyplomowej. Utworzenie studiów w j´zyku
angielskim i francuskim by∏o prawdziwym
strza∏em w dziesiàtk ,́ co teraz po wejÊciu
Polski do Unii Europejskiej tak Êwietnie jest
widoczne. 

– Wspó∏praca z uczelniami francuskimi jest
g∏ównie Pana zas∏ugà.

Nie tylko mojà. Jest wielu ludzi na poli-
technice rozwijajàcych t´ wspó∏prac .́ Nale-
˝y tu tak˝e podkreÊliç wspólnie realizowane
liczne badania naukowe. Francja jest wyjàt-
kowo otwartym krajem na wspó∏prac ,́ a po-
parcie, które otrzymujemy od ambasady
w Warszawie, bardzo temu sprzyja. Politech-
nika ¸ódzka zawsze przyjmowa∏a bardzo
du˝o studentów francuskich. Kiedy ambasa-
dor Francji wr´cza∏ mi Order Legii Honoro-
wej, powiedzia∏, ˝e by∏ taki okres, kiedy
na Politechnice ¸ódzkiej studiowa∏a ponad
po∏owa wszystkich francuskich studentów
przebywajàcych w Polsce. Obecnie mamy
w programie CKM ponad 250 zaj´ç – wyk∏a-
dy, çwiczenia, laboratoria – w j´zyku angiel-
skim i francuskim. A skoro mówimy, co by-
∏o najbardziej znaczàce w przyznaniu mi Le-
gii Honorowej, to mog´ przypuszczaç, ˝e
chyba utworzenie studiów w j´zyku francu-
skim i ciàg∏y ich rozwój. Poza tym 10 lat te-
mu, razem z czterema paƒstwowymi uczel-
niami w ¸odzi i wed∏ug programu Uniwersy-
tetu Lyon II, adaptowanego do warunków
polskich, utworzyliÊmy studia dotyczàce za-
rzàdzania przedsi´biorstwami, których pro-
dukty podlegajà modzie. Nazywajà si´ one
Université de la Mode. Nadto, jestem dokto-
rem honoris causa Uniwersytetu Lyon III.
Otrzyma∏em ten doktorat m.in. za zarzàdza-
nie Politechnikà ¸ódzkà.

– W „Strategii rozwoju edukacji narodowej
na lata 2007-2013” zapisano m.in., ˝e za par´
lat studia wy˝sze b´dà p∏atne. Jakie jest zda-
nie pana rektora?

JeÊli chcemy mówiç o p∏atnych studiach, to
tylko przy bardzo szeroko rozwini´tym i spra-

wiedliwym systemie stypendialnym, co wcale
nie jest ∏atwe. Obecnie studia najwi´cej kosz-
tujà ludzi najbiedniejszych. Chodzi o to, ˝e
nie sà oni w stanie odpowiednio przygotowaç
swoich dzieci do zdania matury na poziomie,
który gwarantowa∏by przyj´cie ich na wiele
kierunków studiów dziennych. Dlatego idà na
studia p∏atne. I to nie jest sprawiedliwe. Mimo
wszystko, obserwujemy wzrost liczby studen-
tów w Polsce – od 400 tys. w roku 1990 do
1.800 tys. obecnie. Jedna trzecia kszta∏ci si´
w szko∏ach niepublicznych. 

– Czyta∏em, ˝e wasi absolwenci nie stojà
w kolejce po prac´...

Dlatego, ˝e po d∏ugim okresie spadku za-
interesowania naukami Êcis∏ymi, w tej chwili
nadszed∏ czas dla in˝yniera. Dobrych in˝y-
nierów szuka si´ nie tylko w Polsce, ale w ca-
∏ej Europie. Mam nadziej ,́ ˝e maturzyÊci
wezmà to pod uwag´ wybierajàc kierunki
studiów. Nasi studenci ch´tnie przyjmowani
sà w ramach programu Sokrates na studia za
granicà. To bardzo u∏atwia potem znalezie-
nie dobrej pracy.

– Panie rektorze, w jaki sposób region ∏ódz-
ki korzysta z osiàgni´ç politechniki?

Mamy oÊrodki w Sieradzu, Zduƒskiej Wo-
li i Be∏chatowie, no i poza województwem
w Ostrowie Wielkopolskim. Wywierane sà
na nas naciski, aby utworzyç dalsze, ale nad-
chodzi ni˝ demograficzny i trzeba dzia∏aç
ostro˝nie. Poza tym, muszà byç kandydaci
na studia, a potem dla nich praca w danym
powiecie. JeÊli chodzi o wykorzystanie na-
szych osiàgni´ç, zastosowanie wynalazków
w przemyÊle, to jest szeroki temat. Wymieni´
tu zatem krótko wszelkiego rodzaju bioma-
teria∏y, biotekstylia, pow∏oki na implanty, in-
˝ynieri´ materia∏owà w Kleszczowsko-Be∏-
chatowskim Parku Technologiczno-Przemy-
s∏owym, prace badawcze dla elektrowni i ko-
palni Be∏chatów, dla ochrony Êrodowiska,
nowe technologie dla przemys∏u spo˝ywcze-
go, a tak˝e komputerowe metody obróbki
obrazów dla medycyny, terapi´ i diagnostyk´
laserowà i termowizyjnà, a tak˝e ratowanie
zabytków sakralnych metodà radiacyjnà
oraz – co widaç go∏ym okiem równie˝ i na
naszym terenie – rewitalizacj´ obiektów po-
fabrycznych. Politechnika s∏u˝y ¸odzi i re-
gionowi ju˝ 60 lat.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Czas dla in˝yniera
Rozmowa z prof. dr. hab. in˝. Janem Krysiƒskim, 
rektorem Politechniki ¸ódzkiej
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Obcy kapita∏ w tej gminie wcià˝ sypie si´
jak z rogu obfitoÊci. Takiego strumienia twar-
dej waluty nie pami´tajà nawet najstarsi...

W odleg∏oÊci 1,5 km od miasteczka, wokó∏
powstajàcego w´z∏a drogowego – tam gdzie na
przeci´ciu osi: pó∏noc-po∏udnie i wschód-za-
chód krzy˝owaç si´ b´dà autostrady A-1 i A-2,
rodzi si´ nowoczesne zaplecze gospodarcze
wojewódzkiej metropolii. Jak grzyby po desz-
czu powstajà nowe miejsca pracy. Wprawdzie
wskaênik bezrobocia waha si´ w gminie w gra-
nicach 16 proc. (z czego ponad po∏owa to ko-
biety), ale jego spadek jest  tylko kwestià naj-
bli˝szego czasu. RoÊnie bowiem kolejka zagra-
nicznych inwestorów, chocia˝ proponowane
przez radnych uzbrojone tereny przemys∏owe
le˝à poza zasi´giem ¸ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i nie ma mowy o ˝adnych
ulgach ani wakacjach podatkowych. 

Najwi´ksza koncentracja robót jest przy
wiaduktach, gdzie przecinaç si´ b´dà auto-
strady. 

– Obszary te zape∏nione ju˝ zosta∏y mniej
wi´cej w 10 proc – informuje Andrzej Jankow-
ski,  burmistrz miasta-gminy. JeÊli uwzgl´dni-
my istniejàcà infrastruktur´ i zaplanowane na
najbli˝szy okres inwestycje – to Êmia∏o mo˝na
powiedzieç, ˝e 12-tysi´czna gmina Stryków
b´dzie najlepiej skomunalizowanà jednostkà
samorzàdu terytorialnego w Polsce i prawdzi-
wym rajem dla inwestorów – tak samo jak
Kleszczów, le˝àcy po drugiej stronie wykopu
be∏chatowskiej kopalni odkrywkowej. 

Ju˝ teraz w pó∏nocnej cz´Êci miasta trwa
rozruch zak∏adu s∏oweƒskiej spó∏ki z o.o.

„Lek” (grupa Sandoz) – najwi´kszej obecnie
w kraju inwestycji w bran˝y farmaceutycznej,
która zatrudni 400 osób i ma docelowo pro-
dukowaç 3 mld tabletek rocznie, a w pobli˝u –
po drugiej stronie torowiska PKP– usadowi∏a
si´ wytwórnia mas bitumicznych „Herman
Kirchner”, zaopatrujàca drogowców w naj-
nowoczeÊniejsze komponenty surowcowe.
Nieco dalej na zachód – w Smolicach – rozlo-
kowa∏y si´ kolejne dwie firmy: znana spó∏ka
transportowo-spedycyjna Raben ¸ódê oraz
wspó∏pracujàca z nià agencja General Logi-
stic System Poland. 

Tereny w rejonie Sosnowca – obok toru
motocrossowego przy amerykaƒskiej sieci
„Hotele 500 J. W. Construction” – nale˝à do
holenderskiej spó∏ki „Grontmij” , zaÊ w po-
bli˝u drogi ze Zgierza czynny jest rozleg∏y ma-
gazyn Lider Price Polska oraz centrum logi-
styczne transportu drogowego i spedycji
„Graveleau”, a tak˝e suchy port prze∏adun-
kowy – wielkie zaplecze sieci francuskich hi-
permarketów Geant, wchodzàcych w sk∏ad
konsorcjum o nazwie Casino. 

Warto przy okazji podkreÊliç, ˝e w bran˝o-
wym rankingu podmiotów gospodarczych
UE jest to obecnie drugi co do wielkoÊci fran-
cuski dystrybutor handlowego zaplecza, zaj-
mujàcy w Pary˝u pozycj´ lidera. O jego sile
stanowi nie tylko ∏àczna liczba pracowników,
przewy˝szajàca z 10-proc. naddatkiem aktu-
alnà liczb´ mieszkaƒców Zgierza, lecz tak˝e
roczne obroty si´gajàce 78 mld euro – infor-
muje przechodzàcy w poÊpiechu korytarzem
biurowca jeden z dyrektorów firmy.

Obok – na wysokoÊci skrzy˝owania z drogà
Dobra-Zelgoszcz – swój park magazynowo-
produkcyjny ulokowa∏a amerykaƒska firma
AIG Lincoln Polska i po sàsiedzku – centralny
magazyn sieci dyskontów sieci Lidl Polska. 

– Obecna sytuacja – jak podkreÊla w rozmo-
wie Andrzej Jankowski, burmistrz miasta-gmi-
ny – nie tylko przyÊpiesza wyzwalanie miejsco-
wych inicjatyw samorzàdowych, ale zaczyna
tak˝e mobilizowaç mieszkaƒców do organizo-
wania w∏asnych przedsi´wzi´ç gospodarczych
np. w handlu i us∏ugach. Radni zamierzajà te-
raz m.in. generalnie zmodernizowaç istniejàcy
uk∏ad dróg lokalnych w oparciu o fundusze
strukturalne UE, a tak˝e rozbudowaç istniejà-
cà sieç wodno-kanalizacyjnà razem z dopro-
wadzeniem gazu ziemnego do mieszkaƒ... 

– Nie ma najmniejszych wàtpliwoÊci – in-
formuje burmistrz – ˝e obecny teren, na któ-
rym znajduje si´ motocross, jest bardzo atrak-
cyjny pod wzgl´dem inwestycyjnym. Ponie-
wa˝ ta dyscyplina sportu ju˝ na dobre wpisa-
∏a si´ w tradycj´ Strykowa, radni postanowili
sprzedaç t´ dzia∏k´ oraz odtworzyç w pobli˝u
taki sam obiekt. Obecnie rekultywowane jest
dawne wysypisko Êmieci za „Hotelem 500”
i tam zamierzamy zbudowaç tor, zgodnie z
wymogami tej dyscypliny sportu.

Równie pocieszajàce sà prognozy demo-
graficzne. W statystycznym uj´ciu Êrednia
wieku mieszkaƒców Strykowa b´dzie si´ ob-
ni˝aç, poniewa˝ rysujàce si´ perspektywy
zwi´kszenia liczby stanowisk pracy pozwolà
zagospodarowaç nie tylko miejscowe zasoby
ludzkie, lecz tak˝e przesunàç akcenty pokole-
niowe na rzecz pracowników w wieku pro-
dukcyjnym spoza gminy, którzy znajdà tutaj
swoje ˝yciowe szanse i miejsce sta∏ego pobytu.
W okolicach Parku Krajobrazowego Wznie-
sieƒ ¸ódzkich, a tak˝e Strugi Dobieszkow-
skiej, wyznaczone zosta∏y tereny pod budow-
nictwo jednorodzinne i amatorskà dzia∏al-
noÊç rekreacyjno-sportowà. 

Ma to byç pe∏na wygód sypialnia gminy...
– W tej chwili gmina jeszcze nie posiada ta-

kich Êrodków, aby realizowaç ka˝dy pomys∏
czy przedsi´wzi´cie gospodarcze, jednak
wp∏ywy do bud˝etu ciàgle rosnà i wszystko
wskazuje na to, ˝e taki moment jest ju˝ blisko
– przekonuje burmistrz. – Nasi radni bowiem
sà przekonani, ˝e zwi´kszenie podatków nie
b´dzie powodowaç rozwoju gminy, lecz ˝e za-
pewni go jeszcze wi´ksza liczba inwestorów,
gwarantujàcych wzrost wp∏ywów. Miejsca
przecie˝ nie brakuje...

O ca∏okszta∏cie rozwoju nie decydujà tylko
mocne podmioty gospodarcze, ale tak˝e
mniejsze firmy us∏ugowe: hotelarskie, gastro-
nomiczne, handlowe, serwisowe, tworzàce
miejsca pracy i uzupe∏niajàce obraz codzien-
nych ludzkich potrzeb... 

