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ZZ∏∏oottaa ˚̊aabbaa 
ddllaa WW´́ggrraa
G∏ównà Nagrod´ na XIII Mi´dzynarodowym Festiwalu Sztuki-

Autorów  Zdj´ç Filmowych Camerimage w ¸odzi, Z∏otà ˚ab´ za
zdj´cia do filmu „Fateless” otrzyma∏ w´gierski operator Gyula
Pados.

Srebrnà ˚ab´ wr´czono Jensowi Fischerowi za zdj´cia do obrazu
„The Queen of Sheba’s Pearls”, a bràzowà dosta∏ Louis Philippe
Capelle, autor zdj´ç do „Black Night”. Filmy ocenia∏o jury w sk∏a-
dzie: Affonso Beato – przewodniczàcy, Cesar Charlone, Donald
Mclpine, Karl Prumm, Frantz Rath i Declan Quinn. 

W konkursie na najlepszy film studencki jury pod przewodnic-
twem Laszlo Kovasca nagrodzi∏o Z∏otà Kijankà Kruma Rodrigueza
(szko∏a filmowa z Bu∏garii) za film „Before Life, After Death”, 
Srebrnà – Yori Fabiana (PWSFTviT) za obraz „Rainstorm”, 
a Bràzowà przyznano Timowi Ottensteinowi (szko∏a filmowa 
z Dortmundu) za film „Musca”. Interaktywna Kijank´ (nagroda
internautów Êledzàcych festiwal za poÊrednictwem telewizji interak-
tywnej – iTV) przypad∏a Annie Winkler (PWSFTviT) za „Dotyk
motyla”.

XIII Camerimage trwa∏ od 26 listopada do 4 grudnia 2005 r. i by∏ 
najwi´kszym filmowym wydarzeniem w Polsce. Po raz kolejny 
do Teatru Wielkiego w ¸odzi przyjechali najlepsi twórcy kina z ca∏e-
go Êwiata. K.K. („D¸)
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W roku promocji dziedzictwa narodowego staraliÊmy si´ przedstawiç fragmenty dorob-
ku polskiego dziedzictwa kulturowego, a tak˝e innych spo∏ecznoÊci, które przebywa∏y na
naszych ziemiach przejazdem, najazdem lub potopem. Niektóre mniejszoÊci zasymilowa∏y
si´, inne nie, i w ten sposób dotrwa∏y do czasów Wspólnoty Europejskiej, której majàtek
jest teraz przedmiotem ostrych targów w Brukseli. Targów o to, ˝eby zachowaç suweren-
noÊç, to˝samoÊç i byt na przyzwoitym poziomie.

ChcieliÊmy, i nadal chcemy, pokazywaç elementy kultury materialnej i niematerialnej
oraz ludzi, którzy zapisali si´ na zawsze w historii rozwoju naszej cywilizacji i stworzyli to,
co pozwoli∏o nam przetrwaç i zachowaç to˝samoÊç, mimo trzech rozbiorów, represji po-
powstaniowych, dwóch wojen i porzàdku poja∏taƒskiego. Tak˝e tych, którzy w ca∏ym wo-
jewództwie ∏ódzkim dbajà dziÊ o zachowanie wartoÊci ludowych, narodowych, ale i ogól-
noludzkich. Odró˝niamy bowiem to, co wartoÊciowe, trwa∏e i polskie od tego, co popu-
larne, masowe i globalne.

Krzysztof Teodor Toeplitz, wybitny znawca kultury masowej, tak pisze w swojej pracy
„Wszystko dla wszystkich” (Wiedza Powszechna, Warszawa 1978 r.): 
„Takim argumentem krytycznym, wysuwanym w pierwszej kolejnoÊci, jest zazwyczaj zarzut do-
tyczàcy uniformizujàcego dzia∏ania kultury masowej na spo∏eczeƒstwo. Powtarza si´ on w ty-
si´cznych wariantach, od naukowych po impresjonistyczne i emocjonalne. – Nie to jest strasz-
ne – pisa∏ radziecki pisarz Ilia Erenburg po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w latach trzy-
dziestych – ˝e tysiàc subiektów wielkiego magazynu daje w prezencie tysiàcowi swoich narze-
czonych tysiàc takich samych par poƒczoch, lecz to, ˝e czynià to z tymi samymi s∏owami i ta-
kim samym uÊmiechem...”
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Co dwa lata zarzàd województwa opra-
cowuje wojewódzki program ochrony Êro-
dowiska i wojewódzki plan gospodarki od-
padami. Program okreÊla cele, priorytety
ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia∏aƒ
proekologicznych, których realizacja przy-
czyniç si´ ma do poprawy stanu Êrodowiska
na terenie województwa. W realizowanym
w∏aÊnie programie wskazano koniecznoÊç
podj´cia dzia∏aƒ w zakresie gospodarki
wodno-Êciekowej, poprawy jakoÊci powie-
trza atmosferycznego, ochrony zasobów
przyrody i krajobrazu, ochrony przed ha∏a-
sem. W wojewódzkim planie gospodarki
odpadami w wyniku przeprowadzonej ana-
lizy aktualnego stanu gospodarki odpada-
mi wyznaczono strategiczne dzia∏ania wraz
z harmonogramem ich realizacji, których
wykonanie przyczyni si´ do poprawy sytu-
acji w zakresie gospodarki odpadami na te-
renie województwa.

Teraz nadszed∏ czas na sporzàdzenie
sprawozdaƒ z wykonania programu i planu
oraz przed∏o˝enia ich sejmikowi. Przygoto-
wane sprawozdania prezentujà dzia∏ania
w zakresie ochrony Êrodowiska, realizowa-
ne w latach 2003-2004. Co z nich wynika?

W celu zapewnienia mieszkaƒcom woje-
wództwa dobrej jakoÊci wody pitnej, gminy
realizowa∏y inwestycje w zakresie budowy
wodociàgów oraz dzia∏ania majàce na celu
usprawnienie procesów uzdatniania wody.
Wybudowano ∏àcznie 1 110 km sieci wodo-

ciàgowej. Najwi´cej w powiatach: toma-
szowskim – 156 km i sieradzkim 97 km.
Aby poprawiç jakoÊç wody, która przezna-
czona jest do spo˝ycia, 18 gmin prowadzi∏o
inwestycje w zakresie budowy stacji uzdat-
niania wody, a 51 w zakresie modernizacji
systemów uzdatniana wody. 

˚eby zmniejszyç iloÊç Êcieków, które od-
prowadzane sà bez oczyszczania lub nie
spe∏niajà wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç
Êcieki odprowadzane do wód i do ziemi, in-
westowano w budow´ kanalizacji i moder-
nizacj´ oczyszczalni. W latach 2003-2004
wybudowano na terenie województwa 488
km sieci kanalizacyjnej najwi´cej w powia-
tach: radomszczaƒskim – 67 km, toma-
szowskim – 50 km, wieruszowskim, opo-
czyƒskim i w ¸odzi – 46 km. 

Warto wspomnieç, ˝e w 2002 roku na te-
renie 63 gmin w ogóle brak by∏o kanalizacji.
Wiele gmin prowadzi∏o inwestycje w tym
zakresie i w roku 2004 liczba gmin, które
nie posiada∏y kanalizacji zmniejszy∏a si´ do
41. W latach 2003–2004 uruchomiono 35
oczyszczalni Êcieków komunalnych. Prowa-
dzono tak˝e modernizacje 19 oczyszczalni
Êcieków komunalnych (m.in. w GOÂ w ¸o-
dzi, Kutnie, Be∏chatowie, Wolborzu, ¸´czy-
cy, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach,
Wieruszowie). Pod koniec 2002 roku zosta∏
oddany do u˝ytku kolektor przerzutowy z
Pabianic do GOÂ w ¸odzi, co rozwiàza∏o
problem tzw. zrzutu nieoczyszczonych Êcie-

ków z Pabianic do rzeki Dobrzynki. Urzàd
Miasta w Konstantynowie rozpoczà∏ tak˝e
budow´ kolektora doprowadzajàcego Êcieki
komunalne z Konstantynowa do GOÂ, któ-
re wczeÊniej odprowadzane by∏y bez oczysz-
czania do rzeki Ner. Inwestycja oddana zo-
sta∏a do u˝ytku w czerwcu 2005 roku.

W ramach dzia∏aƒ zmierzajàcych do po-
prawy jakoÊci powietrza, inwestycje w za-
kresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ
realizowa∏y zak∏ady, urz´dy gmin i staro-
stwa. W 2003 roku w Elektrowni Be∏chatów
przekazano do eksploatacji instalacje do
odsiarczania spalin na dwóch kolejnych
blokach energetycznych. Obecnie instalacje
odsiarczania spalin funkcjonujà na 8 z 12
pracujàcych bloków energetycznych. Inwe-
stycje w zakresie ograniczenia emisji zanie-
czyszczeƒ w latach 2002–2004 realizowane
by∏y tak˝e w Zespole Elektrociep∏owni S.A.
w ¸odzi. W marcu 2004 roku do u˝ytku od-
dana zosta∏a instalacja odsiarczania spalin,
która oczyszcza je z najwi´kszego kot∏a
w EC-2. Inne przedsi´biorstwa, które pod-
j´∏y dzia∏ania w celu ograniczenia emisji za-
nieczyszczeƒ do atmosfery to m.in.: Odlew-
nia Pioma Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczar-
ska w Skierniewicach, Ciep∏ownia Miejska
w Koluszkach, Przedsi´biorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Radomsku, Zak∏ad
Gospodarki Ciep∏owniczej w Tomaszowie,
Energetyka Cieplna w Skierniewicach, Ger-
lach S.A. w Drzewicy.

Gminy i powiaty podejmujà szereg dzia-
∏aƒ w celu zmiejszenia niskiej emisji, reali-
zujàc inwestycje w zakresie termodernizacji
budynków, takich jak: szko∏y, urz´dy, pla-
cówki s∏u˝by zdrowia. Starostwa powiato-
we przeprowadzi∏y ∏àcznie 74 inwestycje
w zakresie termomodernizacji lub zmiany
sposobu ogrzewania budynków u˝yteczno-
Êci publicznej. Gminy zmodernizowa∏y 210
budynków. Na terenie województwa reali-
zowano tak˝e inwestycje w zkresie wyko-
rzystania odnawialnych êróde∏ energii, co
pozwala nie tylko oszcz´dzaç nieodnawial-
ne êród∏a energii, ale tak˝e przyczynia si´
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ do
atmosfery. Dzia∏ania w zakresie wykorzy-
stania energii odnawialnej (energii wodnej,
s∏onecznej, wiatrowej, geotermalnej, z bio-
masy) realizowane sà g∏ównie w budyn-
kach mieszkalnych i u˝ytecznoÊci publicz-
nej – wed∏ug informacji z gmin zrealizowa-
no 37 takich inwestycji w tym w 21 budyn-
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kach u˝ytecznoÊci publicznej zlikwidowano
kot∏ownie opalane paliwem sta∏ym i zastà-
piono je kot∏owniami na biomas .́

W celu ochrony tzw. ró˝norodnoÊci bio-
logicznej i krajobrazu prowadzono dzia∏a-
nia w zakresie zalesieƒ, odnowieƒ, piel´-
gnacji i wzbogacania sk∏adu gatunkowego
lasów zarówno na terenach lasów podlega-
jàcych przedsiebiorstwu Lasy Paƒstwowe,
jak i nale˝àcych do innych w∏aÊcicieli.
¸àcznie na terenie województwa w latach
2003-2004 zalesiono oko∏o 2 tys. ha oraz
wykonano odnowienia na powierzchni 5,8
tys. ha. W 2004 r. na terenie województwa
w ramach programu Natura 2000 utworzo-
no obszary specjalnej ochrony ptaków (ob-
szary zatwierdzone rozporzàdzeniem Mini-
stra Ârodowiska). Sà to: Pradolina War-
szawsko-Berliƒska (wzd∏u˝ dolin rzek Bzu-
ry i Ner – na terenie województwa 22 tys.
ha) i Dolina Pilicy (na terenie województwa
3,7 tys. ha). W ramach dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà powierzchni ziemi zamkni´to
i zrekultywowano sk∏adowisko odpadów w
PoÊwi´tnem, prowadzone sà tak˝e prace na
terenie 3 innych sk∏adowisk w gminach Wi-
dawa, Goszczanów i Pàtnów. Na terenie
Kopalni W´gla Brunatnego Belchatów S.A.
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
prowadzona jest na bie˝àco,  w miar´ przy-
rostu powierzchni zwa∏owiska.

Podejmowane sà tak˝e dzia∏ania, które
s∏u˝yç majà poprawie klimatu akustyczne-
go na terenach w pobli˝u dróg krajowych.
W latach 2003-2004 Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia∏
w ¸odzi podj´∏a dzia∏ania w zakresie budo-
wy ekranów akustycznych. Wybudowano
∏àcznie 1630 metrów ekranów akustycz-
nych w miejscowoÊci Studzianki i Polichno
na drodze krajowej nr 8.

Aby poprawiç gospodark´ odpadami,
gminy prowadzi∏y dzia∏ania w zakresie roz-
wijania selektywnej zbiórki odpadów.
W 2002 r. tylko 69 gmin prowadzi∏o na swo-
im terenie selektywnà zbiórk´ odpadów, ta-
kich jak szk∏o, papier, makulatura, metale.
W 2004 roku liczba gmin wzros∏a do 126.
Dodatkowo selektywnà zbiórk´ w zakresie
zbierania odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, niebezpiecznych, wyodr´b-
nionych z grupy odpadów komunalnych
wprowadzi∏y m.in. gminy: m. Be∏chatów,
Szczerców, Zgierz, Piotrków Tryb., Rusiec,
Kleszczów, Dru˝bice, gm. Belchatów, m.
Sieradz, m. Brzeziny. W celu rozwiàzania
problemów gospodarowania odpadami ko-
munalnymi na terenie ¸odzi, Urzàd Miasta
wybudowa∏ sortowni´ odpadów na Lublin-
ku, przebudowa∏ istniejàcà kompostowni´
odpadów, a tak˝e planuje wybudowanie
sk∏adowiska na odpady z sortowni.

W zakresie gospodarki odpadami niebez-
piecznymi 127 gmin przeprowadzi∏o inwen-
taryzacj´ wyrobów zawierajàcych azbest na
terenie swojej gminy. Zinwentaryzowano
ponad 380 tys. ton p∏yt falistych i 201 km
rur azbestowych. Urzàd Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego jako jedyny w wojewódz-
twie przyjà∏ do realizacji program usuwania
azbestu z terenu miasta. W ramach progra-
mu, którego realizacj´ rozpocz´to 1 lipca
miasto pokrywa koszty zdj´cia, transportu
i z∏o˝enia na sk∏adowisku p∏yt azbestowych,
tak˝e z prywatnych budynków. Ponadto w 4
gminach w miejscowoÊciach Julków (gm.
Skierniewice), Kurnos II (gm. Be∏chatów),
Rusiec, Bujnach szlacheckich (gm. Zelów)
przeprowadzono likwidacj´ mogilników za-
wierajàcych przeterminowane Êrodki ochro-
ny roÊlin

Aby poprawiç stan Êrodowiska w woje-
wództwie, wa˝ne jest tak˝e uÊwiadomienie
mieszkaƒców i w∏àczenie ich w dzia∏ania na
rzecz ochrony Êrodowiska. Dlatego, aby
osiàgnàç zaplanowane cele i aby realizowa-
ne inwestycje w zakresie ochrony Êrodowi-
ska przynios∏y oczekiwane efekty, koniecz-
ne jest prowadzenie dzia∏aƒ edukacyjnych
i informacyjnych na temat gospodarki od-
padami, ochrony przyrody i zasobów przy-
rodniczych. Zgodnie z informacjami po-
chodzàcymi z gmin, dzia∏ania w tym zakre-
sie prowadzone by∏y na terenie 115 gmin. 

Wyliczone inwestycje i przedstawione
dzia∏ania pozainwestycyjne w zakresie

ochrony Êrodowiska, które prowadzà do re-
alizacji celów wyznaczonych w wojewódz-
kim programie ochrony Êrodowiska i woje-
wódzkim planie gospodarki odpadami,
w du˝ej cz´Êci realizowane by∏y przez gmi-
ny i powiaty. Gminy i powiaty na terenie
województwa ponios∏y wydatki w wysoko-
Êci 525,2 mln z∏. G∏ównym êród∏em finan-
sowania by∏y bud˝ety gmin i powiatów
oko∏o 60%. Inne êród∏a finansowania to
fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej (powiatowe, wojewódzkie i narodo-
wy) 26%, Êrodki unijne oko∏o 9%.

Na zakoƒczenie podkreÊliç nale˝y, ˝e
okres dwuletni jest zbyt krótki, aby wyka-
zaç znaczàcà popraw´ jakoÊci Êrodowiska
wynikajàcà bezpoÊrednio z dzia∏aƒ, jakie
zosta∏y podj´te w tym okresie. Korzystne
oddzia∏ywanie na Êrodowisko realizowa-
nych w latach 2003-2004 inwestycji b´dzie
w nast´pnych latach sumowaç si´ z wcze-
Êniej istniejàcymi i nowo oddanymi do
u˝ytku inwestycjami, co spowoduje, ˝e ob-
serwowaç b´dziemy popraw´ jakoÊci Êro-
dowiska na terenie naszego województwa.

Departament Rolnictwa 
i Ochrony Ârodowiska

(Przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ wyko-
rzystano ankiety opracowane przez Urzàd
Marsza∏kowski, wype∏nione przez urz´dy
gmin i powiatów.)
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Wtradycji ludowej z Wigilià wià˝e si´
ogromne bogactwo wierzeƒ oraz nakazów
i zakazów. Nic w tym dziwnego – z chrzeÊci-
jaƒskimi obrz´dami wspó∏istnia∏y przyby∏e
do nas wraz z nimi pogaƒskie, antyczne
praktyki upami´tniajàce zimowe Êwi´ta
(Êwi´to na cz´Êç Saturna, rzymskie Êwi´to
zmar∏ych, Âwi´to Narodzin S∏oƒca, rzymski
nowy rok), a przede wszystkim dawne s∏o-
wiaƒskie rytua∏y zwiàzane z najkrótszym
dniem w roku.

Mieszkaƒcy dawnej polskiej wsi, podob-
nie jak wszyscy ludzie kultur tradycyjnych,
˝yli w rytmie narzuconym przez cykliczne
zmiany w przyrodzie, i z racji tego g∏´boko je
odczuwali i prze˝ywali. Zimowe przesilenie
to okres zastoju w przyrodzie, a tak˝e zwol-
nienie rytmu ˝ycia cz∏owieka. Jednak w∏a-
Ênie wtedy, zgodnie z tradycyjnym Êwiatopo-
glàdem nale˝a∏o podjàç dzia∏ania zmierzajà-
ce do odnowienia si∏ natury i zapewnienia
sobie pomyÊlnoÊci, dostatku, zdrowia i wy-
sokich plonów. Dlatego te˝ powszechne
wÊród mieszkaƒców dawnej wsi by∏o przeko-

nanie, ˝e „jaka Wigilia taki ca-
∏y rok”. W tym dniu domownicy
nie powinni si´ k∏óciç, nale˝a∏o
tak˝e wyjaÊniç sobie nieporozu-
mienia i zapomnieç dawne ura-
zy. Na terenie wszystkich ziem
polskich powszechnie znany by∏
zakaz po˝yczania komukol-
wiek jakichkolwiek przedmio-
tów z domu i obejÊcia, obawia-
no si ,́ ˝e w ten sposób mo˝na
„wydaç” pomyÊlnoÊç z w∏a-
snego gospodarstwa. Oso-
bom Êpiàcym w tym dniu zbyt
d∏ugo w nadchodzàcym roku
grozi∏o lenistwo. W ¸owic-
kiem i Brzeziƒskiem istnia∏o
przekonanie, ˝e nale˝y si´
umyç w zimnej wodzie, naj-
lepiej w rzece, by zapewniç

sobie zdrowie i urod .́ Po
wieczerzy wigilijnej wy-
chodzono do sadu i po-
trzàsano drzewami „bu-
dzàc je na urodzaj”.

Tak˝e sama wieczerza obwarowana by∏a
licznymi nakazami i zakazami. Starano si ,́
by do wieczerzy wigilijnej siada∏a parzysta
liczba osób, obawiano si´ bowiem, ̋ e w prze-
ciwnym wypadku, któryÊ z biesiadników
mo˝e nie doczekaç przysz∏ych Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia. Natomiast tradycja nakazywa-
∏a, aby na stole znalaz∏a si´ nieparzysta licz-
ba potraw. Na wieczerz´ wigilijnà mieszkaƒ-
cy wsi w regionie Êrodkowej Polski przygoto-
wywali Êledzie, groch, kapust ,́ bób, grzyby,
ró˝ne rodzaje kaszy i kluski z makiem. Zu-
pe∏nie dziÊ zapomnianà potrawà wigilijnà
by∏a polewka z konopi. W póêniejszym cza-
sie na wigilijnym stole pojawi∏y si´ ryby –
w tym, kojarzony dziÊ z Wigilià karp, piero-
gi z kapustà i grzybami, zupa grzybowa
i czerwony barszcz. Do wigilijnych potraw
wykorzystywano najistotniejsze dla wy˝y-
wienia mieszkaƒców wsi produkty, co mia∏o
zapewniç ich urodzaj w przysz∏ym roku.
Dawny obyczaj nakazywa∏, by ka˝dy do-
mownik spróbowa∏ wszystkiego, wierzono,
˝e tego, czego si´ nie zje, zabraknie w przy-
sz∏ym roku. Nale˝a∏o tak˝e od∏o˝yç niewiel-

kà iloÊç ka˝dej potrawy, by wraz z koloro-
wym op∏atkiem zanieÊç jà byd∏u.

Kolejnym nieod∏àcznym elementem wigi-
lijnego wieczoru by∏ i jest typowo polski
zwyczaj dzielenia si´ op∏atkiem. Nieodmien-
nie towarzyszy mu sk∏adanie sobie ˝yczeƒ.
Równie˝ i ten zwyczaj mia∏ zapewniç po-
myÊlnoÊç w nadchodzàcym roku. W dawnej
kulturze ludowej powszechna by∏a bowiem
wiara w sprawczà moc s∏ów, zarówno z∏ych
jak i dobrych. Dobre s∏owo by∏o wi´c rodza-
jem daru dla krewnych i przyjació∏. 

Kobiety wprowadza∏y  niecodzienny i uro-
czysty nastrój do swoich domów przystraja-
jàc odÊwi´tnie izb .́ W naszym rejonie ga∏àz-
ki Êwierku, sosny bàdê ja∏owca zatykano za
belki pu∏apu lub za obrazy. Popularnymi de-
koracjami by∏y tak˝e wykonane z op∏atka
tzw. Êwiaty. Na ziemiach polskich powszech-
ny by∏ zwyczaj zawieszania u powa∏y wierz-
cho∏ka sosny lub ma∏ego Êwierczka, które
nast´pnie przystrajano jab∏kami i orzecha-
mi. Tego rodzaju ozdob´ nazywano pod-
∏aêniczkà. Wiecznie zie-
lone ga∏àzki symboli-
zowa∏y odradzanie si´
˝ycia po okresie zimowego
przestoju. Podobne znacze-
nie ma przej´ta od Niemców
choinka. By izba by∏a gotowa na
uroczysty posi∏ek gospodarz powi-
nien ustawiç w jej rogach snopki
czterech zbó˝, a gospodyni u∏o˝yç
pod Êwiàtecznym obrusem êdêb∏a siana.

Wiele wigilijnych praktyk wskazuje
na przekonanie, ˝e w tym
dniu dusze zmar∏ych
przebywa∏y wÊród ˝y-
wych. W Êrodkowej Polsce na
stole musia∏a znaleêç si´ dodat-
kowa ∏y˝ka, szczególnie w domach,
gdzie niedawno ktoÊ zmar∏. Resztki
wigilijnych potraw uprzàtano do-
piero po powrocie z pasterki,
dzi´ki temu dusze
cz∏onków rodzi-
ny mog∏y si´
po˝ywiç. Przy
w i g i l i j n y m
stole zachowy-
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wano uroczysty spokój, jedzono powoli
i dostojnie, nie ˝artowano, a jedynie starsi
spoÊród biesiadników mogli rozmawiaç pó∏-
g∏osem mi´dzy sobà. Takie post´powanie
wskazywa∏o, i˝ liczono si´ z obecnoÊcià go-
Êci z zaÊwiatów. Zwyczaje z innych regionów
kraju jeszcze silniej wskazujà na obecnoÊç
dusz zmar∏ych w tym
szczególnym dniu
– w nie-
k t ó r y c h
wsiach za-
nim usiad∏o
si´ na ∏awie
czy sto∏ku

nale˝a∏o przeprosiç „duszyczk´”, która byç
mo˝e przysiad∏a tam wczeÊniej.

Wigilia by∏a dniem odpowiednim do
wró˝b, poniewa˝ wierzono, ˝e obecnoÊç
istot nadprzyrodzonych sprzyja praktykom
profetycznym. Wró˝by wigilijne dotyczy∏y
przysz∏orocznego urodzaju, a w przypadku
m∏odzie˝y perspektyw ma∏˝eƒstwa. Przed
wieczerzà gospodarz podrzuca∏ groch do
góry, a iloÊç przylepionych ziaren mówi∏a
o urodzaju. Podobnie czyniono ze s∏omà,
z jej iloÊci wnioskowano o plonach zbó˝.
W Wigili´ wró˝ono tak˝e o pogodzie na
przysz∏y rok – dobrà zapowiedzià by∏ szron
i s∏oƒce, pochmurna pogoda zwiastowa∏a
mokry rok i niskie plony. Do wró˝b matry-
monialnych s∏u˝y∏o siano spod obrusa. Zie-
lone êdêb∏o wró˝y∏o szybkie ma∏˝eƒstwo,

zwi´d∏e zapowiada∏o Êlub, lecz nie w nad-
chodzàcym roku, ˝ó∏te – dozgonnà sa-

motnoÊç. 
Tak˝e dziÊ Wigilia Bo˝ego Narodzenia

jest czasem zbli˝enia mi´dzy ludêmi, dniem
wzajemnego wybaczania,
a uroczysty i pe∏en rado-

Êci nastrój tego wieczoru
sprawia, ˝e  nie mo˝na go po-
równaç z ˝adnym innym. 