Jerzy Gal´ba

Gmina Stryków

Druga m∏odoÊç
Strykowa



Temat kondycji finansowej samorzàdowych
jednostek s∏u˝by zdrowia zdominowa∏ 48. sesj´
sejmiku. Sta∏ si´ on argumentem dla dyrekto-
rów szpitali województwa do zaanga˝owania
sejmiku w wypracowanie korzystniejszych dla
regionu warunków kontraktowania z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Radni na wniosek
Komisji Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej oraz dy-
rektorów szpitali – inicjatorów wojewódzkiego
porozumienia szpitali – przyj´li stanowisko,
w którym wyra˝ajà stanowczy protest wobec
nieprzestrzegania porozumienia z 2005 roku,
dotyczàcego Êrodków finansowych na realizacj´
kontraktów za II pó∏rocze, zawartego mi´dzy
szpitalami wojewódzkimi a ∏ódzkim oddzia∏em
NFZ. Radni oczekujà zagwarantowania szpita-
lom wojewódzkim w nadchodzàcym 2006 roku
Êrodków o 8% wi´kszych ni˝ tegorocznych.
Obecne propozycje NFZ doprowadziç mogà do
zapaÊci finansowej placówek s∏u˝by zdrowia,
a co za tym idzie ograniczà dost´pnoÊç Êwiad-
czeƒ medycznych. W stanowisku sejmik wyra˝a
równie˝ sprzeciw wobec arogancji kierownictwa
∏ódzkiego oddzia∏u NFZ, która jest wyrazem
braku woli wspó∏pracy z placówkami ochrony
zdrowia naszego województwa. Dokument sej-
miku zosta∏ przekazany ministrowi zdrowia
i prezesowi NFZ oraz wojewodzie ∏ódzkiemu.
Warto podkreÊliç, i˝ zdaniem cz´Êci radnych
opozycyjnych, przyj´cie tego dokumentu po-
gorszy tylko sytuacj´ placówek s∏u˝by zdrowia
w regionie. 

Zdecydowanie mniej emocji budzi∏o przyj´-
cie „Programu rozwoju sportu w województwie
∏ódzkim”. Uchwa∏a nawiàzuje do ogólnopol-
skiej strategii rozwoju sportu. Program okreÊla
zasadnicze, najwa˝niejsze spo∏ecznie cele w za-
kresie sportu w regionie, z uwzgl´dnieniem
ograniczajàcych barier finansowych. To wizja
rozwoju sportu, która, bioràc pod uwag´ po-
trzeby regionu oraz nowe wyzwania zwiàzane
z dostosowaniem naszej bazy sportowej do ta-
kiej, jakà spotykamy w zamo˝niejszych krajach
Unii Europejskiej, pomo˝e nam w ich osiàgni´-
ciu. Z zadaƒ programu wynika, ˝e priorytetem
stanà si´ wychowanie fizyczne i sport szkolny,
a tak˝e sport wyczynowy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem programu szkolenia i wspó∏za-
wodnictwa m∏odzie˝y sportowo uzdolnionej.
Jednym z recenzentów przyj´tej przez sejmik
uchwa∏y by∏ Mieczys∏aw Nowicki, dyrektor Wy-
dzia∏u Sportu Urz´du Miasta ¸odzi. Z uzna-
niem odniós∏ si´ on do dokumentu. Uzna∏, ˝e
b´dzie to dobry program, niezale˝nie od tego,
co zafunduje nam nowe rozdanie polityczne
w kraju. 

W dyskusji nad programem podkreÊlano
znaczenie rozwoju placówek szkolnictwa spor-
towego, takich jak Szko∏a Mistrzostwa Sporto-
wego, czy oÊrodków szkolenia sportowego LZS.
Województwo ∏ódzkie zajmuje 7. miejsce w kra-
ju, gdy chodzi o wspó∏zawodnictwo sportowe
dzieci i m∏odzie˝y, w ministerialnym programie
„Wspó∏zawodnictwo m∏odzie˝y uzdolnionej
sportowo”. Realizacj´ zadaƒ programu zapew-
nia Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na te-
renie regionu ¸ódzka Federacja Sportu. 

W trakcie sesji Janusz Serafinowicz, zast´pca

pe∏nomocnika ds. informacji niejawnych UM,
przedstawi∏ informacj´ na temat z∏o˝onych
przez radnych oÊwiadczeƒ majàtkowych. Przy-
j´to te˝ uchwa∏´ o wygaÊni´ciu mandatu radne-
go Marka Wojtery, co zwiàzane jest z jego wy-

borem na pos∏a do Sejmu RP. Radni zdecydo-
wali równie˝ jednog∏oÊnie o dalszym zaanga˝o-
waniu finansowym samorzàdu województwa
w porcie lotniczym ¸ódê-Lublinek. Tym razem
1,5 miliona z∏otych przeznaczonych zostanie na
zakup specjalistycznego sprz´tu do odladzania
samolotów oraz na wyposa˝enie nowego termi-
nalu pasa˝erskiego. 

W komunikatach 48. sesji przewodniczàcy
sejmiku Jan Darnowski og∏osi∏, ˝e na nowego
szefa klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej wybrano Wies∏awa Garstk .́ 
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Sprzeciw radnych



Zagro˝enie 
ptasià grypà

Wyjàtkowo ciekawe tematy poruszono na
wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego oraz
Komisji Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska. Dotyczy∏o ono za-
gro˝enia zwiàzanego z rozprze-
strzenianiem si´ w Europie wi-
rusa ptasiej grypy. W pierwszej
cz´Êci spotkania wojewódzki le-
karz weterynarii Jaros∏aw Naze
przedstawi∏ informacj´ dotyczà-
cà zagro˝enia, jakie niesie wirus,
sposobów jego zapobiegania,
przypadków zachorowaƒ oraz
form post´powania z zainfeko-
wanymi ludêmi i ze zwierz´tami.
Przybli˝y∏ uczestnikom posie-
dzenia wiedz´ o chorobie, mo˝-
liwoÊci przenoszenia si´ wirusa
w obr´bie drobiu hodowlanego
i ptactwa dzikiego. Objawy cho-
robowe sà podobne do tych,
które wyst´pujà przy chorobach
typowych dla ptactwa (biegun-
ka, osowia∏oÊç, ∏zawienie, spa-
dek jakoÊciowy i iloÊciowy pro-
dukcji jaj, nerwowoÊç). Zagro-
˝one sà wszystkie gatunki pta-
ków, a choroba uaktywnia si´
w ciàgu 2 dni od infekcji. Nie
ma zagro˝enia masowej epidemii wÊród
ludzi (tzw. pandemii). Kilkadziesiàt Êmier-
telnych przypadków zaka˝enia cz∏owieka
wystàpi∏o tylko w krajach Dalekiego
Wschodu. Wià˝e si´ to przede wszystkim
ze standardem ˝ycia, i sposobami ˝ywie-
nia w ubogich rejonach Azji. To skutek
nieprzestrzegania podstawowych zasad
higieny. Zak∏adane koszty, wynikajàce
z ewentualnego pojawienia si´ choroby
w Polsce, mog∏yby byç jednak ogromne.
Obszar ochronny przy tzw. ognisku cho-
roby to zamkni´ty na 3 tygodnie teren
o przestrzeni 3 kilometrów kw. W zwiàz-
ku z ewentualnà kwarantannà niezb´dna
b´dzie skoordynowana wspó∏praca s∏u˝b,
takich jak: policja, stra˝ po˝arna czy stra˝
miejska. Przy 30 ogniskach ogólne wydat-
ki zwiàzane z pracà wszystkich zaanga˝o-
wanych s∏u˝b wyniosà szacunkowo 800
milionów z∏otych. Ewentualne wybijanie
chorych zwierzàt prowadzone b´dzie po-
przez gazowanie i usypianie ich. Przy po-

jedynczym ognisku choroby akcj´ prze-
prowadzà s∏u˝by weterynaryjne i mundu-
rowe z powiatu, natomiast przy wi´kszej
liczbie ognisk wkroczà s∏u˝by wojewódz-
kie, a nawet w przedsi´wzi´cie zaanga˝uje
si´ wojsko. Gdyby wirus pojawi∏ si´ w na-
szym regionie, to Êrodki ostro˝noÊci pod-

j´te wczeÊniej  i obecnie powinny zapobiec
jego rozprzestrzenieniu. 

DziÊ dostrzega si´ jednak bardziej
grypowà fobi´ ni˝ realne zagro˝enie. 

Zdaniem przedstawiciela Wydzia∏u
Zarzàdu Kryzysowego ¸ódzkiego Urz´-
du Wojewódzkiego, s∏u˝by mundurowe
z regionu, sanepid oraz s∏u˝by weteryna-
ryjne w∏aÊciwie przygotowujà si´ do
ewentualnego zagro˝enia. W przypadku
epidemii, a nawet przy za∏o˝eniu pande-
mii, sà wyznaczone placówki zdrowotne,
w których przyjmowani byliby chorzy.
Sztab kryzysowy powo∏any przez woje-
wod´ ∏ódzkiego wyznaczy∏ tak˝e specja-
listyczne firmy, które zajmà si´ utylizacjà
chorego ptactwa.

Profesor Daniela Dworniak – woje-
wódzki konsultant w dziedzinie chorób
zakaênych – poruszy∏a medycznà stron´
zagadnienia. Przypadki ptasiej grypy no-
towano na prze∏omie XIX i XX wieku.
Dopiero jednak w roku 1997 w Hong-

kongu wirus przeniós∏ si´ na cz∏owieka.
Dotychczas na ptasià gryp´ zachorowa∏y
124 osoby. Wi´kszoÊç stanowili miesz-
kaƒcy Azji, gdzie spoÊród osób zara˝o-
nych wirusem zmar∏a ponad po∏owa. Ob-
jawami choroby u ludzi sà goràczka, ka-
tar, kaszel, bóle mi´Êni, stawów i wyjàtko-
wo szybkie pogarszanie si´ stanu zdro-
wia. Profesor Dworniak podkreÊli∏a rów-
nie˝ potrzeb´ izolacji osób chorych. Szpi-
tale powinny zapewniç w∏aÊciwe oddzia∏y

oraz boksy dla pacjentów. Wojewódzki
sanepid zaleci∏ wszystkim stacjom powia-
towym badanie pobranych przez lekarzy
pierwszego kontaktu wymazów z gard∏a
i nosa osób z objawami grypy oraz zamó-
wi∏ szybkie testy do wykrywania wirusa.
W oÊrodkach zdrowia nale˝a∏oby zgro-
madziç zapas leków przeciw grypie, dzia-
∏ajàcych podobnie zarówno w przebiegu
ludzkiej, jak i ptasiej postaci tej choroby.
Nie powinno si´ jednak za˝ywaç ich pro-
filaktycznie, bo organizm cz∏owieka uod-
porniony na lek mo˝e staç si´ zupe∏nie
bezbronny wobec wirusa. W razie epide-
mii w województwie przygotowanych zo-
sta∏o 5 szpitali, w których istniejà oddzia-
∏y zakaêne (w ¸odzi jest to szpital im. 
W. Biegaƒskiego). Pani profesor obrazo-
wo odnios∏a si´ do mo˝liwoÊci epidemii: –
Wiemy o niebezpieczeƒstwie, wi´c nie b´-
dzie to tsunami. Nie mo˝emy jednak li-
czyç na prób´ generalnà, to od poczàtku
b´dzie spektakl. 
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Komisje obradowa∏y

Po∏àczone komisje bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz rolnictwa i ochrony Êrodowiska.



Obecni na posiedzeniu przedstawicie-
le s∏u˝b mundurowych podzielili si´ spo-
strze˝eniami i uwagami wynikajàcymi
z zagro˝enia. Jak zaznaczy∏ Bogumi∏
Marona, specjalista z KWP, policja jest
przygotowana na wypadek epidemii. –
S∏u˝by weterynaryjne wymieniajà si´
z nami spostrze˝eniami, prowadzà te˝
wspólny pilota˝ tkanek drobiu podej-
rzanego o zaka˝enie do laboratorium
w Pu∏awach – powiedzia∏ oficer. Opra-
cowano te˝ plan ramowy wrazie rozwo-
ju choroby. Funkcjonariusze wraz z po-
wiatowymi lekarzami weterynarii stara-
jà si´ zadbaç o realizacj´ rozporzàdze-
nia ministra rolnictwa, dotyczàcego izo-
lacji stad drobiu. Tu cz´sto pomocni
okazujà si´ sàsiedzi rolników, prowa-
dzàcych hodowl´ ptactwa, a ∏amiàcych
przepisowe ograniczenia. 

Cz∏onkowie komisji odnieÊli si´ rów-
nie˝ do ogarniajàcej nas atmosfery pani-
ki. Wnioski komisji sà bardziej optymi-
styczne, ni˝ wynika∏oby to z przekazu
mediów. Dotychczas nie odnotowano
w naszym kraju przypadków zaka˝enia.
Prowadzi si´ te˝ wzmo˝one kontrole
i badania weterynaryjne, a mi´so dro-
biowe, zarówno przed, jak i po uboju
przechodzi wielokrotnie badania. Pomi-
mo to sytuacja ta jest dramatem dla ho-
dowców, przetwórców i sprzedawców
drobiu oraz dla ich rodzin. Ceny i obro-
ty w bran˝y drastycznie si´ obni˝y∏y. Po-
zostaje jednak nadzieja, ˝e obawy Pola-
ków rozwieje dobrze przyrzà-
dzony kurczak lub kaczka.

O kondycji 
finansowej 
szpitali

Cz∏onkowie Komisji Zdrowia
i Polityki Spo∏ecznej spotkali
si´ z dyrektorami jednostek
s∏u˝by zdrowia, podleg∏ych za-
rzàdowi województwa. Omó-
wiono sytuacj´ wojewódzkich
placówek w latach 1999 – 2004. 

Dyrektor Waldemar Podha-
licz przedstawi∏ uczestnikom po-
siedzenia dane dotyczàce kon-
dycji finansowej jednostek s∏u˝-
by zdrowia województwa ∏ódz-
kiego na przestrzeni ostatnich 6
lat. Z informacji przed∏o˝onej
komisji wynika, ˝e najwi´kszy
wzrost zad∏u˝enia odnotowa∏y
placówki podleg∏e ministerstwu
(o 55%) oraz samorzàdom
gminnym (o 174%). Najkorzyst-

niej sytuacja zad∏u˝enia wyglàda w pla-
cówkach, których organem za∏o˝yciel-
skim jest Uniwersytet Medyczny (spadek
o 12%). W tym czasie zad∏u˝enie jedno-
stek samorzàdu województwa wzros∏o
o 7,3%, co jest Êwiadectwem poprawy sy-
tuacji finansowej placówek (tempo zad∏u-
˝enia tych ostatnich ma tendencj´ malejà-
cà). Do stanu tego przyczyni∏y si´ dzia∏a-
nia oszcz´dnoÊciowe oraz wynegocjowa-
ne w 2004 roku wi´ksze ni˝ dotychczas
kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia. JeÊli NFZ wywià˝e si´ ze swoich
deklaracji, to rysuje si´ szansa nawet na
uzyskanie cz´Êciowej stabilizacji finanso-
wej s∏u˝by zdrowia. 

W kolejnej cz´Êci posiedzenia dyrekto-
rzy przedstawiali komisji sprawozdania
dotyczàce finansów szpitali wojewódz-
kich. Wielu zwraca∏o uwag´ na proble-
my powstajàce w wyniku uk∏adów z wie-
rzycielami. Szczególnie trudnym partne-
rem do rozmów jest Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, który mimo elementarnej
˝yczliwoÊci centrali instytucji, stawia
przed szpitalami cz´sto niemo˝liwe do
spe∏nienia warunki.

Komisja rewizyjna
o TFOGR 

26 paêdziernika odby∏o si´ posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej, która przyj´∏a
informacj´ Departamentu Rolnictwa

i Ochrony Ârodowiska na temat funkcjo-
nowania Terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych od roku 2003 do
koƒca pierwszego pó∏rocza 2005. Komi-
sja zwróci∏a si´ równie˝ do Departamen-
tu Finansów o dane dotyczàce Êciàgal-
noÊci Êrodków na TFOGR w tych la-
tach. W kolejnej cz´Êci posiedzenia rad-
ni zapoznali si´ z wnioskami zespo∏u
kontrolnego ds. podró˝y s∏u˝bowych. 

Ârodki na promocj´ 
rolnictwa

Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich na przestrzeni lat 2004-
-2006 by∏y tematem posiedzenia Komisji
Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska. To na-
wiàzanie do realizacji Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego. Przedstawiciele
Izby Rolniczej Województwa ¸ódzkiego
zaprezentowali postulaty dotyczàce ob-
j´cia patronatem przez samorzàd woje-
wództwa organizowanych przez izb´
uroczystoÊci, oraz innych przedsi´wzi´ç.
Komisja uzna∏a za stosowne, aby
w przysz∏orocznym bud˝ecie wojewódz-
twa wi´cej Êrodków przeznaczonych zo-
sta∏o na promocj´ rolnictwa w regionie. 
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Komisja kultury.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Zbigniew Wojtkowiak
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Bohaterem tego wieczoru w Filhar-
monii ¸ódzkiej by∏ laureat I nagro-
dy tegorocznego, XV Mi´dzynaro-

dowego Konkursu Pianistycznego im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie. Konkursu,
w którym dotàd tylko czworo Polaków si´-
gn´∏o po najwy˝sze laury: Halina Czerny-
-Stefaƒska (1949 r.), Adam Harasiewicz
(1955 r.), Krystian Zimerman (1975 r.) i –
po 30 latach – Rafa∏ Blechacz, który otrzy-
ma∏ równie˝ nagrody za najlepsze wykona-
nie mazurków, poloneza, koncertu z orkie-
strà oraz – przyznanà po raz pierwszy na-
grod´ Krystiana Zimermana – za najlepsze
wykonanie sonaty.

Jego koncert by∏ wielkim wydarzeniem
muzycznym. Program stanowi∏y utwory F.
Chopina. Pierwsza cz´Êç koncertu mia∏a
form´ recitalu, na który z∏o˝y∏y si´: Barka-
rola,  Nokturn H-dur op. 62 nr 1, trzy wal-
ce z op. 64, oraz Polonez As-dur op. 53.
W drugiej cz´Êci artysta wykona∏ I Koncert
fortepianowy e-moll. M∏odemu artyÊcie
towarzyszy∏a Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii ¸ódzkiej pod dyr. Jerzego Mak-
symiuka. 

Bisy zakoƒczy∏o wykonanie Claire de lu-
ne C. Debussy’ego. Wyst´p pianisty pu-
blicznoÊç przyjmowa∏a wielokrotnymi
owacjami na stojàco.

Po zakoƒczeniu koncertu m∏ody wirtuoz
otrzyma∏ równie˝ ˝yczenia od marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego Stanis∏awa Wi-
taszczyka oraz pamiàtkowà tablic ,́ nato-
miast dyrektor naczelny F¸ prof. Zbigniew



Lasocki, obok niezwykle ciep∏ych, skiero-
wanych do Rafa∏a Blechacza ˝yczeƒ, prze-
kaza∏ zapewnienie, ˝e zarówno Filharmo-
nia ¸ódzka, jak i ∏ódzcy melomani, zawsze
b´dà go tu oczekiwaç.

Podczas konferencji prasowej, poprze-
dzajàcej koncert, prof. Zbigniew Lasocki
powiedzia∏ m.in.: „Mia∏em przyjemnoÊç
us∏yszeç gr´ pana Rafa∏a Blechacza pod-
czas recitalu na Zamku Królewskim
w Warszawie i by∏em oczarowany. S∏ysza-
∏em wielu pianistów, ale takiego wspania∏e-
go nie s∏ysza∏em dawno. Ogromnie ucieszy-
∏em si ,́ ˝e uda∏o mi si´ zaprosiç go do ¸o-
dzi na koncert w tak wyczerpujàcym dla
niego, z oczywistych powodów, okresie.
Planowany pokonkursowy recital zosta∏
prze∏o˝ony i wzbogacony o wykonanie
I koncertu e-moll pod dyrekcjà tak wybit-
nego dyrygenta, jakim jest Jerzy Maksy-
miuk. Dodam, ˝e sta∏o si´ to dzi´ki propo-
zycji Rafa∏a Blechacza, którà, pomimo
zwi´kszonych kosztów, przyjà∏em z za-
chwytem, gdy˝ uwa˝am, ˝e jest ona bar-
dziej atrakcyjna dla naszej publicznoÊci.
¸ódzki Grand Hotel przyjà∏ artyst´ w apar-
tamencie zajmowanym przed laty przez Ar-
tura Rubinsteina”.

Rafa∏ Blechacz (ur. w 1985 w Nakle nad
Notecià) jest studentem III roku Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Byd-
goszczy. Laureat wielu konkursów piani-
stycznych, wÊród których wymieniç nale˝y:
II nagrod´ na V Mi´dzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym w Hamamatsu w Ja-

ponii w 2003 r., I w 2004 r. na IV Mi´dzy-
narodowym Konkursie Pianistycznym
w Maroku oraz I nagrod´ i nagrody specjal-
ne za najlepsze wykonanie mazurków, polo-
neza i koncertu z orkiestrà na V Ogólnopol-
skim Konkursie Pianistycznym im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie.

O swoich prze˝yciach i planach mówi∏
sam artysta: „Mi´dzynarodowy Konkurs
Chopinowski jest jednym z najbardziej pre-
sti˝owych na Êwiecie i ciesz´ si ,́ ˝e odnio-
s∏em taki sukces. Ale mam ÊwiadomoÊç, ˝e
na Êwiecie nie jestem jedyny i ˝e jest wielu
znakomicie grajàcych pianistów przyje˝d˝a-
jàcych na inne, równie znaczàce konkursy.

Muzyka jest dla mnie w tej chwili w∏aÊci-
wie wszystkim. Jest to jak gdyby mój we-
wn´trzny j´zyk, za pomocà którego mog´
si´ wypowiedzieç w sposób najbardziej dla
mnie w∏aÊciwy, dlatego chcia∏bym jak najle-
piej wykorzystaç szans ,́ którà stworzy∏a mi
nagroda, ˝eby móc zaistnieç w Êwiecie mu-
zycznym. Ju˝ drugiego dnia po og∏oszeniu
werdyktu otrzyma∏em list gratulacyjny od
Krystiana Zimermana oraz propozycje
kontraktów. Wszystko, co teraz dzieje si´
po konkursie, jest nowà dla mnie rzeczywi-
stoÊcià, w której musz´ si´ odnaleêç. 

Zamierzam koncertowaç, ale i mieç czas
na poszerzenie repertuaru. MyÊl´ tu m.in.
o II koncercie fortepianowym f-moll Fryde-
ryka Chopina, V koncercie Es-dur Beetho-
vena, o kompozycjach Jana Sebastiana Ba-
cha, Debussy’ego, a tak˝e – ale sà to ju˝
plany na rok 2007-2008 – o koncertach for-

tepianowych Brahmsa, zw∏aszcza o koncer-
cie d-moll. 

Wyjazdy zagraniczne to m. in. przysz∏o-
roczne tournee po Japonii z orkiestrà Fil-
harmonii Narodowej, koncerty w Moskwie.
Natomiast jest wiele wspania∏ych nazwisk,
wiele wspania∏ych orkiestr, chocia˝by or-
kiestra wiedeƒska, londyƒska, berliƒska,
szereg orkiestr amerykaƒskich, z którymi
toczà si´ rozmowy i kiedyÊ b´d´ móg∏ z ni-
mi zagraç.

Z ∏ódzkimi filharmonikami gra∏o mi si´
wspaniale. Z panem Maksymiukiem mia-
∏em szcz´Êcie ju˝ graç na festiwalu w ¸aƒ-
cucie w maju zesz∏ego roku i bardzo cieszy-
∏em si ,́ ˝e mog∏em z nim zagraç ponownie,
tym razem koncert, pierwszy raz w Sali
Koncertowej Filharmonii ¸ódzkiej”.

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska
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Rafa∏ Blechacz w ¸odzi
13 listopada 2005 r.



Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 paê-
dziernika w Filharmonii ¸ódzkiej goÊcili peda-
godzy, reprezentujàcy jednostki podleg∏e De-
partamentowi Kultury, Edukacji i Sportu Urz´-
du Marsza∏kowskiego. Zaproszonych goÊci po-
wita∏ cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Olas. Na uroczystoÊci obecni byli
m.in. wojewoda ∏ódzki Stefan Krajewski oraz
∏ódzki kurator oÊwiaty Jerzy Posmyk. – Pragn´
wyraziç swoje uznanie dla wszystkich pedago-
gów oraz ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej, pracujàcej
na rzecz dzieci i m∏odzie˝y – mówi∏ Stanis∏aw
Olas. – Ciesz´ si ,́ ˝e dzi´ki wzrastajàcemu po-
ziomowi kszta∏cenia, placówki edukacyjne,
podleg∏e samorzàdowi województwa aktywnie
uczestniczà w reformie polskiej oÊwiaty oraz
w procesie w∏àczenia naszego kraju do europej-
skiej przestrzeni edukacyjnej – doda∏.

Najlepsi pedagodzy wyró˝nieni zostali na-
grodami i odznaczeniami. 

Nowa inwestycja w gminie
¸ani´ta

19 paêdziernika oddano do u˝ytku sieç kana-
lizacyjnà w miejscowoÊciach ¸ani´ta i Suchod´-
bie w gminie ¸ani´ta ko∏o Kutna. W uroczysto-
Êci uczestniczyli wicemarsza∏kowie Zbigniew
¸uczak i Krzysztof Makowski. Jest to pierwsza
inwestycja, realizowana w ramach programu
pod nazwà „Budowa kanalizacji w gminach
Zwiàzku Gmin Regionu Kutnowskiego”. Ca∏-
kowity koszt realizacji projektu wyniós∏ 7 mln
563 tys. z∏otych. Inwestycja w 75% finansowana
jest z pieni´dzy unijnych, w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

Sieç kanalizacyjna w gminie ¸ani´ta ma 17
kilometrów d∏ugoÊci, jej budowa kosztowa∏a 
1 mln 200 tys. z∏. Do sieci zosta∏o pod∏àczonych

90 gospodarstw, z kanalizacji mo˝e korzystaç
300 mieszkaƒców.

– Bez funduszy unijnych ta inwestycja nie
mia∏aby szans na realizacj´ – mówi∏ wicemar-
sza∏ek Zbigniew ¸uczak – gratuluj´ wszystkim,
zaanga˝owanym w ten projekt, przygotowania
dobrego wniosku i determinacji przy jego wdra-
˝aniu.