Barbara Chlebowska 
Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne 
w ¸odzi

„Polska choinka”
Konkursu dla uczniów szkó∏ podstawo-

wych zorganizowany przez Muzeum Arche-
ologiczne i Etnograficzne w ¸odzi.

Niemal nikt ju˝ dziÊ nie pami´ta, ̋ e jeszcze
w koƒcu XIX wieku gospodarz w dzieƒ wigi-
lijny wnosi∏ do izby cztery snopy niewym∏ó-
conego zbo˝a, pod∏og´ i Êwiàteczny stó∏
okrywano grubà warstwà s∏omy, a za obraza-
mi, nad drzwiami i pod stropem Êwietlicy
umieszczano zielone ga∏´zie Êwierku lub so-
sny. Stojàca, kolorowa i b∏yszczàca choinka,
strojna we w∏asnor´cznie wykonane ozdoby
z papieru, we∏ny, piór, s∏omy, Êwieczek, a tak-
˝e s∏odycze i jab∏ka, pojawi∏a si´ na wsi pol-
skiej dopiero na poczàtku XX wieku. Upo-
wszechni∏a si´ zaÊ dopiero w okresie mi´dzy-
wojennym. 

Trudno ju˝ dziÊ odtworzyç te delikatne,
nietrwa∏e ozdoby, które w adwentowe wieczo-
ry wykonywa∏y dziewcz´ta i dzieci pod okiem
swych matek i babek. Z rzadka tylko dostrzec
mo˝na na naszych obecnych choinkach poje-
dynczà zabawk´ czy ∏aƒcuch wykonany nie-
wprawnà r´kà najm∏odszych cz∏onków rodzi-
ny. Niezale˝nie od tego czy mieszkamy na wsi,
czy w mieÊcie, na Kurpiach, Podhalu czy we
Francji, nasze choinki niewiele ju˝ ró˝nià si´
od siebie. Sà plastikowe i pozbawione dekora-
cji – symboli, które mia∏y zapewniç rodzinie
urodzaj, dobrobyt i zdrowie.

Z tego to w∏aÊnie powodu Muzeum Ar-
cheologiczne i Etnograficzne w ¸odzi zaofe-
rowa∏o uczniom ∏ódzkich szkó∏ podstawo-
wych (kl. IV-VI) i ich opiekunom udzia∏
w konkursie „Polska choinka”. Na propozy-
cj´ odpowiedzia∏o 30 grup konkursowych
z 19 ∏ódzkich placówek. W konkursie aktyw-
nie uczestniczy∏o ok. 450 dzieci i 27 nauczy-
cieli. W przygotowaniach do dekorowania
choinek uczniom i nauczycielom pomagali
etnografowie z Dzia∏u Naukowo-OÊwiatowe-
go Muzeum Archeologicznego i Etnograficz-
nego w ¸odzi. W okresie poprzedzajàcym
konkurs w muzeum, jak i w szko∏ach prze-
prowadzono 16 warsztatów, podczas których
uczestnicy konkursu zapoznali si´ z tradycja-
mi bo˝onarodzeniowego drzewka, poznali
jego symbolik ,́ a przede wszystkim  najstar-
sze sposoby jego dekoracji. Wykorzystujàc
tradycyjne materia∏y uczestnicy warsztatów
wykonywali Êwiaty z op∏atków, bibu∏kowe je-
˝yki, s∏omiane anio∏y, ∏aƒcuchy ze s∏omy i bi-
bu∏y, ozdoby z k∏osów zbo˝a i wiele innych
zapomnianych ju˝ dzisiaj ozdób. W dniu Êw.
Miko∏aja w 19 ∏ódzkich szko∏ach pojawi∏y si´
tradycyjnie udekorowane drzewka. Wi´k-
szoÊç stanowi∏y stojàce choinki, ale by∏y te˝ 3
pod∏aêniczki. Komisja najwy˝ej oceni∏a cho-
inki ozdobione przez uczniów ze Szko∏y Pod-
stawowej nr 153 oraz ze Szko∏y Podstawowej
nr 162 im. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego.

Iwona Âwi´tos∏awska
Muzeum Archeologiczne  i Etnograficzne w ¸odzi
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Mia∏o byç tanio i ciep∏o, a zrobi∏o si´
drogo i... goràco. Wykorzystywanie wód
geotermalnych do ogrzewania budynków
(i urozmaicania terenów rekreacyjnych) na-
le˝y do zadaƒ z zakresu tworzenia nowych,
tzw. alternatywnych êróde∏ energii i ma
wszelkie poparcie, a nawet obowiàzek na∏o-
˝ony przez Uni´ Europejskà. Sprawa jest
znana i od lat realizowana na S∏owacji,
w Danii i na dalekiej Islandii, gdzie gejzery
stanowià nie tylko o niepowtarzalnym 
krajobrazie, ale s∏u˝à tak˝e do podgrzewa-
nia... chodników. ObecnoÊç wód geoter-
malnych w rejonie Uniejowa udokumento-
wano po raz pierwszy w 1978 roku. Prace
zwiàzanie z wykorzystaniem tych wód do
celów ciep∏owniczych rozpocz´to w 1999
roku, kiedy to zawiàzano spó∏k´ o nazwie

Geotermia Uniejów. Inicjatywa wysz∏a od
zarzàdu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸o-
dzi. Po szeÊciu latach dzia∏alnoÊci okaza∏o
si ,́ ˝e ogrzewanie mieszkaƒ wodà z g∏´bi
ziemi mo˝e byç dro˝sze ni˝ ze spalania w´-
gla... A wszystko za sprawà zmiany w usta-
wie. Powsta∏o wi´c pytanie: kto mia∏by do
takiego interesu dop∏acaç?

Dlatego zawrza∏o. Prezes WFOÂiGW
w ¸odzi Jaros∏aw Berger zaprosi∏ do Unie-
jowa prezesów pi´ciu polskich geotermii:
mazowieckiej, podhalaƒskiej, pyrzyckiej,
stargardzkiej i – naturalnie – uniejowskiej.
Ci przedyskutowali spraw´ i w rezultacie
wystàpili do ministrów Êrodowiska i gospo-
darki z listem, w którym domagajà si´
wprowadzenia zmian ustawowych pozwa-

lajàcych na dalszy ich rozwój. W tym roku
bowiem wesz∏a w ˝ycie nowelizacja ustawy
„Prawo geologiczne”, która stawia je przed
widmem bankructwa. Prezesi domagajà si´
odwo∏ania tych zmian. 

I to jest efekt pierwszej ogólnopolskiej
konferencji pod has∏em „Geotermia: gorà-
cy temat – ratujmy goràce êród∏a”, jaka od-
by∏a si´ na poczàtku grudnia w Uniejowie.

Spotkanie na uniejowskim zamku skupi-
∏o wszystkich zainteresowanych tematem:
oprócz prezesów geotermii w dyskusji wzi´-
li udzia∏ przedstawiciele narodowgo i woje-
wódzkiego funduszu ochrony Êrodowiska
oraz naukowcy. Wszyscy zgodzili si ,́ ˝e
zmiany prawne wprowadzone w tym roku
oznaczajà dla polskich geotermii katastro-
f .́ Op∏aty znacznie podnios∏y ceny sprzeda-
wanego ciep∏a, przez co przedsi´biorstwa te
nie b´dà w stanie konkurowaç z firmami
„produkujàcymi” taƒszà, nieekologicznà
energi .́

W piÊmie prezesów geotermii do mini-
strów czytamy m.in. 

– Ju˝ obecnie, nie uwzgl´dniajàc op∏at
wprowadzonych ustawà z dnia 22 kwietnia
2005 r. o zmianie ustawy – prawo geologicz-
ne i górnicze – energia uzyskiwana w wyni-
ku eksploatacji wód termalnych jest dro˝-
sza od energii pozyskiwanej ze êróde∏ kon-
wencjonalnych. Wprowadzane obecnie no-
we op∏aty spowodujà kolejny wzrost cen tej
energii, co niechybnie b´dzie prowadzi∏o
nie tylko do zahamowania rozwoju przed-
si´biorstw wykorzystujàcych te êród∏a.

Podczas dyskusji pad∏y tak˝e ró˝ne pro-
pozycje m.in. wprowadzenia w ˝ycie planu
d∏ugoletnich, niskooprocentowanych po˝y-
czek dla geotermii. Tomasz Chrzàstowski
z NFOÂiGW (który od lat wspiera energe-
tyk´ geotermalnà) podkreÊla∏ jednak ko-
niecznoÊç zbilansowania efektów ekolo-
gicznych z ekonomicznymi. Jego zdaniem
inwestowanie w ekologi´ musi oznaczaç
tak˝e minimalny zysk ekonomiczny.

– Celem strategicznym – jak piszà prezesi
geotermii – jest zwi´kszenie udzia∏u energii
ze êróde∏ odnawialnych w bilansie paliwo-
wo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r.
i do 14% w 2020 r. w strukturze zu˝ycia no-
Êników pierwotnych. Jednym ze êróde∏ ta-
kiej energii jest oczywiÊcie energia czerpana
ze êróde∏ geotermalnych, których eksplo-
atacjà zajmujà si´ nasze przedsi´biorstwa.
Wzrastajàcy fiskalizm Paƒstwa w stosunku
do przedsi´biorstw wytwarzajàcych energi´
ze êróde∏ geotermalnych, a przejawiajàcy si´
w nak∏adaniu na nie nowych obowiàzków o
charakterze finansowym powoduje, i˝ inwe-
stowanie w rozwój energetyki geotermalnej
przestaje mieç jakikolwiek sens.

W∏odzimierz Mieczkowski

Zawrza∏o w êród∏ach

ekologia

Konferencja w Uniejowie. 
Od lewej: Stanis∏aw Fontaƒski, Piotr Ligocki, Dorota Biskupska-Neidowska.

Zamek w Uniejowie.
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wywiad miesiàca

– Dlaczego wykorzystanie wód geotermal-
nych powraca do dyskusji, tym razem jako
rzeczywiÊcie goràcy temat?

– Kilka miesi´cy temu wzros∏y op∏aty
zwiàzane z podstawowà dzia∏alnoÊcià pol-
skich geotermii, mi´dzy innymi podniesiono
koszt przesy∏anej energii. W ciàgu kilku ty-
godni sytuacja finansowa tych przedsi´-
biorstw, w tym Geotermii Uniejów, sta∏a si´
katastrofalna. Zak∏ad uniejowski odczu∏ to
tym bardziej, poniewa˝ ju˝ wczeÊniej, pomi-
mo zaanga˝owania znacznego kapita∏u in-
westycyjnego, boryka∏ si´ z problemami ma-
terialnymi.

– Du˝a inwestycja, to chyba nic dziwnego,
skoro goràce êród∏a mia∏y przynieÊç spore
oszcz´dnoÊci i korzyÊci w postaci ochrony
Êrodowiska. Intencje by∏y dobre.

– B∏´dnie za∏o˝ono wówczas, ˝e b´dzie to
energia niemal bezp∏atna. Tymczasem real-
ne koszty funkcjonowania spó∏ek wykorzy-
stujàcych goràce êród∏a, sà wy˝sze ni˝ pla-
nowano. Jednostka energii pozyskana ze
êróde∏ geotermalnych jest prawie trzy razy
dro˝sza od tej, jakà otrzymuje si´ ze spala-
nia w´gla. Ârednia op∏ata wyliczona przez
Urzàd Regulacji Energetyki za wytworzonà
jednostk´ ciep∏a wynosi 40 z∏, a geotermie
wyliczajà, ˝e prawdziwy koszt to 70 z∏. Jak
widaç ró˝nica jest ogromna! Tote˝ nawet, je-
Êli bilans produkcji energii geotermalnej
mia∏by byç zerowy, i tak trzeba jà dotowaç.
A przecie˝ te spó∏ki powinny przynosiç zy-
ski. 

– Co na to odbiorcy ciep∏ej wody, którà
trzeba dogrzewaç i dop∏acaç do jej przesy∏a-
nia?

– O ile wiem, mieszkaƒcy Uniejowa zapo-
wiadajà, ˝e powrócà do ogrzewania w´glem.
To jednak nie ma nic wspólnego z ochronà
Êrodowiska. Nie b´dzie wi´c ˝adnego efektu
ekologicznego, na który przeznaczono tyle
pieni´dzy.

– Czy mo˝liwe jest zaprzepaszczenie spo-
rych przecie˝ nak∏adów?

– Zad∏u˝enie Geotermii Uniejów jest
ogromne. W ka˝dej chwili grozi jej upa-
d∏oÊç. Fundusz musi dbaç o publiczne pie-
niàdze, jakimi dysponowa∏ i dysponuje. Dla-
tego podj´liÊmy decyzj´ o wypowiedzeniu
po˝yczki udzielonej przed laty i postawieniu
jej w stan natychmiastowej wymagalnoÊci. 

– Pami´tam, ˝e odkrycie goràcych z∏ó˝
geotermalnych przyj´te by∏o niemal jak wy-
trysk ropy naftowej, tymczasem w Uniejowie
pojawi∏y si´ bardzo powa˝ne problemy.

– K∏opoty prze˝ywa nie tylko Uniejów.
Geotermia podhalaƒska w Szaflarach, to
m.in. 80 mln z∏ zainwestowanych tam ostat-
nio przez nowego udzia∏owca – Narodowy
Fundusz Ochrony Zdrowia. Jednym z ele-
mentów planu naprawczego jest ogrzewanie
Nowego Targu. Mia∏ tam te˝ powstaç m.in.
basen z cudownym widokiem na Tatry. Pro-
blem w tym, czy mieszkaƒcy chcà korzystaç
z czystych êróde∏ energii dro˝szych od kon-
wencjonalnych? W rzeczywistoÊci tylko geo-
termia w Mszczonowie, w której mamy
udzia∏y, nie przynosi strat, bo wydobywa
s∏odkà wod ,́ którà sprzedaje si´ w butel-
kach.

– Zatem co dalej z goràcymi êród∏ami
w Polsce, bo przecie˝ w innych paƒstwach do-
skonale funkcjonujà?

– To jest pytanie, które wespó∏ z geoter-
miami postawiliÊmy na specjalnej konferen-
cji w Uniejowie. Brzmi ono: czy Polska
chroniàc Êrodowisko mo˝e dotowaç spó∏ki,
które zarzàdzajà goràcymi êród∏ami, czy
wracamy do tradycyjnego palenia w piecu.
Adresatami sà rzàd i parlamentarzyÊci.

Pierwszy honorowy patronat obecnego
ministra Êrodowiska nad konferencjà
w Uniejowie jest dla nas bardzo wa˝ny.
Rzàd jest bowiem zwiàzany traktatem ak-
cesyjnym z Unià Europejskà. Przepisy zo-
bowiàzujà Polsk´ do wydawania okreÊlo-
nych pieni´dzy na ochron´ Êrodowiska.
Dlatego nasza strategia na rok przysz∏y –
podobnie jak innych funduszy wojewódz-
kich – bardzo powa˝nie traktuje odnawial-
ne êród∏a energii.

– Dyskusja by∏a ostra, a stanowisko przy-
j´te na zakoƒczenie konferencji jednoznaczne.

– Z∏o˝yliÊmy informacj´ o trudnej sytu-
acji geotermii, wraz z proÊbà o rozwiàzania,
które umo˝liwià normalnà dzia∏alnoÊç spó-
∏ek geotermalnych. Mamy nadziej ,́ ˝e b´dà
one wcià˝ dostarczaç ciep∏o, a Polska do-
trzyma podj´tych zobowiàzaƒ. 

– A jak ocenia pan wykonanie planów wo-
jewódzkiego funduszu w tym roku?

– Mi∏o si´ pochwaliç, ˝e wykonanie tego-
rocznego bud˝etu si´gaç b´dzie 100 procent.
Dla porównania, w 2004 roku by∏ to rzàd 30
procent... Niestety, na edukacj´ ekologicznà
przeznaczono mniej, ni˝ zak∏adaliÊmy, choç
i w tej dziedzinie plan wype∏niono w 70 pro-
centach. Mimo to przewidujemy zmiany
w funkcjonowaniu zespo∏u, zajmujàcego si´
edukacjà. Pozosta∏e dzia∏y pracowa∏y bar-
dzo dobrze. 

– Rozumiem, ˝e plany na rok przysz∏y to
poprawa edukacji ekologicznej...

– To tak˝e, ale przede wszystkim zwi´k-
szenie nak∏adów na odnawialne êród∏a ener-
gii. Na kolektory s∏oneczne, ogniwa foto-
woltaiczne, pompy cieplne i... geotermi´ –
pod warunkiem, ˝e paƒstwo zdecyduje si´
dotowaç te ga∏àê ekologii. Chcia∏bym, ˝eby
region ∏ódzki kojarzy∏ si´ z regionem s∏o-
necznym, choç zdaj´ sobie spraw´ z uwarun-
kowaƒ klimatycznych. Przyk∏ady ¸asku
i Podd´bic Êwiadczà o tym, ˝e mo˝e tak byç.

– Czy zanotowa∏ pan jakieÊ sukcesy
w ostatnim czasie?

– Na mi´dzynarodowych targach Poleko
w Poznaniu spó∏ka Eko Region z Be∏chato-
wa, której wraz z tamtejszym samorzàdem
jesteÊmy udzia∏owcami, otrzyma∏a presti˝o-
wà nagrod ,́ puchar recyklingu. To kolejny
efekt zaanga˝owania prezesa tej firmy, An-
drzeja Kaczmarka. Generalnie jednak za
udany uwa˝am ca∏y rok.

– Czy to oznacza, ˝e wspó∏praca woje-
wódzkiego funduszu z samorzàdami lokalny-
mi i zarzàdem województwa uk∏ada si´ po-
myÊlnie?

–Jak najbardziej. Od nowego roku dyrek-
tor departamentu ochrony Êrodowiska urz´-
du marsza∏kowskiego b´dzie zasiada∏ w na-
szej radzie nadzorczej, co poprawi koreala-
cj´ naszych dzia∏aƒ. Zrywamy z niezrozu-
mia∏à tradycjà polegajàcà na dotowaniu
firm, prowadzàcych pozornà dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Przyk∏ad: Agencja Poszano-
wania Energii, która tworzy∏a sztuczne
koszty dzia∏alnoÊci. Nie ma sensu, aby fun-
dusz w takich spó∏kach by∏ zaanga˝owany
w jakikolwiek sposób. Chcemy skoƒczyç
z wszelkimi odst´pstwami przy udzielaniu
po˝yczek i dotacji. Wesprzemy inwestycje,
które obejmujà nowe zasady przyznawania
pomocy finansowej. ˚adne inne.
Rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

S∏oneczny region
Rozmowa z Jaros∏awem Bergerem, prezesem zarzàdu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi
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Nieborów – to najwi´ksza jednostka
podstawowego szczebla samorzàdu te-
rytorialnego w woj. ∏ódzkim z dodat-

nim przyrostem naturalnym – informuje wójt
Andrzej Werle. Wskaênik urodzeƒ przekracza
tutaj liczb´ zgonów. Poza tym jest spory na-
p∏yw ludnoÊci w wieku produkcyjnym. Mamy
dwa przedszkola, szeÊç szkó∏ podstawowych,
dwa gimnazja oraz cztery liczàce si´ amatorskie
kluby pi∏karskie. Stàd jest doÊç blisko do Skier-
niewic, ¸owicza oraz Sochaczewa. Bardzo du-
˝o mieszkaƒców pracuje w tych miastach – ale
najwi´cej w Warszawie, gdzie kursujà specjal-
nie wydzielone linie autobusowe, nie liczàc ist-
niejàcych po∏àczeƒ kolejowych. 

Wed∏ug aktualnych zestawieƒ – liczba miesz-
kaƒców si´ga 9,5 tysiàca osób ˝yjàcych w dzie-
wi´ciu parafiach rzymskokatolickich. Ogólna
powierzchnia gminy przekracza obszar 10 300
ha (103,3 km kw.). Na dzia∏alnoÊç oÊwiatowà
radni przeznaczajà 60 procent bud˝etu. Istnie-

jà tutaj dwa oÊrodki zdrowia oraz dobrze roz-
wini´ta infrastruktura techniczna. 

W ostatnim czasie wybudowano szeÊç stacji
uzdatniania wody, zaÊ ∏àczna d∏ugoÊç sieci wo-
dociàgowej, zainstalowanej w poszczególnych
miejscowoÊciach, ma blisko 130 km.

Chocia˝ w okolicy dominuje dzia∏alnoÊç rol-
nicza – w sumie 1300 gospodarstw ze Êrednià
powierzchni 5,12 ha (sady, hodowla trzody
chlewnej, byd∏a mlecznego oraz plantacje pomi-
dorów) – to znaczàcà pozycj´ w lokalnej staty-
styce zajmuje blisko 400 ma∏ych i Êrednich firm
rozmaitych bran˝, w tym tak˝e znaczna liczba
rodzinnych gospodarstw agroturystycznych.

Jednak tradycyjnà wizytówkà Nieborowa
jest znany równie˝ poza granicami kraju zespó∏
pa∏acowo-parkowy Radziwi∏∏ów (filia Muzeum
Narodowego w Warszawie) za∏o˝ony 

w XVII wieku przez kardyna∏a prymasa Mi-
cha∏a Stefana Radziejowskiego. Dlatego te˝
g∏ówny nacisk gmina stawia na turystyk ,́ wy-

korzystujàc m.in. oficjalnà informacj ,́ ˝e przez
okoliczne tereny ju˝ wkrótce b´dzie przebiegaç
autostrada A-2 z Poznania do Warszawy ze
zjazdem w Nieborowie. Od niedawna te˝ obser-
wowane jest znaczne zainteresowanie wykupem
dzia∏ek rekreacyjnych tak˝e wÊród polonusów,
którzy zamierzajà sp´dziç tutaj reszt´ ˝ycia 
– podkreÊla wójt. 

Otaczajàce tereny obfitujà w rozmaite atrak-
cje historyczne i przyrodnicze. W miejscowoÊci
Kompina jest cmentarz wojskowy z I wojny
Êwiatowej, zaÊ w pobliskim Bolimowie le˝à
ofiary zastosowanej przez Niemców w tym cza-
sie – po raz drugi w dziejach ludzkoÊci – nowej
broni masowego ra˝enia, jakà by∏ gaz nazywa-
ny iperytem. 

W okolicach wsi Piaski znajduje si´ Boli-
mowski Park Krajobrazowy – z licznymi gniaz-
dami bociana czarnego, stadami zwierzyny p∏o-
wej i dzikiego ptactwa. W∏aÊnie tutaj realizowa-
ny jest szeroko zakrojony program rekultywacji
niespotykanych gdzie indziej ÊródleÊnych ∏àk
Puszczy Bolimowskiej – pozosta∏oÊci po daw-
nych mieszkaƒcach tych terenów, którzy ˝yli
w kurnych chatkach zag∏´bionych w ziemi. 

Ludzie ci, wycinajàc po∏acie lasu, przerabiali
drewno na popió∏, w´giel drzewny, smo∏ ,́ dzie-
gieç, terpentyn .́ Chodzi o przywrócenie dawnej
ÊwietnoÊci tych terenów. Teraz trwa usuwanie
przeroÊni´tych zaroÊli, ∏àk i turzycowisk. Pro-
jektowana jest tak˝e budowa 12-metrowej wie˝y
obserwacyjnej dla potrzeb dydaktyki. 

Przedsi´wzi´cie sponsoruje fundacja Eco-
Fundusz w porozumieniu ze Stowarzyszeniem
Przyjació∏ Bolimowskiego Parku Krajobrazo-
wego, dyrekcji Parku i NadleÊnictwa Skiernie-
wice. Dla turystów opracowano m.in. atrakcyj-
ny przewodnik z opisem 8 rodzinnych tras rowe-
rowych – tak˝e na p∏ycie CD. Trasy zosta∏y tak
zaplanowane, aby jazda nimi by∏a jak najbar-
dziej bezpieczna, gdy˝ wi´kszoÊç z nich wiedzie
drogami zamkni´tymi dla ruchu pojazdów me-
chanicznych (lub o bardzo ma∏ym nat´˝eniu).
Odcinki niebezpieczne zosta∏y specjalnie ozna-
kowane – napisali autorzy przewodnika.

Warto wspomnieç, ˝e ostatnio gmina Niebo-
rów otrzyma∏a oficjalnie zatwierdzony przez
Paƒstwowà Komisj´ Heraldycznà herb w dwu
wariantach kolorystytycznych. Projekt autor-
stwa Zdzis∏awa KryÊciaka i Jacka Rutkowskie-
go przedstawia nad z∏otym (˝ó∏tym) wzgórzem
– z wizerunkiem trzech czarno-z∏otych (˝ó∏tych)
tràb myÊliwskich, z∏àczonych ustnikami w roz-
strój, które zosta∏y usytuowane pomi´dzy dwie-
ma srebrnymi (bia∏ymi) liliami na b∏´kitnym tle
– rodowe god∏o Radziwi∏∏ów.

Teraz najwa˝niejszà sprawà dla dzia∏aczy
przysz∏ego samorzàdu jest – w ocenie wójta 
– budowa gminnej oczyszczalni Êcieków i uk∏a-
danie kanalizacji w poszczególnych miejscowo-
Êciach. To niezaprzeczalny priorytet wynikajàcy
z nakazów technologii podziemnych inwestycji. 

Jerzy Gal´ba

prezentacje

Herbowa gmina 
z rodowodem



Wyjàtkowo pracowity przebieg mia∏a
XLIX sesja Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego. Radni przyj´li ponad czterdzieÊci
uchwa∏. Dla El˝biety Maciejewskiej by∏o to
pierwsze spotkanie z samorzàdem woje-
wództwa. Nowa radna, wstàpi∏a na miejsce
po Marku Wojterze – w zwiàzku z jego wy-
borem na pos∏a RP. Radna jest mieszkankà
wsi Minich w powiecie Kutnowskim. Wraz
z m´˝em prowadzi 16-hektarowe gospodar-
stwo rolne, a w wolnych chwilach zajmuje
si´ dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà. Pani
Maciejewska mo˝e te˝ pochwaliç si´ wiedzà
na temat funkcjonowania administracji pu-
blicznej, którà zdobywa∏a pracujàc w Urz´-
dzie Gminy Oporów. W sejmiku zasili Klub
Radnych Samoobrony RP.

Radni zapoznali si´ z raportem dotyczà-
cym wykonania Wojewódzkiego Programu
Ochrony Ârodowiska. Dokument ten, przy-
j´ty przez Sejmik w 2003 roku, nie tylko
okreÊla kompleksowe rozwiàzania proeko-
logiczne, lecz prezentuje te˝ pokaêny wa-
chlarz prawno-ekonomicznych mechani-
zmów czy sposobów pozyskiwania Êrodków
na przedsi´wzi´cia ekologiczne. Zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie Êrodowiska,
zarzàd województwa jest zobowiàzany taki
raport przed∏o˝yç sejmikowi co 2 lata. We-
d∏ug informacji Stanis∏awa Fontaƒskiego 
– dyrektora Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Ârodowiska, w ostatnich latach
nastàpi∏ znaczny spadek emisji zanieczysz-
czeƒ do powietrza. Jest to g∏ównie wynik
monta˝u instalacji do odsiarczania spalin.
Pomimo tego w du˝ych miastach regionu
zanieczyszczenia ciàgle przekraczajà do-
puszczalny poziom. Niepokoiç te˝ mo˝e
najgorszy w kraju wskaênik lesistoÊci na-
szego województwa. W ostatnich dwóch la-
tach na terenie województwa zalesiono zale-
dwie 2079 ha ( to wzrost terenów lesistych
w regionie z 20,56% do zaledwie 20,63%).
Sporo do ˝yczenia pozostawia równie˝ re-
kultywacja terenów zdegradowanych w re-
gionie (zajmujà one ok. 4,5 tys. ha) i racjo-
nalizacja u˝ytkowania wody. Nasze woje-
wództwo z ograniczonà iloÊcià zasobów
wodnych i niewystarczajàcà ich jakoÊcià,
nie tylko ze wzgl´dów ekologicznych, lecz
równie˝ gospodarczych zmuszone jest do
promowania zmniejszenia zu˝ycia wody
przez mieszkaƒców i przemys∏. Integralnà
cz´Êcià programu jest sprawozdanie z reali-
zacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki

Odpadami. Ewa
Kuchowicz – za-
st´pca dyrektora
D e p a r t a m e n t u
R o l n i c t w a
i Ochrony Ârodo-
wiska – przedsta-
wi∏a radnym infor-
macj´ dotyczàcà
systemu gospo-
darki odpadami
w regionie. Wi´k-
szoÊç zadaƒ zwià-
zanych z syste-
mem le˝y w kom-
petencji samorzà-
dów gminnych.
Jednak nie wszy-
scy mieszkaƒcy województwa sà obj´ci zor-
ganizowanà zbiórkà odpadów komunal-
nych. Jedynie 31 gmin województwa ∏ódz-
kiego prowadzi takà akcj .́ Co gorsze, tylko
niewielka cz´Êç odpadów poddawana jest
odzyskowi. Niepokojàcy jest fakt odcho-
dzenia gmin od recyklingu. 

Sejmik przyjà∏ te˝ uchwa∏´ dotyczàcà
utworzenia jednostki bud˝etowej o nazwie
Zarzàd NieruchomoÊci Województwa
¸ódzkiego. Samorzàd województwa na
chwil´ obecnà jest w∏aÊcicielem lub wspó∏-
w∏aÊcicielem 188 nieruchomoÊci. Nowo po-
wo∏ana instytucja prowadziç b´dzie ewiden-
cj´ podleg∏ych sobie dóbr, zajmie si´ ich ad-
ministrowaniem i b´dzie nadzorowaç prze-
prowadzane inwestycje. Wojewódzki zarzàd

nieruchomoÊci przejmie zadania realizowa-
ne w tym zakresie dotychczas przez Depar-
tament Gospodarki oraz Zak∏ad Obs∏ugi
Urz´du Marsza∏kowskiego. Tego typu
struktury funkcjonujà ju˝ w wojewódz-
twach mazowieckim, zachodniopomorskim
oraz Êlàskim. Ma si´ to przyczyniç do po-
prawy systemu gospodarowania nierucho-
moÊciami.

Na sesji dokonano te˝ wyboru przewod-
niczàcego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska. Zosta∏ nim radny Polskiego
Stronnictwa Ludowego Edward Gnat. Na-
stàpi∏a równie˝ zmiana w sk∏adzie osobo-
wym Komisji Kontaktów z Zagranicà
i Wspó∏pracy Regionalnej, gdzie swój akces
z∏o˝y∏ radny Leszek Konieczny.
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z prac sejmiku
49. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Pracowita sesja

Do grona radnych sejmiku do∏àczy∏a 
El˝bieta Wies∏awa Maciejewska.

Na pierwszym planie radny Wies∏aw Stasiak.



komisjiz prac

Program Pilica
O przedstawienie informacji dotyczàcej

realizacji wojewódzkiego Programu Pilica,
przewodniczàcy Komisji Doraênej Jacek
Popecki zwróci∏ si´ do ministra Êrodowi-
ska. W jego imieniu na posiedzeniu poja-
wi∏ si´ Leszek Bagiƒski, dyrektor Regio-
nalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Zarzàd ten odpowiedzialny
jest za gospodarowanie wodami w dorze-
czu Pilicy oraz administrowanie zbiorni-
kiem sulejowskim. GoÊç ju˝ w pierwszych
s∏owach uzna∏ za celowà realizacj´ tego
programu. Jego zdaniem przyczyni si´ to
do poprawy stanu Êrodowiska naturalnego
i rozwoju turystyki na terenach nadpilic-
kich. Obecnie program nale˝y realizowaç,
finansujàc go ze Êrodków Unii Europej-
skiej. Bruksela szczególnie ch´tnie anga˝u-
je si´ w kompleksowe rozwiàzania obejmu-
jàce turystyk ,́ ekologi´ i melioracj .́ Dy-
rektor Bagiƒski podkreÊli∏, ˝e podlegajàcy
ministerstwu Zarzàd Gospodarki Wodnej
odpowiedzialny jest jak i by∏ tylko i wy-
∏àcznie za celowoÊç programu oraz tech-
niczne zagadnienia zwiàzane z jego reali-
zacjà. Za gospodark´ wodno-Êciekowà od-
powiedzialne sà samorzàdy. Zadaniem mi-
nistra jest natomiast tworzenie w∏aÊciwego
prawa oraz kontrola jego realizacji. 

Gdy na posiedzeniu pada∏y pytania o 21
milionów z∏otych wydanych na Pilic ,́ dy-
rektor odpowiedzia∏ jedynie, i˝ z doÊwiad-
czenia wie, ˝e Êrodki na dokumentacj´ to
spora cz´Êç wydatków, poch∏aniajàca prze-
ci´tnie oko∏o 10% ogólnych kosztów ca∏e-
go projektu.

Radni pytali równie˝ o mo˝liwoÊç uzna-
nia zbiornika sulejowskiego za rezerwuar
wody pitnej. Leszek Bagiƒski wyjaÊni∏, ˝e
taka aglomeracja jak ¸ódê powinna dys-
ponowaç przynajmniej dwoma du˝ymi
zbiornikami. Tymczasem Jeziorsko z reali-
zowanà przez siebie przeciwpowodziowà
funkcjà, rezerwuarem takim nie jest. Dla-
tego zasadna jest realizacja programu
oczyszczania zbiornika sulejowskiego oraz
ochrony jego dorzecza.

O prewencji 
czyli bezpieczeƒstwo w województwie 

W ¸ódzkim Oddziale Prewencji Policji
obradowa∏a Komisja Bezpieczeƒstwa i Po-
rzàdku Publicznego. Radni oraz zaproszeni

goÊcie wymienili si´ spostrze˝eniami na te-
mat poprawy stanu bezpieczeƒstwa w woje-
wództwie ∏ódzkim. Zast´pca pe∏nomocni-
ka marsza∏ka ds. informacji niejawnych Ja-
nusz Serafinowicz przedstawi∏ referat doty-
czàcy wspó∏pracy mi´dzy samorzàdem wo-
jewództwa a policjà. Samorzàd realizuje
mi´dzy innymi ustawowe zadanie dotyczà-
ce troski o bezpieczeƒstwo publiczne. Przy
zaanga˝owaniu ze strony Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej zajmuje si´
sprawami zwiàzanymi z patologià narko-
manii oraz rozwiàzywaniem problemów al-
koholowych. Cyfrowa mapa rozpoznania
terenu opracowana przez Departament
Geodezji i Kartografii wykorzystywana
jest przez s∏u˝by odpowiedzialne za bezpie-
czeƒstwo, nie tylko przy katastrofach natu-
ralnych. Urzàd Marsza∏kowski systema-
tycznie organizuje równie˝ konkursy na
najlepszych policjantów w województwie
∏ódzkim. Radni z Komisji Bezpieczeƒstwa
i Porzàdku Publicznego co roku spotykajà
si´ te˝ z Komendantem Wojewódzkim Poli-
cji, by wys∏uchaç jego informacji na temat
stanu bezpieczeƒstwa w regionie. 

Wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski
odniós∏ si´ do porozumienia mi´dzy poli-
cjà a samorzàdem województwa z 2002 r.
Od tego czasu wiele si´ ju˝ zmieni∏o. Nale-
˝a∏oby zastanowiç si´ nad nowym doku-
mentem. PowinniÊmy równie˝ wypraco-
waç strategi´ wokó∏ programów prewen-
cyjnych. 

Witold Koz∏owski – zast´pca naczelnika
Wydzia∏u Kadr Komendy Wojewódzkiej
Policji – omówi∏ problematyk´ s∏u˝by kan-
dydackiej w policji. Jej podstawà prawnà
jest ustawa o powszechnym obowiàzku
obrony RP. W planach na 2006 rok KWP
planuje wcieliç do s∏u˝by 150 poborowych,
w dwóch terminach – czerwcu i paêdzierni-
ku. Sytuacja na rynku pracy powoduje, ˝e
ch´tnych do tej s∏u˝by jest wielu. Poboro-
wych widaç na ulicach miasta. Pomimo i˝
funkcjonariusze ci nie posiadajà wszyst-
kich uprawnieƒ zawodowych policjantów,
s∏u˝ba mo˝e si´ pochwaliç du˝à skutecz-
noÊcià. Pe∏ne koszty utrzymania 150 pobo-
rowych oscylujà wokó∏ 3 milionów z∏otych
(uposa˝enie, mundur, transport). Miasto
¸ódê uczestniczy w tym projekcie finansu-

Komisje obradowa∏y

Wyjazdowa Komisja Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego
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jàc go kwotà 700 tys. z∏otych. S∏u˝ba taka
funkcjonowaç mo˝e tylko przy oddzia∏ach
prewencji, gdy˝ tam poborowi sà zameldo-
wani (w naszym regionie tylko w ¸odzi).
Komendy powiatowe z województwa mo-
g∏yby jednak zapewniç poborowym trans-
port. 

Zdaniem Andrzeja WiÊniewskiego, do-
wódcy garnizonu policji – przy ewentual-
nych katastrofach (takich jak tegoroczna
budowlana na placu Zwyci´stwa w ¸odzi)
funkcjonariusze ci okazujà si´ niezastàpie-
ni. Dyscyplina wewn´trzna m∏odych ludzi
ma te˝ zwiàzek z jakoÊcià wykonywanych
przez nich zadaƒ. 

Radny Jaros∏aw Berger odniós∏ si´ do za-
powiedzi Ludwika Dorna szefa Minister-
stwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
– S∏yszymy ju˝ od dziesiàtego ministra, ˝e
wyprowadzi ludzi na ulic .́ Z dotychczaso-
wych deklaracji niewiele jednak wynika∏o.
W nadchodzàcej debacie bud˝etowej po-
winniÊmy zwróciç si´ o przeznaczenie choç-
by 1% Êrodków z bud˝etu na dofinansowa-
nie s∏u˝by kandydackiej. Nale˝a∏oby tymi
etatami zasiliç powiaty naszego regionu. 

Na zakoƒczenie przedstawiciele samo-
rzàdu województwa oraz pani Anna Mro-
czek – dyrektor Regionalnego Centrum Po-
lityki Spo∏ecznej wr´czyli w u˝yczenie
sprz´t komputerowy dla potrzeb Komend
Powiatowych Policji w Kutnie, ¸owiczu,
Tomaszowie Mazowieckim i Wieluniu. Za-
kup aparatury sfinansowany zosta∏ z bu-
d˝etu samorzàdu województwa, co wià˝e
si´ z realizacjà Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych (program zak∏ada podwy˝-

szenie stanu bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
województwa, a w szczególnoÊci przeciw-
dzia∏anie: przest´pczoÊci wÊród nieletnich,
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i nar-
komanii). Komputery te s∏u˝yç majà policji
do koordynacji dzia∏aƒ zwiàzanych z prze-
ciwdzia∏aniem wszelkim patologiom spo-
∏ecznym na terenie województwa.

W obronie zamku
Na zaproszenie Starosty Kutnowskiego

odpowiedzieli radni z Komisji Kultury,
Nauki i Sportu. Powiat ten stara si´ o po-
zyskanie partnerów do wspó∏finansowania
muzeum na zamku w Oporowie. Niezwy-
kle ciekawe wyjazdowe posiedzenie odby∏o
si´ w przesiàkni´tych historià murach
przepi´knych staropolskich komnat.
W pierwszej jego cz´Êci radni uczestniczyli
w interesujàcej wycieczce po mieszczàcym
ekspozycje dworskich wn´trz muzeum i za-
poznali si´ z przesz∏oÊcià tego miejsca.
Zbiory placówki, zgromadzone g∏ównie
w drodze zakupów, zawierajà dzie∏a sztuki
z ró˝nych epok od XVI do XIX w. (obra-
zy, rzeêby, wyroby rzemios∏a artystyczne-
go). Dyrektor muzeum – pani Gra˝yna
Rzymkowska, przedstawi∏a radnym infor-
macj´ zwiàzanà z bie˝àcym funkcjonowa-
niem placówki oraz perspektywà jego dal-
szej dzia∏alnoÊci. Komisja, widzàc mo˝li-
woÊç wspó∏finansowania instytucji przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, w∏adze województwa oraz powiatu,
zwróci si´ do Zarzàdu Województwa
o przedstawienie propozycji dalszego
funkcjonowania i finansowania muzeum,
w tym ewentualnego przej´cia placówki
przez regionalny samorzàd.

Dzia∏ „Z prac sejmiku“ 
redaguje Zbigniew Wojtkowiak

Wyjazdowa Komisja Kultury, Nauki i Sportu

Komisja Bud˝etu i Finansów
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Na poczàtku grudnia w Urz´dzie Mar-
sza∏kowskim w ¸odzi odby∏o si´ uroczyste
podsumowanie konkursu na „Najlepszego
Dzielnicowego Województwa ¸ódzkiego”.
Konkurs, którego celem jest upowszech-
nianie i promowanie pracy policyjnych
s∏u˝b prewencji i ruchu drogowego na tere-
nie województwa ∏ódzkiego zorganizowano
ju˝ po raz szósty. Nagrody i wyró˝nienia
zwyci´zcom wr´czy∏ wicemarsza∏ek woje-
wództwa Krzysztof Makowski. 

– Dzisiejsza uroczystoÊç jest okazjà do
tego, ˝eby podzi´kowaç za waszà s∏u˝b´ na
rzecz mieszkaƒców naszego regionu. Te
wyró˝nienia sà dowodem na to, ˝e warto
dobrze pracowaç, ˝e wasza praca jest
przez nas zauwa˝ana i doceniana. W imie-
niu Samorzàdu Województwa ¸ódzkiego
sk∏adam podzi´kowania za wasze zaanga-
˝owanie w prac´ i profesjonalizm, które
procentujà i przyczyniajà si´ do tego, ˝e
z roku na rok poprawia si´ wizerunek
∏ódzkiej policji oraz sprawiajà, ˝e jest ona
coraz lepiej postrzegana przez mieszkaƒ-
ców naszego regionu – mówi∏ wicemarsza-
∏ek. Konkurs przebiega∏ w dwóch etapach.
W pierwszym, na szczeblu powiatowym,
wzi´∏o udzia∏ ponad 500 dzielnicowych.
Najlepsi z nich zostali zakwalifikowani do

etapu wojewódzkiego. SpoÊród nich wybra-
no zwyci´zców. Ten konkurs jest formà do-
skonalenia zawodowego, które s∏u˝y popra-
wianiu wizerunku policji w spo∏eczeƒstwie.
Chcia∏bym, aby nagrody, które dziÊ otrzy-
maliÊcie, motywowa∏y was i waszych kole-
gów do jeszcze lepszej pracy, a co za tym
idzie, aby z roku na rok poprawia∏a si´ ja-
koÊç i skutecznoÊç s∏u˝by – mówi∏ komen-
dant wojewódzki policji w ¸odzi Jacek Gó-
recki. Jednym z podstawowych kryteriów
dopuszczenia policjanta do udzia∏u w kon-
kursie jest przepracowany przynajmniej
rok na stanowisku dzielnicowego. Elimina-
cje sk∏ada∏y si´ z dwóch cz´Êci – teoretycz-
nej i praktycznej. Cz´Êç teoretyczna – to
test wiedzy policyjnej, czyli znajomoÊç
przepisów prawa, wewn´trznych przepisów
policyjnych oraz psychologii. Podczas cz´-
Êci praktycznej przeprowadzano symulacj´
przyj´cia interesanta, gdzie trzeba by∏o wy-
kazaç si´ umiej´tnoÊcià stosowania prawa,
taktykà i technikà interwencji oraz zdolno-
Êciami do komunikacji interpersonalnej. 

W tegorocznej edycji konkursu, po raz
pierwszy wybrano tak˝e najlepszych poli-
cjantów w kategoriach „Patrol Roku” oraz
„Policjant Ruchu Drogowego”. 

(siem)

Honory dla dzielnicowych
aktualnoÊci

„VI Konkurs na najlepszego 
dzielnicowego województwa ∏ódzkiego” 
w 2005 roku.

1. asp. Robert Ludwikowski, KMP ¸ódê
2. m∏. asp. Waldemar Leszczyƒski, KPP 

Wieruszów
3. m∏. asp. Jacek Adamczyk, KPP Tomaszów Maz.
4. sier˝. sztab. Sebastian Kubiak, KPP Zduƒska 

Wola
5. m∏. asp. Mariusz Werbelski, KPP Pabianice
6. st. post. Sebastian Wojciechowski, KPP Sieradz
7. sier˝. Mariusz Brzàka∏a, KPP ¸´czyca
8. st. asp. Wojciech St´pieƒ, KPP w Be∏chatowie
9. m∏. asp. Krzysztof Ga∏ecki, KPP Rawa 

Mazowiecka
10. m∏. asp. Mariusz Misztela, KMP Piotrków 

Trybunalski

Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” w 2005 roku 

1. st. post. Przemys∏aw Wolniak, KPP ¸ask
2. st. post. Dariusz Mackiewicz, KPP ¸ask
Turniej „Policjant Ruchu Drogowego” w 2005 roku 

1. sier˝. sztab. Roman Majtczak, KMP ¸ódê
2. sier˝. sztab. Piotr Jab∏oƒski, KMP ¸ódê
3. sier˝. sztab. S∏awomir Sobieszek, KPP ¸owicz

W Êrodku: Jacek Górecki - komendant wojewódzki policji w ¸odzi, 
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski, radna sejmiku Anna Adamska.
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Kiedy dwa lata temu rozpoczà∏em prac´
nad kampanià promocyjnà z okazji 85-lecia
województwa, zaskoczony odkry∏em, jak
niewielu mieszkaƒców, urz´dników, polity-
ków, dziennikarzy, studentów zna dat´ jego
powstania. Kiedy jeêdzi∏em po powiatach
z wystawami o województwie, wielokrotnie
spotyka∏em si´ ze zdziwieniem widzów od-
krywajàcych nasze województwo niemal na
nowo. Tak si´ bowiem sk∏ada, ˝e wielu
mieszkaƒców Êwietnie zna okolice zamiesz-
kania, jednak to, co mamy na drugim koƒ-
cu regionu, jest dla nich tak samo odleg∏e,
jakby by∏o na drugiej pó∏kuli. Wiedza o na-
szym regionie nie jest wiedzà powszechnà,
co wymaga∏o podj´cia przez Urzàd Mar-
sza∏kowski dzia∏aƒ promocyjnych.

Kampania z okazji jubileuszu 85-lecia
cz´Êciowo spe∏ni∏a swojà rol ,́ promujàc wie-
dz´ o historii regionu. Równolegle z jej reali-
zacjà, podj´liÊmy starania o wykorzystanie
Êrodków z bud˝etu paƒstwa na promocj´
dziedzictwa kulturowego. W ten sposób po-
wsta∏y – p∏yta, album i wystawa z fotogra-
fiami Andrzeja Wacha. Wystawa by∏a poka-
zywana tak˝e za granicà – w Stuttgarcie,
a obecnie tak˝e w naszym biurze w Brukse-
li. W∏aÊnie podczas realizacji tego projektu,
narodzi∏a si´ koncepcja realizowania przez
Departament Promocji i Wspó∏pracy Za-
granicznej wieloletniego programu promo-
cji dziedzictwa kulturowego, z pierwszà
kampanià pod nazwà „Rok Promocji Dzie-
dzictwa Narodowego”.

Ju˝ w styczniu na ul. Piotrkowskiej poja-
wi∏y si´ plansze wystawy fotograficznej
„Pejza˝ Kulturowy Województwa ¸ódzkie-
go”. Nast´pnie skoncentrowaliÊmy si´ na
przedstawieniu naszego dziedzictwa w pro-
gramie Jarmarku Wojewódzkiego. Realizo-
wany wspólnie z ¸ódzkim Domem Kultury
„Festiwal Tradycje” da∏ nam okazj´ do pre-
zentacji aktywnoÊci artystycznej mi∏oÊni-
ków lokalnych tradycji etnograficznych,
muzyki, taƒca i stroju, które coraz cz´Êciej
mo˝emy obserwowaç ju˝ tylko na takich
przeglàdach. Wysokie nagrody, ufundowa-
ne przez marsza∏ka województwa Stanis∏a-
wa Witaszczyka, by∏y nie tylko Êwiadec-
twem g∏´bokiego szacunku w∏adz regionu
dla wysi∏ków entuzjastów naszej rodzimej
kultury, lecz tak˝e majà byç zach´tà do po-
dejmowania wysi∏ków na rzecz ochrony na-

rok dziedzictwa narodowego

Upowszechniajmy 
w∏asnà kultur´!
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szego dziedzictwa. W programie jarmarku
znalaz∏y si´ nie tylko prezentacje zespo∏ów;
pokazaliÊmy tak˝e twórców ludowych na
˝ywo i na planszach kolejnej wystawy plene-
rowej na ul. Piotrkowskiej.

Innà okazjà do prezentacji naszego dzie-
dzictwa by∏ program Europejskiego Forum
M∏odych Rolników. Nasi zagraniczni goÊcie
i uczestnicy forum sp´dzili dwa dni na spo-
tkaniach z mieszkaƒcami regionu.

ZrealizowaliÊmy kilka projektów w ra-
mach wspó∏pracy z oÊrodkami kultury
w ca∏ym województwie. Z pewnoÊcià naj-
wa˝niejszym z nich by∏y obchody Dni Rey-
monta organizowane w Lipcach Reymon-
towskich i w Kobielach Wielkich. Wspó∏or-
ganizowaliÊmy Warsztaty Rzeêbiarskie
Twórców Ludowych w Krz´towie. Po raz
pierwszy podj´liÊmy wspó∏prac´ z ¸ódzkim
Towarzystwem Fotograficznym, z którym
zrealizowaliÊmy plenery i wystaw ,́ poÊwi´-
cone dziedzictwu kulturowemu mniejszoÊci
narodowych, a w∏aÊciwie temu, co po nim
pozosta∏o... Wspó∏organizowaliÊmy Prze-
glàd Kapel Ludowych w Bedlnie i kilka pro-
jektów wydawniczych, dotyczàcych historii
i dorobku kulturalnego regionu.

Rok Dziedzictwa Narodowego powoli
przemienia si´ w Rok Promocji Dziedzictwa
Przyrodniczego, co nie oznacza, ˝e promo-
cja dziedzictwa kulturowego staje si´ prze-
sz∏oÊcià. Wr´cz przeciwnie, w przygotowa-
niu sà publikacje albumowe. Wielokulturo-
wa historia województwa znajdzie swój opis
w albumie i wystawie poÊwi´conej dziedzic-
twu mniejszoÊci narodowych. Nasza w∏a-
sna, rdzenna kultura b´dzie opisana w pu-
blikacjach i wystawach o tkaninie, stroju
i obrz´dowoÊci naszych regionów etnogra-
ficznych. Specjalnà uwag´ poÊwi´cimy wn´-
trzom obiektów zabytkowych, które tak do-
brze znamy z fasad. 