Rozprawy doktorskie i prace
magisterskie nagrodzone

21 paêdziernika w Filharmonii ¸ódzkiej od-
by∏o si´ uroczyste wr´czenie Nagród Marsza∏ka
Województwa ¸ódzkiego w VI edycji konkursu
na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magi-
sterskie i dyplomowe tematycznie zwiàzane

z województwem ∏ódzkim. Prace oceniano
w dziedzinach nauk ekonomiczno-spo∏ecznych,
humanistycznych, medycznych, przyrodni-
czych, technicznych oraz kultury i sztuki. 

Na konkurs wp∏yn´∏o 19 prac (3 doktorskie
i 16 magisterskich). Komisja do Nagrody Mar-

sza∏ka Województwa ¸ódzkiego nominowa∏a 2
rozprawy doktorskie i 7 prac magisterskich.

W szeÊcioletniej historii konkursu ocenione
zosta∏y 132 prace. Wi´kszoÊç nagrodzonych
prac powsta∏a pod kierownictwem naukowym
pracowników Uniwersytetu ¸ódzkiego, Uni-
wersytetu Medycznego oraz Politechniki ¸ódz-
kiej i dotyczy∏a nauk przyrodniczych, ekono-
miczno-spo∏ecznych, medycznych i technicz-
nych.

Targi Rehabilitacja 
po raz trzynasty

Najwi´kszy przeglàd produktów dla osób
niepe∏nosprawnych, szeroka oferta sprz´tu re-
habilitacyjnego, a ponadto prezentacje, konfe-
rencje i seminaria – wszystko to odbywa∏o si´
podczas trwajàcych od 20 do 22 paêdziernika
mi´dzynarodowych targów sprz´tu rehabilita-
cyjnego oraz sprz´tu dla osób niepe∏nospraw-
nych Rehabilitacja 2005.

Imprez´ zorganizowano ju˝ po raz trzyna-
sty. W tym roku 220 wystawców m.in.: z Anglii,
Finlandii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczo-
nych prezentowa∏o najnowoczeÊniejsze osià-
gni´cia z dziedziny profilaktyki, diagnozowa-
nia, leczenia i rehabilitacji. Targom towarzyszy-
∏y warsztaty, konferencje naukowe i liczne semi-
naria, poruszajàce zagadnienia spo∏ecznej i za-
wodowej rehabilitacji. 

Regionalne Centrum Polityki Spo∏ecznej,
dzia∏ajàce przy Urz´dzie Marsza∏kowskim
w ¸odzi, na czas trwania targów uruchomi∏o
punkt inforacyjno-konsultacyjny, gdzie mo˝na
by∏o zapoznaç si´ dzia∏alnoÊcià RCPS i zasi´-

gnàç informacji na temat dzia∏aƒ, prowadzo-
nych na rzecz osób niepe∏nosprawnych. Podczas
targów cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkie-
go Dorota Biskupska-Neidowska oraz dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Spo∏ecznej An-
na Mroczek wr´czy∏y nagrody laureatom kon-
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UroczystoÊç w gminie ¸ani´ta.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk 
gratuluje laureatowi konkursu.



kursu pt. „Ja na wakacjach”. Konkurs na naj-
lepsze prace fotograficzne z wakacji zosta∏ og∏o-
szony przez Regionalne Centrum Polityki Spo-
∏ecznej w czerwcu br. Jego adresatami by∏y oso-
by niepe∏nosprawne, cz∏onkowie stowarzyszeƒ
i uczestnicy warsztatów terapii zaj´ciowej z tere-
nu województwa ∏ódzkiego.

Wyremontowany oddzia∏
w szpitalu w Skierniewicach

26 paêdziernika otwarto po remoncie od-
dzia∏ ginekologiczny w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Skierniewcach. W uroczystoÊci
uczestniczy∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Witaszczyk.

Modernizacja oddzia∏u kosztowa∏a 360 tys.
z∏otych, z czego a˝ 350 tys. pochodzi∏o z bud˝e-
tu województwa ∏ódzkiego. To ju˝ kolejna
w tym roku inwestycja w szpitalu w Skierniewi-
cach, mo˝liwa dzi´ki finansowemu wsparciu
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi. W sierpniu
na potrzeby placówki przekazano karetk´ re-
animacyjnà, a we wrzeÊniu dwa aparaty RTG.

Remont oddzia∏u ginekologicznego trwa∏
trzy miesiàce, wymieniono stolark´ okiennà, in-
stalacj´ elektrycznà i grzejniki, odnowiono Êcia-
ny i sufit, po∏o˝ono nowe wyk∏adziny. Sale,
wczeÊniej oÊmioosobowe, podzielono na mniej-
sze. Teraz pacjentki majà do dyspozycji pokoje
dwu- i trzyosobowe.

– Modernizacja tego oddzia∏u by∏a koniecz-
na, ostatni remont przeprowadzono 11 lat te-
mu. Teraz znaczàco poprawià si´ warunki lecze-
nia pacjentek i pracy personelu – mówi∏ Stani-
s∏aw Witaszczyk.

Wizyta na Morawach
23–26 paêdziernika cz∏onek zarzàdu woje-

wództwa Dorota Biskupska-Neidowska goÊci∏a
w Brnie (Czechy). Celem wizyty by∏o rozszerze-
nie wspó∏pracy pomi´dzy województwem ∏ódz-

kim a regionem Moraw Po∏udniowych, doty-
czàcej szeroko rozumianej polityki spo∏ecznej,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem zagadnieƒ z za-
kresu narkomanii i zjawisk jej towarzyszàcych.
Nasza delegacja spotka∏a si´ m.in. z wiceprze-
wodniczàcym regionu po∏udniowomoraw-
skiego Igorem Polednakiem. Rozmawiano tak-
˝e o realizacji wspólnych projektów pomi´dzy
regionami partnerskimi w roku 2006. Jednym
ze wspólnych przedsi´wzi´ç b´dzie organizowa-
na wiosnà przysz∏ego roku mi´dzynarodowa
konferencja na temat nowoczesnych metod le-
czenia osób uzale˝nionych od Êrodków psycho-
aktywnych. 

Nowa obwodnica 
wokó∏ Rawy Mazowieckiej

3 listopada oddano do u˝ytku obwodnic´
wokó∏ Rawy Mazowieckiej. To jedna z wi´k-
szych i wa˝niejszych inwestycji drogowych
w województwie ∏ódzkim. Teraz kierowcy jadà-
cy z ¸odzi do Warszawy drogà nr 8 przez Raw´

Mazowieckà mogà szybciej i bezpieczniej poko-
naç t´ tras .́ W uroczystym otwarciu obwodnicy
uczestniczy∏i wicemarsza∏ek Krzysztof Makow-
ski, wojewoda Stefan Krajewski, przedstawicie-
le Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, w∏adze gminy i powiatu rawskiego oraz
wykonawcy robót.

– Obwodnica by∏a potrzebna tak samo
mieszkaƒcom Rawy, jak i kierowcom. Nie cho-
dzi tylko o szybszy czas i wygod´ jazdy, najwa˝-
niejsze jest to, ˝e dzi´ki tej inwestycji jest znacz-
nie bezpieczniej. WczeÊniej dochodzi∏o tutaj do
wielu groênych wypadków, teraz ich liczba b´-
dzie z pewnoÊcià mniejsza – mówi∏ wicemarsza-
∏ek Krzysztof Makowski.

Budowa 3,5-kilometrowej obwodnicy wraz
z wiaduktem trwa∏a pó∏tora roku. Inwestycja
kosztowa∏a 6 mln euro, z czego 2,6 mln euro
pozyskano z Unii Europejskiej z funduszu
PHARE.

80 lat Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej 
im. T. Kotarbiƒskiego

7 listopada odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane
z jubileuszem 80-lecia powstania Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w ¸odzi im. prof. Ta-
deusza Kotarbiƒskiego. Zarzàd województwa
∏ódzkiego reprezentowali: marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk oraz cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw
Olas. – Ofiarna i zaanga˝owana praca dyrekcji
oraz wszystkich pracowników biblioteki na
przestrzeni wielu dziesi´cioleci przyczyni∏a si´
do tego, ˝e placówka ta cieszy si´ dziÊ po-
wszechnym uznaniem i wysokim autorytetem
– mówi∏ Stanis∏aw Witaszczyk.

2 maja tego roku biblioteka prze˝y∏a kata-
strof .́ Jej siedziba na skutek awarii instalacji
wodnej w instytucji wspó∏u˝ytkujàcej budynek,
zosta∏a zalana. Pod wodà znalaz∏o si´ 300 mkw.
powierzchni. Zniszczone zosta∏y komputery
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z prac zarzàdu
Stanis∏aw Olas podczas uroczystoÊci 80-lecia 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w ¸odzi.

Uroczyste otwarcie obwodnicy 
w Rawie Mazowieckiej.



i ksià˝ki. Akcja ratowania ksi´gozbioru trwa∏a
do koƒca maja, kiedy to zapad∏a decyzja o cz´-
Êciowej przeprowadzce PBW do pomieszczeƒ
zast´pczych w starym gmachu Filharmonii
¸ódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 243. 

130 tys. z∏ na zabezpieczenie zbiorów i prze-
prowadzenie remontu placówki przeznaczy∏ sa-
morzàd województwa ∏ódzkiego. 

– Mimo zalania uratowany zosta∏ bogaty
ksi´gozbiór, którego rola jest niezwykle wa˝na
w kszta∏ceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz
studentów, przygotowujàcych si´ do trudnego
zawodu nauczyciela – oznajmi∏ Stanis∏aw
Olas.

Uroczyste Êlubowanie 
nowych policjantów

10 listopada w Oddziale Prewencji Policji
w ¸odzi odby∏o si´ Êlubowanie policjantów
s∏u˝by kandydackiej. W czasie uroczystoÊci
obecny by∏ wicemarsza∏ek Województwa ¸ódz-
kiego Krzysztof Makowski oraz przewodniczà-
ca Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicz-
nego Sejmiku Województwa ¸ódzkiego Anna
Adamska.

– Ciesz´ si ,́ ˝e dzisiaj przyby∏a nam kolejna
grupa policjantów, którzy b´dà strzec porzàdku
na obszarze ca∏ego województwa – powiedzia∏
Krzysztof Makowski. – Mieszkaƒcy chcà ˝yç
spokojnie i bezpiecznie. ˚àdajà od istniejàcych
formacji skutecznego, profesjonalnego i przede
wszystkim uczciwego dzia∏ania. Rolà samorzà-
du jest pomagaç wam, byÊcie mogli s∏u˝yç lu-
dziom w odpowiednich warunkach.

74 nowych funkcjonariuszy, bezpoÊrednio
po z∏o˝eniu przysi´gi, w gronie policjantów
powita∏ komendant wojewódzki policji Jacek
Górecki.

Oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci zakoƒczy∏a defi-
lada pododdzia∏ów s∏u˝b mundurowych.

UroczystoÊci 11 listopada.
Âwiat∏o Niepodleg∏oÊci przed
∏ódzkà katedrà

Uroczysta msza Êwi´ta, celebrowana przez
biskupa Ireneusza P´kalskiego w ∏ódzkiej kate-
drze, rozpocz´∏a obchody Âwieta Niepodleg∏o-
Êci w ¸odzi. Po mszy, na placu katedralnym, od-
dano ho∏d ˝o∏nierzom – nie tylko legionistom
Józefa Pi∏sudskiego, dzi´ki którym Polska od-
zyska∏a niepodleg∏oÊç w 1918 roku, ale tak˝e
tym wszystkim, którzy polegli na wielu fron-
tach w obronie ojczyzny. UroczystoÊci rozpo-
cz´∏y rozpalenie Âwiat∏a Niepodleg∏oÊci, zmiana
warty honorowej i apel poleg∏ych, póêniej liczne
delegacje z∏o˝y∏y wieƒce na Grobie Nieznanego
˚o∏nierza. Na placu katedralnym pojawili si´
przedstawiciele w∏adz rzàdowych i samorzàdo-
wych, m.in. wojewoda Stefan Krajewski i prze-
zydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki. Zarzàd Woje-
wództwa ¸ódzkiego reprezentowali: marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk, wicemarsza∏ek Krzysz-

tof Makowski i Dorota Biskupska-Neidowska
z zarzàdu województwa. Obecni byli te˝ parla-
mentarzyÊci, samorzàdowcy z pozosta∏ych
miast regionu ∏ódzkiego, harcerze i uczniowie.
UroczystoÊciom przyglàda∏o si´ wielu ∏odzian.
Obchody zakoƒczy∏a defilada pododdzia∏ów
wojska i innych s∏u˝b mundurowych.

Âwiat∏o Niepodleg∏oÊci, które zap∏on´∏o 11
listopada przed Grobem Nieznanego ˚o∏nie-
rza, przywieêli z ¸ucka na Ukrainie zgierscy
harcerze i przekazali przed ∏ódzkà katedrà na
r´ce marsza∏ka Województwa ¸ódzkiego Stani-
s∏awa Witaszczyka, wojewody Stefana Krajew-
skiego, prezydenta Jerzego Kropiwnickiego i bi-
skupa Ireneusza P´kalskiego. 

Harcerze wyruszyli z ¸ucka 6 listopada, ich
wizyta na Ukrainie mia∏a zwiàzek z renowacjà
grobów polskich legionistów, pochowanych na
kilku wo∏yƒskich cmentarzach. Harcerze ze
Zgierza wspólnie z druhami z Ukrainy odwie-
dzajà te cmentarze ju˝ od siedmiu lat. Od same-
go poczàtku ich dzia∏ania wspiera Dorota Bi-
skupska-Neidowska cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa. ¸ódzka delegacja goÊci∏a na Wo∏yniu
od 4 do 7 listopada, jej uczestnicy sk∏adali wieƒ-
ce na grobach polskich legionistów i brali 
udzia∏ w otwarciu wystawy zdj´ç, dokumentu-
jàcych prace harcerzy na cmentarzach.

G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ 5 XI na
cmentarzu w Kostiuchnówce, a 6 XI w katedrze
pod wezwaniem Piotra i Paw∏a odprawiona zo-
sta∏a msza Êwi´ta przez biskupa Marcjana Tro-
finiaka. W uroczystoÊciach uczestniczyli m.in.
Dorota Biskupska-Neidowska, gubernator Wo-
∏ynia W∏adimir Karpuk, ambasador Polski na
Ukrainie Jacek Kluczkowski i konsul generalny
RP w ¸ucku Wojciech Ga∏àzka.

Po mszy Êwi´tej harcerze ze Âwiat∏em Nie-
podleg∏oÊci wyruszyli do Polski, by w Âwi´to
Niepodleg∏oÊci mog∏o zap∏onàç m.in. przy Gro-
bie Nieznanego ˚o∏nierza w ¸odzi.
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zarzàduz prac 

Przed grobem Nieznanego ˚o∏nierza w ¸odzi.

Na cmentarzu w Kostiuchnówce 
na Ukrainie.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu”
redaguje Wydzia∏ Prasowy



Od 3 do 4 listopada Regionalne Biuro
Województwa ¸ódzkiego zorganizo-
wa∏o w Brukseli misj´ gospodarczà

firm z naszego województwa, zrzeszonych
w ramach Regionalnej Izby Budownictwa.

W sk∏ad delegacji pod przewodnictwem
Henryka Ulachy, prezesa firmy Varitex SA 
weszli przedstawiciele 7 firm reprezentujàcych
szerokie spektrum specjalnoÊci z bran˝y bu-
dowlanej. WÊród cz∏onków delegacji by∏ rów-
nie˝ W∏odzimierz Fisiak,  radny Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, jako przedstawiciel firmy
Varitex.

Misj´ zorganizowano w du˝ej mierze dzi´ki
wspó∏pracy nawiàzanej przez naszà placówk´
w Brukseli z Wydzia∏em Ekonomiczno-Han-
dlowym Ambasady RP w Belgii. W∏aÊnie
w siedzibie ambasady 3 listopada odby∏a si´
prezentacja dzia∏alnoÊci Regionalnej Izby Bu-
downictwa i firm uczestniczàcych w misji dla
przedstawicieli przedsi´biorstw belgijskich.
Podczas spotkania dyrektor biura Mariusz
Mielczarek oraz Dominika Ostrowska, repre-
zentujàca w Brukseli ¸ódê, dokonali krótkiej
prezentacji potencja∏u gospodarczego naszego
województwa i jego stolicy. Impreza w WEH
zakoƒczy∏a si´ wspólnym business-lunchem,
podczas którego polscy i belgijscy przedsi´-
biorcy mieli okazj´ do bli˝szego wzajemnego
poznania. 

Polscy przedsi´biorcy spotkali si´ z Christo-
pherem Breyelem – doradcà odpowiedzialnym
za handel zagraniczny w Izbie Przemys∏owo-
-Handlowej w Brukseli. Przedstawi∏ on dzia∏al-
noÊç reprezentowanej przez siebie organizacji

oraz charakterystyk´ rynku belgijskiego i prze-
biegajàcych na nim procesów gospodarczych.
Christopher Breyel zach´ca∏ polskich przedsi´-
biorców do nawiàzania bli˝szej wspó∏pracy
z izbà, zapowiedzia∏ równie˝ zorganizowanie

w najbli˝szym cza-
sie misji firm bel-
gijskich w Polsce,
podczas której,
poza Warszawà,
planowane jest od-
wiedzenie ¸odzi,
odbieranej tu jako
niezwykle atrak-
cyjne miejsce do
inwestowania.

Przedstawiciele
RIB z∏o˝yli rów-
nie˝ wizyt´ w sie-
dzibie Biura ¸àcz-
nikowego Nie-
mieckiego Prze-
mys∏u Budowlane-
go w Brukseli

i spotkali si´ z dyrektorem tej placówki –Seba-
stianem Richterem. Wizyta okaza∏a si´ ciekawà
lekcjà, w jaki sposób poszczególne bran˝e
przemys∏owe chronià swoje interesy w UE. 

W drugim dniu
pobytu w Brukseli,
goszczàc w sta∏ym
przedstawicielstwie
RP przy UE, przed-
si´biorcy z naszego
regionu wys∏uchali
prezentacji na te-
mat dyrektywy
us∏ugowej i jej zna-
czenia dla sektora
b u d o w l a n e g o
w Polsce. Przedsi´-
biorcy mogli zapo-
znaç si´ z ogólnymi
za∏o˝eniami tego
dokumentu, sta-
nem negocjacji nad
jego przyj´ciem
oraz kwestiami spornymi, które sà obecnie roz-
wiàzywane na forum Rady. Wprowadzenie dy-
rektywy us∏ugowej w mo˝liwie liberalnej for-
mie wydaje si´ byç szczególnie wa˝ne dla pol-
skich przedsi´biorców, którzy otrzymaliby
w ten sposób swobodny dost´p do rynku us∏ug
we wszystkich krajach Unii. 

Delegacja spotka∏a si´ tak˝e z ¸ukaszem Ró-
˝aƒskim, odpowiedzialnym w Dyrekcji Gene-
ralnej Komisji Europejskiej ds. Rynku We-
wn´trznego za problematyk´ zamówieƒ pu-
blicznych w UE. Przybli˝y∏ on uczestnikom
spotkania podstawowe za∏o˝enia europejskiego
prawa w dziedzinie zamówieƒ publicznych i od-
powiada∏ na pytania zwiàzane z tym zagadnie-
niem. Zach´ca∏ uczestników spotkania do dzie-
lenia si´ swoimi doÊwiadczeniami dotyczàcymi
funkcjonowania prawa o zamówieniach pu-
blicznych w Polsce i sygnalizowania ewentual-
nych nieprawid∏owoÊci w tym zakresie. 

Na zakoƒczenie pobytu w Brukseli delegacja
RIB odwiedzi∏a siedzib´ Parlamentu Europej-
skiego.

Misja Regionalnej Izby Budownictwa by∏a
pierwszà tego typu imprezà, zorganizowanà
w Brukseli przez Regionalne Biuro Wojewódz-
twa ¸ódzkiego. Zainteresowanie partnerów bel-
gijskich oraz pochlebne opinie wyra˝ane przez
jej uczestników pokazujà, i˝ inicjatywy takie
powinny odbywaç si´ mo˝liwie cz´sto. Misje
biznesowe stanowià mo˝liwoÊç zapoznania si´
z mo˝liwoÊciami, jakie daje polskim przedsi´-
biorcom wielki rynek europejski oraz poznania
mechanizmów, dzi´ki którym mo˝na na nim
skutecznie rywalizowaç z innymi.

HHH

Informacje o konkursach Komisji Europejskiej
oraz poszukiwaniu partnerów do projektów
europejskich znaleêç mo˝na na stronie interne-
towej www.lodzkie.pl/bruksela

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
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Misja gospodarcza Regionalnej
Izby Budownictwa w Brukseli 
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Bonifikaty przy wykupie
mieszkaƒ komunalnych

Rada gminy mo˝e uzale˝niç wysokoÊç
bonifikat przy wykupie mieszkaƒ od ro-
dzaju lokalu, jego stanu lub po∏o˝enia.

Rada gminy podj´∏a uchwa∏´ regulujàcà
kwestie udzielania bonifikat przy wykupie
mieszkaƒ komunalnych, ró˝nicujàc ich
wielkoÊç m.in. w zale˝noÊci od powierzch-
ni i liczby lokali mieszkalnych w budynku,
daty jego oddania do eksploatacji, remon-
tu lub modernizacji.

Uchwa∏´ tej treÊci zaskar˝y∏ rzecznik
praw obywatelskich uznajàc, ˝e rada gmi-
ny przekroczy∏a upowa˝nienie ustawowe
wynikajàce z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami wprowa-
dzajàc takie kryteria. Zdaniem rzecznika
ustawa pozwala co prawda na wprowadze-
nie bonifikat, ale powinny one byç adreso-
wane do wszystkich najemców mieszkaƒ
komunalnych. Wprowadzanie dodatko-
wych kryteriów narusza konstytucyjnà za-
sad´ równoÊci, pozbawiajàc niektóre grupy
najemców prawa do ulg przy wykupie
mieszkaƒ.

Naczelny Sàd Administracyjny oddali∏
skarg´ rzecznika uznajàc, ˝e skoro radzie
gminy przys∏ugujà generalne kompetencje
do przyznania bàdê nieprzyznania bonifi-
katy, to tym samym ma ona prawo do
okreÊlania kryteriów stosowania i ró˝nico-
wania jej wysokoÊci. Sàd podkreÊli∏ przy
tym, ˝e poniewa˝ potencjalni nabywcy za-
mieszkujà lokale zró˝nicowane pod wzgl´-
dem po∏o˝enia, wielkoÊci i standardu, to
nie mo˝na mówiç o ich nierównym trakto-
waniu. To w∏aÊnie udzielanie wszystkim
jednakowej bonifikaty dawa∏oby przywile-
je najemcom lokali o wy˝szej wartoÊci
i prowadzi∏o do faktycznej nierównoÊci
(sygn. akt I OSK 193/05).

Zakres zadaƒ zak∏adu 
bud˝etowego gminy

Uchwa∏a rady gminy o utworzeniu za-
k∏adu bud˝etowego nie jest aktem prawa
miejscowego – stwierdzi∏ Naczelny Sàd
Administracyjny.

Rada gminy powo∏a∏a w drodze uchwa-
∏y Zak∏ad Gospodarki Komunalnej, okre-
Êlajàc jego zadania jako bie˝àcà obs∏ug´
gminy w ramach gospodarki komunalnej.

Zajmowa∏ si´ on realizacjà zadaƒ u˝ytecz-
noÊci publicznej, w tym m.in. dba∏oÊcià
o czystoÊç i porzàdek, p∏atne parkowanie,
zarzàdzanie wysypiskiem Êmieci i cmenta-
rzem komunalnym.

Uchwa∏´ w drodze rozstrzygni´cia nad-
zorczego zaskar˝y∏ wojewoda, uznajàc, ˝e
zak∏ad bud˝etowy nie mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊci gospodarczej, gdy˝ narusza to
ustaw´ o gospodarce komunalnej. Równie˝
Wojewódzki Sàd Administracyjny oceni∏,
˝e uchwa∏a jest niewa˝na, bo nie dotyczy
zadaƒ u˝ytecznoÊci publicznej, a dzia∏al-
noÊç wykraczajàca poza u˝ytecznoÊç pu-
blicznà winna byç prowadzona w formie
spó∏ki. Sàd zgodzi∏ si´ te˝ z wojewodà, ˝e
uchwa∏a by∏a aktem prawa miejscowego,
który mo˝e wejÊç w ˝ycie dopiero po og∏o-
szeniu w Dzienniku Urz´dowym Woje-
wództwa.

Naczelny Sàd Administracyjny wyrazi∏
odmienny poglàd i uchyli∏ wyrok sàdu I in-
stancji. Zdaniem NSA, kwestionowana
uchwa∏a nie by∏a aktem prawa miejscowe-
go, lecz aktem o charakterze wewn´trz-
nym, tworzàcym jednostk´ organizacyjnà
gminy. Nie podlega∏a wi´c obowiàzkowi
publikacji. Ponadto ani wojewoda, ani
WSA nie wskazali, które konkretnie posta-
nowienia statutu wykraczajà poza zadania
u˝ytecznoÊci publicznej, a zdaniem NSA
przekroczenie takie nie nastàpi∏o. Sàd
wskaza∏ tak˝e nieprawid∏owoÊci w post´-
powaniu nadzorczym wojewody (sygn.
I OSK 134/05).

Koncesje na us∏ugi 
publiczne

W przypadkach powierzania przez gmi-
ny wykonywania zadaƒ publicznych ko-
nieczne jest bezwzgl´dne przestrzeganie
zasad równej konkurencji, stwierdzi∏ Try-
buna∏u SprawiedliwoÊci w Luksemburgu.

Wyrok ten ma szczególne znaczenie
w Êwietle istniejàcych w polskim orzecz-
nictwie rozbie˝noÊci co do kwestii powie-
rzania realizacji zadaƒ publicznych przez
gminy.

W konkretnym stanie faktycznym gmi-
na zdecydowa∏a si´ przekszta∏ciç swoje
przedsi´biorstwo komunalne w spó∏k´ ak-
cyjnà, której kapita∏ zak∏adowy w ca∏oÊci
nale˝a∏ do gminy. Nast´pnie ze spó∏kà tà
gmina, bez ˝adnych procedur przetargo-
wych, zawar∏a umow´ o zarzàdzanie par-

kingiem. Zamiast zap∏aty przekaza∏a jej
prawo do pobierania op∏at parkingowych.
Decyzj´ gminy zaskar˝y∏a konkurencyjna
firma. Jej zdaniem gmina winna by∏a wy∏o-
niç zarzàdc´ parkingu w drodze przetargu.
Sàd, do którego sprawa trafi∏a, uzna∏, ˝e
niezb´dne jest zaj´cie stanowiska przez
Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci.