Nieoczekiwanie, opisana tu kampania
promocji dziedzictwa kulturowego, zyska∏a
jeszcze jeden, wa˝ny aspekt, wynikajàcy 
z globalizacji. Nie jest tajemnicà, ˝e Êwiato-
wy przemys∏ rozrywkowy i kultury maso-
wej, dysponujàcy bajecznymi funduszami
na kampanie reklamowe i promocyjne, dys-
ponujàcy tak˝e stacjami telewizyjnymi, cza-
sopismami i gazetami, zdobywa rynki zbytu
kosztem regionalnych i lokalnych tradycji.
Ich zanik i eliminacja z rynku dóbr regio-
nalnie i lokalnie dost´pnych, poszerza ry-

nek zbytu dla miliardów egzemplarzy tych
samych strojów, zabawek, muzyki, gier, fil-
mów sprzedawanych ludziom ró˝nych ras,
kultur i religii jednoczeÊnie. Jedynie silnie
kulturowo spo∏eczeƒstwa arabskie, hindu-
skie czy chiƒskie opierajà si´ tej kulturowej
inwazji. Tak˝e Europa stara si´ prze˝yç t´
konfrontacj´ w miar´ bez strat, o czym
Êwiadczà rozpaczliwe wysi∏ki niektórych
rzàdów, dofinansowujàcych rozwój rodzi-
mej kultury. Przemys∏ kultury masowej wal-
czy o ka˝dy najmniejszy rynek, tak˝e w na-
szym kraju. Pytanie, czy mamy obchodziç
Zaduszki czy Halloween, dotyczy nie tylko
kwestii preferencji kulturowej, lecz tak˝e te-
go, czy u nas sprzeda si´ kolejne setki kon-
tenerów z amerykaƒskimi i chiƒskimi ga-
d˝etami produkowanymi z okazji Hallowe-
en. Tak naprawd ,́ jest to problem pozyska-
nia kolejnego rynku zbytu, a kwestia naszej
kulturowej to˝samoÊci jest jedynie barierà,
którà mo˝na pokonaç zmasowanà kampa-
nià promocyjnà w gazetach, magazynach
dla m∏odzie˝y czy w programach telewizyj-
nych.

Chroniàc naszà to˝samoÊç kulturowà,
promujàc naszà w∏asnà kultur ,́ nie tylko
zapobiegamy wyja∏owieniu naszego w∏asne-
go regionu ze wszystkiego, co stanowi o je-
go odr´bnoÊci i to˝samoÊci, lecz tak˝e po-
dejmujemy, czy tego chcemy czy nie, kon-
frontacj´ z przemys∏em kultury masowej.
To prawda, ˝e dysponujemy Êrodkami, któ-
re sà u∏amkiem bud˝etów promocyjnych
Êwiatowych korporacji, lecz mamy coÊ, cze-
go one nie majà – mi∏oÊç do swojego regio-
nu, pasj´ w kultywowaniu jego historii, po-
twierdzonà ˝mudnà, codziennà pracà wielu
mieszkaƒców województwa; patriotyzm
a nie „nacjonalizm”, poczucie to˝samoÊci
a nie „ksenofobi´”, radoÊç i satysfakcj´ za-
chowania rodzimych tradycji.

Jednak trwa∏e skutki tej polityki ujrzymy
dopiero po kilku latach konsekwentnej
dzia∏alnoÊci promocyjnej, kiedy zaobserwu-
jemy powstawanie, a nie zanikanie kolej-
nych zespo∏ów folklorystycznych, lokalnych
muzeów, izb pami´ci, imprez, festiwali, pu-
blikacji. Skala tej pracy, jaka zosta∏a do wy-
konania, jest ogromna, lecz dokonania spój-
nego programu promocji dziedzictwa kultu-
rowego regionu Êwiadczà o nieprzemijajàcej
potrzebie powracania do êróde∏ naszej re-
gionalnej to˝samoÊci. Niech barwne koro-
wody Êpiewaków i tancerzy podczas jarmar-
ku jak najcz´Êciej goszczà w naszym ˝yciu,
nie tylko od Êwi´ta.

Marek Makowski 
Departament Promocji i Wspó∏pracy Zagranicznej

dziedzictwa kulturowegorok

Strój sieradzki, Monice 1955 r.
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Dokumenty Êwiadczàce o istnieniu ˝ycia mu-
zycznego na terenie dzisiejszego województwa
∏ódzkiego si´gajà XIV stulecia. Brak dok∏ad-
nych wiadomoÊci o dawnych muzykach nie wy-
nika najprawdopodobniej z faktu ich znikomej
dzia∏alnoÊci, lecz raczej z ma∏ego zainteresowa-
nia ich dokonaniami ówczesnych kronikarzy.
Wa˝nà wi´c musia∏a byç postaç Jana z ¸odzi,
skoro napisa∏ o nim w swoich kronikach Jan
D∏ugosz, a dzi´ki „Wspominkom w∏adys∏awow-
skim” i kalendarzu krakowskim wiadomo, ˝e
by∏ synem dziedzica ̧ odzi S´dziwoja herbu Do-
liwa, od 1319 roku kantorem katedry poznaƒ-
skiej, a od 1324 r. – biskupem. Zmar∏ w 1347 r. 

Ten wirtuoz gry na lutni by∏ pierwszym zna-
nym z imienia i nazwiska polskim kompozyto-
rem dzie∏ religijnych. WÊród zachowanych do
czasów wspó∏czesnych jego dzie∏ znajdujà si´
m.in.: pieÊni o Êw. Piotrze, o Êw. Pawle, a tak˝e
pieÊƒ napisana na czeÊç Êw. Wojciecha, której
czytane pionowo, poczàtkowe g∏oski wierszy,
tworzà tekst „Johannes praesul posnaniensis”.  

Czasy panowania dynastii Jagiellonów 
(XV-XVI w.) by∏y dla muzyków okresem nie-
zwyk∏ego rozwoju ich dzia∏alnoÊci. W tym cza-
sie, np. na dworze ksi´cia Radziwi∏∏a Czarnego
przebywa∏ pochodzàcy z Sieradza muzyk-poeta
Cyprian, znany jako „muzyk wojewody wileƒ-
skiego”, który najprawdopodobniej by∏ tym sa-
mym pisarzem i kompozytorem Cyprianem Ba-
zylikiem (Ciprianus Basilicus), urodzonym

w Sieradzu w 1535 roku, którego czterog∏osowe
pieÊni religijne pisane m.in. do tekstów Miko∏a-
ja Reja wydano ok. 1556 r. 

Zachowa∏y si´ równie˝ wiadomoÊci Êwiadczà-
ce o dzia∏ajàcych w Radomsku trzech znanych
tylko z imienia muzykach: Szymonie, Stanis∏a-
wie oraz Wicie, z których ostatni oko∏o roku
1474 by∏ organistà koÊcio∏a w ¸owiczu. Ponad
sto lat póêniej, ok. roku 1583, organistà w ¸o-
wiczu by∏ te˝ Maciej z WiÊny, a dzia∏ajàcy w II
po∏. XVI wieku Stanis∏aw Zajàc oraz Maciej
z Pabianic, pochodzili z... Pabianic.

Niezwykle znaczàcà dla polskiej kultury mu-
zycznej jest postaç urodzonego w Szadku kom-
pozytora zwanego Tomaszem z Szadka. Ten
teolog, baka∏arz sztuk wyzwolonych, Êpiewak
kapeli królewskiej i muzyk kapeli rorantystów
na Wawelu by∏ kompozytorem muzyki koÊciel-
nej. Jedna z trzech jego zachowanych w ca∏oÊci
mszy, z 1578 roku, oparta jest na XV-wiecznej
pieÊni bo˝onarodzeniowej. Uwa˝anym nato-
miast za najwybitniejszego kompozytora pol-
skiego prze∏omu XVI i XVII wieku by∏ – ÊciÊle
zwiàzany z ziemià ∏owickà – Miko∏aj Zieleƒski
(ok. 1550-1615). Pe∏ni∏ on przez szereg lat obo-
wiàzki organisty i dyrygenta kapeli prymasow-
skiej w ¸owiczu, a swoje ogromne, dwucz´Êcio-
we dzie∏o „Offertoria...” oraz  „Communio-
nes...” na ca∏y rok koÊcielny, wyda∏ drukiem
w Wenecji w 1611 r. Wiele jego kompozycji jest
do dziÊ wydawanych.

W XVII w. muzyczny mecenat królewskich
i magnackich dworów zaczà∏ podupadaç. Muzy-
ka przenios∏a si´ do Êwiàtyƒ, a przy katedrach
i kolegiatach ustanawiano fundacje „na kapele
Êpiewacze”. W czasach tych kolegiata w ¸owiczu
odegra∏a bardzo istotnà rol .́ Nie tylko powsta∏y
tu a˝ cztery fundacje, ale te˝, nakazem kapitu∏y
∏owickiej, repertuar – gdzie indziej g∏ównie w∏o-
ski – tu prezentowany w przewa˝ajàcej cz´Êci by∏
autorstwa kompozytorów polskich. W tym okre-
sie, w ¸owiczu tworzyli kompozytorzy: Jan Ra-
domski, kanonik kolegiaty i kompozytor oraz
wikariusz – Jakób Jerzy Nowakowski, a tak˝e or-
ganmistrz Józef Janiczek oraz organmistrz i or-
ganista – Koperski. Wiek XVII jest okresem, na
który wskazujà te˝ pierwsze zachowane êród∏a
Êwiadczàce o istnieniu ˝ycia muzycznego w daw-
nej ¸odzi. Mówià one o istnieniu w mieÊcie w ro-
ku 1633 organów, a tak˝e o dzia∏alnoÊci w naj-
starszym ∏ódzkim katolickim koÊciele organi-
stów: w roku 1693 – ¸ukasza Organisty, w 1729
i 1733 roku – Bart∏omieja Pe∏zowskiego,
a w 1754 roku – Franciszka Pelzowicza.

WiadomoÊci  dotyczàce ̋ ycia muzycznego re-
gionu ∏ódzkiego w XVII i XVIII wieku odna-
leêç mo˝na te˝ w ówczesnych r´kopisach. Dzi´-
ki nim wiadomo, ˝e np.  organistà klasztoru
w ¸owiczu by∏ Euzebiusz z Wolborza (Volbo-
rius), magister teologii (zm. w 1648 r.), w Piotr-
kowie dzia∏a∏ nieznany z nazwiska pijar i kom-
pozytor, który zmar∏ w 1729 roku, organistà
klasztoru Bernardynów w tym mieÊcie by∏
w koƒcu XVII wieku zakonnik Melchior Win-
kler , w klasztorze Cystersów w Sulejowie 
organistà i dyrygentem chóru by∏ zakonnik
Antoni Szynszecki (zm. ok. 1800 r.), a zakonni-
cy: Franciszek Nieprzecki, Jan Banaszewski,
Antoni Mineƒski i Serafin Kommer byli organi-
stami w klasztorze oo. Franciszkanów 
w ¸agiewnikach pod ¸odzià.

Dawni mistrzowie, których dzie∏a przecho-
wywane sà z nies∏ychanà pieczo∏owitoÊcià, two-
rzyli wartoÊci, których nie da si´ dziÊ przeceniç,
i które w niepodwa˝alny sposób Êwiadczà o nie-
zwyk∏ym bogactwie muzycznym naszego regio-
nu. Si´gajà po nie wykonawcy, si´gajà i kompo-
zytorzy. Jednym z nich jest Zdzis∏aw Szostak,
przez blisko 20 lat dyrygent oraz zast´pca dyrek-
tora artystycznego Paƒstwowej Filharmonii
¸ódzkiej, d∏ugoletni wyk∏adowca Akademii
Muzycznej w ¸odzi, kompozytor dzie∏ oratoryj-
nych, a tak˝e muzyki filmowej m.in. do kilku-
dziesi´ciu filmów fabularnych, dokumental-
nych, oÊwiatowych. Jego „historyczna” muzyka
jest – jak sam mówi – stylizacjà w duchu muzy-
ki dawnej. Tak powsta∏y m.in.: muzyka do seria-
lu filmowego „Królowa Bona” w re˝. Janusza
Majewskiego, do filmu „Kanclerz” w re˝. Ry-
szarda Bera. Jej wp∏ywy odnaleêç te˝ mo˝na
w Mszy ¸aciƒskiej Missa Latina, wykonanej po
raz pierwszy z okazji 55-lecia pracy twórczej
kompozytora w marcu 2005 roku w Filharmo-
nii ¸ódzkiej im. A. Rubinsteina. 

Marek Chudobiƒski
Foto: ¸owicz – katedra pw. Wniebowzi´cia NMP

Muzyczne dziedzictwo
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W czasach caratu poczytny rosyjski autor
literatury detektywistycznej A. Zarin opu-
blikowa∏ powieÊç pt. „Poszukiwania zabój-
cy”, której dynamiczna akcja toczy si´
w 1912 roku równie˝ w ¸odzi. Nie przypad-
kowo stolica naszego województwa sta∏a si´
scenerià sensacyjnych wydarzeƒ krymina∏u.
Na poczàtku XX wieku s∏yn´∏a ona w Euro-
pie jako wielkie centrum przemys∏u bawe∏-
nianego i baÊniowych fortun, i z tego, ˝e za-
mieszkiwa∏o jà kilka tysi´cy Rosjan. 

Migracja ludnoÊci rosyjskiej na wielona-
rodowà ziemi´ ∏ódzkà rozpocz´∏a si´ w koƒ-
cu I po∏owy XIX stulecia. Przybra∏a ona na
sile po upadku powstania styczniowego.
Przybysze osiedlali si´ te˝ m.in. w Piotrko-
wie, Pabianicach, Zgierzu, Brzezinach, ¸a-
sku, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach,
¸´czycy, Tomaszowie, ¸owiczu, Wieluniu,
Sieradzu. Chocia˝ wielu z nich pragn´∏o
szybkiego wzbogacenia si ,́ jedynym znaczà-
cym fabrykantem rosyjskim w ¸odzi zosta∏
W∏odzimierz Stolarow. Kupi∏ on w 1893 ro-
ku przy ul. Rzgowskiej prz´dzalni´ i tkalni´
wyrobów bawe∏nianych. Pozosta∏ym powo-
dzi∏o si´ gorzej. W miastach carska admini-
stracja wznosi∏a dla przesiedleƒców cerkwie
i próbowa∏a rusyfikowaç sfer´ publicznà za-
boru. Polityka pozbawiania Polaków to˝sa-
moÊci narodowej ponios∏a kl´sk .́ DziÊ nie-
ruchomoÊci cerkiewne powsta∏e w tamtych
latach rozlokowane sà tylko w dwóch oÊrod-
kach regionu. W ¸odzi nale˝à do nich: kate-
dra Êw. Aleksandra Newskiego przy skrzy-
˝owaniu ulic Narutowicza i Kiliƒskiego, cer-
kiew Êw. Olgi i trzy budynki mieszkalne przy
ul. Piramowicza; cerkiew ZaÊni´cia NMP
i cmentarz na Do∏ach oraz kaplica Zmar-
twychwstania Paƒskiego i cmentarz Êw.
Aleksandra przy ul. Ogrodowej. Z kolei
w Piotrkowie stanowià je – cerkiew Wszyst-
kich Âwi´tych i dom parafialny przy ul. S∏o-
wackiego, a tak˝e nekropolia na ul. Cmen-
tarnej. Inne Êwiàtynie prawos∏awne zosta∏y
zlikwidowane. Gdzieniegdzie pozosta∏y tyl-
ko niewielkie skupiska mogi∏. 

Kiedy w paêdzierniku 1917 roku rozp´ta∏
si´ w Rosji krwawy terror, równie˝ do odro-
dzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej przy-
bywali biali uchodêcy. Wbrew panujàcej opi-
nii, w wi´kszoÊci nie byli oni monarchistami.
Wyznawali zbli˝one do demokratycznych
poglàdy. W regionie ∏ódzkim do∏àczyli do
swych nielicznych rodaków, którzy pozosta-
li tu od czasu I wojny Êwiatowej. Razem sta-
nowili ponad tysiàcosobowà spo∏ecznoÊç.
W okresie dwudziestolecia mi´dzywojenne-
go znanymi postaciami wywodzàcymi si´

z tego Êrodowiska byli – rzeêbiarka Kata-
rzyna Kobro-Strzemiƒska, autorka m.in.
„Konstrukcji wiszàcych” z lat 1920-1925
oraz poeta Grzegorz Timofiejew. Tu˝ po
zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej wyda∏ on
zbiór wierszy pt. „Wysoki p∏omieƒ”. Tak-
˝e dzia∏aczka kulturalna Rosyjskiego
Towarzystwa DobroczynnoÊci Irena
Paw∏owa pisywa∏a krótkie arty-
ku∏y do redagowanego we Lwo-
wie w latach 1936-1939
miesi´cznika kobiet ro-
syjskich „Oczag”. Wiel-
kim wydarzeniem arty-
stycznym w ¸odzi sta∏
si´ w drugiej po∏owie lat
30. recital s∏ynnego
Êpiewaka operowego
Fiodora Szalapina. Po-
mimo drogich biletów,
uchodêcy przybyli
t∏umnie, ˝eby móc po-
dziwiaç wielkiego kraja-
na.

Lata II wojny min´∏y dla
emigrantów bez wi´kszych
komplikacji, bowiem zostali uznani
przez Niemców za bezpaƒstwowców
i zdeklarowanych antykomunistów. Jak
i przed wojnà, cz∏onkowie bia∏ych organiza-
cji dà˝yli do samodzielnego obalenia w∏adzy
radzieckiej. Kolaboracja z nazistami by∏a im
obca. Dramat nastàpi∏ dopiero, gdy na prze-
∏omie lat 1944-45 sta∏o si´ jasne, i˝ Armia
Czerwona wkroczy do województwa ∏ódz-
kiego. Znaczna cz´Êç Rosjan zdecydowa∏a si´
wówczas na ewakuacj´ z niemieckà ludno-
Êcià cywilnà. Ciekawostkà mo˝e byç fakt, i˝
w tym czasie przebywa∏ w ¸odzi Borys Ko-
wierda, który b´dàc 19-letnim m∏odzieƒcem
zastrzeli∏ w Warszawie w czerwcu 1927 roku
ambasadora sowieckiego Piotra Wojkowa,
zamieszanego w 1918 roku w zamordowanie
ostatniego cara Rosji Miko∏aja II i jego ro-
dziny. Za swój desperacki czyn „samotny
mÊciciel” odpokutowa∏ wiele lat w polskim
wi´zieniu. Mia∏ jednak du˝o szcz´Êcia. Uda-
∏o mu si´ przedostaç na Zachód i nie wpaÊç
w r´ce NKWD. 

Po wojnie za∏o˝ono w ¸odzi Rosyjskie
Stowarzyszenie Kulturalne, które oprócz
spotkaƒ muzyczno-artystycznych, prowa-
dzi∏o tak˝e dzia∏alnoÊç ogólnospo∏ecznà.
I tak np. podczas dzieci´cej zabawy choinko-
wej w styczniu 1971 roku Ko∏o Ligi Kobiet
zebra∏o na odbudow´ Zamku Królewskiego
w Warszawie kilkaset z∏otych. Do stowarzy-
szenia nale˝eli dawni emigranci, z których 

cz´Êç odsiedzia∏a pokaêne
wyroki w ∏agrach ZSRR, jak i obywatele ra-
dzieccy, którzy osiedli na ziemi ∏ódzkiej. Po-
mi´dzy obiema grupami Rosjan dochodzi∏o
do zatargów. Z tego m.in. powodu w 1974
roku „rosyjski klub” zamkni´to. W latach
60. ukazywa∏ si´ te˝ w tygodnik „Russkij
Go∏os”. Redagowa∏ go dziennikarz i poeta
Pantelejmon Jurjew. W czasach PRL naj-
bardziej cenionymi przedstawicielami tej
spo∏ecznoÊci byli wybitni muzycy Grzegorz
Or∏ow i Olga Olgina Mackiewiczowa – na-
uczyciele wielu znakomitych polskich woka-
listów. Wyk∏adali oni Êpiew w Paƒstwowej
Wy˝szej Szkole Muzycznej. PopularnoÊcià
cieszy∏ si´ równie˝ pisarz Leon Gomolicki,
który w 1959 r. opublikowa∏ legendy o ¸odzi
w tomie pt. „Wieczory nad ¸ódkà”.

W 2006 r. V Edycja Festiwalu Dialogu
Czterech Kultur w ¸odzi zostanie poÊwi´co-
na kulturze rosyjskiej. Warto wczeÊniej
przedstawiç czytelnikom dzieje ∏ódzkich Ro-
sjan – butnych zaborców i inteligenckich
uchodêców, którzy prawie pó∏tora wieku za-
mieszkiwali nasz region i stali si´  nieod∏àcz-
nà cz´Êcià naszej wspólnej to˝samoÊci.

Igor W. Górski

Zaborcy i uchodêcy

Fabryka przy ul. Rzgowskiej w ¸odzi.
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Gdy w pierwszej çwierci XIX w. na obszar
dzisiejszego województwa ∏ódzkiego zacz´li
nap∏ywaç niemieccy rzemieÊlnicy, wygnani
ze swojej ojczyzny przez kryzys gospodar-
czy, nie wywo∏ali szczególnego zdziwienia.
Od kilkudziesi´ciu ju˝ bowiem lat ich ziom-
kowie uprawiali ziemi´ i osuszali mokrad∏a
w licznych tutaj dobrach szlacheckich. Osa-
dy niemieckich ch∏opów kolonistów istnia∏y
mi´dzy Uniejowem, ¸´czycà i Dàbiem,
w okolicach Pabianic (Chech∏o), ¸odzi (Ole-
chów, Augustów), Koluszek (Ga∏kówek).
Do czasów powstania listopadowego (1830
r.) ich liczba znacznie jeszcze wzros∏a. Wiele
z tych wsi do dziÊ zachowa∏o nadanà im
wówczas form´ ulicówki (Paprotnia, Mar-
kówka, Tkaczewska Góra, Bukowiec, ¸a-
znowska Wola). Oryginalnym kszta∏tem wy-
ró˝nia∏a si´ za∏o˝ona w 1801 r. na planie
gwiazdy pod∏ódzka Nowosolna. 

Najsilniejszym bodêcem do osiedlania si´
Niemców na terenie Polski Êrodkowej sta∏
si´ realizowany od 1820 r. przez w∏adze
Królestwa Polskiego plan uprzemys∏owie-
nia kraju. Do osad fabrycznych w Zgierzu,
¸odzi, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej
przybywaç zacz´li rzemieÊlnicy ró˝nych
specjalnoÊci w∏ókienniczych. Wielu z nich
kierowa∏o si´ tak˝e do dóbr prywatnych,
których w∏aÊciciele tworzyli osady przemy-
s∏owe, z czasem przekszta∏cone w miasta
(Ozorków, Aleksandrów, Konstantynów,
Zduƒska Wola, Tomaszów Mazowiecki).
Liczne grupy tkaczy-sukienników osiedli∏y
si´ te˝ w miasteczkach, które z ró˝nych po-
wodów nie rozwin´∏y si´ w oÊrodki przemy-
s∏owe (Podd´bice, Uniejów, Be∏chatów,
Brzeziny, Stryków). W latach 1820 – 1830
na teren Polski Êrodkowej przyby∏o ogó∏em
ok. 50 tys. Niemieckich imigrantów, z któ-
rych 2/3 gospodarowa∏o na roli. Taka struk-
tura zawodowa utrzyma∏a si´ a˝ do II woj-
ny Êwiatowej. SpoÊród ok. 1 miliona Niem-
ców zamieszkujàcych w 1939 r. Polsk´ Êrod-
kowà, 70% stanowi∏a ludnoÊç wiejska.
Skoncentrowana na uprawie ziemi i hodow-
li byd∏a, odgrodzona od polskiego otocze-
nia odmiennym j´zykiem, wyznaniem i oby-
czajami, nie wp∏yn´∏a znaczàco na krajo-
braz kulturowy. O dawnej obecnoÊci nie-
mieckich rolników przypominajà dziÊ jedy-
nie gdzieniegdzie cz´Êciowo jeszcze zacho-
wane wiejskie cmentarze. Pod wzgl´dem
wyznaniowym przewa˝ajàcà cz´Êç niemiec-
kich przybyszów stanowili luteranie (ewan-
gelicy augsburscy). Ju˝ w latach 30. XIX w.
ukszta∏towa∏a si´ sieç parafialna, a skromne
koÊcio∏y luteraƒskie – z najbardziej orygi-
nalnym z nich, zbudowanà w kszta∏cie ro-

tundy Êwiàtynià w Pabianicach – sta∏y si´
trwa∏ym elementem krajobrazu. 

Protekcyjna wzgl´dem przemys∏u polity-
ka rzàdu Królestwa Polskiego, opieka
i wsparcie ze strony w∏aÊcicieli miast pry-
watnych, a póêniej faworyzowanie przez
w∏adze rosyjskie niemieckich przedsi´bior-
ców, pozwoli∏y im w pe∏ni wykorzystaç w∏a-
sne zdolnoÊci, pracowitoÊç, odwag´ ponie-
sienia kapitalistycznego ryzyka, osiàgnàç
sukces. W po∏owie XIX w. na ziemiach póê-
niejszego województwa ∏ódzkiego ukszta∏-
towa∏ si´ jeden z najwi´kszych w Europie
okr´gów przemys∏u w∏ókienniczego.
Z pierwszego okresu uprzemys∏owienia za-
chowa∏y si´ domy tkaczy budowane w fun-
duszy rzàdowych (Zgierz, Pabianice, ¸ódê)
i prywatnych (Aleksandrów, Konstantynów,
Zduƒska Wola). O skali ówczesnych przed-
si´wzi´ç Êwiadczà najstarsze budynki prze-
mys∏owe: ∏ódzki bielnik Tytusa Kopischa
z 1826 r., nieco póêniejsza „Bia∏a Fabryka”
Ludwika Geyera, a nade wszystko za∏o˝one
w 1854 r. w ¸odzi zak∏ady Karola Scheible-
ra, stanowiàce jedno z najwi´kszych w Eu-
ropie przedsi´biorstw przerobu bawe∏ny,
a zarazem pot´˝ny zespó∏ urbanistyczno-ar-
chitektoniczny, obejmujàcy swymi granica-
mi 1/7 powierzchni miasta. Podobne roz-
wiàzanie, ∏àczenie fabryki z osiedlem robot-
niczym, stosowano te˝ w innych przedsi´-
biorstwach (Rudolfa Kindlera w Pabiani-
cach, Juliusza Kunitzera w ¸odzi), w skali
zale˝nej od mo˝liwoÊci finansowych w∏aÊci-
cieli. 

Odzwierciedleniem pozycji spo∏ecznej, sta-
tusu majàtkowego i gustu estetycznego
przedsi´biorców by∏y ich rezydencje. W ¸o-
dzi, Pabianicach, Ozorkowie, Zgierzu, Toma-
szowie Mazowieckim zachowa∏y si´ pa∏ace
i wille – cz´stokroç z towarzyszà-
cymi im ogrodami czy par-
kami. Swego rodzaju
normà Êrodowi-
skowà by∏o

posiadanie letnich rezydencji na obrze˝ach
miast. Z zachowanych do dziÊ warto wymie-
niç obiekty w K´blinach (w∏asnoÊç Bieder-
mannów), ̧ agiewnikach (Heinzlów), Nakiel-
nicy (Zachertów), Pabianicach (Kruschów). 

Niemcy, odgrywajàcy najpierw dominu-
jàcà, a po I wojnie Êwiatowej znaczàca rol´
w kr´gach bur˝uazji i mieszczaƒstwa, w du-
˝ym stopniu wp∏yn´li na kszta∏towanie kra-
jobrazu kulturowego miast ∏ódzkiego okr´-
gu przemys∏owego. Zwraca uwag´ ich zaan-
ga˝owanie i wk∏ad w rozwój infrastruktury,
poczàwszy od budowy linii kolei fabrycznej
¸ódê – Koluszki (1867), poprzez organizo-
wanie stra˝y ogniowych, po budow´ linii
tramwajowych miejskich i podmiejskich,
elektrowni, gazowni.

Do szczególnej zadumy sk∏aniajà cmen-
tarze ewangelickie. W starych nekropo-
liach, jak w soczewce skupia si´ „zastyg∏y
nurt ˝ycia”, zamkni´ta w formach nagrob-
ków pami´ç o osobach zas∏u˝onych, wiel-
kich poprzez swoje dokonania, ale tak˝e pa-
mi´ç o mniej znanych, bez których jednak
przesz∏oÊç by∏aby ubo˝sza. Interesujàce
i wartoÊciowe pod wzgl´dem artystycznym
obiekty sztuki sepulkralnej zachowa∏y si´
na cmentarzach ewangelickich w Pabiani-
cach, Zduƒskiej Woli, Ozorkowie, a zw∏asz-
cza na Starym Cmentarzu w ¸odzi. 

Lata drugiej wojny Êwiatowej i jej skutki
przesàdzi∏y o porzuceniu przez niemal
wszystkich Niemców ziemi, z którà wielu
z nich by∏o zwiàzanych ju˝ od pokoleƒ.
Przetrwa∏y jednak liczne Êlady ich wzboga-
cajàcej obecnoÊci. Sà one widoczne w na-
zewnictwie dzielnic miast, np. Szlezyng,
Grynbach, Pfaffendorf (w ¸odzi), Frajszy-
ca (w Zduƒskiej Woli), przede wszystkim
jednak w zabytkach kultury materialnej.

Krzysztof Woêniak

„Luterskiej byli wiary…”
rok dziedzictwa narodowego

KoÊció∏ ewangelicko-augsburski 
pw. ÊÊ. Piotra i Paw∏a w Pabianicach
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Od zarania naszej historii ˚ydzi przyby-
wali do Polski z Francji, Rusi i z Bizancjum.
Od X w. osiedlali si´ na sta∏e. Wybili pierw-
szà monet´ polskà, denar Mieszka I. Prze-
Êladowania w Europie spowodowa∏y maso-
wy nap∏yw ˚ydów do Polski. PrzychylnoÊç
kolejnych w∏adców i demokratyczne – jak
na ówczesne standardy europejskie – pra-
wodawstwo gwarantowa∏y ˚ydom bezpie-
czeƒstwo i sprzyja∏y rozwojowi ich kultury
narodowej (s∏ynne „Statuty kaliskie” –
nadane przez Boles∏awa Pobo˝nego i Kazi-
mierza Wielkiego). 

Dokument ˝ydowski z XV w stwierdza:
„przelewano wiele krwi Izraelitów bez naj-
mniejszej przyczyny i przeÊladowano nie-
winnych do tego stopnia, ˝e ich wygnano
z krajów, gdzie si´ urodzili i przemieszkiwa-
li tak, ˝e ani jeden Izraelita tam nie pozo-
sta∏. Podobne post´powanie nigdy nie mia-
∏o miejsca w Polsce, gdzie obecnie si´ znaj-
dujemy. I owszem, tutaj pociàgajà do odpo-
wiedzialnoÊci i surowo karzà tych, którzy
im [˚ydom] êle czynià lub szkodzà; tu na-
wet wspierajà ˚ydów przychylnymi przywi-
lejami, aby mogli mieszkaç szcz´Êliwie
i spokojnie”. 

Polscy ˚ydzi byli wspó∏twórcami i mena-
d˝erami gospodarki krajowej. Stanowili
znacznà czeÊç rzemieÊlników wszystkich
bran˝, a tak˝e, ze wzgl´du na swojà „ruchli-
woÊç”, pe∏nili rol´ kurierów przynoszàcych
do dworów i na jarmarki wiadomoÊci ze
Êwiata. Drukowali i rozpowszechniali ksià˝-
ki. Jednak z czasem stosunki z chrzeÊcijaƒ-

skimi sàsiadami coraz bardziej si´ pogar-
sza∏y. Konkurencja, jakà ˚ydzi stanowili
dla kupców chrzeÊcijaƒskich, powodowa∏a
narastanie niech´ci do ludnoÊci ˝ydowskiej.
Zrodzi∏ si´ i utrwali∏ stereotyp o obcoÊci
i izolacjonizmie ˚ydów. Inny – wi´c obcy.
Innych by∏o w Polsce miliony, ale obcoÊç
zarzucano w∏aÊciwie tylko ˚ydom. 

Jak d∏ugo trwa∏o paƒstwo polskie – ˚y-
dzi, Tatarzy, Ormianie, Rusini, Litwini,
Niemcy, tak samo jak rdzenni Polacy, two-
rzyli naszà kultur´ i obyczaje. Sà cz´Êcià na-
szej historii, której wymazaç si´ nie da.
Dziedzictwo ˚ydów polskich, przebogata
kultura, imponujàce zabytki, fascynujàca
obyczajowoÊç – to zachowane do dziÊ okru-
chy Êwiata, który przeminà∏. Do czasów II
wojny Êwiatowej ˚ydzi stanowili nieod∏àcz-
ny element historii i kultury polskiej. Na
wspólnej ziemi tworzyli odr´bnà spo∏ecz-
noÊç, z w∏asnym samorzàdem, szkolnic-
twem, tradycjà i kulturà, odmiennym wy-
glàdem, religià i j´zykiem. 

Przed ca∏e wieki ˚ydzi tylko przelotnie
nawiedzali ¸ódê. W 1785 r. przyby∏y z ¸´-
czycy do ¸odzi dwie rodziny ˝ydowskie:
Daniela Lejzerowicza – piekarza i Abrama
Lewkowicza – krawca. Lejzerowicz by∏
pierwszym ˚ydem posiadajàcym w ¸odzi
nieruchomoÊç przy Starym Rynku. Jego
potomkowie mieszkali w ¸odzi a˝ do
Êmierci g∏odowej w getcie. W roku 1809
w ¸odzi mieszka∏y 24 rodziny ˝ydowskie.
Rzàd Królestwa Polskiego stworzy∏ w ¸o-
dzi rejon przemys∏owy. Powsta∏a osada su-

kiennicza Nowe Miasto i osada fabryczna
lniano-bawe∏niana ¸ódka. Pomimo nap∏y-
wu wielkiej rzeszy niemieckoj´zycznych fa-
chowców bran˝y w∏ókienniczej, zaj´cia
∏ódzkich ˚ydów nie uleg∏y prawie zmianie.
G∏ównie utrzymywali si´ z rzemios∏a, roz-
szerzali swà dzia∏alnoÊç handlowà. Pojawili
si´ ˝ydowscy kupcy prz´dzy, we∏ny i sukna.
Pomimo wielokrotnie pojawiajàcych si´
z ró˝nych przyczyn kryzysów gospodar-
czych, ludnoÊç ˝ydowska ¸odzi stale si´ po-
wi´ksza∏a. W 1840 r. w Warszawie mieszka-
∏o 37 tys. ˚ydów, a w ¸odzi 1 tys., co stano-
wi∏o nieca∏e 10% mieszkaƒców naszego
miasta. W okolicznych miejscowoÊciach:
Ozorkowie, Zgierzu, Zduƒskiej Woli, Alek-
sandrowie liczebnoÊç ludnoÊci ˝ydowskiej
by∏a o wiele wy˝sza i dochodzi∏a cz´sto do
50% ogó∏u mieszkaƒców.

Dopiero po 1897 roku ¸ódê sta∏a si´ po
Warszawie drugim miastem w Polsce z naj-
wi´kszà liczbà ludnoÊci ˝ydowskiej. Rozwi-
jajàcy si´ wielki przemys∏ ∏ódzki zak∏ada∏
przedsi´biorczoÊç. Niewielu ˚ydów ∏ódz-
kich potrafi∏o to wykorzystaç. Mitem wi´c
jest twierdzenie, ˝e ˚ydzi opanowali wielki
przemys∏ ∏ódzki. Poza rodzinà Poznaƒ-
skich, Silbersteinów, Prussaków, Kestenber-
gów, Konów, Ejtingonów i Rappaportów
bur˝uazja ∏ódzka rekrutowa∏a si´ przede
wszystkim z miejscowych Niemców. ˚ydzi
zdominowali drobny handel, transport, bu-
downictwo czynszowe, us∏ugi i banki (W.
Landau, M. Goldfeder). Wi´kszoÊç niewy-
kwalifikowanej si∏y roboczej wielkich zak∏a-
dów przemys∏owych, obok Polaków, stano-
wi∏a ludnoÊç ˝ydowska, która przyby∏a do
¸odzi zwabiona mitem „ziemi obiecanej”.
Stworzyli jednak znaczàce Êrodowisko arty-
styczne, szczególnie teatralne i muzyczne
(Polskie Towarzystwo Teatralne, stowarzy-
szenia: Hazomir, Harfa, Muza). Wydali
wybitnych architektów (D. Lande, G. Lan-
dau-Gutenteger), plastyków (S. Hinszer-
berg, L. Plichowski), dziennikarze (H. El-
zenberg, E. Hamburski – redaktorzy
„Dziennika ¸ódzkiego”) i poetów (J. Tu-
wim, A. KraÊniaƒski). Rozwin´li szkolnic-
two ∏ódzkie (M.Braude, J.Hertz, A. He-
iman-Jarecki), s∏u˝b´ zdrowia (dr S. Ster-
ling, dr W∏. Pinkus), ruch zwiàzkowy
(Bund) i bogatà dzia∏alnoÊç charytatywnà
(rabin E. Ch. Majzel, ¸ódzkie ˚ydowskie
Towarzystwo DobroczynnoÊci), s∏u˝àc tym
samym ca∏ej ∏ódzkiej spo∏ecznoÊci. 

Z∏o˝yli ofiar´ krwi podczas rewolucji
1905 r. Po hitlerowskiej okupacji w naszym
regionie pozosta∏a garstka ocalonych i nie-
zliczone Êlady materialnej historii ∏ódzkich
˚ydów.

Andrzej Ga∏ecki
foto: cmentarz ˝ydowski w ¸odzi
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Âredniowieczna rolnicza ¸ódê zacz´∏a
gwa∏townie upadaç po wojnach szwedz-
kich. Proces ten dotknà∏ wszystkie miasta
w Polsce. Nigdy w naszej historii, kraj nie
zosta∏ tak zniszczony jak podczas potopu
szwedzkiego. ¸ódê rolnicza liczàca w 1598
roku oko∏o 600-700 osób, w 1728 roku li-
czy∏a zaledwie 250 mieszkaƒców, a niektóre
êród∏a podajà, ˝e nie przekracza∏a 200
osób. Pomimo staraƒ w∏aÊcicieli ¸odzi – bi-
skupów w∏oc∏awskich, systematycznie wy-
ludnia∏a si .́ Kurczy∏a si´ wymiana handlo-
wa, pustosza∏y szlaki i drogi, rozpada∏y si´
zabudowania drewnianych budynków pu-
blicznych w mieÊcie. Jak podajà êród∏a –
„kury z powodu dziur w Êcianach swobod-
nie chodzi∏y w Êrodku koÊcio∏a”.

W roku 1775, w tym ca∏kowicie do tej po-
ry polskim i coraz bardziej podupad∏ym
miasteczku, osiedla si´ pierwsza rodzina ˝y-
dowska. Arenda˝ Joachim Zelwerowicz
z ˝onà zamieszka∏ w Browarze ¸ódzkim.

Po drugim rozbiorze teren ¸odzi przy-
pad∏ w 1793 roku Prusom. Mieszka∏o tu
wówczas 191 ∏odzian w tym 11 ˚ydów.
W∏adze Prus odrzuci∏y wnioski o budow´
hut szk∏a i zacz´∏y czyniç starania o odebra-
nie ¸odzi praw miejskich. Bo co to by∏o za
miasto? Jeden koÊció∏, 44 domy, 11 domów
niezamieszkanych, 2 szynki, 1 m∏yn,
wszystkie zabudowania by∏y drewniane,
mieszkaƒcy mieli 18 koni, 67 wo∏ów, 58
krów i 63 Êwinie. Obszar zabudowany liczy∏

oko∏o 20 hektarów, a ca∏oÊç obszaru miasta
z ∏àkami, polami i ogrodami oko∏o 900 ha.
W najbli˝szej okolicy miasta Stryków, Sie-
radz, Brzeziny, ¸´czyca liczy∏y ponad tysiàc
mieszkaƒców, ¸owicz ponad 3 tysiàce,
Piotrków Trybunalski ponad 5 tysi´cy,
a Warszawa 100 tysi´cy osób.

Donios∏ym krokiem dla rozwoju miasta
by∏a decyzja w∏adz pruskich z 1798 r. doty-
czàca sekularyzacji dóbr koÊcielnych. Pru-
sacy przej´li miasto i inne dobra biskupie
na w∏asnoÊç rzàdu Prus – na w∏asnoÊç skar-
bu paƒstwa.

Trwa∏ym elementem ich krótkich trzyna-
stoletnich rzàdów by∏y kolonie osadników
niemieckich wokó∏ ¸odzi. Zaborcy chcieli
tu stworzyç silny oÊrodek niemiecki promie-
niujàcy na ca∏à okolic .́ G∏ównym punktem
mia∏a byç osada Sulzfeld – Nowosolna. Na
niezamieszkanych gruntach wytyczono
charakterystycznà gwiaêdzistà osad ,́ z cen-
tralnego placu rozchodzi si´ osiem dróg.
Nowosolna rozwin´∏a si´ b∏yskawicznie
i w ostatnich latach panowania pruskiego
przewy˝szy∏a liczbà mieszkaƒców miasto
¸ódê. 

Jednak osadnictwo pruskie nie by∏o naj-
starszym osadnictwem wokó∏ ¸odzi. Jesz-
cze przed rozbiorami powsta∏y tu trzy kolo-
nie tzw. osadników ol´derskich. Nie byli to
Holendrzy, lecz g∏ównie przedstawiciele ˝y-
wio∏u niemieckiego równie˝ i Polacy, którzy
otrzymywali nieu˝ytki i moczary. Osady

ol´derskie wokó∏ ¸odzi to: Dàbrowa, Ja-
nów, ˚abieniec. Kolonizacja ol´derska by∏a
typowo rolniczà. 

W 1806 roku, kiedy to ¸ódê znalaz∏a si´
w granicach Ksi´stwa Warszawskiego – po
trzynastu latach zarzàdu pruskiego – liczy-
∏a 770 mieszkaƒców w tym 58 ˚ydów.
Wzrost liczby ˝ydowskich mieszkaƒców
spowodowa∏ utworzenie w 1809 roku gmi-
ny ˝ydowskiej w ¸odzi. W ciàgu nieca∏ych
20 lat do czasów wytyczenia Nowego Mia-
sta ¸odzi, które nastàpi∏o w latach 
1821-1823 liczba ˝ydowskich mieszkaƒców
¸odzi zwi´kszy∏a si´ z 10 do 36% ogó∏u
mieszkaƒców. 

Po upadku Napoleona od 1815 roku,
¸ódê znajduje si´ w Królestwie Polskim
(a wi´c w zaborze rosyjskim). 18 wrzeÊnia
1820 roku namiestnik Królestwa Polskiego
genera∏ Józef Zajàczek wydaje dekret zali-
czajàcy ¸ódê do grupy miast fabrycznych 
– w∏ókienniczych. ¸ódê nie by∏a tu wyjàt-
kiem, dekret wymienia równie˝ i inne mia-
sta: ¸´czyc ,́ Zgierz, Przedecz, Gostynin,
Raw ,́ Skierniewice, Turek, Uniejów, Pabia-
nice, Cz´stochow´ oraz miasta prywatne:
Aleksandrów, Tomaszów, Ozorków, Zduƒ-
skà Wol ,́ Konstantynów. Ojcami chrzest-
nymi tej decyzji byli wojewoda mazowiecki
Rajmund Rembieliƒski i ks. Stanis∏aw Sta-
szyc. W∏adze nakaza∏y budow´ nowych
dróg – traktu piotrkowskiego (z ¸´czycy
przez ¸ódê do Piotrkowa), prace ukoƒczo-

PPrraassttaarrzzyy ∏∏ooddzziiaanniiee...... 

Plac Barlickiego w przedwojennej ¸odzi.

rok dziedzictwa narodowego
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no w 1821 roku, i traktu fabrycznego bie-
gnàcego z Warszawy przez ¸owicz, Zgierz,
¸ódê, Sieradz do Kalisza, ukoƒczonego
w 1829 roku.

W latach 1821-1823 wytyczono i rozpo-
cz´to budow´ Nowego Miasta ¸odzi.
Nadano mu regularny geometryczny kszta∏t
z czterema ulicami obwodowymi: Wschod-
nià, Zachodnià, Pó∏nocnà i Po∏udniowà,
oÊmiobocznym rynkiem (powierzchnia 27
ha z 184 dzia∏kami), zaplanowano ogrody
i sady biegnàce a˝ do ulicy Uniwersyteckiej.

Zakazano jednak osiedlania si´ ˚ydów
w Nowym MieÊcie i 25 kwietnia 1822 roku
utworzono rewir ˝ydowski na Starym Mie-
Êcie. Przypomnijmy, ˝e lata przed koloniza-
cjà niemieckoj´zycznà 1820-1823 to okres
najwi´kszego procentowego udzia∏u ˚ydów
(do 36%) wÊród mieszkaƒców ¸odzi.

Wkrótce rozpocz´∏y si´ intensywne zabie-

gi werbunkowe, ˝eby sk∏oniç zagranicznych
fachowców do osiedlenia si´ w nowym mie-
Êcie fabrycznym. Werbowano ró˝nymi
przywilejami, m.in.:  przydzia∏em gruntów
pod zabudow´ i ogrody, zwolnieniem na 6
lat z op∏at czynszu, bezc∏owym przywozem
inwentarza, zwolnieniem od s∏u˝by wojsko-
wej osadników i ich synów, prawem powro-
tu do macierzystego kraju, pomocà finan-
sowà, kredytami i ulgami.

W wyniku akcji werbunkowej zacz´li
przybywaç osadnicy z Saksonii, Branden-
burgii, Sudetów, Czech, Âlàska oraz rodziny
z Francji, Belgii, Anglii, Szwajcarii i innych
krajów.

Decydenci mieli tu rozleg∏e dobra rzàdo-

we, du˝o materia∏ów budowlanych (drewno,
ceg∏y, szk∏o, torf), dostatecznà iloÊç wody
oraz istniejàce ju˝ kolonie pruskie w okoli-
cy, co posiada∏o du˝e psychologiczne zna-
czenie dla nowych osadników. Oprócz No-
wego Miasta, które mia∏o mieç charakter
w∏ókienniczy (we∏niarski), 3 lata póêniej
z inicjatywy ksi´dza Stanis∏awa Staszica
wytyczono osad´ fabrycznà lniarsko-bawe∏-
nianà ¸ódka (teren od dzisiejszej ul. Naru-
towicza wzd∏u˝ Piotrkowskiej do rzeki Ja-
sieƒ). Z pieni´dzy rzàdowych wybudowano
w 1826 roku du˝y zak∏ad p∏ócienniczy tzw.
Bielnik.

Nast´puje teraz szybki wzrost liczby
mieszkaƒców ¸odzi. Rusza osadnictwo
przemys∏owe, przyje˝d˝ajà tkacze i przàdki.
W 1836 roku ¸ódê liczy ju˝ 6 500 mieszkaƒ-
ców, blisko 75% ludnoÊci stanowià osoby
niemieckoj´zyczne, 15% Polacy i 10% ˚y-

dzi. Lata 40. i 50. to dalszy wzrost liczebno-
Êci mieszkaƒców, ale procentowo pojawia
si´ ju˝ tendencja zmniejszania si´ udzia∏u
ludnoÊci niemieckoj´zycznej. Nast´puje po-
wolny procentowy wzrost ludnoÊci polskiej
i ˝ydowskiej. W przeddzieƒ wybuchu po-
wstania styczniowego ¸ódê liczy 40 tys.
mieszkaƒców i jest ju˝ drugim miastem
w Polsce pod wzgl´dem liczby ludnoÊci. 

Okres od lat 30. do po∏owy 80. XIX wie-
ku to niewàtpliwie lata o zdecydowanej
przewadze ˝ywio∏u niemieckiego. Niemiec-
koj´zyczni protestanci i katolicy stanowià
najliczniejszà grup´ ludnoÊciowà. Wskutek
restrykcyjnej polityki caratu po upadku po-
wstania, uw∏aszczenia ch∏opów, wybuchu

wielkokapitalistycznego przemys∏u, do ¸o-
dzi szeroko zaczyna nap∏ywaç element pol-
ski, który stanowi g∏ównà si∏´ taniej si∏y ro-
boczej. 

Nap∏ywowa ludnoÊç niemiecka by∏a le-
piej wykszta∏cona, reprezentowa∏a inteli-
gencj´ technicznà, majstrów i zarzàdców.
˚ydzi tradycyjnie zajmowali si´ handlem,
rzemios∏em, us∏ugami finansowymi i trans-
portowymi. Polacy pracowali w zak∏adach
jako robotnicy, przewa˝nie byli to ch∏opi
z okolicznych przeludnionych i biednych
wsi. Dopiero w latach 90., w samym koƒcu
XIX wieku pojawia si´ w znaczniejszym
stopniu Polska inteligencja i nast´puje polo-
nizacja miasta. Na prze∏omie wieków XIX
i XX Polacy stanowià blisko po∏ow´ miesz-
kaƒców, ˚ydzi oko∏o 30%, Niemcy oko∏o
20%, Rosjanie do 3%. Najszybszy przyrost
liczby mieszkaƒców to lata 1872-1878, kie-
dy ¸ódê podwaja liczb´ mieszkaƒców z 50
do 100 tysi´cy osób w ciàgu 6 lat. Takie
tempo wzrostu by∏o czymÊ zawrotnym i nie-
spotykanym w Europie. 

Ten przyrost ludnoÊci by∏ skutkiem wzro-
stu migracji, a nie przyrostu naturalnego.
Na prze∏omie wieków blisko 65% mieszkaƒ-
ców urodzi∏o si´ poza ¸odzià. Oprócz
Niemców, Polaków i ˚ydów ¸ódê zamiesz-
kiwali tak˝e: Czesi – pierwsi przybyli jeszcze
w latach 30. XIX wieku wraz z niemieckimi
tkaczami z Sudetów, póêniej przybywali
g∏ównie z Zelowa i Kucowa.

Rosjanie – pojawili si´ w ¸odzi w wyniku
polityki rusyfikacyjnej w po∏owie lat 60.
XIX wieku. Pracowali jako urz´dnicy, poli-
cjanci, wojskowi, nauczyciele. Ich liczba ni-
gdy nie przekroczy∏a 3% mieszkaƒców.

Pierwsza wojna Êwiatowa zastaje w ¸odzi
50% Polaków, 35% ˚ydów i 15% Niemców,
przed wybuchem II wojny Êwiatowej Polacy
stanowià 55% mieszkaƒców, ˚ydzi 35%
i Niemcy 10%.

W czasie okupacji hitlerowskiej miasto
by∏o w∏àczone do III Rzeszy. Okupanci za-
cz´li systematycznie niszczyç wszystko, co
polskie. Symbolem terroru faszystowskiego
sta∏y si´ liczne wi´zienia, gdzie w niewoli
trzymano tysiàce Polaków, a tak˝e getto ˝y-
dowskie, gdzie faszyÊci wymordowali oko∏o
230 000 osób. 

Po wyzwoleniu w ¸odzi pozostawiono tra-
dycyjny przemys∏ tkacki zacz´to tak˝e rozwi-
jaç przemys∏ elektromechaniczny, chemiczny,
elektrotechniczny, spo˝ywczy, samochodowy
itd. DziÊ trudno mówiç o wielonarodowo-
Êciowej ¸odzi, bo inne nacje sà reprezento-
wane zaledwie przez niewielkie grupy. Ale
w∏aÊnie dziÊ ¸ódê szczegolnie potrzebuje za-
radnych regionalnych patriotów. 

Andrzej Ga∏ecki

dziedzictwa kulturowegorok



Wkoƒcu listopada, w miejscowoÊci
Strumiany (gm. Burzenin, pow.
sieradzki) zosta∏a uroczyÊcie

przekazana do u˝ytkowania kolejna inwe-
stycja wykonana przez Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi.
Tym razem by∏ to zmodernizowany frag-
ment prawego wa∏u przeciwpowodziowego
rzeki Warty oraz  cz´Êciowo lewy wa∏ rzeki
Widawki na odcinku Strumiany – Korzeƒ
(gminy Burzenin i Zapolice), o ∏àcznej d∏u-
goÊci 9 564 m. Zadaniem zmodernizowa-
nych wa∏ów jest zabezpieczenie przed wy-
stàpieniem wód na tereny zamieszkane
o powierzchni ok. 750 hektarów. Przekaza-
ny odcinek wa∏u stanowi trzeci etap wyko-
nanych lub zmodernizowanych po 2000 ro-
ku obwa∏owaƒ i, wraz z poprzednimi, sta-
nowi ochron´ przeciwpowodziowà dla
ok.1300 ha u˝ytkowanych rolniczo grun-
tów. Wysokie stany rzeki Warty i Widawki,
jakie wystàpi∏y w roku 1997, spowodowa∏y
znaczne rozmi´kczenie korpusu wa∏ów, na-
ruszenie ich struktury i tym samym brak
zdolnoÊci ochronnej w przypadku wystà-
pienia powodzi. 