W pierwszej kolejnoÊci ETS uzna∏, ˝e do
przedstawionej sytuacji nie ma zastosowa-
nia dyrektywa odnoszàca si´ do zamówieƒ
publicznych, z uwagi na fakt, ˝e gmina nie
przekazywa∏a zap∏aty, a jedynie prawo do
pobierania op∏at. Stàd te˝ to spó∏ka prze-
j´∏a ryzyko zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ug. Niemniej jednak, zdaniem ETS,
gmina powinna by∏a wy∏oniç zarzàdc´
w procedurach konkurencyjnych (np. prze-
targu). Wynika to z ogólnych regu∏ trakta-
tu wspólnot europejskich, takich jak swo-
boda prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej i Êwiadczenia us∏ug oraz zasada rów-
nego traktowania, niedyskryminacji
i przejrzystoÊci.

Zdaniem ETS, regu∏y te nie majà zasto-
sowania jedynie w przypadku, gdy organ
w∏adzy publicznej sprawuje nad koncesjo-
nariuszem kontrol´ jak nad w∏asnymi s∏u˝-
bami, a koncesjonariusz prowadzi dzia∏al-
noÊç w zasadniczej cz´Êci na rzecz kontro-
lujàcego go organu (sygn akt. C-458/03,
Parking Brixen GmbH przeciwko Geme-
inde Brixen, Stadtwerke Brixen AG).

Obrót alkoholem 
bez zezwolenia

Sprzeda˝ alkoholu bez uprzedniego ze-
zwolenia stanowi podstaw´ do póêniejszej
odmowy wydania takowego zezwolenia.

Sprzeda˝ alkoholu mo˝e odbywaç si´ je-
dynie na podstawie zezwolenia wójta.
W jednym ze sklepów sprzeda˝ alkoholu
rozpocz´to jednak˝e jeszcze przed jej uzy-
skaniem. Ustawa o wychowaniu w trzeê-
woÊci nie okreÊla wprost przes∏anek odmo-
wy wydania zezwolenia, ale wskazuje, ˝e
jednà z okolicznoÊci obligujàcych do cof-
ni´cia zezwolenia jest nieprzestrzeganie
okreÊlonych w ustawie zasad sprzeda˝y.
Zdaniem sàdu jest to tak˝e podstawa do
odmowy wydania zezwolenia (sygn. VI
S.A./Wa 991/05).

Samorzàd przed sàdem

Opracowa∏ dr Robert Adamczewski

prawo
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Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi chce
wspó∏pracowaç ze swoimi partnera-
mi z Örebro w Szwecji i z ukraiƒskiej
Winnicy w zakresie polityki spo∏ecz-
nej. Chodzi o pomoc w walce  z uza-
le˝nieniami od alkoholu, narkoty-
ków, leków. 

W paêdzierniku na zaproszenie Doroty Bi-
skupskiej-Neidowskiej, cz∏onka zarzàdu Woje-
wództwa ¸ódzkiego, i Anny Mroczek, dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Spo∏ecznej,
województwo ∏ódzkie goÊci∏o delegacje z regio-
nów partnerskich ze Szwecji (regionu Örebro)
i Ukrainy (regionu Winnica). GoÊcie spotkali
si´ z zarzàdem i radnymi Sejmiku Województwa
¸ódzkiego, aby rozmawiaç o mo˝liwoÊciach
wspó∏pracy na poziomie poszczególnych gmin
i powiatów w zakresie szeroko rozumianej poli-
tyki spo∏ecznej. Unia Europejska przeznaczy∏a
znaczne Êrodki finansowe na wspieranie wspó∏-
pracy pomi´dzy krajami wspólnoty a regionami
dawnego Zwiàzku Radzieckiego. Pozostajà one
do wykorzystania w umowach wielostronnych.
Województwo ∏ódzkie, zgodnie z priorytetami
wspó∏pracy, zaproponowa∏o porozumienie trój-

stronne w ramach projektów polityki spo∏ecz-
nej. Do realizacji tej umowy wybrano Szwecj ,́
gdzie polityka spo∏eczna i socjalna sà bardzo
dobrze rozwini´te i stanowià wa˝ny element po-
lityki paƒstwa.

– Region Örebro i województwo ∏ódzkie na-
wiàza∏y wspó∏prac´ siedem lat temu. Nasza
wspó∏praca by∏a dotychczas bardzo owocna.
Mam nadziej ,́ ˝e nasza wizyta otworzy nowe
mo˝liwoÊci dla jej dalszego pog∏´bienia. Proble-
my osób niepe∏nosprawnych, uzale˝nienia,
w tym i narkomania, sà problemami, z którymi
borykajà si´ wszystkie paƒstwa w Europie. Dla-
tego tak wa˝ne jest podj´cie wspó∏pracy w tym
zakresie na poziomie regionów europejskich -
mówi∏ Solve Persson, cz∏onek zarzàdu regionu
Örebro.

Wspó∏praca w zakresie polityki spo∏ecznej
polegaç b´dzie mi´dzy innymi na realizacji
wspólnych programów badawczych i diagnozu-
jàcych w regionach partnerskich.

– Istnieje wiele programów badawczych reali-
zowanych takà samà metodà w ca∏ej Europie.
W województwie ∏ódzkim, w latach 1999-2002,
realizowany by∏ program Espat, dotyczàcy za-
gro˝eƒ Êrodkami psychoaktywnymi wÊród dzie-
ci i m∏odzie˝y. DoÊwiadczenia z realizacji tego
programu mo˝na przenieÊç na Ukrain´ – uwa˝a
Dorota Biskupska-Neidowska.

Pomoc ma równie˝ polegaç na kszta∏ceniu
i szkoleniu s∏u˝b pomocy spo∏ecznej, wymianie
doÊwiadczeƒ w zakresie form leczenia osób uza-
le˝nionych od substancji psychoaktywnych
i tworzeniu oÊrodków leczenia uzale˝nieƒ, uru-
chamianiu wspólnych programów dotyczàcych
edukacji, sportu m.in.: wymianie dzieci z rodzin
bez zaplecza socjalnego oraz dzieci i m∏odzie˝y
niepe∏nosprawnej (kolonie, obozy letnie), wy-

mianie kadry pedagogicznej, prowadzeniu
warsztatów szkoleniowych dla terapeutów,
przyjmowaniu grup terapeutycznych. 

GoÊcie ze Szwecji i Ukrainy z∏o˝yli wizyty
m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Warcie (oddzia∏ psychiatryczny i uzale˝-
nieƒ) oraz szpitalu im. Babiƒskiego (na oddzia-
∏ach detoksykacyjnym, odwykowym, psychia-
trycznym), gdzie spotkali si´ z kadrà medycznà
i terapeutami. – Na Ukrainie przy leczeniu cho-
rób psychicznych stosuje si´ farmakologi .́
W Polsce leczenie polega na terapii. JesteÊmy
zainteresowani metodami leczenia i programa-
mi terapeutycznymi stosowanymi w waszych
oÊrodkach. Mamy ciekawe spostrze˝enia doty-
czàce metod leczenia. Wasze cenne doÊwiadcze-
nia w tym zakresie chcielibyÊmy wykorzystaç
u siebie. Województwo Winnica jest zaintereso-
wane rozwojem prac w kierunku polityki spo-
∏ecznej. Dzia∏ania w tym zakresie wymusza na
nas rzeczywistoÊç. Patologie spo∏eczne, takie
jak narkomania czy alkoholizm, stanowià na
Ukrainie du˝y problem spo∏eczny. Z roku na
rok wzrasta liczba osób uzale˝nionych od tych
u˝ywek, a nie mamy opracowanych progra-
mów terapeutycznych i odpowiednio przeszko-
lonej kadry. JesteÊmy zainteresowani wspó∏pra-
cà równie˝ jeÊli chodzi o niepe∏nosprawnych –
mówi∏ W∏adimir Mereszko Niko∏ajewicz, za-
st´pca przewodniczàcego Rady Obwodowej
Województwa Winnickiego. 

W marcu przysz∏ego roku planowana jest
w ¸odzi mi´dzynarodowa konferencja nauko-
wa, z udzia∏em lekarzy specjalistów ze Szwecji,
Ukrainy, Polski i innych regionów partnerskich,
na temat nowoczesnych metod leczenia osób
uzale˝nionych od Êrodków psychoaktywnych.

Marcin Siemiƒski

Terapia, a nie farmakologia
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¸ódzki Dom Kultury to miejsce przyjazne
osobom niepe∏nosprawnym. Od kilku lat mie-
Êci si´ tutaj Stowarzyszenie „Studio Integra-
cji” prowadzone przez Krzysztofa Cwynara,
którego podopieczni zdobywajà nagrody
w licznych konkursach muzycznych. We
wrzeÊniu w pomieszczeniach OÊrodka Pro-
mocji i Informacji Kulturalnej ¸DK (wejÊcie
od strony ulicy Sienkiewicza) otwarta zosta∏a
galeria, promujàca twórczoÊç plastycznà osób
niepe∏nosprawnych. Pomys∏odawcà i zarazem
mened˝erem projektu jest Ryszard Szyma-
nowski, wspó∏prowadzàcy niegdyÊ prywatnà
∏ódzkà galeri´ sztuki wspó∏czesnej „Honora-
ta”. Projekt pod nazwà Nasza Galeria ruszy∏
1 lipca w ramach programu „Promocja inte-
gracji osób niepe∏nosprawnych” i w 80 proc.
finansowany jest przez Paƒstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych. Po-
zosta∏e 20 proc. Êrodków na bie˝àcà dzia∏al-
noÊç galeria musi zdobywaç sama. Jak to ro-
bi? 

– Nasza Galeria jest miejscem, w którym
artyÊci niepe∏nosprawni sà traktowani profe-
sjonalnie. Nie tylko umo˝liwiamy im pokazy-
wanie prac na wystawie sta∏ej (prace kwalifi-
kuje wczeÊniej prof. Ryszard Hunger, wyk∏a-
dowca ∏ódzkiej ASP), ale sprzedajemy je. 
80 proc. sumy trafia do artysty, 20 proc. do
nas – t∏umaczy Ryszard Szymanowski. A na-
wet jeÊli pracy nie uda si´ sprzedaç, artysta
zyskuje fachowà opraw´ – sfinansowanà
z funduszy PFRON. W przysz∏oÊci prace b´-
dà mog∏y byç sprzedawane tak˝e przez Inter-
net; ju˝ teraz mo˝na je oglàdaç na stronie: 

www.naszagaleria.org.pl.
To jednak nie koniec korzyÊci, jakie czeka-

jà na artystów z ca∏ego kraju (projekt ma za-

si´g ogólnopolski), którzy zg∏oszà si´ do gale-
rii. Ich prace, poza wystawà w ¸odzi, b´dà
promowane na objazdowych ekspozycjach
w Katowicach, S∏awnie, Warszawie – w tam-
tejszych oÊrodkach kultury i zaprzyjaênio-
nych galeriach. Podsumowaniem tej „rundy
po Polsce” b´dzie wydany pod koniec tego ro-
ku katalog, w którym znajdà si´ reprodukcje
prac zakwalifikowanych do projektu i noty

biograficzne autorów wraz ze zdj´ciami. Or-
ganizatorzy Naszej Galerii ca∏y czas posze-
rzajà baz´ danych. Ciekawych twórców szu-
kajà poprzez uczelnie artystyczne, oddzia∏y
ZPAP, no i przede wszystkim sami je˝d˝à
w teren do osób niepe∏nosprawnych, które nie
sà w stanie dotrzeç do ¸odzi ze swoimi praca-
mi. Ârodkiem transportu jest... karetka poda-

rowana przez Wojewódzkà Stacj´ Ratownic-
twa Medycznego. 

– Nasze wizyty sà dla tych ludzi bardzo
wa˝ne – uwa˝a Ryszard Szymanowski. – Dla
wielu z nich sztuka jest pomys∏em na ˝ycie,
odrywa ich od bezczynnoÊci – nagle odkrywa-
jà w sobie jakàÊ pasj ,́ motywacj´ do dzia∏a-
nia, a my ich w tym utwierdzamy, no i daje-
my mo˝liwoÊç zarobienia pieni´dzy. Najwa˝-
niejszym celem projektu jest jednak prze∏a-
mywanie barier w spo∏eczeƒstwie, które boi
si´ ludzi chorych, zw∏aszcza psychicznie. Co
ciekawe, to w∏aÊnie oni stanowià najliczniej-
szà grup´ uczestników projektu. Cz´sto sztu-
ka jest ich jedynym kontaktem ze Êwiatem ze-
wn´trznym. Do Naszej Galerii zg∏aszajà si´
tak˝e artyÊci profesjonalni, którzy ukoƒczyli
szko∏y artystyczne, np. Krystyna Matusiak,
Jacek Markunas z ¸odzi (zmar∏ tu˝ po otwar-
ciu galerii), czy pochodzàca z Polanowa nad
morzem Wies∏awa Pietrzak. Wielu artystów
wypadek lub ci´˝ka choroba wykluczy∏y z ˝y-
cia zawodowego, np. Paw∏a Jocza, wybitnego
artyst´ na sta∏e mieszkajàcego we Francji,
który podczas otwarcia galerii powiedzia∏: To
wielkie szcz´Êcie, ˝e powsta∏o takie miejsce...

Kiedy odwiedzi∏am galeri´ dwa miesiàce po
otwarciu, okaza∏o si ,́ ˝e sprzedano ju˝ kilka-
naÊcie prac, najcz´Êciej by∏y to pejza˝e, choç
na ekspozycji nie brakuje te˝ aktów, abstrak-
cji, rzeêb i pomys∏owych kola˝y. Jednak Ry-
szard Szymanowski, niestrudzony mened˝er

ca∏ego przedsi´wzi´cia, ani myÊli spoczywaç
na laurach i z poczàtkiem 2006 roku przygo-
towuje si´ do przejÊcia z programu PION do
PARTNER-a, co pozwoli rozszerzyç dzia∏a-
nia galerii, tak˝e za granicà.

Monika Nowakowska
Nasza Galeria, której komisarzem jest Andrzej Bucz-
kowski, jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 9-18, tel. (042) 633-98-00 wew. 202, 236.

Po prostu sztuka
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Józef Bogus∏awski nale˝y do Êredniego
pokolenia artystów. Urodzi∏ si´ 22 wrzeÊnia
1955 roku w Sieradzu. Dzieciƒstwo i lata
m∏odzieƒcze sp´dzi∏ we wsi Mogilno ko∏o
Rossoszycy. Na sta∏e osiad∏ w Sieradzu
w 1980 roku, a zawodowo zwiàza∏ si´ z Sie-
radzkà Spó∏dzielnià Mieszkaniowà, gdzie
pracuje do dziÊ. W tym roku przypada 25.
rocznica dzia∏alnoÊci artystycznej Józefa Bo-
gus∏awskiego. 12 paêdziernika 2005 roku
w Muzeum Okr´gowym w Sieradzu otwarta
zosta∏a jubileuszowa wystawa prac artysty.

Poczàtki jego dzia∏alnoÊci artystycznej,
podobnie jak wi´kszoÊci rzeêbiarzy ludo-
wych, by∏y typowe. Ju˝ w dzieciƒstwie da∏o
si´ zauwa˝yç jego zainteresowania robotami
plastycznymi. Pomaga∏ w gospodarstwie,
w wolnych chwilach struga∏ gwizdki, fujarki,
od ojca nauczy∏ si´ sztuki wyplatania koszy. 

Wywodzi si´ ze wsi – na owe czasy trady-
cyjnej – do której wtedy jeszcze nie dotar∏y
znamiona cywilizacji. Obraz tak zapami´ta-
nej wsi pojawiaç si´ b´dzie w jego twórczoÊci. 

Tematyka jego prac jest zró˝nicowana, od
sakralnej po ludowà, i ta jest mu szczególnie
bliska. Tworzy obraz, prawd´ o wsi takiej,
jakà zapami´ta∏ z czasów dzieciƒstwa i m∏o-
doÊci. Znane sà jego dwa cykle. Pierwszy to
„Droga do chleba” – pokazujàcy trud pracy
na roli. Jest wi´c oracz, siewca, ˝niwiarz
i wreszcie kobieta pochylona nad nieckà
z ciastem chlebowym. Drugi cykl to tzw.
„Ginàce zawody”, obrazujàcy prac´ rze-
mieÊlników, np. garncarza, szewca, bedna-
rza, rymarza – których to warsztatów obec-
nie na pró˝no by szukaç na wsi sieradzkiej.

W swojej twórczoÊci ch´tnie si´ga do wzo-
rów ikonograficznych o tematyce sakralnej.
Ma w swojej kolekcji „Chrystusów ukrzy˝o-
wanych”, „frasobliwych”, tzw. „paƒskich” –
opartych na prawej d∏oni i „ch∏opskich” –
opartych na lewej d∏oni, figury Matki Bo-
skiej, Êw. Floriana, Krzysztofa, Franciszka.

Ze szczególnym pietyzmem traktuje figur´
Matki Boskiej Fatimskiej, którà wyrzeêbi∏
na pamiàtk´ peregrynacji tej˝e figury w 1996
roku w Sieradzu. W swoich zbiorach ma p∏a-
skorzeêb´ Matki Boskiej Ubogich z dzieciàt-
kiem, jako jednà z nielicznych prac pozosta-
wionà w naturalnym kolorze drewna. W ko-
ronie umieÊci∏ kwiaty, to co prosty, biedny
lud móg∏ jej ofiarowaç.

Rzeêbi w drewnie drzew liÊciastych, naj-
cz´Êciej lipy, ale te˝ topoli, morwy czy orze-

cha w∏oskiego. Stara si´ tworzyç z jednego
kawa∏ka drewna, podkreÊlajàc tym samym
trud, jaki wnosi w powstanie rzeêby, a zara-
zem kunszt i umiej´tnoÊci artystyczne.

Tylko niektóre prace pozostawia w natu-
ralnym kolorze drewna; przyznaje, ˝e bar-
dziej mu si´ podobajà polichromowane. Jego
ulubione kolory to zielony, bràzowy, b∏´kit-
ny i czerwony. W kolorystyce nawiàzuje do
elementów regionalnych. Postacie z jego
rzeêb „ubrane” sà w regionalny strój ludowy.

Jest uzdolnionym artystà, ca∏y czas do-
skonali swój warsztat pracy, nie poprzestaje
w poszukiwaniach. Podejmuje coraz to no-
we wyzwania, tematy, chcàc tym samym
sprawdziç swoje umiej´tnoÊci i podkreÊliç
mo˝liwoÊci twórcze. Rzeêbi ptaszki, diab∏y,
anio∏y, ale równie˝ figury monumentalne. W
swoim dorobku artystycznym ma tak˝e ru-
chome szopki, jak np. „Wesele sieradzkie”,
„Pilarzy”.

Jak sam zaznacza, tworzy z natchnienia,
wr´cz z „potrzeby serca”. Niech´tnie rozsta-
je si´ ze swoimi rzeêbami. Jego mieszkanie
przypomina galeri .́ Na Êcianach, pó∏kach,
meblach – prace artysty.

Ch´tnie bierze udzia∏ w konkursach, po-
kazach, plenerach, tak˝e ogólnopolskich.
Jest laureatem wielu konkursów. Nagrody
sprawiajà mu radoÊç, ale nie sà najwa˝niej-

sze, wa˝niejsza jest dla niego mo˝liwoÊç za-
prezentowania swojej twórczoÊci, a tak˝e
kontakt z odbiorcà. 

Tekst: Beata SoÊnicka
Zdj´cia: Marcin Grabia

Józef Bogus∏awski – sieradzki rzeêbiarz ludowy

Z potrzeby serca
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Nowoczesna sortownia Êmieci
Na terenie ∏ódzkiego Lublinka funkcjonuje najnowoczeÊniejsza w Europie sortownia odpa-

dów. Jest to kolejna inwestycja w ¸odzi, realizowana dzi´ki wykorzystaniu Êrodków finansowych
pochodzàcych z Unii Europejskiej, ale tak˝e dzi´ki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi. Fundusz przeznaczy∏ na ten cel 6 milionów z∏o-
tych oraz przygotowa∏ prawie 8 milionów na budow´ kompostowni. 

Sortownia wraz ze stacjà prze∏adunkowà mo˝e przyjàç dziennie oko∏o 350 tysi´cy pustych pu-
szek i butelek. Nowa inwestycja to równie˝ przyk∏ad dopasowania polskich standardów do prze-
pisów ochrony Êrodowiska obowiàzujàcych w unii.

Âcie˝ka dydaktyczna z szeÊcioma zegarami
s∏onecznymi, wykonana w ∏ódzkim Ogro-
dzie Botanicznym, uznana zosta∏a za najle-

piej zagospodarowanà przestrzeƒ publicznà
w województwie ∏ódzkim. To ju˝ druga inwesty-
cja wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi, wy-
ró˝niona przez Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich. W ubieg∏ym roku by∏ to park Widzewska
Górka.

„Czasoprzestrzeƒ przyrodnicza” to Êcie˝ka
wyjaÊniajàca zale˝noÊci mi´dzy porami roku
a Êwiatem przyrody. Powstanie tam szeÊç zegarów
s∏onecznych (trzy sà ju˝ gotowe). Odwiedzajàcy
„botanika” b´dà mogli obejrzeç zegar z cyferbla-
tem wykonanym z kwiatów lub... staç si´ wska-
zówkà pokazujàcà godzin´ w tzw. zegarze anale-
matycznym. Stanowiç jà mo˝e cieƒ cz∏owieka sto-
jàcego w wyznaczonym miejscu. Stworzono ze-
gar równikowy, który oprócz godziny ukazuje,
pod jakim kàtem ziemia ustawiona jest wobec
s∏oƒca, zegar pokazujàcy pory roku i znaki zo-
diaku. Powstanie równie˝ zegar pokazujàcy czas
s∏oneczny i urz´dowy (jest mi´dzy nimi ró˝nica)
oraz zegar wielokrotny, na który w∏aÊciwie sk∏a-
da si´ pi´ç mniejszych (jest wÊród nich taki, który
pokazuje godzin´ nocà, w czasie nowiu). W po-
bli˝u zegarów umieszczona zostanie kolekcja ro-
Êlin aromatycznych.

Âcie˝k´ b´dzie mo˝na oglàdaç od wiosny przy-
sz∏ego roku – zimà „botanik” jest nieczynny. Spe-
cjaliÊci z ogrodu b´dà m.in. oprowadzaç po niej
dzieci z ∏ódzkich szkó∏. Ruch obrotowy Ziemi wy-
jaÊniany jest na lekcjach geografii w gimnazjum.

Warto dodaç, ˝e jest to ju˝ czwarta Êcie˝ka,
którà ∏ódzki Ogród Botaniczny wykona∏ przy
wsparciu finansowym funduszu. Tym razem
wk∏ad WFOÂiGW wyniós∏ ok. 20 tysi´cy z∏otych.

www.lodzkie.pl

Zegary na s∏oƒce
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znane, a jednak nieznane

Listopad to miesiàc wa˝nych rocznic hi-
storycznych, przywo∏ujàcych w pa-
mi´ci walki naszych przodków

w okresie zaborów o polskà to˝samoÊç naro-
dowà. W tym roku 11 listopada przypad∏a
87. rocznica odzyskania niepodleg∏oÊci przez
Polsk´ po 123 latach niewoli, zaÊ w noc z 29
na 30 – 175. rocznica wybuchu powstania li-
stopadowego. 

MyÊl o wolnej i suwerennej ojczyênie, b´dà-
ca marzeniem kilku pokoleƒ Polaków germa-
nizowanych i rusyfikowanych pod zaborami,
mog∏a wreszcie urzeczywistniç si´ na poczàtku
XX wieku. Paƒstwa zaborcze po raz pierwszy
od momentu podzia∏u ziem polskich znalaz∏y
si´ w przeciwleg∏ych obozach militarnych. Ta-
ki stan by∏ efektem narastajàcego od kilku-
dziesi´ciu lat konfliktu, wynikajàcego z roz-
bie˝noÊci w ich polityce europejskiej i kolo-
nialnej. Rozwiàzanie sytuacji mia∏a przynieÊç
rozpoczynajàca si´ latem 1914 roku I wojna
Êwiatowa. Dla nas Polaków wielka wojna by∏a
doskona∏ym momentem, aby umi´dzynarodo-
wiç spraw´ polskà oraz podjàç po raz kolejny
zbrojnà walk´ o niepodleg∏oÊç kraju. 

Na czele powsta∏e-
go ruchu niepodleg∏o-
Êciowego stanà∏ Józef
Pi∏sudski. Upatrywa∏
on odrodzenie suwe-
rennej Polski we
wspó∏dzia∏aniu z tak
zwanymi paƒstwami
centralnymi (Niemcy,
Austro-W´gry), wal-
czàcymi z ententà, do
której nale˝a∏a,
oprócz Anglii i Fran-
cji, równie˝ Rosja.
Plan ten zak∏ada∏ po-
konanie tego mocar-
stwa i odtworzenie
paƒstwa polskiego
w granicach przedro-
zbiorowych. 

Jeszcze przed wy-
buchem wojny Pi∏sud-
ski za∏o˝y∏ kilka orga-
nizacji wojskowo-nie-
podleg∏oÊciowych,
których zadaniem by-
∏o przygotowanie Po-
laków do podj´cia
walki z zaborcà, mi´-
dzy innymi: Zwiàzek
Walki Czynnej, Zwià-
zek Strzelecki „Strze-
lec” oraz Polskie Dru-
˝yny Strzeleckie.
W oparciu o cz´Êç
z nich, w porozumie-
niu z w∏adzami au-

striackimi, utworzono polskie ochotnicze for-
macje wojskowe. Dowództwo austriackie ocze-
kiwa∏o od Polaków przeprowadzania akcji dy-
wersyjnych w Królestwie Polskim, skierowa-
nych przeciwko Rosjanom. Pi∏sudski zaÊ za-
k∏ada∏ w przysz∏oÊci przekszta∏cenie ich w sil-
niejsze jednostki, których czyn zbrojny mia∏ po
zakoƒczeniu wojny pos∏u˝yç jako argument
w pertraktacjach z paƒstwami centralnymi.

Utworzono I Kadrowà Kompani´ Strzel-
ców, którà po nieudanej akcji zbrojnej na tere-
nie Kongresówki, w∏adze austriackie postano-
wi∏y rozwiàzaç. Dzi´ki b∏yskawicznej inter-
wencji polskich polityków galicyjskich w jej
miejsce powo∏ano w sierpniu 1918 roku dwa
ochotnicze legiony (wschodni i zachodni),
które ostatecznie po∏àczono jesienià, tworzàc
Legiony Polskie. W ich sk∏ad wchodzi∏y trzy
brygady oraz jednostki wspierajàce i pomoc-
nicze. I brygadà dowodzi∏ komendant Józef
Pi∏sudski, II brygadà, zwanà równie˝ Karpac-
kà lub ˚elaznà – Józef Haller, III brygadà –
Wiktor Grzesicki. 