W ramach modernizacji trzeba by∏o ro-
zebraç stare wa∏y, wybudowaç Êcian´ kon-
strukcyjno-zaporowà o wysokoÊci od 6,80
m do 9,70 m, a nast´pnie dokonaç odbudo-
wy korpusu wa∏u do wymaganej wysokoÊci,
ubezpieczenia skarp i korony biow∏ókninà,
na powierzchni 82 370 m kw. obsiania skar-
py i korony mieszankà traw, przebudowy
nawierzchni i wykonania barier ochronnych
13 przejazdów transportowych, wykonania

szlabanów oraz przebudowy zamkni´ç 7
przepustów wa∏owych. 

Ca∏kowita wartoÊç modernizacji zleconej
jako zadanie z zakresu administracji rzàdo-
wej, realizowane przez samorzàd woje-
wództwa, przekroczy∏a 7,2 mln z∏. Krótki
termin wykonania mo˝liwy by∏ do osiàgni´-
cia dlatego, ˝e Êrodki finansowe bud˝etu
paƒstwa w du˝ym stopniu wzmocnione zo-
sta∏y dotacjami z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w ¸odzi, kredytem Europejskiego
Banku Inwestycyjnego w Warszawie, Ârod-
kami Programu dla Odry 2006 r.

Przekazanie inwestycji do u˝ytkowania
mia∏o uroczystà opraw .́ Na zaproszenie wi-

cemarsza∏ka województwa Stanis∏awa Olasa,
sprawujàcego patronat m.in. nad inwestycja-
mi o charakterze rolniczym i ochrony prze-
ciwpowodziowej oraz Bogumi∏a Kazulaka,
dyrektora Wojewódzkiego Zarzàdu Meliora-
cji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi, wzi´li
w nim udzia∏ m.in.: Jaros∏aw Berger, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi,
Agnieszka Ma∏ycha, przedstawiciel pe∏no-
mocnika rzàdu ds. Programu dla Odry 2006
we Wroc∏awiu oraz starostowie powiatu sie-
radzkiego – Kazimierz KoÊcielny i powiatu
zduƒskowolskiego –Kazimierz Kaczmarek.

Witold Lipiec
Fot. Lech Margiel
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Uszczelnianie województwa

Nowy wa∏ przeciwpowodziowy wzd∏u˝ Warty oraz kamieƒ upami´tniajàcy jego modernizacj´.

PoÊwi´cenie wa∏u przeciwpowodziowego przez ks. Romana Krzy˝aniaka, 
proboszcza parafii pw. Êw. Wojciecha w Burzeninie.

gospodarka



Wizyta ambasadora 
Francji w ¸odzi

4 listopada marsza∏ek województwa Sta-
nis∏aw Witaszczyk spotka∏ si´ z ambasado-
rem Francji w Polsce Pierrem Mynat. Celem
wizyty abasadora by∏o omówienie mo˝liwo-
Êci wzajemnej wspó∏pracy kulturalnej, spo-
∏ecznej i gospodarczej a tak˝e wymiana do-
Êwiadczeƒ mi´dzy administracjà samorzà-
dowà. Poruszano kwestie dotyczàce mo˝li-
woÊci i sposobów promocji województwa
∏ódzkiego we Francji oraz wymiany dowiad-
czeƒ w zakresie administracji samorzàdowej
na poziomie wspó∏pracy regionalnej.

Dni Niemiec w ¸odzi
Od 17 do 21 listopada odbywa∏y si´ w ¸o-

dzi Dni Niemiec organizowane przez Kon-
sulat Honorowy Republiki Federalnej Nie-
miec w ¸odzi. Impreza by∏a elementem ob-
chodów roku niemieckiego w Polsce. W ra-
mach Dni Niemiec odbywa∏y si´ konferencje
naukowe poÊwi´cone stosunkom polsko-
niemieckim i problematyce eurpejskiej,
a tak˝e cykl koncertów w Akademii Mu-
zycznej w ¸odzi. Honorowy patronat nad
imprezà obj´li marsza∏ek województwa
∏odzkiego Stanis∏aw Witaszczyk i ambasa-
dor RFN w Polsce Reinhard Schweppe.

¸ódzka delegacja 
na Ukrainie

Delegacja województwa ∏ódzkiego, na czele
z marsza∏kiem Stanis∏awem Witaszczykiem,
od 22 do 26 listopada przebywa∏a w Winnicy
na Ukrainie na zaproszenie Gubernatora Ob-
wodu Winnickiego Aleksandra Dombrow-
skiego.

G∏ównym celem wizyty by∏o podpisanie
dokumentu tzw. protoko∏u zamierzeƒ, okre-

Êlajàcego kierunki wspó∏pracy obu regionów
na 2006 rok. Obie strony zadeklarowa∏y ch´ç
podpisania w przysz∏ym roku umowy
o wspó∏pracy mi´dzyregionalnej. 

23 listopada marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk spotka∏ si´ z przedstawicielami w∏adz sa-
morzàdowych Winnicy m.in. z gubernatorem
Aleksandrem Dombrowskim. Marsza∏ek
przedstawi∏ charakterystyk´ gospodarczà,
spo∏ecznà i kulturowà województwa ∏ódzkie-
go i przypomnia∏ przebieg dotychczasowej
wspó∏pracy na poziomie gmin i powiatów
mi´dzy regionami.

¸ódzka delegacja odwiedzi∏a tak˝e powiat
niemirowski. W trakcie wizyty podpisano
umow´ o wspó∏pracy mi´dzy powiatem sie-
radzkim i powiatem niemirowskim, prowa-
dzano równie˝ rozmowy, dotyczàce inwestycji
firm ukraiƒskich w województwie ∏ódzkim.
Wicestarosta sieradzki Micha∏ K∏os zapropo-
nowa∏, by zak∏ady spirytusowe „Niemiroff”
zosta∏y inwestorem strategicznym w sieradz-
kim „Polmosie”. 

Umowa mi´dzy powiatami dotyczy∏a rów-

nie˝ wspó∏pracy w zakresie edukacji; Jan Sta-
chura, dyrektor Liceum im. Kazimierza Ja-
gielloƒczyka w Sieradzu, podpisa∏ porozu-
mienie o wymianie m∏odzie˝y z dyrekcjà 
II Liceum Ogólnokszta∏càcego w Niemirowie.

24 listopada Stanis∏aw Witaszczyk otworzy∏
forum biznesu, na którym mówi∏ o walorach
gospodarczych ¸odzi i regionu oraz zach´ca∏
firmy ukraiƒskie do nawiàzania kontaktów 
z ∏ódzkimi przedsi´biorcami. 

Uwieƒczeniem wizyty by∏o podpisanie pro-
toko∏u zamierzeƒ, który 25 listopada, w imie-
niu marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka, pod-
pisa∏a Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏onek
zarzàdu województwa i gubernator Winnicy
Aleksander Dombrowski.

Pobyt delegacji z województwa ∏ódzkiego
na Ukrainie zakoƒczy∏ si´  spotkaniem z am-
basadorem RP Jackiem Kluczkowskim w Ki-
jowie.

Spotkanie z ∏ódzkimi 
parlamentarzystami

Rozwój Lotniska Lublinek i sytuacja s∏u˝by
zdrowia w regionie ∏ódzkim to tematy spotka-
nia, w którym, na zaproszenie zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego, uczestniczyli 28 listopada
parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, wojewoda
Stefan Krajewski i wiceprezydent ¸odzi Ma-
rek Michalik. Debata w Urz´dzie Marsza∏-
kowskim w ¸odzi mia∏a przede wszystkim na
celu zaapelowanie do pos∏ów i senatorów z na-
szego regionu o lobbowanie na forum parla-
mentu za zwi´kszeniem Êrodków z bud˝etu
paƒstwa na modernizacj´ Portu Lotniczego
¸ódê-Lublinek i zwi´kszeniem funduszy na
s∏u˝b´ zdrowia w regionie, w szczególnosci na
dokoƒczenie budowy szpitala w Radomsku.

Plan rozbudowy Lublinka si´ga roku 2025
i jest podzielony na kilka etapów. Aby móg∏ byç
zrealizowany konieczne jest wsparcie finansowe
rzàdu, tak jak ma to miejsce w przypadku m.in.
lotnisk w Poznaniu czy Rzeszowie.

– Pomoc ∏ódzkich parlamentarzystów i ich
zaanga˝owanie w t´ spraw´ sà niezb´dne dla
pozyskania jak najwi´kszych Êrodków dla Lu-
blinka – mówi∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
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Od lewj: Reinhard Schweppe, ambasador RFN w Polsce , Ewa Goczek, konsul
honorowy RFN w ¸odzi, Stanis∏aw Witaszczyk, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego.
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ParlamentarzyÊci województwa ∏ódzkiego w sali obrad sejmiku.

Delegacja województwa ∏ódzkiego w obwodzie winnickim na Ukrainie.



czyk. Pos∏anka Anita B∏ochowiak z sejmowej
komisji finansów zapewni∏a, ˝e b´dzie przeko-
nywaç innych pos∏ów o zwi´kszeniu dotacji dla
Lublinka.

Podobne zapewnienia pad∏y ze strony pozo-
sta∏ych parlamentarzystów, bioràcych udzia∏ w
spotkaniu. Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
mówi∏ te˝ o bardzo trudnej sytuacji w ∏ódzkiej
s∏u˝bie zdrowia. – Od kilku lat nasz region
otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia
mniej pieni´dzy na jednego pacjenta ni˝ np.,
województwo mazowieckie czy Êlàskie. Rok-
rocznie brakuje nam oko∏o 130 milionów z∏o-
tych. Wi´kszoÊç naszych placówek jest zad∏u-
˝ona, w wielu brakuje pieni´dzy na leki,
sprz´t i op∏aty. To wszystko powoduje ograni-
czenie dost´pu pacjentów do Êwiadczeƒ zdro-
wotnych. Nie mo˝emy d∏u˝ej tolerowaç takiej
sytuacji – mówi∏ Stanis∏aw Witaszczyk. – Mu-
simy razem – samorzàd i parlamentarzyÊci,
wymóc na rzàdzie zwi´kszenie funduszy na
s∏u˝b´ zdrowia w regionie.

Spotkanie Zarzàdu Województwa z ∏ódzki-
mi pos∏ami i senatorami by∏o pierwszym po
powo∏aniu obecnego parlamentu, ale nie ostat-
nim. Na kolejnym w∏adze samorzàdowe woje-
wództwa ∏ódzkiego chcà poruszyç kwestie
m.in. przewozów regionalnych oraz rozbudo-
wy dróg i autostrad w regionie.

Marsza∏kowie u premiera
25 listopada marsza∏ek województwa ∏ódz-

kiego Stanis∏aw Witaszczyk spotka∏ si´ w
Warszawie z prezesem Rady Ministrów Kazi-
mierzem Marcinkiewiczem. W spotkaniu
uczestniczyli tak˝e marsza∏kowie z pozosta-
∏ych województw. Omawiano najistotniejsze
dla samorzàdów wojewódzkich kwestie, zwià-
zane z gospodarkà i wykorzystywaniem Êrod-
ków unijnych.

Przedstawiciele w∏adz samorzàdowych po-
ruszyli m.in. spraw´ rozwoju infrastruktury,
g∏ównie w zakresie budowy dróg krajowych,
omawiano tak˝e kwestie funkcjonowania i fi-

nansowania przewozów regionalnych. Podczas
spotkania wiele uwagi poÊwi´cono równie˝
przygotowaniu kontraktów wojewódzkich
oraz sprawom zwiàzanym z koordynacjà dzia-
∏aƒ samorzàdów wojewódzkich i administracji
rzàdowej w zakresie wykorzystywania fundu-
szy unijnych.

Poruszono tak˝e kwesti´ przygotowania sa-
morzàdów do kolejnych reform zwiàzanych z
przej´ciem kompetencji od urz´dów woje-
wódzkich.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zadekla-
rowa∏, ˝e b´dzie dok∏ada∏ wszelkich staraƒ, by
wspó∏praca mi´dzy regionami a rzàdem prze-
biega∏a prawid∏owo, z uwzgl´dnieniem potrzeb
poszczególnych samorzàdów.

Nowoczesna aparatura 
w szpitalu im. Madurowicza

Z nowoczesnego echokardiografu Vivid 4,
systemu Holterowskiego monitorowania EKG
i ciÊnienia t´tniczego, kardiomonitorów oraz
defibrylatora mogà korzystaç pacjenci Woje-
wódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M.
Madurowicza w ¸odzi. 29 listopada w pre-
zentacji nowego sprz´tu uczestniczy∏ cz∏onek
zarzàdu Stanis∏aw Olas. 

Aparatura zosta∏a zakupiona w ramach
projektu Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego pt. „Wczesna
identyfikacja pacjentów zagro˝onych chorobà
sercowo-naczyniowà”. Koszt zakupu szpital-
nego oprzyrzàdowania wyniós∏ 483 tys. z∏.
Czwarta cz´Êç powy˝szej kwoty pochodzi∏a
z bud˝etu województwa ∏ódzkiego. Pozosta∏e
75% to Êrodki unijne. 

Ka˝dego dnia pracownicy oddzia∏u kardio-
logicznego wykonujà oko∏o 20 badaƒ z wyko-
rzystaniem nowego sprz´tu.

Lepsze warunki dla uczniów
w Zadzimiu

1 grudnia 2005 r. oddano do u˝ytku wyre-
montowany budynek Zespo∏u Szkó∏ w Zadzi-
miu. 

W uroczystoÊci otwarcia uczestniczyli:
cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego Sta-
nis∏aw Olas, ks. biskup Wies∏aw Mering, wice-
prezes zarzàdu WFOÂiGW w ¸odzi Ludwik
Kempa oraz wójt gminy Zadzim W∏odzimierz
Owczarek. 

Bardzo si´ ciesz ,́ ˝e mog´ uczestniczyç
w oddaniu do u˝ytku odnowionego budyn-
ku– mówi∏ W∏odzimierz Owczarek. – Od dzi-
siaj edukacja naszych uczniów przebiegaç 

15Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
z wizytà u premiera RP: Kazimierza Marcinkiewicza

Po Êrodku: ksiàdz biskup Wies∏aw Mering, cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas
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b´dzie w lepszych i bardziej komfortowych
warunkach – doda∏.

– Prace zwiàzane z unowoczeÊnieniem
obiektu szkolnego prowadzone by∏y od 2001
roku. W tym czasie ocieplono Êciany ca∏ego 
budynku, wymieniono stolark´ okiennà oraz
odnowiono posadzk´ i sanitariaty. Przeprowa-
dzono te˝ wymian´ kot∏ów grzewczych, która
procentuje ju˝ przy wydatkach zwiàzanych
z ogrzewaniem szko∏y.

Modernizacja budynków kosztowa∏a 
1,5 mln. z∏. 70% powy˝szej kwoty stanowi∏a
po˝yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi.
W∏adze samorzàdowe Zadzimia czyni∏y stara-
nia o umorzenie cz´Êci po˝yczki. Uda∏o si ,́
gmina Zadzim zwróci Funduszowi tylko 
50% kwoty.
Droga w Wodzieradach

2 grudnia w gminie Wodzierady oddano do
u˝ytku wyremontowany odcinek drogi Wo-
dzierady – ¸ask. W uroczystoÊci uczestniczy∏
wicemarsza∏ek województwa Zbigniew ¸u-
czak oraz przedstawiciele samorzàdu lokalne-
go. Remont 2,5-kilometrowego odcinka trwa∏
miesiàc. W ramach modernizacji poszerzono
jezdnie i po∏o˝ono nowy asfalt.

Remont kosztowa∏ 1,5 miliona z∏otych,
z czego 1,1 miliona to dofinansowanie z Urz´-
du Marsza∏kowskiego w ¸odzi w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego.

– Wodzierady to kolejna gmina w woje-
wództwie ∏ódzkim, która wie, jak korzystaç
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
– mówi∏ Zbigniew ̧ uczak. – Zach´cam w∏adze
gminy i powiatu do sk∏adania nast´pnych do-
brych wniosków na kolejne inwestycje na tym
terenie, zw∏aszcza ˝e z roku na rok fundusze
unijne dla regionów b´dà coraz wy˝sze.

Bezpieczne województwo
9 grudnia w Dobieszkowie odby∏a si´ VII

Wojewódzka Konferencja „Samorzàd – Bez-
pieczne Województwo ¸ódzkie”. Organizato-
rem spotkania by∏ marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. W konferen-
cji uczestniczyli przedstawiciele wojska, policji,
stra˝y po˝arnej, administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej oraz organizacji pozarzàdowych.
Rozmawiano o zagro˝eniach, wyst´pujàcych
we wspó∏czesnym Êwiecie, takich jak terro-
ryzm, kl´ski ˝ywio∏owe, katastrofy komunika-
cyjne i budowlane, ska˝enia chemiczne czy
promieniotwórcze. Uczestnicy konferencji
podkreÊlali, jak istotna jest w sytuacjach kryzy-
sowych wspó∏praca administracji, s∏u˝b mun-
durowych i organizacji pozarzàdowych, np.
PCK, WOPR, Ligi Obrony Kraju, ZHP czy
ZHR. (szerzej w styczniowym wydaniu „Z¸”).

Uroczyste spotkanie 
wigilijne

10 grudnia 2005 r. Dorota Biskupska-
-Neidowska, cz∏onek Zarzàdu Województwa
¸ódzkiego, oraz Barbara Sidor-Pietras, dyrek-

tor Regionalnego Centrum Polityki Spo∏ecz-
nej, uczestniczy∏y w spotkaniu wigilijnym, zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Chorych z Zespo∏em Downa. 

– Na dzisiejsze wyjàtkowe spotkanie zapro-
siliÊmy osoby i instytucje, bez pomocy i ofiar-
noÊci których trudno by∏oby realizowaç cele
statutowe naszego stowarzyszenia. Ten wyjàt-
kowy czas nadchodzàcych Êwiàt Bo˝ego Na-
rodzenia jest bardzo dobrà okazja do podzi´-
kowaƒ za okazane pomoc i wsparcie – mówi-
∏a Zdzis∏awa Wojtalik, wiceprezes stowarzy-
szenia. Uczestnicy spotkania wspólnie zaÊpie-
wali kol´dy, podzielili si´ op∏atkiem i z∏o˝yli
sobie Êwiàteczne ˝yczenia. 

– Z ca∏ego serca ˝ycz´ wam i waszym rodzi-
com radosnych i kolorowych Êwiàt. Niech

nadchodzàce Bo˝e Narodzenie sp´dzone
w gronie najbli˝szych  przyniesie wam wiele ra-
doÊci, ciep∏a i optymizmu. Du˝o zdrowia,
wszelkiej pomyÊlnoÊci, a tak˝e tak wszystkim
nam potrzebnej mi∏oÊci i ˝yczliwoÊci, rodzi-
com natomiast wytrwa∏oÊci w codziennych
zmaganiach z rzeczywistoÊcià – mówi∏a Doro-
ta Biskupska-Neidowska. 

Na Êwiàtecznym stole znalaz∏y si´ tradycyj-
ne wigilijne potrawy: zupa grzybowa, pierogi,
ryba, kapusta z grochem, a tak˝e ciasta i owo-
ce. Dzia∏ajàcy w stowarzyszeniu zespó∏ ta-
neczno-wokalny „Big Bend” zaprezentowa∏
program artystyczny. Najm∏odsi spotkali si´ z
Miko∏ajem i otrzymali prezenty. 

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
redaguje Wydzia∏ prasowy
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Otwarcie drogi w Wodzieradach.

Dorota Biskupska-Neidowska z wizytà w oÊrodku dla osób z Zespo∏em Downa.



§
Samorzàd przed sàdem

prawo

Czas pracy placówek 
handlowych

Gmina nie ma kompetencji do ustalania
czasu pracy placówek handlu detaliczne-
go, zak∏adów gospodarczych i us∏ugowych
dzia∏ajàcych na jej terenie.

Rada gminy podj´∏a uchwa∏ ,́ na mocy
której ustali∏a, ˝e np. sklepy spo˝ywcze mo-
gà pracowaç w godzinach 5.00 – 22.00, skle-
py przemys∏owe 10.00 – 20.00, a zak∏ady
gastronomiczne w godz. 10.00 – 5.00. po-
wo∏a∏a si´ przy tym na przepisy ustawy o sa-
morzàdzie gminnym oraz przepisy wprowa-
dzajàce kodeks pracy. Te ostatnie stanowià
bowiem, ˝e dni i godziny otwierania oraz
zamykania placówek handlu detalicznego,
zak∏adów gastronomicznych i zak∏adów
us∏ugowych dla ludnoÊci okreÊla gmina.

Uchwa∏´ zakwestionowa∏ wojewoda, za-
rzucajàc jej sprzecznoÊç z postanowienia-
mi Konstytucji RP, w szczególnoÊci z art.
20 (zasada spo∏ecznej gospodarki rynko-
wej) oraz art. 22 (zasada swobody dzia∏al-
noÊci gospodarczej). Argumentowa∏ przy
tym, ˝e ograniczenie wolnoÊci gospodar-
czej dopuszczalne jest tylko w drodze usta-
wy i jedynie ze wzgl´du na wa˝ny interes
publiczny. Zdaniem wojewody taki interes
nie zaistnia∏ w tym przypadku.

Wojewódzki Sàd Administracyjny po-
dzieli∏ stanowisko wojewody. Sàd przyzna∏,
˝e postanowienia art. 40 ustawy o samorzà-
dzie gminy ustanawiajà kompetencje rady
gminy do okreÊlenia czasu pracy placówek
handlowych, to jednak˝e – zdaniem Sàdu 
– nie mo˝na tych przepisów analizowaç
w oderwaniu od innych aktów prawnych
i celów, jakim uchwa∏a ma s∏u˝yç. Sàd pod-
kreÊli∏, ˝e samorzàd ma organizowaç i u∏a-
twiaç ˝ycie mieszkaƒcom, a nie je utrud-
niaç. Gmina mo˝e wi´c okreÊliç minimalny
czas pracy sklepów i zak∏adów us∏ugowych,
ale nie mo˝e utrudniaç ich dzia∏alnoÊci.

Swoboda gminy w ustalaniu
wysokoÊci op∏at 
za odholowywanie pojazdów

Op∏aty za odholowywanie pojazdów za-
gra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ruchu drogo-
wego i umieszczenie ich na wyznaczonych
parkingach mogà byç zró˝nicowane w po-
szczególnych miastach.

Zgodnie z postanowieniami art. 130a
prawa o ruchu drogowym organy samorzà-
du terytorialnego mogà ustalaç op∏aty za
usuwanie pojazdów zagra˝ajàcych bezpie-
czeƒstwu ruchu drogowego. WysokoÊç sta-
wek mo˝e podlegaç zró˝nicowaniu, nie wia-
domo jednak wed∏ug jakich kryteriów, al-
bowiem prawo o ruchu drogowym nie daje
w tym wzgl´dzie ˝adnych wskazówek.
W efekcie op∏aty te sà w praktyce ustalane
w sposób dowolny, a zró˝nicowanie w staw-
kach na terenie kraju jest bardzo du˝e.

Taka w∏aÊnie uchwa∏a zosta∏a zakwe-
stionowana przez jednego z mieszkaƒców
powiatu. Jego zdaniem op∏aty sà w istocie
op∏atà publicznoprawnà, nie ma mo˝liwo-
Êci ich negocjowania czy wyboru podmio-
tu, który b´dzie wykonywa∏ takà us∏ug ,́
nie ma tak˝e prawa odwo∏ania si´ od
przedmiotowych. Zdaniem skar˝àcego de-
legacja ustawowa w tym zakresie nie spe∏-
nia wymogów konstytucyjnych, a kryteria
i zasady pobierania op∏at winny byç jasno
okreÊlone w ustawie. Tym czasem przewi-
duje ona jedynie, ˝e wysokoÊç op∏at za ta-
kie czynnoÊci ustala rada powiatu.

Wojewódzki Sàd Administracyjny uzna∏
jednak, ˝e kwestionowana uchwa∏a nale˝y
do aktów prawa miejscowego, a delegacja
ustawowa z art. 130a prawa o ruchu drogo-
wym jest wystarczajàcà podstawà do jej
podj´cia. Op∏aty z tego tytu∏u wp∏ywajà do
bud˝etu miasta i sà dochodami miasta,
a to w∏aÊnie miasto musi usuwaç pojazdy
zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu ruchu drogo-
wego. Obowiàzek ten wynika bezpoÊred-
nio z ustawy. Zdaniem sàdu, to ˝e op∏aty
w skali kraju sà zró˝nicowane wynika
z faktu, ˝e sà one ustalane lokalnie i uza-
le˝nione od warunków i kosztów holowa-
nia oraz parkowania w ró˝nych miastach.
W ocenie sàdu ustawodawca Êwiadomie
tak zredagowa∏ przepisy, aby organy samo-
rzàdu terytorialnego mog∏y samodzielnie
i na podstawie lokalnych warunków ró˝ni-
cowaç wysokoÊç tych op∏at (sygn. akt VI
SA/Wa 1336/05).

WygaÊni´cie mandatu 
radnego

Czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej z wykorzystaniem mienia ko-
munalnego nie mo˝e powodowaç wyga-
Êni´cia mandatu radnego.

WygaÊni´cie mandatu radnego z powodu
prowadzenia tego typu dzia∏alnoÊci przewi-
duje przepis art. 24f ustawy o samorzàdzie
gminnym. Radni majà trzy miesiàce od dnia
z∏o˝enia Êlubowania na jej zaprzestanie.