Chlubny czyn legionowy jest równie˝ wpi-
sany w histori´ ziem obecnego województwa

∏ódzkiego. Szlak walk tej formacji zbrojnej
prowadzi∏ mi´dzy innymi przez Skierniewice,
Bednary, Nieborów, ¸owicz, ¸´czyc ,́ Wi-
chrów, Janków, Chodów, Tur, Podd´bice,
Ozorków, W∏adys∏awów, Modlnà, Glinno,
¸ódê, Piotrków Trybunalski. List´ tà uzupe∏-
nia Gostków, niewielka miejscowoÊç po∏o˝o-
na mi´dzy Uniejowem i Podd´bicami. 29 paê-
dziernika 1914 roku dosz∏o tam do zaci´tej
bitwy pomi´dzy II batalionem 1 Pu∏ku Pie-
choty I brygady Józefa Pi∏sudskiego, dowo-
dzonym przez majora Mieczys∏awa Norwida-
Neugebaera, a kawalerià rosyjskà genera∏a
Nowikowa. Dzieƒ wczeÊniej polski batalion,
ostrzelany przez artyleri´ rosyjskà, opuÊci∏
pozycje obronne w ¸´czycy i wycofywa∏ si´
w kierunku Podd´bic. W lesie nieopodal
Gostkowa legioniÊci zostali zaskoczeni po-
wtórnym ostrza∏em z karabinów maszyno-
wych i dzia∏. W tej sytuacji dowódca Neuge-
baer wyda∏ rozkaz utworzenia tyralier
i przedarcia si´ z bagnetami na karabinach
przez silnie bronione pozycje rosyjskie do sà-
siedniej wsi Tur i dalej do Podd´bic. Nast´p-
nie oddzia∏ polski podà˝y∏ w kierunku Warty
i w rejonie Glinna przeprawi∏ si´ przez rzek .́
Na pamiàtk´ starcia, b´dàcego jednà z naj-
wi´kszych bitew legionowych na ziemi ∏ódz-
kiej, w centrum Gostkowa ustawiono pot´˝ny
g∏az z or∏em legionowym i okolicznoÊciowym
napisem.

Wizytówkà Gostkowa jest równie˝ zespó∏
pa∏acowo-parkowy Grudziƒskich. Pa∏ac po-
wsta∏ w 1802 roku wed∏ug projektu znanego
architekta Hilarego Szpilowskiego w stylu
klasycystycznym. Jest to budowla jednopi´-
trowa z czterospadowym dachem, wybudowa-
na na planie czworokàta z pó∏kolistym ryzali-
tem od strony ogrodowej. Najbardziej charak-
terystycznym elementem elewacji frontowej
jest wspania∏y czterokolumnowy portyk joƒ-
ski z widocznà na fryzie pod tympanonem
sentencjà ∏aciƒskà „Superanda omnis fortuna
ferenda est”, co w wolnym t∏umaczeniu zna-
czy „trzeba umieç pogodziç si´ z losem”. Za-
chowana dekoracja obejmuje tak˝e frez pod
oknami pierwszego pi´tra, plafon i faset´ we-
wnàtrz portyku. Wn´trze rezydencji kryje
wspania∏e polichromie z lat 1809-1812, wyko-
nane w technice temperowej, przedstawiajàce
romantyczne pejza˝e, alegorie czterech pór ro-
ku oraz motywy mitologiczne. Interesujàcym
elementem wyposa˝enia sà ozdobne piece
i kominki oraz drewniane posadzki z motywa-
mi geometrycznymi. Do zespo∏u pa∏acowego
nale˝à znajdujàce si´ po przeciwnej stronie
dziedziƒca dwie klasycystyczne oficyny oraz
okalajàcy pa∏ac od zachodu park w stylu an-
gielskim z zabytkowym drzewostanem z po-
czàtku XIX wieku. Obecnie pa∏ac jest siedzibà
Urz´du Gminy Wartkowice.

Piotr Machlaƒski

Bój legionów
pod Gostkowem



Gdyby nie afery korupcyjne – do niedawna
g∏oÊne, a dziÊ ju˝ przycichajàce, gdyby nie kom-
promitacja dru˝yn klubowych w europejskich
pucharach i gdyby nie szarzyzna ligowa, wyga-
niajàca kibiców ze stadionów, koƒczàcy si´ rok
mo˝na by uznaç za najlepszy od wielu lat w pol-
skim futbolu. Reprezentacja awansowa∏a do fi-
na∏ów mistrzostw Êwiata, i choç po∏ama∏a sobie
z´by na Anglikach, przegrywajàc dwukrotnie po
1:2, to jednak wygra∏a pozosta∏ych osiem spo-
tkaƒ, co jest wyczynem nie lada. 

Sensacyjny sukces odnios∏a Polska tak˝e poza
boiskiem, awansujàc wraz z Ukrainà, obok
W∏och oraz W´gier z Chorwacjà, do decydujàcej
rundy wyÊcigu o organizacj´ mistrzostw Europy
2012. Przed decyzjà komitetu wykonawczego
UEFA nikt chyba nie wierzy∏, ˝e nasz kraj nie-
majàcy stadionów, dróg i hoteli o standardzie
choçby zbli˝onym do europejskiego, zdystansuje
Grecj´ i Turcj .́

Szczególna radoÊç zapanowa∏a w Warszawie,
Chorzowie, Gdaƒsku i Wroc∏awiu, bo te miasta
wytypowa∏ PZPN do organizacji spotkaƒ w Eu-
ro 2012. 

Dopóki polsko-ukraiƒske Euro wydawa∏o si´
nierealnà mrzonkà, nie bardzo przejmowano si´
kogo tam PZPN formalnie wyznaczy∏ do roli go-
spodarza. Ot, lokalny presti˝, i to Êredniej mocy.

Decyzja UEFA z 8 listopada przewartoÊcio-
wa∏a jednak marzenia. Rola organizatora pierw-
szej w historii polskiego i ukraiƒskiego sportu

imprezy tak wysokiej
rangi przybli˝y∏a si´ do
Warszawy i Kijowa.
Komentarze sà dwu-
biegunowe. Jedni –
w tym Zbigniew Bo-
niek – autorytet w fut-
bolu, a w sprawach
w∏oskich w szczegól-
noÊci, uwa˝ajà, ˝e za-
dzia∏a∏o lobby w∏oskie,
które oczyÊci∏o stawk´
z najgroêniejszych
konkurentów do orga-
nizacji mistrzostw. Inni
– w tym ni˝ej podpisa-
ny – sà zdania, ˝e decy-
zja komitetu wyko-
nawczego jest wyrazem
nowej strategii UEFA.
Uwzgl´dnia ona ko-
niecznoÊç wyrównania
szans i o˝ywienia ko-
niunktury pi∏karskiej
w Europie Wschod-
niej. Przed Euro 2004
ma∏ej Portugalii te˝ nie
dawano szans w rywa-
lizacji z futbolowym
gigantem Hiszpanià,
a jednak Dawid poko-

na∏ Goliata i zorganizowa∏ pi´kne, niezapomnia-
ne mistrzostwa. 

Zupe∏nie na marginesie tych rozwa˝aƒ, rzec
mo˝na na aucie, znalaz∏a si´ ¸ódê. Drugie co do
wielkoÊci miasto w Polsce, prawie 800-tysi´czne,
przegra∏o z kretesem rywalizacj´ z innymi oÊrod-
kami! To kl´ska, ale ju˝ nie tylko presti˝owa, lecz
wymierna. Nawet jeÊli Polska i Ukraina przegra-
jà w g∏osowaniu 8 grudnia 2006 roku, to w Cho-
rzowie, Gdaƒsku, Warszawie i Wroc∏awiu b´dzie
si´ przez najbli˝sze 13 miesi´cy wiele dzia∏o.

Nasze miasto p∏aci za beznami´tny stosunek
do sportu kolejnych ekip rzàdzàcych miastem po
transformacji ustroju. Za brak wyobraêni swoich
gospodarzy i za ignorancj´ ich doradców. To jest
rachunek za pseudoteorie, ˝e sport wyczynowy
to twór z innej planety, wi´c niech sobie egzystu-
je z dala od ˝ycia miasta, dla którego wa˝ne jest
tylko szkolenie m∏odzie˝y. Nikt nie wpad∏ na ba-
nalnà prawd ,́ ˝e upadek wyczynu zabija entu-
zjazm najm∏odszych, którzy nie majà perspek-
tyw awansu i ledwie urosnà im skrzyd∏a, natych-
miast wyfrunà stàd we wszystkie Êwiata strony.

Apele o stworzenie warunków dla Êwiata biz-
nesu, aby chcia∏ pomagaç ¸KS i Widzewowi – je-
Êli ju˝ jesteÊmy przy pi∏ce no˝nej – miejscy decy-
denci kwitowali uÊmieszkami powàtpiewania.
Wr´cz z arogancjà odnosili si´ do alarmu, aby ra-
towaç obiekty przy al. Unii i przy al. Pi∏sudskie-
go. Nie dostrzegali szerszych implikacji spo∏ecz-
nych, zwiàzanych ze spadkiem najpierw ¸KS,

a póêniej Widzewa do drugiej ligi. Traktowali to
jedynie jako wewn´trznà spraw´ nieudolnych
sterników klubów i niedouczonych pi∏karzy.
Kompletnie ignorowali rang´ zjawiska kulturo-
wego, jakim od wielu lat by∏y derby ¸odzi. Na
koniec zrujnowali równie˝ w∏asnà teori´ pt. sta-
wiamy na m∏odzie˝. Jedynym oÊrodkiem w ¸o-
dzi, który mo˝e poszczyciç si´ masowoÊcià i au-
tentycznymi sukcesami w szkoleniu tzw. narybku
– przepraszam za staromodne okreÊlenie – jest
prywatna Szko∏a Mistrzostwa Sportowego im.
Kazimierza Górskiego.

Obraz pi∏karskiej kl´ski ¸odzi uzupe∏nia ca∏-
kowite zaprzepaszczenie szans na promocj´ mia-
sta i stworzenie lobby po zdobyciu tytu∏ów mi-
strzowskich przez Widzew w 1996 i 1997 oraz
przez ¸KS w 1998, a tak˝e z∏otych medali kilku
∏ódzkich pi∏karzy w mistrzostwach Europy junio-
rów 2001. To samo dotyczy wyst´pów widzewia-
ków w Lidze Mistrzów ’96, sukcesu nieosiàgalne-
go od tamtej pory dla ˝adnej polskiej dru˝yny!

Perspektywa powrotu ¸KS i Widzewa do eks-
traklasy wymusi∏a oznaki odwil˝y w lodowato
ch∏odnym dotàd traktowaniu problemów ∏ódz-
kiego futbolu. Po stronie gospodarzy miasta po-
jawi∏a si´ choç dobra wola. Prezydent Jerzy Kro-
piwnicki podjà∏ prób´ maria˝u ∏ódzkiego bizne-
su z ¸KS i Widzewem, ale uczyni∏ to niezgrabnie,
a co gorsza nieskutecznie. Wiele obiecywano so-
bie w obu klubach po spotkaniu z przedstawicie-
lami najwi´kszych ∏ódzkich firm, ale by∏o ono êle
przygotowane i bardziej ˝ywio∏owe ni˝ rzeczowe.

Symbolem dobrej woli w∏adz miasta jest jed-
nak kilka decyzji, które z pewnoÊcià poprawià
nieco kondycj´ klubów. ¸KS i Widzew otrzyma-
jà po 350 tysi´cy z∏otch z funduszu promocji mia-
sta. Zak∏ad Wodociàgów i Kanalizacji pokryje
koszty zu˝ycia wody przez kluby do kwoty 20 ty-
si´cy z∏otych. Miejskie Przedsi´biorstwo Komu-
nikacyjne przeka˝e dla ¸KS i Widzewa po 50 ty-
si´cy z∏otych w formie darowizny oraz drugie ty-
le za reklamy na stadionach. Grupowa Oczysz-
czalnia Âcieków zap∏aci za reklamy po 20 tys. z∏,
a TBS po 25 tys z∏. Podobno jest równie˝ szansa,
˝e kluby otrzymajà z bud˝etu miasta po milionie
z∏otych w przypadku awansu do ekstraklasy.

Czy to ju˝ oznaka, ˝e futbol staje si´ wreszcie
sprawà ca∏ego miasta? Chcia∏oby si´ równie˝
wierzyç, ˝e to poczàtek szerszego programu re-
stauracji ∏ódzkiej pi∏ki. Trudno go b´dzie prze-
prowadziç w kontekÊcie pora˝ki z szeÊcioma
miastami kandydujàcymi do organizacji Euro
2012, ale sama próba jest ju˝ czymÊ zupe∏nie no-
wym w panoramie ¸odzi. Miasto, zwane kiedyÊ
polskim Manchesterem, ju˝ dawno nie budzi
skojarzeƒ ze stolicà brytyjskiego przemys∏u w∏ó-
kienniczego. Czy kiedyÊ o˝yjà skojarzenia z me-
tropolià, majàcà równie˝ dwa kluby Manchester
United i Manchester City?

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

24 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

sport

Derby ¸odzi 
sezon 2005/2006.¸ó

d
ê 

na
 a

uc
ie

¸ó
d

ê 
na

 a
uc

ie