W konkretnym stanie faktycznym radny,
który prowadzi∏ dzia∏alnoÊç w lokalu wyna-
j´tym od gminy, jedynie zawiesi∏ czasowo
prowadzonà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Nie
zrezygnowa∏ jednak z najmu tego lokalu,
wystàpi∏ o jego wykupienie i zaczà∏ remont.
Rada gminy uzna∏a to za obejÊcie prawa
i podj´∏a uchwa∏´ o wygaÊni´ciu mandatu
radnego. Argumentowa∏a to tym, ˝e skoro
radny tylko zawiesi∏ dzia∏alnoÊç, to liczy si´
z jej ponownym podj´ciem, a sama zmiana
miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci przy jed-
noczesnym zachowaniu umowy najmu lo-
kalu nale˝àcego do gminy nie jest jej za-
przestaniem i stanowi podstaw´ do stwier-
dzenia wygaÊni´cia mandatu.

Uchwa∏´ uniewa˝ni∏ wojewoda, zdaniem
którego zawieszenie dzia∏alnoÊci jest jed-
nym ze sposobów jej zaprzestania, a nie
obejÊciem prawa jak stwierdzi∏a gmina.
Rada gminy zaskar˝y∏a rozstrzygni´cie
wojewody do Wojewódzkiego Sàdu Admi-
nistracyjnego argumentujàc, ˝e zakaz
z art. 24f dotyczy faktycznego prowadze-
nia dzia∏alnoÊci, która formalnie trwa,
a jest jedynie czasowo zawieszona.

Sàd administracyjny mia∏ odmienny po-
glàd. Odnoszàc si´ do zarzutu, ˝e zaprzesta-
nie dzia∏alnoÊci w lokalu komunalnym ma
charakter tymczasowy, stwierdzi∏, ˝e ustawa
o samorzàdzie gminnym nie pos∏uguje si´
takà kategorià. Liczy si´ natomiast prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej z wykorzy-
staniem mienia komunalnego. Równie˝ Na-
czelny Sàd Administracyjny oddali∏ skarg´
gminy. Zdaniem NSA sam zamiar prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego nie spe∏nia przes∏anek
z art. 24f. Przepis ten mówi jednoznacznie
o prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci, a w chwi-
li podejmowania uchwa∏y o wygaÊni´ciu
mandatu radny takiej dzia∏alnoÊci w lokalu
komunalnym nie wykonywa∏, prowadzi∏ jà
w innym miejscu. NSA podkreÊli∏ bardzo
wyraênie, ˝e w takich sprawach liczy si´ je-
dynie fakt prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej z wykorzystaniem mienia komunal-
nego (sygn. akt II OSK 172/05).

Przygotowa∏ dr Robert Adamczewski
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Z okazji 20. rocznicy dzia∏alnoÊci Zgromadze-
nia Regionów Europejskich (AER), w dniach 
23-25 listopada, w siedzibie Parlamentu Europej-
skiego w Strasburgu odby∏a si´ uroczysta sesja
Zgromadzenia Generalnego tej organizacji. Za-
proszenie do udzia∏u w uroczystoÊci otrzyma∏y
równie˝ w∏adze województwa ∏ódzkiego, repre-
zentowane przez wicemarsza∏ka Krzysztofa Ma-
kowskiego, któremu towarzyszy∏ Mariusz Miel-
czarek, dyrektor Regionalnego Biura Wojewódz-
twa ¸ódzkiego w Brukseli. Przedstawiciele na-
szego regionu, posiadajàcego od po∏owy tego ro-
ku status obserwatora w ramach AER, uczestni-
czyli mi´dzy innymi w obradach Zgromadzenia
Generalnego oraz w uroczystym spotkaniu gene-
ralnym regionów europejskich. W jego trakcie
reprezentanci w∏adz lokalnych i regionalnych
z ca∏ej Europy, przedstawiciele organizacji, insty-
tucji oraz Êwiata nauki i biznesu dyskutowali na
temat dotychczasowej dzia∏alnoÊci i osiàgni´ç
AER w zakresie wspierania idei regionalizmu
w Europie oraz stojàcych przed organizacjà dal-
szych wyzwaƒ. Tematem przewodnim dwudnio-
wych obrad by∏o przede wszystkim zagadnienie
innowacyjnoÊci w Europie, a w szczególnoÊci wy-
korzystywania przez poszczególne regiony ich
potencja∏u kreacyjnego w tym zakresie. Podczas
pobytu w Strasburgu wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski spotka∏ si´ równie˝ z przewodniczà-
cym Zgromadzenia Regionów Europejskich 
– Riccardo Illym oraz z Sekretarzem General-
nym – Klausem Klippem. Tematem rozmów by-
∏a kwestia otrzymania przez województwo ∏ódz-
kie w 2006 roku statusu sta∏ego cz∏onka w AER.

Zagadnienie to jest obecnie przedmiotem analizy
dokonywanej przez w∏adze naszego regionu,
a ostateczna decyzja w tym zakresie powinna zo-
staç podj´ta przez Sejmik Województwa ¸ódz-
kiego jeszcze w tym roku.

Zgromadzenie Regionów Europejskich zosta-
∏o za∏o˝one w 1985 roku. Jest organizacjà poli-
tycznà regionów Europy i rzecznikiem ich intere-
sów na szczeblu europejskim i mi´dzynarodo-
wym. AER zrzesza 12 organizacji mi´dzyregio-
nalnych i oko∏o 250 regionów cz∏onkowskich z 29
krajów europejskich. Polskimi cz∏onkami AER
sà województwa: kujawsko-pomorskie, ma∏opol-
skie, Êlàskie, Êwi´tokrzyskie, wielkopolskie i ma-
zowieckie. Celem powo∏ania do ˝ycia AER by∏o
okreÊlenie roli i pozycji regionów w budowaniu
demokratycznej Europy, bliskiej obywatelom.
Zgromadzenie anga˝uje si´ w promocj´ idei re-
gionalizmu oraz wdra˝anie udzia∏u regionów

w polityk´ europejskà. Stanowi forum do wy-
miany doÊwiadczeƒ dla polityków z regionów eu-
ropejskich, odpowiada te˝ za umacnianie ekono-
micznej, politycznej i kulturalnej pozycji regio-
nów. W ramach swojej dzia∏alnoÊci AER zajmu-
je si´ wspó∏pracà nad projektami mi´dzyregio-
nalnymi, u∏atwianiem poszukiwania wspólnych
rozwiàzaƒ problemów wa˝nych dla regionów czy
te˝ promocjà ich interesów. G∏ównym za∏o˝e-
niem AER jest stworzenie „Europy regionów“
poprzez ich wspó∏prac´ oraz wzajemnà pomoc
w rozwiàzywaniu problemów ekonomicznych
i socjalnych. AER zak∏ada, ˝e to w∏aÊnie regiony
sà filarem demokracji w Europie.

Na lotnisku w Charleroi

W dniach 21-25 listopada na lotnisku
w Charleroi w∏adze portu lotniczego wspólnie
z Polskà Organizacjà Turystycznà i przedsta-
wicielami wszystkich polskich regionów zorga-
nizowa∏y „Tydzieƒ Polski”, s∏u˝àcy promocji
naszego kraju wÊród podró˝ujàcych goÊci. Ce-
remonii otwarcia dokona∏ Konsul Honorowy
Rzeczpospolitej Polskiej, Philippe Godfroid.
Dzi´ki stoisku przygotowanemu przez Regio-
nalne Biuro Województwa ¸ódzkiego w Bruk-
seli, zwiedzajàcy mieli mo˝liwoÊç zobaczenia
g∏ównych atrakcji turystycznych oraz zapo-
znania si´ z charakterystykà regionu i ¸odzi.
Udost´pnione materia∏y promocyjne mia∏y
podkreÊlaç nasze po∏o˝enie w centrum Polski
i fakt, i˝ jesteÊmy wa˝nym punktem komuni-
kacyjnym i logistycznym. GoÊcie mogli dowie-
dzieç si´ te˝ czegoÊ wi´cej o naszej historii,
opartej na rozwoju przemys∏u tekstylnego
i dialogu czterech kultur. Najwi´ksze zaintere-
sowanie wÊród turystów wzbudzi∏y informacje
o ul. Piotrkowskiej, przedstawianej jako jeden
z najd∏u˝szych deptaków Europy, fabrycznej
architekturze – Ksi´˝y M∏yn i Bia∏a Fabryka,
licznych festiwalach – Camerimage, Festiwal
Dialogu Czterech Kultur oraz malowniczych
parkach krajobrazowych.

ŁÓDZKIE W BRUKSELI

Jubileusz dzia∏alnoÊci
AER z naszym udzia∏em
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Stoisko promocyjne województwa ∏odzkiego na lotnisko w Charleroi

Dyrektor Mariusz Mielczarek z przewodniczàcym 
Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso 
i przewoniczàcym AER - Riccardo Illym.
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ŁÓDZKIE W BRUKSELI
Polskie regiony 
o funduszach 
strukturalnych 
na 2007–2013

28 listopada odby∏o si´ w Brukseli spotkanie
reprezentantów polskich regionów z przedstawi-
cielami dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej
ds. Zatrudnienia, Spraw Spo∏ecznych i RównoÊci
Szans (DG Employment). Jego celem by∏o omó-
wienie procesu programowania Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego w Polsce na la-
ta 2007-2013. Na zaproszenie komisji odpowie-
dzia∏o równie˝ województwo ∏ódzkie, reprezen-
towane przez W∏odzimierza Mielczarka – dyrek-
tora Departamentu Polityki Regionalnej, Marci-
na Podgórskiego – naczelnika Wydzia∏u Progra-
mowania Rozwoju Regionu oraz Mariusza Miel-
czarka – dyrektora Regionalnego Biura Woje-
wództwa ¸ódzkiego w Brukseli. Prowadzàcy
spotkanie szef „Sekcji polskiej“ w DG Employ-
ment, Georges Kintzele, rozpoczà∏ swojà prelek-
cj´ od przedstawienia wspó∏pracowników, odpo-
wiedzialnych za kontakty z polskimi regionami.
Sà to osoby, z którymi wspó∏pracowaç b´dà ro-
boczo pracownicy odpowiedzialni w urz´dzie
marsza∏kowskim za dzia∏ania zwiàzane z EFS.
W dalszej fazie prezentacji G. Kintzele zarysowa∏
zmiany w polityce spójnoÊci na lata 2007-2013
i omówi∏ wnioski z wizyt studyjnych w polskich
regionach. Do udzia∏u w spotkaniu zaproszeni
zostali równie˝ przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, na czele z dyrektorem
Departamentu Wdra˝ania Funduszy Struktural-
nych – Piotrem Zuberem. Przedstawili oni ogól-
ne podsumowanie i ocen´ dzia∏aƒ wspó∏finanso-
wanych przez EFS w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go. Poza tym, omówiono harmonogram prac
nad nowymi programami operacyjnymi. Wynika
z niego, ˝e negocjacje programów regionalnych
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego roz-
pocznà si´ na poczàtku marca przysz∏ego roku,
a programy trafià do Komisji Europejskiej w ma-
ju. Zakoƒczenie negocjacji z komisjà spodziewa-
ne jest na poczàtku paêdziernika 2006 r. 

Wystawa w Brukseli 
– podsumowanie roku
dzia∏alnoÊci RBW¸

W Regionalnym Biurze Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli odby∏o si´ uroczyste podsumo-
wanie rocznej dzia∏alnoÊci naszej placówki. Z tej
okazji 1 grudnia do stolicy Belgii uda∏a si´ dele-
gacja z naszego regionu z marsza∏kiem Stanis∏a-
wem Witaszczykiem oraz Dorotà Pisarskà– dy-
rektorem Departamentu Promocji i Wspó∏pracy
Zagranicznej. Pierwsza rocznica funkcjonowa-
nia naszego przedstawicielstwa przy UE by∏a

okazjà do zaproszenia do jego siedziby wielu
znamienitych goÊci. WÊród obecnych znaleêli si´
mi´dzy innymi ∏ódzcy eurodeputowani – Jacek
Saryusz-Wolski i Bogdan Golik, Konsul Honoro-
wy Rzeczpospolitej Polskiej w Walonii – Philippe
Godfroid, wysocy rangà pracownicy Ambasady
RP w Belgii oraz Sta∏ego Przedstawicielstwa RP
przy UE, reprezentanci innych biur regionalnych
z Polski i z Europy, w tym z regionów partner-
skich województwa ∏ódzkiego – Styrii i West Mi-
dlands oraz przedstawiciele instytucji europej-
skich. Witajàc przyby∏ych goÊci, marsza∏ek Wi-
taszczyk dzi´kowa∏ wszystkim za dotychczasowà
wspó∏prac´ i sukcesy, które uda∏o si´ nam wspól-
nie osiàgnàç podczas mijajàcego roku. Równo-
czeÊnie wyrazi∏ nadziej ,́ i˝ dzi´ki zdobytym
przez nas doÊwiadczeniom, kolejny rok powinien
okazaç si´ jeszcze bardziej udany. Zach´ci∏
w zwiàzku z tym zebranych goÊci do dalszego
utrzymywania bliskich relacji z naszym biurem
i realizowania nowych, owocnych inicjatyw. Pod-
czas otwarcia spotkania g∏os zabra∏ równie˝ dy-
rektor Regionalnego Biura Województwa ¸ódz-
kiego – Mariusz Mielczarek. Podsumowujàc rok

swojej pracy w Brukseli podzi´kowa∏ wszystkim
osobom, z którymi mia∏ okazj´ w tym okresie
wspó∏pracowaç. Wyrazi∏ tak˝e nadziej´ na utrzy-
manie i pog∏´bienie w nadchodzàcym roku part-
nerskich wi´zi z przyjació∏mi naszej placówki
z kraju i z zagranicy. Celem nadania imprezie od-
powiedniej oprawy, w jej trakcie odby∏o si´ tak˝e
otwarcie wystawy „Pejza˝ kulturowy Wojewódz-
twa ¸ódzkiego i Miasta ¸odzi“, prezentujàcej
zdj´cia znanego ∏ódzkiego fotografika Andrzeja
Wacha. Dla wielu osób, które do tej pory nie go-
Êci∏y w naszym regionie, nie tylko stanowi∏a ona
dobrà okazj´ do poznania jego walorów kultu-
ralnych i turystycznych, ale byç mo˝e sta∏a si´
równie˝ zach´tà do odwiedzenia województwa
∏ódzkiego w przysz∏oÊci. Wystawa pozostanie
w naszej placówce do 16 grudnia i b´dzie otwar-
ta dla wszystkich.

Informacje o konkursach Komisji Europej-
skiej oraz poszukiwaniu partnerów do projektów
europejskich znaleêç mo˝na na stronie interneto-
wej wwwwww..llooddzzkkiiee..ppll//bbrruukksseellaa

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk z konsulem honorowym RP w Walonii Philippe Godfroidem.

Od lewej: Mariusz Mielczarek - dyr. RBW¸, Andrzej Pi∏atkowski - szef WEH ambasady RP 
w Brukseli, Stanis∏aw Witaszczyk - marsza∏ek województwa ∏odzkiego, Hanna Jahns - radca
sta∏ego przedstawicielstwa RP przy UE. 
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region

– Od poczàtku nie by∏o wiadomo, czy
wszystko si´ powiedzie... Czy m∏odzie˝
podchwyci temat i czy poprà go naukowcy.
Ale skoro marsza∏ek województwa Stani-

s∏aw Witaszczyk i prezydent miasta Jerzy
Kropiwnicki udzielili nam patronatu, trze-
ba by∏o stanàç na wysokoÊci zadania 
– wspomina dr Ewa Sadowska-Kowalska,

prezes Fundacji Rozwoju Przedsi´biorczo-
Êci w ¸odzi. Program Researchers in Euro-
pe 2005 by∏ inicjatywà Komisji Europej-
skiej, majàcà na celu popularyzacj´ znacze-
nia nauki, a przede wszystkim pokazania
m∏odemu pokoleniu dzia∏alnoÊci naukowo-
badawczej jako mo˝liwoÊci atrakcyjnej
kariery zawodowej, przybli˝enia pracy
naukowej, podniesienia atrakcyjnoÊci
Europy jako miejsca pracy dla badaczy. 
W ramach tej europejskiej inicjatywy Fun-
dacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci od lipca
do listopada realizowa∏a projekt „Science-
Fun 2005 – kariera w nauce jest trendy któ-
rego najwa˝niejszà cz´Êcià by∏ Mi´dzynaro-
dowy Tydzieƒ Nauki zorganizowany w paê-
dzierniku. Projekt by∏ realizowany jako
cz´Êç 6. Programu Ramowego. 

FRP jako autor i organizator projektu
osiàgn´∏a sukces. Po pierwsze we wszyst-
kich spotkaniach udzia∏ wzi´∏o ponad 6,5
tys. osób, a po drugie – spoÊród 29 projek-
tów z ca∏ej Europy zosta∏ wybrany (jako
jeden z dziewi´ciu) przez Komisj´ Europej-
skà do fina∏u, który odby∏ si´ 2 grudnia w
Dublinie. Jak si´ okaza∏o, by∏ jedynym pro-
jektem w finale zg∏oszonym przez paƒstwa
nowej UE.                                          (J.G.)

Z roku na rok przybywa w naszym kraju
myÊliwych, dla których najlepszym odpo-
czynkiem od zgie∏ku dnia codziennego jest
wypad z dubeltówkà do lasu. Cz´sto wi´c
rankiem na skraju lasu czy  na polach mie-
dzy innymi w okolicach Kutna mo˝na  spo-
tkaç myÊliwych czyhajàcych na siedzàce
pod przys∏owiowà miedzà zajàce lub kuro-
patwy. Nic w tym dziwnego, bo choç region
kutnowski nie jest zbyt bogaty w lasy to jed-
nak na jego terenie dzia∏a a˝ 10 kó∏ ∏owiec-
kich. Ch´tnie tutaj na polowania przyje˝-
d˝ajà te˝ myÊliwi z zagranicy. Sà to najcz´-
Êciej goÊcie z W∏och, Francji, Niemiec,
Danii i Austrii, którzy polujà przede wszyst-
kim na ba˝anty i kuropatwy, ale od czasu do
czasu  równie˝ na dziki i sarny.

Zarzàdzaniem zasobami zwierzyny zaj-
muje si´ g∏ównie OÊrodek Hodowli Zwie-
rzyny Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego 
w KroÊniewicach (NadleÊnictwo Kutno).
We wspó∏pracy z biurem polowaƒ przy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych
w ¸odzi organizuje on tak˝e polowania 
(w tym dewizowe) i zapewnia kwatery dla
myÊliwych. Zajmujà si´ oni nie tylko strzela-
niem z dubeltówek, ale równie˝ w okresie
zimy dokarmianiem zwierzyny. W Kutnow-

skiem mo˝na zobaczyç, a tak˝e przy odro-
binie szcz´Êcia upolowaç w´drownego ∏osia
czy jelenia, sarn´ lub dzika. Natomiast z
drobnej zwierzyny przede wszystkim lisy
oraz zajàce, kuropatwy i ba˝anty. 

W Le˝ajsku z myÊlà o amatorach tej
formy wypoczynku powsta∏o Biuro Polo-
waƒ Dewizowych ,,Art. Hubert’’. Zajmuje
si´ ono organizacjà polowaƒ dla myÊliwych
zagranicznych i krajowych w Polsce i Ukra-
inie, oferujàc ∏owy zarówno indywidualne,
jak i zbiorowe mi´dzy innymi na jelenie,
daniele, muflony oraz dziki i wilki, a tak˝e
kuropatwy, zajàce i ba˝anty. Oprócz polo-
waƒ ,,Art. Hubertus’’ zajmuje si´ tak˝e
organizacjà imprez integracyjnych, zapra-
szajàc na biesiady z degustacjà dziczyzny i
oprawà myÊliwskà do ,,Pensjonatu Hubert’’
w Le˝ajsku i Pa∏acu Modrzewiowego hra-
biego Potockiego w Julinie. Organizuje
tak˝e koncerty organowe w bazylice w
Le˝ajsku oraz nauk´ jazdy w siodle, czy te˝
przejazdy bryczkami po okolicy. 

Same ko∏a ∏owieckie na w∏asne potrzeby
organizacyjne zajmujà si´ tak˝e budowà
stanic myÊliwskich z bazà noclegowà, cz´sto
te˝ ˝ywieniowà, umo˝liwiajàcà organizacj´
czynnego wypoczynku.

– Wspó∏czesne ∏owiectwo, oprócz zadaƒ
statutowych, organizacyjnych, gospodarczo
-hodowlanych, ogromnie du˝o czasu
poÊwi´ca kultywowaniu tradycji i zwyczajów
myÊliwskich (pokot, otràbienie, pasowanie
na myÊliwego, z∏om). Ko∏a z coraz wi´kszym
zainteresowaniem i zaanga˝owaniem wpro-
wadzajà w swojà dzia∏alnoÊç wiele form
˝ycia biesiadnego, towarzyskiego, edukacyj-
no-turystycznego. Szczególnie sta∏o si´ to
widoczne po roku 1980, kiedy to nastàpi∏
bujny  rozwój motoryzacji. Wp∏yw na to
mia∏y równie˝ ustabilizowane formy ˝ycia
spo∏ecznego, rodzinnego, potrzeba innoÊci 
i na pewno potrzeba powrotu do natury 
– mówi Stanis∏aw OÊródka z Ko∏o ¸owiec-
kiego ,,Sokó∏’’ w Wieruszowie.

Wspó∏czeÊni ,,polowacze’’, jak kiedyÊ
nazywano myÊliwych, obecnie nie zajmujà
si´ tylko ∏owiectwem i biesiadowaniem, ale
równie˝ wspó∏pracà ze szko∏ami i m∏odzie-
˝à, która dokarmia zwierzyn ,́ zbiera
wnyki, organizuje prelekcje z udzia∏em
myÊliwych. W ramach rekompensaty ko∏a
∏owieckie organizujà dla m∏odzie˝y wypra-
wy autokarowe, rowerowe oraz piesze
w´drówki o charakterze turystyczno-eduka-
cyjnym. M∏odzie˝ poznaje wówczas najcie-
kawsze ∏owiska z mo˝liwoÊcià poznania 
i rozró˝niania gatunków drzew, sposobów
prowadzenia szkó∏ek leÊnych, urzàdzeƒ
∏owieckich, tropów zwierzyny.

Wojciech Petera

Powrót do natury

Fundacja na szóstk´

W Dublinie furor´ zrobi∏y maskotki ∏ódzkiego projektu: 
Józio i Albercik, które prezentuje wiceprezes fundacji – Ma∏gorzata Sikorska.



O ponad 870 tys. euro (874.625)
starajà si´ w∏adze miejskie ¸owicza
z Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego na modernizacj´ pi´ciu
placówek oÊwiatowych podleg∏ych
ratuszowi. W∏aÊnie up∏ynà∏ termin
dostarczenia wniosków – wraz
z dokumentacjà – do Ministerstwa
Ârodowiska, które b´dzie nadzoro-
waç konkurs.

Planowana modernizacja doty-
czy gimnazjów nr 1, 2 i 3 oraz szkó∏
podstawowych nr 2, 3 i 4, a tak˝e
Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja.
Zakres planowanych modernizacji
obejmowaç ma docieplenie Êcian
zewn´trznych, ocieplenia stropo-
dachów, wymiany stolarki okien-
nej i drzwiowej (z wyjàtkiem Gim-
nazjum nr 1; tam wymiana okien
odby∏a si´ w tym roku). Ponadto
zakres prac obejmowa∏by likwida-
cj´ trzech kot∏owni w´glowych
oraz modernizacj´ systemów cen-
tralnego ogrzewania, w tym prze-
budow´ instalacji centralnego
ogrzewania w SP nr 2 i Gimna-
zjum nr 2, modernizacj´ kot∏owni w Zespole
Szkó∏ przy ul. Grunwaldzkiej oraz wymian´ in-
stalacji centralnego ogrzewania i modernizacj´
w´z∏a cieplnego w SP nr 4. 

Wszystkie budynki postawiono w latach 50.
i 80. i choç ogólny ich stan jest dobry, to nie
spe∏niajà one wymagaƒ dotyczàcych zapotrze-
bowania na ciep∏o. W niezadowalajàcym stanie
znajduje si´ tak˝e stolarka. Skutki to straty
energii i wysokie koszty ogrzewania. Budynki
Szko∏y Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2,
Szko∏y Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 oraz
Szko∏y Podstawowej nr 4 ogrzewane sà z w∏a-

snych kot∏owni w´glowych. Stan techniczny za-
instalowanych w nich kot∏ów jest dostateczny.
Nie posiadajà one jednak ˝adnej regulacji i au-
tomatyki umo˝liwiajàcej racjonalnà gospodar-
k´ cieplnà. Brak jest te˝ jakichkolwiek urzàdzeƒ
oczyszczajàcych spaliny.

WartoÊç realizacji ca∏ego projektu wynosi
1.043.840 euro. Udzia∏ Êrodków Mechanizmów
Finansowych (zarówno OEG, jak i NMF) okre-
Êlono na poziomie 874.625 euro, co stanowi
85% ca∏kowitych kosztów. Pozosta∏e 15% stano-
wi∏by wk∏ad miasta.

Harmonogram projektu przewiduje realiza-
cj´ pomi´dzy II a IV kwarta∏em 2007 roku i by∏-

by realizowany w ramach tzw. pierwszego prio-
rytetu „Ochrona Êrodowiska, w tym Êrodowiska
ludzkiego, poprzez m.in. redukcj´ zanieczysz-
czeƒ i promowanie odnawialnych êróde∏ ener-
gii”. Z placówek tych korzysta prawie 2,5 tys.
osób.

Opracowaniem projektu zajmowa∏y si´ wy-
dzia∏y: Inwestycji i Remontów oraz Analiz
i Promocji UM w ¸owiczu. Prace nadzorowa∏
wiceburmistrz Maciej Moƒka, który osobiÊcie
zawióz∏ projekt (3 opas∏e segregatory z za∏àczni-
kami i dokumentacjà) do Ministerstwa Ârodo-
wiska.

Robert St´pniewski

region
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W dniu z∏o˝enia wniosku zespó∏ opracowujàcy dokumentacj´ jeszcze raz sprawdza∏ dokumenty, 
aby mieç pewnoÊç, ˝e formalne wymogi zosta∏y spe∏nione.

Starosta Jacek Zatorski odebra∏ w Warszawie
certyfikat nominacji w VI Edycji Narodowego
Konkursu Ekologicznego „Przyjaêni Ârodowi-
sku”. Jury nominowa∏o Starostwo Powiatowe
w Be∏chatowie w kategorii „Promotor ekologii”. 

Na poczàtku nowego roku nastàpi rozstrzy-
gni´cie ostatniego etapu konkursu, który odby-
wa si´ od 6 lat pod patronatem honorowym Pre-
zydenta RP. Organizatorem konkursu jest Cen-
trum Wspierania Inicjatyw Pozarzàdowych. 

„Powiat be∏chatowski – mniej Êmie(r)ci” – to

nazwa projektu zg∏oszonego w konkursie oraz
idea, która przyÊwieca samorzàdowi powiato-
wemu w dzia∏aniach w zakresie gospodarki od-
padami. 

Realizujàc koncepcj´ gospodarki odpadami,
utworzono gospodarstwo pomocnicze przy sta-
rostwie powiatowym – Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Be∏chatowie (RCEE),
którego dzia∏alnoÊç finansowana jest w ca∏oÊci
ze Êrodków Powiatowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie

z KGO uruchomiono w powiecie be∏chatow-
skim program selektywnej zbiórki odpadów.

Do realizacji tego programu powiat be∏cha-
towski w∏àczy∏ samorzàdy gminne, z którymi
corocznie podpisywane sà w tej sprawie porozu-
mienia. Obligujà one gminy do zwi´kszania
liczby gospodarstw domowych posiadajàcych
umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Za jedno z istotnych zagro˝eƒ dla stanu Êro-
dowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które
nale˝y zlikwidowaç w pierwszej kolejnoÊci, po-
wiat be∏chatowski uzna∏ mogilniki. DziÊ jeste-
Êmy jednym z nielicznych powiatów, które sku-
tecznie rozwiàza∏y ten problem.

Krzysztof Borowski

Bez mogilników

¸owicz inwestuje w oÊwiat´
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Koƒczàcy si´ rok, og∏oszony przez w∏adze
województwa ∏ódzkiego „Rokiem Dziedzic-
twa Narodowego”, by∏ doskona∏à sposobno-
Êcià do przedstawienia wielu „znanych, a jed-
nak nieznanych” miejsc ziemi ∏ódzkiej, wpi-
sanych z∏otymi literami w histori´ i dziedzic-
two naszej ojczyzny. Podsumowujàc ten
okres, warto tak˝e przybli˝yç sylwetki wiel-
kich Polaków, których ˝ycie i dzia∏alnoÊç
zwiàzana by∏a z naszym regionem. 

Ju˝ od poczàtku istnienia paƒstwowoÊci
polskiej tereny obecnego województwa ∏ódz-
kiego (dawne ziemie ∏´czycka i sieradzka),
po∏o˝one by∏y mi´dzy g∏ównymi prowincjami
naszego kraju: Wielkopolskà, Kujawami,
Mazowszem i Ma∏opolskà. Fakt ten wywar∏
decydujàcy wp∏yw na organizowanie w g∏ów-
nych grodach regionu – ¸´czycy, Sieradzu
i Piotrkowie, zjazdów ksià˝´cych i rycerskich,
synodów biskupich oraz od 1493 roku
(w Piotrkowie) sesji dwuizbowego parlamen-
tu. Tym wa˝nym dla naszej ojczyzny wyda-
rzeniom przewodniczyli polscy królowie
i ksià˝´ta, mi´dzy innymi: Kazimierz Spra-
wiedliwy, Konrad Mazowiecki, W∏adys∏aw
Jagie∏∏o, Jan Olbracht, Zygmunt Stary, Zyg-
munt August. Dzisiejszy region ∏ódzki, przez
wieki poroÊni´ty puszczami Bolimowskà i Pi-
lickà, obfitowa∏ w dzikà zwierzyn´ m.in.
w tury, dlatego te˝ by∏ cz´stym miejscem kró-
lewskich ∏owów. W Bolimowie polowali:
W∏adys∏aw Jagie∏∏o, Kazimierz Jagielloƒczyk,
Jan Olbracht, Zygmunt Stary, Zygmunt Au-
gust oraz Stefan Batory. Innà miejscowoÊcià,
którà nierzadko odwiedza∏y g∏owy korono-
wane by∏ Wolbórz. W czasie wielkiej wojny
z Zakonem Krzy˝ackim (1409-1411) miasto
to wyznaczono na punkt zborny wojsk ko-
ronnych, których przeglàdu dokona∏ sam
W∏adys∏aw Jagie∏∏o. Miejscowy zamek na

przestrzeni wieków goÊci∏: w 1530 roku Zyg-
munta Augusta, w 1632 roku W∏adys∏awa IV,
w 1655 roku Jana Kazimierza nast´pnie Jana
III Sobieskiego oraz Stanis∏awa Augusta Po-
niatowskiego. Ten ostatni podejmowany by∏
tak˝e u Radziwi∏∏ów w Nieborowie, w pry-
masowskim ¸owiczu oraz w Petrykozach,
gdzie w 1787 roku wizytowa∏ jeden z najno-
woczeÊniejszych na tamten czas zak∏adów
przemys∏owych (fryszerka, druciarnia), wy-
budowany staraniem Stanis∏awa Ma∏achow-
skiego – marsza∏ka Sejmu Wielkiego, w∏aÊci-
ciela sàsiedniego Bia∏aczowa. Wed∏ug prze-
kazów historycznych Inow∏ódz cz´sto odwie-
dza∏a królowa Bona i to w∏aÊnie tutaj, u pod-
nó˝a zamku za∏o˝y∏a jeden z pierwszych
w kraju nowoczesnych ogrodów. Dzie∏a do-
glàda∏ sprowadzony z W∏och ogrodnik
o imieniu Francesco. Zapewne na rabatach
znalaz∏o si´ miejsce na nieznane dotychczas
w Polsce uprawy warzyw, takich jak kapusta,
seler czy por. 

AtrakcyjnoÊç okolicy dostrzegli tak˝e naj-
wy˝si dostojnicy KoÊcio∏a polskiego, którzy
za∏o˝yli w Uniejowie, ¸owiczu i Skierniewi-
cach swe rezydencje. Nale˝eli do nich arcybi-
skupi gnieênieƒscy, miedzy innymi Jaros∏aw
Bogoria Skotnicki, Miko∏aj Kurowski, Miko-
∏aj Tràba, Wincenty Kot, Jan ¸aski, Jakub
Uchaƒski. W XIV-wiecznej uniejowskiej for-
talicji, przechowywano w czasie wojen skar-
by przewiezione z Gniezna – m.in. relikwie
Êw. Wojciecha i Stanis∏awa oraz Êw. Urszuli
i 11 tys. Dziewic. Biskupi dokonali równie˝
rozbudowy ¸owicza. Do dzisiaj w podzie-
miach miejscowej katedry z∏o˝one sà docze-
sne szczàtki a˝ 12 prymasów Polski.

Kilku arcybiskupów wywodzi si´ z nasze-
go regionu. Z Oporowa ko∏o Kutna pocho-
dzi∏ W∏adys∏aw Oporowski, bioràcy wielo-

krotnie udzia∏
w misjach dy-
plomatycznych
do paƒstwa
krzy˝ackiego.
ZaÊ z ¸ubnej
ko∏o B∏aszek
Maciej ¸ubieƒ-
ski, fundator
Êwiàtyni para-
fialnej w Wàg∏-
czewie. Jeden
z najwi´kszych
prymasów Pol-
ski – Jan ¸aski,
do którego za-
s∏ug nale˝y mi´-
dzy innymi ze-

branie i uporzàdkowanie prawa polskiego,
znanego pod nazwà „Statutu ¸askiego”,
przekszta∏ci∏ w XVI wieku rodzinny ¸ask
w znaczàcy oÊrodek, znany nie tylko w kraju,
ale i poza jego granicami. Z ¸asku 
pochodzi∏ tak˝e ˝arliwy zwolennik reforma-
cji, bratanek prymasa, jego imiennik 
Jan ¸aski (1499-1560).

Z regionem zwiàzanych by∏o równie˝ wie-
lu m´˝ów stanu oraz dowódców wojskowych.
W czasach Potopu szwedzkiego 24 VIII 1656
roku, pod Czerniewicami rozegra∏a si´ bitwa,
w której odzia∏y polskie pod dowództwem
hetmana Stefana Czarnieckiego star∏y si´
z wojskami szwedzkimi, odzyskujàc wiele
cennych dóbr zrabowanych przez Szwedów
w Krakowie. Nast´pnà zwyci´skà bitw´ het-
man stoczy∏ na nadpilicznych ∏àkach, nie-
opodal zamku w Inow∏odzu. Kolejnym bo-
haterem wojen polsko-szwedzkich XVII wie-
ku by∏ ojciec Augustyn Kordecki, który kil-
kakrotnie wizytowa∏ pauliƒskie konwenty
rozsiane po ziemi ∏ódzkiej: Wieluƒ, Oporów,
Wielgom∏yny oraz Wieruszów, w którym 23
marca 1673 roku zmar∏. Na prze∏omie XIX
i XX w. w stolicy województwa mieszka∏
dzia∏acz PPS, póêniejszy marsza∏ek Polski 
– Józef Pi∏sudski. Ulubionym miejscem wy-
poczynku prezydentów II Rzczypospolitej
(Stanis∏awa Wojciechowskiego i Ignacego
MoÊcickiego) by∏a Spa∏a, po∏o˝na w g´stwi-
nie Puszczy Pilickiej. W Borowie ko∏o Bielaw
6 lipca 1874 roku urodzi∏ si´ W∏adys∏aw
Grabski – premier i twórca reformy waluto-
wej 1924 roku, zaÊ w 1895 roku w Piotrkowie
Trybunalskim dowódca Armii Krajowej ge-
nera∏ Stefan „Grot” Rowecki. 30 kwietnia
1940 roku podczas walki z hitlerowcami w le-
sie anieliƒskim, nieopodal PoÊwi´tnego zgi-
nà∏ major Henryk Dobrzaƒski „Hubal”.
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znane, a jednak nieznane

Wielcy Polacy regionu ∏ódzkiego

Sarkofag b∏ogos∏awionego Bogumi∏a w Kolegiacie Uniejowskiej.

Portret Wandy Malczewskiej.
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Postaciami nieroz∏àcznie kojarzàcymi si´
z ziemià ∏ódzkà sà tak˝e mistrzowie pióra. Do
najbardziej znanych nale˝y W∏adys∏aw Stani-
s∏aw Reymont urodzony 7 maja 1867 roku
w Kobielach Wielkich ko∏o Radomska. Inne
miejscowoÊci naszego regionu zwiàzane z no-
blistà to Gidle, gdzie rodzice pisarza wzi´li
Êlub, Tuszyn, B´dków, Wolbórka (obecnie
cz´Êç Czarnocina), gdzie jako dziecko miesz-
ka∏ i chodzi∏ do szko∏y, Przy∏´k Du˝y, Krosno-
wa i Lipce Reymontowskie zwiàzane z pracà
robotnika kolejowego, rozs∏awione na kartach
powieÊci „Ch∏opi”, ¸ódê miejsce akcji powie-
Êci „Ziemia obiecana”, Char∏upia Wielka –
majàtek, b´dàcy w latach 1912-1913 w∏asno-
Êcià pisarza oraz Ma∏ków, Kobierzycko, Tubà-
dzin, Sieradz, ¸owicz, Nieborów, Arkadia,
Ozorków, ¸´czyca. W Bàkowej Górze jednym
z proboszczów lokalnej parafii by∏ ksiàdz An-
toni Kraszewski, stryjeczny brat Józefa Igna-
cego Kraszewskiego. Pisarz cz´sto goÊci∏ na
miejscowej plebani. Podczas jednej z wizyt
znalaz∏ w okolicy inspiracj´ do napisania po-
wieÊci „Jelita, legenda herbowa z roku 1331”,
czyniàc g∏ównymi bohaterami rycerza-rabusia
Nikosza Bàka z Bàkowej Góry oraz Floriana
Szarego z pobliskich Majkowic, uczestnika bi-
twy polsko-krzy˝ackiej pod P∏owcami
w 1331roku. Bronów ko∏o Uniejowa zwiàzany
jest z postacià Marii Konopnickiej, która
mieszka∏a tutaj w latach 1862-1872. Na miej-
scu dworu Konopnickich nast´pny w∏aÊciciel
wybudowa∏ w 1902 roku nowy budynek, obec-
nie Muzeum OÊwiatowe. Wsià szczególnie
lubianà przez Juliana Tuwima, gdzie zwyk∏ on
wypoczywaç w okresie mi´dzywojennym, by-
∏o ZakoÊciele nieopodal Inow∏odza. Poeta na
kartach swoich utworów literackich utrwali∏
wiele okolicznych zakàtków, w tym niezwykle
malowniczy krajobrazowo odcinek rzeki Pili-
cy. Miastem rodzinnym pisarza by∏a nato-
miast ¸ódê. 

W 1415 roku w Nowej Brzeênicy urodzi∏ si´
Jan D∏ugosz, zaÊ w Je˝owie mieszka∏, w dziÊ
nieistniejàcym klasztorze benedyktyƒskim, in-
ny kronikarz zwany Gallem Anonimem. Do
najznamienitszych wolborzan nale˝y, urodzony
w 1503 roku, Andrzej Frycz Modrzewski, naj-
wybitniejszy myÊliciel Rzeczypospolitej doby
renesansu, autor epokowego dzie∏a „O napra-
wie Rzeczypospolitej”, w którym nawo∏ywa∏
do reform ojczyzny. W rodzinnym mieÊcie pe∏-
ni∏ przez kilkanaÊcie lat urzàd miejscowego
wójta. Z Wolborzem oraz z Rzeczycà zwiàzany
by∏ równie˝ przez pewien okres swojego ˝ycia
pami´tnikarz epoki saskiej – J´drzej Kitowicz,
autor dzie∏a „Opis obyczajów i zwyczajów za
panowania Augusta III”, dostarczajàcego
wspó∏czesnym wielu informacji o epoce saskiej.

Ze Strykowa pochodzi∏y dwie postacie, któ-
re odegra∏y ogromnà rol´ w dziejach pisarstwa
polskiego. Pierwszà z nich by∏ ¸azarz Andry-
sowicz, pierwszy polski drukarz (zm. w 1577
roku); drugà zaÊ Maciej Stryjkowski – histo-

ryk, jeden ze znaczàcych kronikarzy doby re-
nesansu. Jego najwi´ksze dzie∏o nosi tytu∏
„Która przedtym nigdy Êwiata nie widzia∏a,
Kronika Polska, Litewska, ˚mudzka i wszyst-
kiej Rusi”.

Ziemia ∏ódzka szczyci si´ tak˝e postaciami
Êwi´tych i b∏ogos∏awionych oraz kandydatów
na o∏tarze. Jak podaje tradycja, oko∏o 1000 ro-
ku w ¸´czycy (obecnie Tum pod ¸´czycà) po-
wsta∏o jedno z pierwszych na naszych ziemiach
opactwo Benedyktynów. Za∏o˝enie klasztoru
przypisuje si´ Êwi´temu Wojciechowi, podà˝a-
jàcemu na dwór Boles∏awa Chrobrego, a na-
st´pnie z misjà chrystianizacyjnà do Prus. Tra-
sa wyprawy przebiega∏a tak˝e przez Ciesz´cin –
wieÊ po∏o˝onà w gminie Wieruszów, gdzie we-
d∏ug legendy, w miejscu dzisiejszego koÊcio∏a
Êwi´ty przemawia∏. W uniejowskiej kolegiacie
szczególnym kultem obejmuje si´ pochowane-
go tam b∏ogos∏awionego biskupa Bogumi∏a,
zaÊ w ∏ódzkich ¸agiewnikach b∏ogos∏awionego
Rafa∏a Chyliƒskigo. Z ¸odzià zwiàzani sà tak-
˝e: b∏ogos∏awiony Anastazy Pankiewicz – m´-
czennik za wiar´ i twórca szkó∏ bernardyƒskich
w ¸odzi, patronka ¸odzi Êwi´ta Faustyna He-
lena Kowalska – aposto∏ka mi∏osierdzia Bo˝e-
go (urodzona 25 lipca 1905 roku w G∏ogowcu
ko∏o Âwinic Warckich niedaleko ¸´czycy) oraz
Maksymilian Maria Kolbe, urodzony w Zduƒ-
skiej Woli, mieszkajàcy tak˝e w Pabianicach.
WÊród kandydatów na
o∏tarze znajdujà si´ S∏u-
ga Bo˝a Wanda Mal-
czewska – wiejska na-
uczycielka i dzia∏aczka
spo∏eczna, pochowana
w podziemiach Êwiàtyni
w Parznie, dokàd co ro-
ku, w drugà niedziel´
maja organizowana jest
archidiecezjalna piel-
grzymka, oraz Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II,
który podczas pielgrzy-
mek do Ojczyzny na-
wiedzi∏ ¸ódê i ¸owicz.

SpoÊród przedstawi-
cieli malarstwa, nale˝y
wymieniç Marcelego
Bacciarellego – na-
dwornego malarza Sta-
nis∏awa Augusta Ponia-
towskiego, który otrzy-
ma∏ od monarchy ma-
jàtek Osiek nieopodal
¸owicza; Józefa Che∏-
moƒskiego – twórc´ ta-
kich znanych dzie∏ jak:
„˚urawie” czy „Orka”
oraz Henryka Siemi-
radzkiego, mieszkajà-
cego w latach 1884
-1902 w Strza∏kowie
ko∏o Radomska.

Barwnà postacià regionu jest tak˝e urodzo-
na w Kiernozi i mieszkajàca w Walewicach
Maria Walewska, bohaterka g∏oÊnego roman-
su z cesarzem Francji – Napoleonem Bona-
parte. 

Z Bia∏aczowa pochodzili: Jan Prandota 
– biskup krakowski, ˝yjàcy w XIII wieku oraz
Anna Bia∏aczowska – matka poety Jana Ko-
chanowskiego. 

W Skierniewicach mieszkali Jan Kozietul-
ski (1781-1821) – bohater wojen napoleoƒ-
skich, dowódca u∏anów polskich w bitwie pod
Samosierrà oraz m∏odzieƒcza mi∏oÊç Frydery-
ka Chopina, Konstancja G∏adkowska, pocho-
wana na cmentarzu w Babsku, na wschodnim
kraƒcu naszego województwa.

Wiele znanych postaci XIX i XX wieku
zwiàza∏o swe losy z ¸odzià mi´dzy innymi:
Artur Rubinstein, Gra˝yna Bacewicz, An-
drzej Wajda, Roman Polaƒski, Jerzy Kosiƒski,
Aleksander Tansman, W∏adys∏aw Strzemiƒ-
ski, czy te˝ Katarzyna Kobro.

Przedstawione osobistoÊci z pewnoÊcià nie
wyczerpujà listy bohaterów, m´˝ów stanu, po-
lityków i artystów zwiàzanych z ziemià ∏ódz-
kà. Sylwetki tych oraz innych nie wspomnia-
nych wy˝ej postaci, b´dà przedstawiane na ∏a-
mach kolejnych numerów „Ziemi ¸ódzkiej”
w cyklu „znane, a jednak nieznane”.

Piotr Machlaƒski

znane, a jednak nieznane

Kamieƒ upami´tniajàcy obecnoÊç. 
W∏adys∏awa Reymonta w Tuszynie
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sport

Sport jest dziedzinà, która na ogó∏ mocno
okreÊla to˝samoÊç miasta, stanowiàc
wa˝ny element jego kultury. Nie zawsze
jednak doceniany. Przez dziesiàtki lat
¸ódê by∏a postrzegana nie tylko jako
miasto szko∏y filmowej i ulicy Piotrkow-
skiej, ale tak˝e miasto, w którym jest
¸KS. Zbli˝ajàcy si´ do stulecia klub by∏
symbolem pot´gi ¸odzi w sporcie. E∏ka-
esem ˝y∏o ca∏e miasto od Chojen po Teo-
filów i od Rudy po Ba∏uty. Wystarczy po-
rozmawiaç z pokoleniem dzisiejszych
pi´çdziesi´cio-, szeÊçdziesi´ciolatków
i jeszcze starszych, którzy chodzili na
¸KS w gronie rodzinnym, sàsiedzkim, al-
bo w grupie kolegów ze szko∏y czy z pra-
cy. Na boiskach i w halach ¸KS wycho-
wa∏o si´ kilka pokoleƒ ∏odzian. Al. Unii,
Ogrodowa, Zakàtna to by∏y miejsca,
gdzie wielu pierwszy raz zetkn´∏o si´ ze
sportem, tu go pokocha∏o i tu zapuÊci∏o
korzenie swojej dozgonnej pasji. Sukcesy
sportowców ¸ódzkiego Klubu Sportowe-
go, wyst´py na olimpiadach, medale by∏y
wa˝nym rozdzia∏em w dziejach ¸odzi.
åwierç wieku temu do takiej roli w ˝yciu
¸odzi zbli˝y∏ si´ wspania∏y zespó∏ Widze-
wa z czasów Boƒka, osiàgajàc sukcesy eu-
ropejskiej miary. Robotnicze Towarzy-
stwo Sportowe Widzew, przyznajàce si´
do kontynuowania tradycji Towarzystwa
Mi∏oÊników Rozwoju Fizycznego z lat
dwudziestych stworzy∏o nowà jakoÊç
w polskim futbolu, stawiajàc na nowocze-
sny system zarzàdzania i nowatorskie roz-
wiàzania organizacyjne. W cieniu ∏ódz-
kich gigantów dzia∏a∏y kluby dzielnicowe
i Êrodowiskowe. I one tworzy∏y jednak hi-
stori´ miasta, stanowiàc dla tysi´cy ∏o-
dzian swoiste ma∏e sportowe ojczyzny.
Start, W∏ókniarz, Anilana, Resursa, Me-
talowiec, Orze∏, ChKS, T´cza, ¸odzian-
ka, Wifama, Orkan, Energetyk, Elta,
RKS-Ruda, Gwardia, Kolejarz, Tramwa-
jarz, Budowlani, AZS mia∏y swoich przy-
si´g∏ych kibiców w mniejszych kr´gach
spo∏ecznoÊci miasta. Zamiast na ¸KS
i Widzew woleli oni chodziç na mecze
˝u˝lowców Tramwajarza, bokserów
Gwardii, siatkarzy Resursy, pi∏karzy
Startu i W∏ókniarza. Te kluby utrwala∏y
cz´sto wartoÊci uniwersalne, ale transfor-
macja ustroju pot´˝nie nimi wstrzàsn´∏a.
Wiatr dziejowy niektóre zmiót∏ z kart hi-
storii ¸odzi. Inne sprowadzi∏ do margi-
nalnej roli, skazujàc na peryferyjnà wege-
tacj .́ W gàszczu spraw, które wydawa∏y
si´ wa˝niejsze od sportu nie zdo∏ano wy-

pracowaç formu∏y dzia∏alnoÊci klubów
sportowych. Decydenci uznali, ˝e sport
sam si´ obroni i b´dzie samonap´dzajàcà
si´ maszynà. Zabrak∏o im wyobraêni, aby
przewidzieç, ˝e sporotwy zgon dru˝yny li-
gowej to nie tylko pora˝ka jakiejÊ koncep-
cji klubu i jednostkowe niepowodzenie
w ˝yciorysie kilkunastu sportowców, kil-
ku trenerów i dzia∏aczy. To przecie˝ tak˝e
dziura w historii miasta. Nie tylko w ¸o-
dzi do dziÊ nie znaleziono modelu finan-
sowania sportu. Upadek wielu klubów
i ci´˝ka zapaÊç ¸KS oraz Widzewa uczy-
ni∏y spustoszenie w tej warstwie kultury
¸odzi. Niestety dopiero dziÊ elity zaczy-
najà sobie to uÊwiadamiaç, kiedy w spor-
towej panoramie ¸odzi wcià˝ brakuje
m´skiej siatkówki, koszykówki, pi∏ki r´cz-
nej, boksu, zapasów, d˝udo, a rachitycz-
nie prezentuje si´ wi´kszoÊç pozosta∏ych
dyscyplin sportu. Ogromnym wysi∏kiem
podnoszà si´ drugoligowe zespo∏y pi∏ka-
rzy ¸KS i Widzewa, które jesienià zapali-

∏y Êwiate∏ko w tunelu. Hamulcem odra-
dzania si´ ∏ódzkiego sportu jest brak kon-
cepcji ocalenia i modernizacji bazy. Wcià˝
nie bardzo wiadomo, jak powinny dzia∏aç
takie kluby jak ChKS, Start i Anilana, na
terenach których sà boiska, hale, p∏ywal-
nie. Nie ma tylko pomys∏u, kto i jak ma je
utrzymywaç. Atrakcyjne tereny – tak jak
w przypadku Startu – sà niczym smaczne
konfitury, do których chce si´ dobraç wie-
lu ch´tnych. Na ich rywalizacji cierpi
sport. Trzeba sobie wreszcie uÊwiadomiç,
˝e te wszystkie gole, punkty, medale i ta-
belki to nie jest zabawa grona ∏ódzkich
dzia∏aczy, ale w∏asnoÊç wszystkich ∏o-
dzian, dziedzictwo naszej ∏ódzkiej kultu-
ry. I nawet w dobie komercjalizacji, cz´sto
wr´cz pogardy dla niematerialnych war-
toÊci, a nawet tradycji, tej okolicznoÊci
bagatelizowaç nie wolno.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

Dziedzictwo sportowej ¸odzi

Mecz ¸KS-u ¸ódê z Odrà Wodzis∏aw.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego


