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Województwo ∏ódzkie od kilku lat wspó∏pra-
cuje z regionem styria w Austrii. W 2004 roku
podpisaliÊmy umow´ o wspó∏pracy mi´dzyre-
gionalnej. Austriacy sà zainteresowani m.in.
realizacjà wspólnych projektów, na które mo˝na
uzyskaç fundusze z UE. Jednym z nich jest
budowa w Uniejowie kompleksu uzdrowiskowo
-rekreacyjnego z wykorzystaniem wód geoter-
malnych.

Nasz partner jest szczególnie zainteresowany
realizacjà tego projektu ze wzgl´du na du˝e
doÊwiadczenia w tym zakresie. W∏adze Styrii
zaprosi∏y przedstawicieli województwa ∏ódzkie-
go do zapoznania si´ z funkcjonowaniem 
istniejàcych ju˝ na ich terenie kompleksów 
geotermalnych. 

W styczniu Polska delegacja zosta∏a przyj´ta w
Grazu przez Siegfrieda Schrittwiese – przewodni-
czàcego kraju zwiàzkowego Styria, który zapo-
zna∏ goÊci ze strukturami administracyjnymi i
ustawodawstwem Styrii. Gospodarze podkreÊlali

du˝e zainteresowanie Styrii wspó∏pracà, w szcze-
gólnoÊci  wykorzystaniem alternatywnych êróde∏
energii, rozwojem bran˝y turystycznej i inwesty-
cjami w zakresie ochrony Êrodowiska. 

Przedstawiciele województwa ∏ódzkiego
zostali przyj´ci równie˝ przez Siegfrieda Nagla,
burmistrza Grazu. Rozmowy dotyczy∏y m.in.
wspó∏pracy w zakresie uruchomienia po∏àczeƒ
lotniczych pomi´dzy ¸odzià a Grazem, wspó∏-
pracy partnerskiej z gminami województwa
∏ódzkiego, wymiany kulturalnej. 

Delegacja zosta∏a przyj´ta przez Franza
Vovesa, premiera rzàdu kraju zwiàzkowego 
na zamku, w siedzibie rzàdu. Wszystkim 
spotkaniom oficjalnym towarzyszyli dziennika-
rze prasy styryjskiej. 

W drugim dniu pobytu wiodàcym tematem
rozmów by∏o wykorzystanie potencja∏u geoter-
malnego i zapoznanie si´ z doÊwiadczeniami
Landu Styria. Przedstawiciele naszego woje-
wództwa spotkali si´ z Andreasem Turkiem 

i Horstem Hoenigiem – prezesami zarzàdu spó∏-
ki Ingenos z Gleisdorf. Celem spotkania by∏o
omówienie mo˝liwoÊci opracowania studium
wykonalnoÊci projektu „Termy Uniejów” oraz
mo˝liwoÊci pozyskania dla tego projektu inwe-
storów. Delegacji zaprezentowano kilka spoÊród
wielu istniejàcych na terenie Styrii obiektów 
termalnych: w Loipersdorf, Gleistdorf, Walters-
dorf i Blumau. Podczas rozmów strona styryj-
ska zaproponowa∏a, aby projekt „Termy Unie-
jów” by∏ sfinansowany w 75% ze Êrodków UE, 
a w 25% przez samorzàd województwa ∏ódzkie-
go, gmin´ Uniejów, WFOÂiGW i  land Styria. 

Polsko-austriacki pomys∏ na termy w Uniejowie

W spotkaniu uczestniczyli: marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas, przewodniczàcy
sejmiku województwa Jan Darnowski, radni sejmiku Jolanta Mitka i Wies∏aw Kosonóg, Jaros∏aw Berger, 
prezes WFOÂiGW w ¸odzi, Tadeusz Staƒczyk, z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Ârodowi-
ska Urz´du Marsza∏kowskiego, Józef Kaczmarek, burmistrz gminy Uniejów, i Jacek Kurpik, prezes zarzàdu
Geotermia Spó∏ka z o.o. 
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Krzysztof Kamiƒski
Gra na instrumencie, którego rodowód si´ga poczàtków XVI wieku. Obecnie jest jedynym w Polsce koncertujà-

cym solistà – fagocistà. Dokona∏ wielu prawykonaƒ dzie∏ koncertowych kompozytorów wspó∏czesnych. Na Jego
dorobek artystyczny sk∏ada si´ m. in. ponad 60 koncertów z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. Koncer-
towa∏ we Francji, w Niemczech i Holandii, m. in. z zespo∏ami Philharmoni der Nationen i Koelnische Kamme-
rorchester. W 2002 r. odby∏ jako dyrygent z orkiestrà Filharmonii ¸ódzkiej tournee artystyczne po Niemczech. 

Jest absolwentem ∏ódzkiej Akademii Muzycznej. Dyplom z wyró˝nieniem uzyska∏ w 1984 r. Od 1986 r. zajmuje
si´ dzia∏alnoÊcià pedagogicznà, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w ¸odzi.
W swoim dorobku  posiada dziesiàtki nagraƒ dla polskiego radia i telewizji, telewizji holenderskiej, niemieckiej 
i amerykaƒskiej. Jest autorem  muzyki do dwóch przedstawieƒ zrealizowanych w teatrze „Arlekin” w ¸odzi. W 2002
r. zosta∏ solistà i konsultantem firmy niemieckiej Frank & Meyer Holzblasinstrumente. 

Ponad 20 lat czynnie dzia∏a jako muzyk-solista zespo∏ów orkiestrowych. W okresie studiów w zespole Teatru
Muzycznego w ¸odzi, a nast´pnie a˝ do chwili obecnej w zespole orkiestry Filharmonii ¸ódzkiej. 

Kameralistyka zajmuje wa˝ne miejsce w dzia∏alnoÊci artystycznej Krzysztofa Kamiƒskiego. Stworzy∏ dzia∏ajàce do dziÊ ¸ódzkie Trio Stro-
ikowe, Kwintet D´ty F¸ oraz zespó∏ „Camerata pro Arte”, którego jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem, i z którym nagra∏ dwie p∏yty
CD m.in. dla firmy ZYM Music Classic w Niemczech. 

Podczas wspó∏organizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków  Koncertu Kameralnego w Filharmonii ¸ódzkiej 
7 marca (wtorek) 2006 r. wystàpi ze znakomità ∏ódzkà klawesynistkà Ewà Piaseckà,  z którà w 2003 r. nagra∏ p∏yt´ zatytu∏owanà „Come Prima”
z muzykà barokowà, . B. P.-CH.

CCaannttiiccuumm PPooeettiiccuumm
Po raz trzeci odb´dzie si´ w ¸odzi Przeglàd Piosenki Poetyckiej Canticum Poeticum. Organizatorem tegorocznej edycji, która odb´dzie si´ w
dniach 6-7 maja 2006 roku jest OÊrodek Kultury „Górna” w ¸odzi przy ulicy Siedleckiej 1. W jury zasiàdà profesjonaliÊci, m. in.- El˝bieta Ptak,
Anna Kiesewetter, Marek Chudobiƒski, Krzysztof Cwynar, Janusz Janyst, Jerzy Wolniak. 
Informacje: OÊrodek Kultury „Górna”: www.toya.net.pl/~okg . Zg∏oszenia do 15 marca.
„Ziemia ¸ódzka” równie˝ i w tym roku obj´∏a Canticum Poeticum patronatem medialnym. 

MARZEC 2006
3 marca 2006 (piàtek), godz. 19.00
Sala Koncertowa F¸, ul. Narutowicza 20/22

M¸ODZI W ¸ODZI „Percussion Studio”
W programie:
R. Pawassar – Sculpture 3, J. Thrower – Just one world
J. Beck – Concerto for timpani 
M. Miki – Marimba spirituals, M. Ravel – Bolero
J. Beck – In the pocket, H. Mennens – Drumexperience
K. Engel – Look out little Ruth
E. Kopetzki – Piet spielt Biet
J. Boganen – Latin experience 
D. Mancini – Carribean Festival 
SoliÊci: Ma∏gorzata Matusewicz, Magdalena Kowalczyk,
Piotr Musia∏ – marimby 
Urszula Bereênicka-Pniak – timpani 
Anna Purta (sopran), studenci Katedry Instrumentów
D´tych, Perkusji i Akordeonu AM 
Zespó∏ Perkusyjny AM w sk∏adzie: ¸ukasz Lach, 
Micha∏ Matczak, Bart∏omiej Królikowski, 
¸ukasz Warenica, Ma∏gorzata Matusewicz, 
Magdalena Kowalczyk, Piotr Musia∏
Ruch sceniczny: Kazimierz Knol, taƒczà studentki 
wydzia∏u rytmiki AM w ¸odzi
Ilustracja wizualna: Eryk Hildebrand
Kierownictwo muzyczne: Piotr Pniak, 
Urszula Bereênicka-Pniak

7 marca 2006 (wtorek), godz.19.00
Sala Kameralna F¸, ul. Narutowicza 20/22

ARS CAMERALIS „Come Prima”
koncert kameralny wspó∏organizowany przez SPAM
W programie m.in. sonaty na fagot 
i klawesyn G. Ph. Telemanna, 
A. Vivaldiego, M. Darda, J. E. Galliarda 
oraz utwory na klawesyn solo 
C. B. Balbastre’a i F. Couperina
Krzysztof Kamiƒski – fagot; Ewa Piasecka – klawesyn

17 marca 2006 (piàtek), godz. 19.00
Sala Koncertowa F¸, ul. Narutowicza 20/22

KONCERT ORATORYJNY
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii ¸ódzkiej
L. van Beethoven – I symfonia C-dur op. 21
J. Haydn – Paukenmess
SoliÊci: Katarzyna Jagie∏∏o - sopran, 
Hanna Hozer - mezzosopran,
Dariusz Pietrzykowski - tenor, 
Leszek Skrla - bas
Dyrygent: Zygmunt Rychert
Przygotowanie chóru: Marek Jaszczak

18 marca 2006 (sobota), godz. 18.00
Sala Koncertowa F¸, ul. Narutowicza 20/22

M¸ODZI w ¸ODZI
koncert jubileuszowy z okazji 55-lecia istnienia 
Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej I i II 

st. im. Henryka Wieniawskiego w ¸odzi
Orkiestra symfoniczna i chór mieszany OSM 
im. H. Wieniawskiego w ¸odzi
SoliÊci: Wojciech Koprowski – skrzypce, 
Tomasz Daroch - wiolonczela
Dyrygenci: Marcin Radwaƒski, Anna Kamerys

21 marca 2006 (wtorek), godz. 19.00
Sala Kameralna F¸, ul. Narutowicza 20/22

ARS CAMERALIS „Na cztery smyczki”
I. F. Dobrzyƒski – I Kwartet smyczkowy e-moll op. 7
A. Dworzak – Kwartet smyczkowy F-dur op. 96 
„Amerykaƒski“
F. Schubert – Kwartet smyczkowy d-moll D.810 

„Âmierç i dziewczyna“
Kwartet smyczkowy „Camerata”:
W∏odzimierz Promiƒski – skrzypce 
Andrzej Kordykiewicz – skrzypce 
Piotr Reichert – altówka
Roman Hoffmann - wiolonczela

31 marca 2006 (piàtek), godz. 19.00
Sala Koncertowa F¸, ul. Narutowicza 20/22

KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej

R. Wagner – Uwertura do opery „Tannhauser”
R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
J. Brahms – II Symfonia D-Dur op. 73
Solistka: Kerstin Feltz – wiolonczela (Austria)
Dyrygent: Tadeusz Wojciechowski
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Rada Programowa „Ziemi ¸ódzkiej” zaprosi∏a w lutym do Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi przedstawicieli urz´dów miast i starostw powiatowych, odpowiedzialnych za
kontakty z mediami. Ku naszemu zadowoleniu reprezentowanych by∏o 16 samorzàdów.
Celem tego spotkania by∏a wspó∏praca z naszym miesi´cznikiem. Powiedzmy: coraz 
lepsza wspó∏praca. Zale˝y nam bowiem bardzo, aby Pismo Samorzàdowe Województwa
¸ódzkiego – jak brzmi podtytu∏ miesi´cznika – odzwierciedla∏o problemy spo∏ecznoÊci
i w∏adz samorzàdowych wszystkich szczebli. Zale˝y nam na integracji mieszkaƒców 
regionu, promocji zarówno dziedzictwa narodowego, jak i osiàgni´ç wspó∏czesnoÊci. 
Na przypominaniu wszystkiego, co z∏o˝y∏o si´ w naszej powik∏anej przesz∏oÊci na to, 
co nazywamy to˝samoÊcià lokalnà, regionalnà i narodowà. Wreszcie, na utrwalaniu 
osiàgni´ç tych, którzy dziÊ widzà szerzej, s∏yszà lepiej i robià wi´cej. Na tyle du˝o, 
˝e pozostaje po nich nie tylko pami´ç, ale i dzie∏o.

WielokulturowoÊç ¸odzi i regionu, to ju˝ tylko epizod w naszej wspólnej historii. 
Epizod wa˝ny tak˝e na tyle, aby teraz wyciàgnàç z niego wnioski. Bo dziÊ wielokulturo-
woÊç oznacza wspólnot´ europejskà, ale wy∏àcznie z wyboru, a nie z dzikiej w´drówki 
ludów, potopu czy najazdu. Wspólnot´ demokratycznych i autonomicznych paƒstw. 
Efekty tej wspólnoty dotar∏y ju˝ pod strzechy w postaci takich programów, jak m.in. 
Struder, Phare, Interreg, ZPORR i coÊ si´ zmieni∏o... W∏aÊnie o tym m.in. chcielibyÊmy 
pisaç – co si´ zmieni∏o?

Dzi´kujemy Kole˝ankom i Kolegom za przybycie, udzia∏ w dyskusji oraz cenne uwagi. 
Czekamy na dobre, ale prawdziwe wiadomoÊci.

W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 
ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: dolina rzeki Warty
fot. P. Wypych



Mnie ta ziemia od innych dro˝sza, 
ani chc´, ani umiem stàd odejÊç, 
tutaj Wis∏à, wiatrami Mazowsza

przeszumia∏o mi dzieciƒstwo i m∏odoÊç

RRookk  ddzziieeddzziiccttwwaa 
pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo

Tak wielki poeta W∏adys∏aw Bro-
niewski pisa∏ o swym rodzinnym
Mazowszu i ukochanej rzece WiÊle.

Ja tak samo czuj´ i myÊl´ o mojej rodzinnej
ziemi ∏ódzkiej, a ostatnie zwrotki wiersza
zamieni∏bym na: „tutaj Pilicà i Wartà, wia-
trami Mazowsza przeszumia∏o mi dzieciƒ-
stwo i m∏odoÊç”. Wiem, ˝e tak samo albo
podobnie odczuwa wielu mieszkaƒców tej
ziemi, zamkni´tej wijàcymi wst´gami Warty,
Pilicy i Bzury....

Jedni majà pi´kne góry, inni szumiàce
morze,  a my pasma nizin i wy˝yn Polski
Êrodkowej, poci´te dolinami rzek... Na
pierwszy rzut oka na mapie, przez okna
jadàcego samochodu jest to krajobraz taki
jakich wiele, z pewnà dozà monotonii, 
a mo˝e nawet nudy... Jednak wystarczy si´ na
chwil´ zatrzymaç, mieç odrobin´ ch´ci i cie-
kawoÊci,  a ods∏oni si´ nam kraina niezmier-
nie zró˝nicowana pod wzgl´dem budowy
geologicznej, form krajobrazów, ciekawych
zbiorowisk roÊlinnych i okazów Êwiata zwie-
rz´cego. Najcenniejsze walory przyrodnicze
naszego województwa chronione sà w 7 par-
kach krajobrazowych o ∏àcznej powierzchni
1870 km2, 88 rezerwatach przyrody 
o powierzchni  7 tys. ha, 20 zespo∏ach przy-
rodniczo-krajobrazowych (o po-wierzchni 
9 tys. ha), 800 u˝ytkach ekologicznych (1380
ha), kilku stanowiskach dokumentacyjnych 
i ponad 3 tys. pomników przyrody. W regio-
nie wyst´pujà liczne stanowiska roÊlin i zwie-
rzàt, podlegajàcych prawnej ochronie gatun-
kowej. Wszystkie formy ochrony przyrody
dope∏niajà europejskie programy ECONET,
CORINE i NATURA 2000. Sieç ekologicz-
na ECONET  obejmuje tzw. obszary w´z∏o-
we o znaczeniu mi´dzynarodowym – Dolina
Ârodkowej Warty i Puszcza Pilicka, obszary
w´z∏owe o znaczeniu krajowym – Wy˝yna
Wieluƒska, Puszcza Bolimowska i obszar
przedborski i korytarze ekologiczne o zna-
czeniu krajowym, którymi sà doliny rzek 
– Pilicy, Warty, Bzury i Neru. 

W zakresie Europejskiej Sieci Ekologicz-
nej Natura 2000, na terenie naszego woje-
wództwa wyznaczono 3 obszary specjalnej
ochrony ptaków (OSOP): Dolina Ârodkowej
Warty, Pradolina Warszawsko-Berliƒska 
i Dolina Pilicy. Na  liÊcie projektowanych
specjalnych obszarów ochrony siedlisk
(SOOS) znajdujà si´:, pradolina Bzury 
i Neru, Dàbrowa Grotnicka, Niebieskie èró-
d∏a, Lasy Spalskie, ¸àka w B´czkowicach,
Ostoja Przedborska  i Za∏´czaƒski ¸uk Warty. 

Tak naprawd´ jeÊli chodzi o zasobnoÊç
przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej naszej
ziemi, to nie mamy si´ czego wstydziç...
Mamy i swoje góry, rozleg∏e zbiorniki
wodne, pi´kne rzeki, i nieprzebyte lasy... 
I tak w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci woje-
wództwa znajduje si´ pasmo Gór Przedbor-
skich w którego sk∏ad wchodzà Góry Suche
i Góry Mokre, z najwy˝szym wzniesieniem

regionu górà 
Fajna Ryba o wysokoÊci 
347 m n.p.m. Pi´kny, ma∏o zmieniony krajo-
braz wy˝ynny z wzniesieniami zbudowanymi
z jurajskich wapieni, znajdziemy wzd∏u˝
doliny rzeki Warty w Za∏´czaƒskim Parku
Krajobrazowym. Najwy˝sze wzniesienia
tego parku –  to Wielka Góra –  246 m n.p.m,
oraz góra Zelce – 229 m n.p.m. Wspania∏e
panoramy widokowe na „sfalowanym” kra-
jobrazie Wysoczyzny ¸ódzkiej zobaczymy 
w Parku Krajobrazowym Wzniesieƒ ¸ódz-
kich – najwy˝sze wzniesienie pod wsià
Dàbrowa – 284 m n.p.m. 

Dwa najwi´ksze zbiorniki zaporowe  w tej
cz´Êci kraju: Jeziorsko i Zalew Sulejowski,
oprócz zalet turystycznych, sà cennymi osto-
jami dla ptactwa wodno-b∏otnego oraz
zimujàcego i migrujàcego. Mo˝na wspo-
mnieç, i˝ na tych du˝ych sztucznych jezio-
rach wyst´puje zjawisko „wysokiej fali”, cha-
rakterystyczne dla wielkich jezior i morza...

Dwie najwi´ksze rzeki województwa:
Warta i Pilica posiadajà naturalne, meandru-
jàce koryta i przepi´kne prze∏omy widokowe.
Nasz krajobraz wzbogaca równie˝  wiele
mniejszych rzek i strumieni, które wzbogaca-
jà krajobraz i wprowadzajà do niego niepo-
wtarzalny koloryt i klimat miejsca...

Najwi´ksze kompleksy leÊne w woje-
wództwie ciàgnà si´ od Przedborza po Nowe

Miasto nad Pilicà –  od wieków nazywane sà
Puszczà Pilickà. O wysokiej randze przyrod-
niczej tych terenów Êwiadczy fakt, i˝ zosta∏y
utworzone tu trzy parki krajobrazowe:
Przedborski, Sulejowski i Spalski.

Stare puszczaƒskie drzewostany, pozosta
∏oÊci po Puszczy Bolimowskiej i Korabiew-
skiej, chroni si´ na terenach Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. Kompleksy leÊne
województwa, ciàgnàce si´ od Spa∏y a˝ do
Rogowa, tworzà leÊny kompleks promocyjny.

A w tym krajobrazie gór i wy˝yn, dolin
rzecznych, puszcz i lasów nieprzebytych
znajduje si´ Êwiat minera∏ów, roÊlin i zwie-
rzàt o których by d∏ugo opowiadaç...

A mo˝e inaczej – opowiem – i ja, i moi
koledzy, mi∏oÊnicy i pasjonaci przyrody 
w roku 2006. 

Albowiem rok ten zosta∏ og∏oszony przez
marsza∏ka województwa Rokiem Dziedzic-
twa Przyrodniczego Województwa ¸ódzkie-
go. Poprzez ró˝norakie formy wydawnictw,
prezentacji, wystaw i prelekcji b´dziemy
chcieli Paƒstwu przybli˝yç stan i wartoÊç
zasobów przyrodniczych naszej pi´knej
Ziemi ¸ódzkiej.                    

Ârodowisko naturalne
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Ârodowisko naturalne

Piotr Wypych
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SSzzaannoowwnnii CCzzyytteellnniiccyy „„ZZiieemmii ¸̧óóddzzkkiieejj”

Przyj´cie tegorocznego bud˝etu przez Sej-
mik Województwa ¸ódzkiego b´dzie mia∏o
pozytywny wp∏yw na rozwój regionu. Jako
marsza∏ek województwa pragn´ podkreÊliç,
˝e ten plan finansowy popar∏y wszystkie
komisje sejmiku, a ostateczny projekt uchwa-
∏y pozytywnie zaopiniowa∏a Regionalna Izba
Obrachunkowa. MyÊl ,́ ˝e tak jak to by∏o do
tej pory, dobrze b´dzie si´ rozwijaç wspó∏pra-
ca mi´dzy samorzàdem województwa, woje-
wodà i lokalnymi samorzàdami. Nasze prio-
rytety sà wspólne; chodzi generalnie o rozwój
spo∏eczno-gospodarczy regionu ∏ódzkiego. 

A co obecnie jest nam najbardziej potrzeb-
ne? Moim zdaniem, w najbli˝szym czasie naj-
wa˝niejsze sà inwestycje drogowe; przy czym
nie chodzi wy∏àcznie o ∏atanie dziur w jezd-
niach, ale o rozbudow´ infrastruktury komu-
nikacyjnej i bezpieczeƒstwo transportu dro-
gowego. To podnosi atrakcyjnoÊç inwestycyj-
nà ca∏ego województwa i stwarza korzystne
perspektywy na dalszà przysz∏oÊç. Inwestycje
drogowe mogà liczyç na znaczàce wsparcie fi-
nansowe w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

O tym, ˝e bud˝et jest prorozwojowy,
Êwiadczà Êrodki przeznaczone na inwestycje,
stanowiàce w tym roku 25 proc. wszystkich
wydatków. Tworzeniu przyjaznego klimatu
dla inwestycji s∏u˝à miedzy innymi takie ini-
cjatywy, jak konkurs „Grunt na medal”, któ-
rego wspó∏organizatorem w regionie by∏
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. Konkurs
zorganizowany zosta∏ po raz pierwszy z ini-
cjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych. Przypomn ,́ ˝e laure-
atem tego konkursu w województwie ∏ódz-
kim zosta∏a gmina Radomsko, która zg∏osi∏a
do niego dzia∏k´ przemys∏owà o powierzchni
138,5 hektara. NieruchomoÊç ta uznana
zosta∏a przez PAIiIZ za najlepszà dzia∏k´
inwestycyjnà w kraju. Z ca∏ej Polski do komi-
sji nap∏yn´∏y 342 oferty. Z województwa ∏ódz-
kiego nades∏ano 18 ofert, spoÊród których do
drugiego etapu zakwalifikowano cztery
gminy: Aleksandrów, Radomsko, Wieluƒ,
Zduƒska Wola. Celem konkursu by∏ wybór
najlepszego terenu inwestycyjnego w woje-
wództwie. Oferty zg∏asza∏y gminy. Teraz te,
które zdoby∏y wyró˝nienia, majà wi´ksze
szanse na pozyskanie inwestora zagraniczne-
go, dzi´ki preferencyjnemu wskazaniu tych
terenów przez PAIiIZ i s∏u˝by marsza∏kow-
skie przy proponowaniu lokalizacji inwesty-
cji. Gminy mogà te˝ liczyç na specjalnà pro-
mocj´ terenów – laureatów konkursu na
forum mi´dzynarodowym – prowadzonà

przez PAIiIZ i zarzàdy województw. Warto
dodaç, ˝e wed∏ug badaƒ tej samej agencji,
województwo ∏ódzkie znajduje si´ na drugim
miejscu w Polsce (po mazowieckim) pod
wzgl´dem tempa dynamiki atrakcyjnoÊci
inwestycyjnej. Wyrazem proinwestycyjnych
priorytetów w dzia∏aniach samorzàdu woje-
wództwa jest obejmowanie honorowym
patronatem przez marsza∏ka województwa
takich konkursów i rankingów, jak: „Solidna
Firma”, „Gazele Biznesu”, „Przedsi´bior-
stwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”.  

Jak ju˝ podkreÊla∏em, uda∏o nam si´
uchwaliç dobry, proinwestycyjny bud˝et.
Nasze dochody wyniosà w tym roku 
343 mln z∏, a wydatki 403 mln z∏. WÊród nich
145 mln z∏ przeznaczonych zostanie na trans-
port i ∏àcznoÊç. To ponad 100 proc. wi´cej ni˝
w ubieg∏ym roku. Po gospodarce najwa˝niej-
szà dla nas dziedzinà jest kultura. Jako mar-
sza∏ek chcia∏bym, ˝eby ¸ódê i region by∏y
jednymi z najwa˝niejszych centrów kultural-
nych w Polsce. Na kultur´ w naszym bud˝e-
cie jest zarezerwowane 52 mln z∏. Pieniàdze
zostanà przeznaczone w du˝ej cz´Êci na dota-
cje dla teatrów i filharmonii. Na pomoc spo-
∏ecznà przekazane zostanie 39 mln z∏. Pó∏to-
ra miliona z∏ otrzyma lotnisko na Lublinku 
i nie sàdz ,́ aby to by∏o ostatnie s∏owo samo-
rzàdu województwa, który aktywnie w∏àczy∏
si´ w rozbudow´ portu lotniczego im. W∏ady-
s∏awa Reymonta. Tegoroczny deficyt finan-
sowy b´dzie wyrównany po˝yczkà z Banku
Gospodarstwa Krajowego na wst´pne finan-
sowanie zadaƒ realizowanych w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Po˝yczka ta zostanie
zwrócona ze Êrodków pochodzàcych z bud˝e-
tu Unii Europejskiej w ramach realizacji pro-
jektów w∏àczonych do ZPORR. Chodzi
m.in. o wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne, wspieranie
rozwoju edukacyjnego m∏odzie˝y wiejskiej 
i reorientacj´ zawodowà osób zagro˝onych

procesami restrukturyzacyjnymi. JesteÊmy 
w trakcie przygotowaƒ do wykorzystania
unijnych Êrodków finansowych w kolejnych
latach w ramach Narodowego Planu Rozwo-
ju na lata 2007-2013. Prowadzimy rozmowy 
z naszymi regionalnymi partnerami z West
Midlands w Wielkiej Brytanii i Styrii 
w Austrii na temat mo˝liwoÊci wykorzystania
funduszy akcesyjnych na realizacj´ wspól-
nych projektów. Szanse na pozyskanie dodat-
kowych pieni´dzy z Unii Europejskiej by∏y
równie˝ przedmiotem mojej rozmowy
z Danutà Hübner – komisarzem do spraw
polityki regionalnej komisji europejskiej.

Warto te˝ wspomnieç, ̋ e w przyj´tym przez
sejmik bud˝ecie zarezerwowaliÊmy 3,7 mln z∏
na organizacj´ Ogólnopolskiej Olimpiady
M∏odzie˝y w sportach letnich, która odb´dzie
si´ w lipcu i sierpniu na terenie naszego woje-
wództwa. MyÊl ,́ ˝e b´dzie to dobra szansa na
promocj´ m∏odych ∏ódzkich sportowców. 

Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e korzystnie zmie-
ni∏a si´ struktura dochodów województwa
∏ódzkiego wed∏ug êróde∏ ich powstawania –
mam tu na myÊli tzw. zadania w∏asne. Planu-
jemy, ˝e w 2006 roku z podatku dochodowe-
go od osób prawnych uzyskamy 150 mln z∏ 
i jest to, w stosunku do roku 2005, wzrost 
o 20 proc. W sumie, podatek dochodowy 
od osób fizycznych, a wi´c PIT i podatek
dochodowy od osób prawnych CIT, stanowiç
b´dà 58 proc. udzia∏u w realizowanych
dochodach. Pozosta∏a cz´Êç dochodów 
to subwencje – 39 proc. oraz inne dochody 
– 3 proc.

Majàc na uwadze korzystne po∏o˝enie
komunikacyjne województwa, potencja∏ inte-
lektualny, nasze dzia∏ania sprzyjajàce tworze-
niu dobrego klimatu dla inwestorów, czego
dowodem jest m.in. bud˝et województwa
∏ódzkiego na 2006 rok, jestem przekonany, 
˝e nasz region ma szans´ na dalszy przyspie-
szony rozwój. 

Stanis∏aw Witaszczyk
Marsza∏ek Województwa ¸ódzkiego

Bud˝et proinwestycyjnyBud˝et proinwestycyjny
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Województwo ∏ódzkie ma nowego part-
nera do wspó∏pracy regionalnej. 9 lutego do
¸odzi z dwudniowà wizytà przyjecha∏a
angielska delegacja z regionu West
Midlands, by podpisaç list intencyjny o
wspó∏pracy pomi´dzy naszymi regionami. 

Obie strony liczà, ˝e umowa o˝ywi
przede wszystkim kontakty gospodarcze.
Marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszyk ma nadziej ,́ ˝e dzi´ki wspó∏-
pracy uda si´ wykorzystaç doÊwiadczenia
Brytyjczyków przy pozyskiwaniu funduszy
europejskich Przedstawiciele administracji
regionu West Midlands z∏o˝yli w∏adzom
naszego województwa propozycj´ udzia∏u
w projektach finansowanych z funduszy
UE, takich jak: np. Equal, Ruripolitan,
Capitaliser. Umowa daje równie˝ szans´ na
tworzenie wspólnych projektów mi´dzyre-
gionalnych, wspó∏prac´ pomi´dzy organi-
zacjami gospodarczymi i przedsi´biorcami
z obu krajów. Ju˝ teraz w regionie West
Midlands obecnych jest wiele firm budow-
lanych z regionu ∏ódzkiego. Anglicy koope-
rujà równie˝ z przedsi´biorcami z bran˝y
odzie˝owej, sà tak˝e zainteresowani nawià-
zaniem wspó∏pracy w sektorze rolnictwa 
i przetwórstwa rolno-spo˝ywczego. List
intencyjny stworzy mo˝liwoÊci pog∏´bienia
wspó∏pracy w dziedzinie edukacji na pozio-
mie szkó∏ wy˝szych oraz oÊrodków nauko-
wo-badawczych.

W drugi dzieƒ wizyty delegacja odwiedzi-
∏a m.in. ¸ódzkà Specjalnà Stref´ Ekono-
micznà, Politechnik´ ¸ódzkà oraz Instytut
Europejski. 

Wspó∏praca z regionem West Midlands
zosta∏a nawiàzana w 2004 r. podczas misji
gospodarczej województwa ∏ódzkiego, 
w której uczestniczyli przedstawiciele samo-
rzàdu terytorialnego, szkó∏ wy˝szych 
i przedsi´biorcy. Omówiono tematy wspó∏-
pracy mi´dzyregionalnej, takie jak:  gospo-
darka, ochrona Êrodowiska oraz nauka.
Rok póêniej przedstawiciele regionu West
Midlands przyjechali do ¸odzi. Reprezen-
tanci obu regionów wspólnie uczestniczyli w
marcu 2005 roku w II dorocznej konferencji
i wystawie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlo-
wej „Poznaj nabywc ,́ poznaj dostawc´”. 

West Midlands jest kolebkà przemys∏u

brytyjskiego. G∏ównà rol´ odgrywa prze-
mys∏ motoryzacyjny. Swoje siedziby majà
tutaj Jaguar, Land-Rover, MG Rover. Inne
wa˝ne ga∏´zie przemys∏u to hutnictwo ˝ela-
za i metali nie˝elaznych, przemys∏ lotniczy,
elektrotechniczny, informatyczny i teleko-
munikacyjny, a tak˝e przetwórstwo rolno-
-spo˝ywcze. 

Sektor us∏ug w regionie West Midlands
jest najszybciej rozwijajàcym si´ sektorem 
w Wielkiej Brytanii. Region ma równie˝
bardzo korzystne po∏o˝enie logistyczne, na
skrzy˝owaniu dróg i linii kolejowych, oraz
mi´dzynarodowe lotnisko w Birmingham. 

Oprócz du˝ych oÊrodków przemys∏o-
wych, region posiada dobrze rozwini´te rol-
nictwo. West Midlands jest wa˝nym cen-
trum konferencyjnym, wystawienniczym 
i naukowym.                                            (j.)

Wspó∏praca zagraniczna

RReeggiioonn WWeesstt MMiiddllaannddss jjeesstt ppoo∏∏oo--
˝̋oonnyy ww cceennttrruumm AAnngglliiii.. ZZaajjmmuujjee
ppoowwiieerrzzcchhnnii´́ 1133 ttyyss.. kkiilloommeettrróóww
kkwwaaddrraattoowwyycchh ii lliicczzyy 55,,33 mmllnn
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww.. GG∏∏óówwnnyymmii 
aagglloommeerraaccjjaammii mmiieejjsskkiimmii ssàà:: 
BBiirrmmiinngghhaamm –– ssttoolliiccaa rreeggiioonnuu,,
CCoovveennttrryy,,WWoollvveerrhhaammppttoonn,,
DDuuddlleeyy,, WWaallssaallll,, SSaannddwweellll 
ii SSoolliihhuullll.. 

W sali kameralnej Filharmonii ¸ódzkiej im. H. Czy˝a marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk, przewodniczàcy
Zgromadzenia Regionalnego West Midlands 
(W. Brytania) David Smith oraz przewodniczàcy Konfederacji Izb Handlowych West Midlands David Burton podpisali list intencyjny 
o wspó∏pracy mi´dzy województwem ∏ódzkim i regionem West Midlands. 

West Midlands - nowy partner
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O tym, ˝e budynki nale˝àce do Muzeum
Sztuki w ¸odzi – zarówno gmach g∏ówny
przy ulicy Wi´ckowskiego 36, jak i Rezyden-
cja Ksi´˝y M∏yn przy ul. Prz´dzalnianej 
72. sà w fatalnym stanie, wiedzà chyba wszy-
scy. Co jakiÊ czas media donoszà, ˝e w gma-
chu muzeum przy Wi´ckowskiego p´k∏a
jakaÊ rura, co powa˝nie zagra˝a zbiorom.
Nie nale˝y si´ temu dziwiç, bo budynki te 
od momentu przej´cia ich przez muzeum 
do 2000 roku nie by∏y remontowane. Prace
budowlane sprowadza∏y si´ jedynie do doraê-
nych napraw. Przyczynà nie jest zaniedbanie
kierujàcych placówkà, ale brak pieni´dzy.
Ârodki, jakie otrzymywa∏o muzeum, z tru-
dem wystarcza∏y na bie˝àce utrzymanie pla-
cówki.

Sytuacja zmieni∏a si´ nieco po 2000 roku,
a jeszcze bardziej od dwóch lat, kiedy to
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi wygospoda-
rowa∏ dla Muzeum Sztuki znacznie wi´kszy
bud˝et. Prace remontowe ruszy∏y pe∏nà parà.
Nie ma ju˝ zagrzybionych, wilgotnych, brud-
nych, z odpadajàcym tynkiem Êcian, nie ma
przegni∏ych okien w magazynach. Sà nato-
miast jasne, czyste pomieszczenia z czujnika-
mi temperatury i wilgotnoÊci powietrza.
P´kajàce wczeÊniej rury centralnego ogrze-
wania zosta∏y odpowiednio zabezpieczone 
i zas∏oni´te specjalnymi ekranami, które,
nawet gdyby rura p´k∏a uchronià zbiory
przed zniszczeniem. Zmodernizowano sys-
tem zabezpieczenia przeciwpo˝arowego.
Pojawi∏y si´ nowe stela˝e, które znacznie u∏a-
twiajà rutynowy przeglàd wszystkich zgro-
madzonych eksponatów. Dzie∏a znajdujàce
si´ w magazynie majà znacznie lepsze warun-
ki ni˝  eksponowane w salach wystawienni-
czych, gdzie na razie nie ma nowoczesnego
systemu wentylacji.

Wyremontowano te˝ cz´Êç zabytkowych
okien, zabezpieczono elewacje budynków,
pomalowano wi´kszoÊç pomieszczeƒ, opra-
cowano dokumentacj´ projektowo-kosztory-
sowà modernizacji instalacji elektrycznej 
w zakresie przy∏àcza energetycznego obiektu 
– te i wiele innych prac ju˝ wykonano. Oczy-
wiÊcie, to dopiero dobry poczàtek. JeÊli kwoty
na remonty budynków Muzeum Sztuki 
w ¸odzi nie b´dà mala∏y, przyjdzie taki czas,
˝e w ̧ odzi – cz´Êciej ni˝ do tej pory – oglàdaç
b´dzie mo˝na unikatowe w skali Êwiatowej
zbiory sztuki wspó∏czesnej.

Oprócz remontów i zwiàzanych z tym
trosk i k∏opotów, pracownicy muzeum stara-

jà si´ prowadziç bie˝àcà dzia∏alnoÊç. „Pi´ç
wieków malarstwa europejskiego ze zbiorów
Muzeum Sztuki w ̧ odzi”– to tytu∏ pierwszej
wystawy ∏ódzkiej w Muzeum Narodowym w
Szczecinie. Przedstawia ona obrazy z kolekcji
∏ódzkich przemys∏owców rzadko pokazywa-
ne i d∏ugo niedoceniane. Ekspozycja obejmu-
je 42 dzie∏a artystów europejskich tworzà-
cych od XV wieku do schy∏ku XIX. Obrazu-
je ona style i kierunki w malarstwie europej-
skim od renesansu przez barok, neoklasy-
cyzm, biedermeier po neoimpersjonizm.
Wystawa podzielona jest na kilka cz´Êci: Sto-
ria – salon historii i wyobraêni, Portret –
historia i powieÊç, Pejza˝ – natura rzeczywi-
sta i wyobra˝ona i Martwa natura – gabinet
rzeczy b∏ahych. Wystawie tej towarzyszy
dwuj´zyczny (w j´zyku polskim i niemiec-
kim) album, do którego interesujàcy wst´p
napisa∏ kustosz Dariusz Kacprzak, g∏ówny
autor zarówno wystawy, jak i katalogu. 
W wyniku nawiàzanej wspó∏pracy 
z Muzeum Narodowym w Szczecinie plano-
wana jest w 2006 roku wystawa zbiorów
szczeciƒskich w ¸odzi zatytu∏owana 
„Od Cranacha do Corintha”.

W tym roku mija 55 lat od Êmierci wybit-
nej polskiej artystki rzeêbiarki Katarzyny
Kobro. 5 marca w sali odczytowej w gmachu
g∏ównym przy ul. Wi´ckowskiego odb´dzie
si´ spotkanie, podczas którego przypomnia-
ne zostanie jej ˝ycie i twórczoÊç. 

Katarzyna Kobro urodzi∏a si´ w 1898
roku. Studiowa∏a w Moskwie w Szkole
Malarstwa, Rzeêby i Budownictwa i w wol-
nych pracowniach. W 1920 roku zosta∏a
˝onà W∏adys∏awa Strzemiƒskiego, a w 1924
roku osiedli∏a si´ w Polsce. W latach 
1921-1924 tworzy∏a abstrakcyjne rzeêby 
i konstrukcje wiszàce. Jej zainteresowania
kierowa∏y si´ w stron´ kubizmu i futuryzmu.
Rok 1925 to czas barwnych kompozycji
otwartych na przestrzeƒ, opartych na obli-
czeniach proporcji matematycznych. Kata-
rzyna Kobro dzia∏a∏a m.in. w takich grupach
artystycznych, jak: „Blok”, „Praesens”,
„a.r.”, „Abstraction – Creation” czy „Grupa
Krakowska”. Po wojnie tworzy∏a akty bliskie
wczeÊniejszym studiom kubistycznym i futu-
rystycznym. Swoje prace pokazywa∏a na
wystawach w Pary˝u, Nowym Jorku, Wies-
baden. Niemal wszystkie zachowane dzie∏a
rzeêbiarki sà w posiadaniu Muzeum Sztuki
w ¸odzi.

(GB)

Troski i radoÊci
Muzeum Sztuki w ¸odzi

Kultura

W∏adys∏aw Strzemiƒski – „Sala neoplastyczna“, 1948-1960

Katarzyna Kobro - „Kompozycja unistyczna 4“, 1929

Victor Vasarely - „Aconcagua“, 1948

Bridget Riley - „Ko∏o przyÊpieszenia“, 1961
Do t∏a wykorzystano prac´ W∏adys∏wa Strzemiƒskiego 

- „Kompozycja unistyczna 13“, 
1934
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Wpolskiej tradycji ludowej po
Trzech Króli rozpoczyna∏y si´
zapusty – rodzimy karnawa∏. Na

wsiach organizowano wtedy zabawy tanecz-
ne, folgowano sobie tak˝e w jadle i napitku.
Najhuczniej bawiono si´ w ostatnim okresie
zapustów – od t∏ustego czwartku do wtorku
poprzedzajàcego Popielec. Z okresem tym
wiàza∏y si´ liczne zwyczaje, zabawy, wró˝by,
Êwiàteczne potrawy, które pierwotnie nios∏y
symboliczne znaczenie i zapewniç mia∏y cz∏o-
wiekowi zdrowie, pomyÊlnoÊç i urodzaj na
polach. Najwi´cej ciekawych, z regu∏y zapo-
mnianych ju˝ dziÊ zwyczajowych praktyk,
zwiàzanych by∏o z ostatkami. Tego dnia we
wsiach pojawia∏y si´ grupy przebieraƒców;
byli wÊród nich: cygan, cyganka, ˝yd, ˝ydów-
ka, paƒstwo m∏odzi, dziad, baba, czasem
tak˝e diabe∏, doktor czy Êmierç. M´˝czyêni
cz´sto wyst´powali w kobiecym, a kobiety 
w m´skim przebraniu. WÊród przebieraƒców
by∏y tak˝e tzw. maszkary – ludzie przebrani
za zwierz´ta: niedêwiedzia, koz ,́ bociana
wilka czy turonia. Przebieraƒcy chodzili od
domu do domu i zbierali dary w postaci wik-
tua∏ów czy pieni´dzy. Aby zapewniç sobie
pomyÊlnoÊç, nale˝a∏o byç hojnym dla tych
niecodziennych goÊci. Najcz´Êciej jedna
osoba w imieniu ca∏ej grupy przebieraƒców
recytowa∏a proÊby, podzi´kowania i ˝yczenia
dla obdarowujàcych. Ka˝dy zachowywa∏ si´
stosownie do swojej roli; cyganka wró˝y∏a,
˝yd próbowa∏ handlowaç, diabe∏ wdrapywa∏
si´ na dachy domów lub p∏ata∏ inne figle.
Maszkary zwierz´ce natomiast straszy∏y
dzieci i zaczepia∏y dziewcz´ta. Niekiedy poja-
wia∏y si´ one na wsiach ju˝ w t∏usty czwartek,
jednak w Êrodkowej Polsce pod koniec XIX
i na poczàtku XX wieku popisy maszkar 
i przebieraƒców ogranicza∏y si´ z regu∏y do
ostatków. Ich obecnoÊç mia∏a g∏´bokie uza-
sadnienie w ludowych wierzeniach, zgodnie 
z którymi ka˝de Êwi´to by∏o obcowaniem 
z istotami z zaÊwiatów. Przebieraƒcy i masz-
kary przedstawiajàce obcych – istoty spoza
lokalnej wspólnoty, symbolicznie uosabia∏y
byty nadprzyrodzone. 

Wieczorem m∏odzie˝ spotyka∏a si´ 
w karczmach, rzadziej w cha∏upach, na ostat-
kowych zabawach tanecznych, wiàza∏y si´ one
z wykupywaniem niezam´˝nych dziewczàt
przez kawalerów. W Opoczyƒskiem umiesz-
czano w pomieszczeniu, gdzie odbywa∏a si´
zabawa, drabin´ przykrytà sianem. Wystrój
mia∏ imitowaç targ bydl´cy, panny nazywano
ja∏oszkami, a ch∏opców byczkami. Starsi
organizatorzy spotkania pe∏nili rol´ handla-
rzy. Podprowadzali oni kolejno dziewcz´ta do
drabiny, zachwalali ich zalety i wytykali wady

dopóki nie znalaz∏y „nabywców”. Istnia∏ zwy-
czaj, ˝e na Wielkanoc panna obdarowywa∏a
pisankami kawalera, który z∏o˝y∏ za nià okup.
Dziewczyna niewykupiona przez ˝adnego
kawalera musia∏a ca∏owaç tzw. kozoka –
m´skà postaç narysowanà na ∏awie. To samo
czeka∏o kawalera, uchylajàcego si´ od wyku-
pu panny. Zabawa ta nazywana by∏a przetar-
giem, poborgiem, siemieƒcem czy podkozio∏-
kiem – ta ostatnia  nazwa odnosi∏a si´ do
kozio∏ka – wyciosanej z drewna figurki m´˝-
czyzny, pod którà  panny sk∏ada∏y okup pod-
czas taƒca z najsilniejszym parobkiem ze wsi,
co by∏o zwyczajem cz´sto praktykowanym na
ostatkowych zabawach m∏odzie˝y.

Nieco inaczej wyglàda∏o wykupywanie
panien i kawalerów w okolicach Wolborza,
tam dziewcz´ta na zabaw´ zapraszali kawale-
rowie chodzàcy z niedêwiedziem i turoniem.
Na Êrodku izby, gdzie odbywa∏o si´ spotka-
nie, ustawiano ∏aw´ z naczyniem na pienià-
dze, prowadzàcy zabaw´ – tzw. „przodow-
nik“ taƒczy∏ kolejno z ka˝dà dziewczynà,
dopóki któryÊ z kawalerów nie z∏o˝y∏ za nià
okupu. W tym rejonie równie˝ panny wyku-
pywa∏y kawalerów, wtedy taƒczy∏a z nimi
tzw. „przodownica“. Zwyczaje zwiàzane ze
sk∏adaniem okupu za pann´ czy kawalera
by∏y swoistym pi´tnem na∏o˝onym na osoby
stanu wolnego, które w karnawale, okresie
temu sprzyjajàcym, nie znalaz∏y partnera –
m´˝a czy ̋ ony. Nic w tym dziwnego,
ma∏˝eƒstwo by∏o podstawowà insty-
tucjà, kszta∏tujàcà na wsi nie tylko
˝ycie osobiste, ale warunkujàcà
aktywnoÊç spo∏ecznà i ekonomicz-
nà.

W wielu wsiach w rejonach Brze-
zin, ¸asku, Piotrkowa i Sieradza sie-
mieniec mia∏ zupe∏nie inny przebieg
i charakter – by∏o to spotkanie
kawalerów. Najpierw ucztowano,
potem uczestnicy zabawy taƒczyli.
trzymajàc jeden drugiego za pas. W
niektórych wsiach wierzono, ˝e
taniec ten zapewnia urodzaj konopi,
w innych wykonywano go, by obro-
dzi∏o zbo˝e. W wielu wsiach na tere-
nie Êrodkowej Polski znany by∏
taniec z wysokimi podskokami,
wykonywany przez zam´˝ne kobiety
na urodzaj lnu i konopi. 

Zabawy koƒczy∏y si  ́ o pó∏nocy,
aby obwieÊciç nadejÊcie postu rozbija-
no niekiedy garnki z popio∏em. W
Sieradzkiem ˝egnano zapusty w bar-
dziej spektakularny sposób – „zabija-
no”gracza (grajka). Gdy nadchodzi∏a
pó∏noc, przygrywajàcemu na zabawie

muzykantowi zak∏adano na szyj  ́pas i symbo-
licznie zabijano. Zwyczaj ten w ró˝nych for-
mach by∏ rozpowszechniony tak˝e na innych
ziemiach polskich. I tak na przyk∏ad na Kuja-
wach zebrani na zabawie ostatkowej usadzali
grajka na taczkach i wywozili go z karczmy.
Jedna z osób w orszaku mia∏a za pazuchà kota
(najcz´Êciej czarnego), a druga garnek z popio-
∏em. Gdy orszak dotar∏ za zabudowania wsi,
na miedzy wywracano nagle taczki, wyrzucano
grajka, ciskano na ziemi  ́garnek z popio∏em.
W tym czasie wypuszczano kota i przeganiano
go ze wsi – zwierz  ́symbolizowa∏o dusz  ́zabi-
tego jakoby grajka. Ta forma zwyczaju wska-
zuje na to, ̋ e mia∏ on z∏o˝one znaczenie. „Zabi-
cie grajka” nie tylko by∏o symbolicznym po˝e-
gnaniem czasu zabaw i rozrywek. Wywiezienie
go ze wsi i wygnanie zwierz´cia Êwiadczy o
tym, ze mieszkaƒcy wsi chcieli uwolniç si  ́od
wszelkich nieszcz´Êç i grzechów, które symbo-
licznie rzucali na barki „ofiary”. Nadchodzàcy
czas oznacza∏ bowiem nie tylko rygory Wiel-
kiego Postu, niós∏ tak˝e nadziej  ́– oczekiwanie
na Wielkanoc, wiosennà odnow  ́ ˝ycia przy-
rodniczego i spo∏ecznego. 

Z bogatej i barwnej obrz´dowoÊci, zwiàza-
nej z ostatkami, do dziÊ zachowa∏ si´ gdzie-
niegdzie jedynie zwyczaj chodzenia przebie-
raƒców po domach, jednak jest on praktyko-
wany jedynie przez dzieci jako zabawa. 
W naszej ÊwiadomoÊci ostatki rysujà si´ jako
ostatnia przed Wielkim Postem szansa na
rozrywk ,́  jednak niegdyÊ ten dzieƒ by∏ oka-
zjà do mniej lub bardziej Êwiadomego zabie-
gania o urodzaj, zdrowie i pomyÊlnoÊç. 

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologicznie i Etnograficzne w ¸odzi

Tradycja

O przebieraƒcach i „wykupie” panien 
oraz „zabijaniu” grajka

Zdj´cie z 1966r. 
fot. S. St´pniewski 

wieÊ Poraj 
pow. potrkowski,

„Prace i Materia∏y Muzeum
Archeologicznego
i Etnograficznego 

w ¸odzi “
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WWrraazz zz ppoocczzààttkkiieemm ssttyycczznniiaa 22000066 rrookkuu
oottrrzzyymmaa∏∏ ppaann nnoommiinnaaccjj´́ nnaa ssttaannoowwiisskkoo
ddyyrreekkttoorraa aarrttyyssttyycczznneeggoo ddrruuggiieejj sscceennyy ooppee--
rroowweejj ww PPoollssccee.. CCzzyy jjeesstt ppaann zz nniiàà zzwwiiààzzaannyy
oodd ppoocczzààttkkuu sswwoojjeeggoo zzaawwooddoowweeggoo ˝̋yycciiaa??

Jestem absolwentem Wydzia∏u Wokalno-
-Aktorskiego Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y
Muzycznej w ¸odzi. Dyplom uzyska∏em 
z wynikiem bardzo dobrym u znakomitego
profesora i artysty Antoniego Majaka. 
W Teatrze Wielkim w ¸odzi, którego solistà
jestem od 31 lat, a przez 3  lata sprawowa∏em
te˝ funkcj´ dyrektora naczelnego i artystycz-
nego, zadebiutowa∏em w 1975 roku partià
Doktora w operze Traviata Giuseppe Ver-
diego, natomiast za najwa˝niejszà w swoim
repertuarze uwa˝am tytu∏owà parti´ starego
kawalera w operze  Don Pasquale Gaetano
Donizettiego. 

Nie jest to jednak moja jedyna dzia∏al-
noÊç. Osiem lat temu zorganizowa∏em – i jest
to moja sta∏a dzia∏alnoÊç – Polskà Oper´
Kameralnà, którà prowadz´ i której jestem
dyrektorem naczelnym i artystycznym. 
Jej celem jest wystawianie na terenie Polski
dzie∏ operowych w miejscach, w których
brak jest sta∏ych muzycznych scen. Prezentu-
jemy je w miejscach nietuzinkowych, 
m.in. na zamku w Ksià˝u lub w zamku Bra-
nickich w Bia∏ymstoku. ZrealizowaliÊmy
dotàd 17 premier z chórem, baletem, orkie-
strà i solistami, w kostiumach i dekoracjach,
które sà mojà prywatnà w∏asnoÊcià. Z dzie∏
Êwiatowej literatury operowej by∏y to m.in.
Cyrulik Sewilski, Wesele Figara, Don Gio-
wanni, Traviata, natomiast obecnie sà to
g∏ównie dzie∏a polskie: Halka, Straszny
dwór, Flis, Hrabina, tak˝e Krakowiacy 
i górale. W sta∏ym repertuarze mamy rów-
nie˝ granà z ogromnym powodzeniem oper´
Donizettiego Don Pasquale, w której kreuj´
g∏ównà parti .́ Polska Opera Kameralna
wype∏nia luk´ po niegdyÊ istniejàcej War-
szawskiej Operze Objazdowej. Tylko w roku
2005 zaprezentowa∏a 80 spektakli. 

PPooddeejjmmuujjààcc ssii´́ ttaakk ooddppoowwiieeddzziiaallnneeggoo
zzaaddaanniiaa,, mmaa ppaann zzaappeewwnnee jjaakkààÊÊ wwiizzjj´́
tteeaattrruu......

Zamierzenia sà proste. Teatr jest instytucjà
powo∏anà do wystawiania spektakli. Chcia∏-
bym doprowadziç do sytuacji, w której ∏ódz-
ki teatr by∏by rzeczywiÊcie grajàcym teatrem
i by mia∏ najwy˝szà w Polsce frekwencj .́
Repertuar teatru jest ustalony i do koƒca

sezonu 2005/2006 nie b´dzie zmieniony.
Nowà premierà b´dzie opera dla dzieci

Kominiarczyk Beniamina Brittena, w której
– obok zawodowych artystów – wystàpi
spora grupa m∏odych, Êpiewajàcych wyko-
nawców. Zaplanowana Aida, dzi´ki re˝yserii
Marka Grzesiƒskiego i kierownictwu
muzycznemu Tadeusza Koz∏owskiego, 
z pewnoÊcià zaprezentowana zostanie 
w bardzo pi´knym kszta∏cie, wznowione
zostanà Halka, ¸ucja z Lammermoor, nato-
miast zapowiadane wznowienia Carmen 
i Wesela Figara – je˝eli w przysz∏ym sezonie
nadal b´d´ pe∏ni∏ swojà funkcj´ – znajdà si´
w repertuarze kolejnego sezonu artystyczne-
go. Kierownictwo baletu od 9 stycznia spo-
czywa w r´kach primabaleriny Teatru Wiel-
kiego w ¸odzi – Edyty Was∏owskiej, która
ma wiele ciekawych pomys∏ów i chcia∏bym,
aby w kwestiach zwiàzanych z tym zespo∏em
wypowiada∏a si´ sama artystka. O koopera-
cjach na razie nie myÊl ,́ natomiast mog´
zagwarantowaç, i˝ realizatorami wystawia-
nych w ¸odzi przedstawieƒ b´dà osoby
znane, bardzo profesjonalnie przygotowane
do zawodu, wÊród których znajdà si´ tak
uznani artyÊci, jak Wies∏aw Ochman 
i Ryszard Karczykowski. 

Chcia∏bym, ˝eby Teatr Wielki w ¸odzi w
szerszym zakresie zaistnia∏ na terenie woje-
wództwa ∏ódzkiego. Na razie tzw. region
chcia∏bym „uruchomiç” w tym sensie, aby
doprowadziç do sytuacji ocenianej kiedyÊ
jako wr´cz nieprzyzwoità, a co by∏o zawsze 
i wcià˝ jest moim marzeniem – aby co wie-
czór przed teatrem sta∏o jak najwi´cej auto-
busów, z tym ˝e autobusów z publicznoÊcià
do opery, a nie odje˝d˝ajàcych do Frankfur-
tu nad Menem.

PPuubblliicczznnooÊÊçç pprrzzyycchhooddzzii ddoo ooppeerryy zz ppeeww--
nnyymmii oocczzeekkiiwwaanniiaammii......

Chcia∏bym – i mam nadziej ,́ ˝e tak
b´dzie – aby widz po prostu chcia∏ przycho-
dziç do naszego teatru. Dla jego klimatu,
wspania∏oÊci prezentowanych widowisk,
solistów. Na przyk∏ad opery Carmen i Wese-
le Figara b´dà dzie∏ami wystawionymi tra-
dycyjnie, bardzo przychylnymi dla widzów
w sensie przywrócenia widowni pe∏nej satys-
fakcji, i myÊl ,́ ˝e widz przychodzàc na nie
do teatru, rzeczywiÊcie b´dzie móg∏ si´ zna-
leêç w innym Êwiecie – tamtym Êwiecie. 

Je˝eli chodzi o plany wyjazdowe, to mog´
dziÊ powiedzieç o nich bardzo niewiele.
Teatr zaproszony jest na festiwal do Byd-
goszczy, podpisany jest równie˝ kontrakt do
Holandii z operà Nabucco. Uwa˝am jed-
nak, ˝e najpilniejszà potrzebà teatru jest
odbudowanie zainteresowania widowni, 
a w nast´pnej dopiero kolejnoÊci mo˝na
myÊleç o sprawach wyjazdowych. 

CCzzyy ww nnaajjbbllii˝̋sszzyymm ookkrreessiiee cczzeekkaajjàà
wwiiddzzóóww jjaakkiieeÊÊ iinnnnee wwyyddaarrzzeenniiaa,, zzwwiiààzzaannee 
zz ∏∏óóddzzkkiimm tteeaattrreemm ooppeerroowwyymm?? 

Z pewnoÊcià do takich wydarzeƒ zaliczyç
nale˝y zbli˝ajàce si´ 40-lecie dzia∏alnoÊci
nowego gmachu Teatru Wielkiego w ¸odzi.
Nowego, jako ˝e pierwszy w ¸odzi Teatr
Wielki, wybudowany przez Fryderyka Selli-
na, otwarty w 1901 roku, sp∏onà∏ osiem lat
póêniej. Wydarzenie to odb´dzie si´ w po∏o-
wie kolejnego sezonu artystycznego, 19 stycz-
nia 2007 roku i z pewnoÊcià zaplanowany
zostanie specjalny jubileuszowy kalendarz. 

JJaakk wwaa˝̋nnaa ww ppaannaa ppllaannaacchh jjeesstt rroollaa ttzzww..
uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiuu ggaattuunnkkuu??

MyÊlàc dalekowzrocznie, upowszechnia-
nie odgrywa nies∏ychanie wa˝nà rol ,́
zw∏aszcza w przygotowaniu m∏odego widza.
Dotychczas jedynym dzie∏em dla dzieci 
w repertuarze naszego teatru, by∏o widowi-
sko baletowe Królewna Ânie˝ka, grane prze-
ci´tnie raz na trzy miesiàce. Uwa˝am, ˝e jest
to spore nieporozumienie i zapewniam, ˝e
zrobimy wszystko, aby by∏o inaczej. 

Rozmawia∏a 
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska 

Wywiad miesiàca

Rozmowa z Kazimierzem Kowalskim, dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w ¸odzi 

Zadbaç o widza
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Parady˝ stanowi przyk∏ad, ˝e wejÊcie
naszego paƒstwa do Unii Europej-

skiej jest szansà dla gmin. Dzi´ki Êrodkom
z europejskich funduszy pomocowych reali-
zowane sà liczne inwestycje, powstajà nowe
miejsca pracy. W ten sposób mo˝liwy jest
rozwój gminy.

– LLiicczzbbaa oossóóbb bbeezz pprraaccyy ww nnaasszzeejj ggmmiinniiee
mmaalleejjee.. WW 22000022 rrookkuu bbyy∏∏oo 442244 zzaarreejjeessttrroo--
wwaannyycchh bbeezzrroobboottnnyycchh,, aa ww uubbiieegg∏∏yymm rrookkuu
336633.. TToo ddzzii´́kkii wwzzrroossttoowwii aakkttyywwnnooÊÊccii
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,, kkttóórrzzyy ssaammii zzaakk∏∏aaddaajjàà ddzziiaa--
∏∏aallnnooÊÊçç ggoossppooddaarrcczzàà,, zzaappeewwnniiaajjààcc ww tteenn
ssppoossóóbb pprraacc´́ ssoobbiiee ii nniieejjeeddnnookkrroottnniiee ttaakk˝̋ee
cczz∏∏oonnkkoomm sswwoojjeejj rrooddzziinnyy,, ssyyttuuaaccjjaa ppoopprraa--
wwiiaa ssii´́.. JJeesstteeÊÊmmyy oottwwaarrccii ii pprrzzyyjjaaêênniiee
nnaassttaawwiieennii ddoo kkaa˝̋ddeeggoo,, kkttoo nnaa nnaasszzyymm tteerree--
nniiee cchhccee pprroowwaaddzziiçç ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç ggoossppooddaarr--
cczzàà ii ttwwoorrzzyyçç mmiieejjssccaa pprraaccyy – mówi wójt
gminy Bogdan Rudalski.

Od 2003 roku osoby poszukujàce pracy
mogà korzystaç z utworzonego w gminie
Parady˝ Gminnego Centrum Informacji.
Jest ono wyposa˝one w szeÊç stanowisk
komputerowych, w tym pi´ç ze sta∏ym
dost´pem do Internetu. W GCI znajdujà si´
równie˝ wszelkie informacje dotyczàce
form poszukiwania pracy, podstawowe akty
prawne z zakresu prawa pracy oraz prasa
codzienna i periodyki. Ka˝dy bezrobotny
mo˝e skorzystaç z ksero, faksu, skanera lub
telefonu. Wa˝ne jest, i˝ dzi´ki porozumieniu
z Powiatowym Urz´dem Pracy w Opocz-
nie, od dwóch lat bezrobotni mieszkaƒcy
gminy mogà potwierdzaç gotowoÊç do pod-
j´cia pracy w GCI w Parady˝u, nie pono-
szàc kosztów dojazdu do Opoczna.

Gmina, przy wspó∏pracy z PUP 
w Opocznie, organizuje prace interwencyj-
ne i publiczne, dajàc w ten sposób zatrud-
nienie sporej grupie osób. Wspiera te˝ m∏o-
dych absolwentów, przyjmujàc ich na sta˝e. 
W 2006 roku w ramach prac spo∏ecznie

u˝ytecznych na 9 miesi´cy zatrudnionych
zostanie 30 osób. Wójt zapowiada, ˝e w tym
roku gmina wystàpi o Êrodki finansowe 
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
w ramach sektorowego programu operacyj-
nego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 
– wspieranie osób z grup zagro˝onych
wykluczeniem spo∏ecznym.

– PPrrzzyyggoottoowwaannyy pprrzzeezz nnaass pprroojjeekktt 
ddaa zzaattrruuddnniieenniiee 6688 oossoobboomm oorraazz ppooddnniieessiiee
iicchh kkwwaalliiffiikkaaccjjee zzaawwooddoowwee ppoopprrzzeezz rróó˝̋nneeggoo
rrooddzzaajjuu sszzkkoolleenniiaa – mówi Bogdan Rudalski.

Wizytówkà gospodarczà gminy i naj-
wi´kszym pracodawcà na jej terenie jest ist-
niejàcy od 1989 r. zak∏ad Ceramika Para-
dy˝. To czo∏owy producent p∏ytek ceramicz-
nych najwy˝szej jakoÊci na rynku krajowym
i zagranicznym. B´dàc najwi´kszym p∏atni-
kiem podatków w gminie, znaczàco wp∏ywa
na jej dochody w∏asne, dzi´ki którym mo˝-
liwa jest realizacja wi´kszoÊci inwestycji. 

– JJeesstteeÊÊmmyy dduummnnii,, ˝̋ee nnaazzwwaa ggmmiinnyy nniieerroo--
zzeerrwwaallnniiee ∏∏ààcczzyy ssii´́ zz zzaakk∏∏aaddeemm CCeerraammiikkaa
PPaarraaddyy˝̋.. TToo ddoosskkoonnaa∏∏aa pprroommooccjjaa ggmmiinnyy 
ww PPoollssccee ii ppoozzaa jjeejj ggrraanniiccaammii – mówi Bog-
dan Rudalski.

Pozosta∏ymi najwi´kszymi pracodawca-
mi sà: Urzàd Gminy z GOPS, szko∏y na
terenie gminy Parady˝ (które zatrudniajà 92
osoby) oraz Gminna Spó∏dzielnia „Samo-
pomoc Ch∏opska” i Bank Spó∏dzielczy
Ziemi Piotrkowskiej w Parady˝u.

Gminie zale˝y na nowych pracodawcach.
Dlatego w 2005 roku kupiono 3 ha gruntu 
z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. 
W tym roku jest szansa na pozyskanie
inwestora zainteresowanego zakupem od
gminy nieruchomoÊci w Stawowiczkach,
gdzie chce uruchomiç produkcj´ okien 
z PCV i aluminium.

– IInnwweessttoorróóww ssttaarraammyy ssii´́ pprrzzyycciiààggnnààçç ddoo
nnaass pprrzzyyjjaazznnàà ppoolliittyykkàà ppooddaattkkoowwàà,, aa ccii,, kkttóó--
rrzzyy zzaappeewwnniiàà zzaattrruuddnniieenniiee mmiieesszzkkaaƒƒccoomm

nnaasszzeejj ggmmiinnyy,, mmooggàà lliicczzyyçç nnaa wwsszzeellkkàà ppoommoocc
ii uullggii,, jjaakkiicchh ggmmiinnaa mmoo˝̋ee uuddzziieelliiçç 
ww ggrraanniiccaacchh pprraawwaa – mówi Bogdan Rudalski.

Dzi´ki unijnym Êrodkom uda∏o si´ zreali-
zowaç m.in. z programu PHARE budow´
wodociàgu Bogus∏awy – Mariampol. 
Z kolei w ramach programu SAPARD
zmodernizowano drog´ Stawowice – Grzy-
ma∏ów, budow´ sieci wodociàgowej Irenów 
– Hieronimów. Za pieniàdze z programu
ZPORR przebudowano drogi przez wieÊ
Honoratów oraz na odcinku Sylwerynów 
– Adamów, rozbudowano i zmodernizowa-
no stacj´ wodociàgowà w Parady˝u, 
a w tym roku powstanie oczyszczalnia 
i kanalizacja na terenie gminy Parady˝. 

Na ten rok w ramach dofinansowania 
z programu SPO zaplanowano rewaloryza-
cj´ zabytkowego parku w Wielkiej Woli. 
Po realizacji inwestycji, ∏àcznie z Klubem
Sportowym „Ceramika Parady˝”, b´dzie to
pi´kny obiekt sportowo-rekreacyjny. 

Jak podkreÊla wójt, wa˝nymi partnerami
gminy, wspierajàcymi inwestycje, sà samo-
rzàd wojewódzki oraz WFOÂiGW w ¸odzi.
Tylko w dwóch ostatnich latach gmina za
dotacje i po˝yczki z WFOÂiGW kupi∏a
pomoce naukowe do szkó∏, zmodernizowa∏a
zbiornik ma∏ej retencji, wymieni∏a lampy
uliczne na energooszcz´dne, rozbudowa∏a
i zmodernizowa∏a stacj´ wodociàgowà w 

– PPrrzzyyjjmmuujjààcc cczzaass rreeaalliizzaaccjjii ssttrraatteeggiiii rroozz--
wwoojjuu ggmmiinnyy ddoo rrookkuu 22001133 rr.. jjeesstteemm pprrzzeekkoo--
nnaannyy,, ˝̋ee ggmmiinnaa PPaarraaddyy˝̋,, zz ooddppoowwiieeddnniiàà
iinnffrraassttrruukkttuurràà,, wwzzmmaaccnniiaajjààccaa llookkaallnnàà
pprrzzeeddssii´́bbiioorrcczzooÊÊçç,, ooffeerruujjààccaa aattrraakkccyyjjnnee
wwaarruunnkkii rroozzwwoojjuu bbiizznneessuu,, pprrzzyyjjaazznnaa ddllaa
iinnwweessttoorróóww,, bb´́ddzziiee ssttaallee ssii´́ rroozzwwiijjaaçç
– mówi wójt Bogdan Rudalski.

Gmina liczy te˝ na rozwój poprzez przy-
ciàgni´cie turystów. Na tle innych gmin
regionu wyró˝nia jà m.in. to, i˝ w koÊciele
parafialnym w Parady˝u, w o∏tarzu g∏ów-
nym, znajduje si´ cudowny obraz Jezusa
Cierniem Koronowanego, który co roku
przyciàga rzesze pielgrzymów. Barokowy
murowany koÊció∏ pw. Przemienienia Paƒ-
skiego wybudowano w latach 1747-1757,
wchodzi w sk∏ad zespo∏u klasztornego oo.
bernardynów. Przy SP Soko∏ów dzia∏a dzie-
ci´cy zespó∏ folklorystyczny „Koniczynki”.
G∏ównà atrakcjà turystycznà gminy jest
pilicko-radomszczaƒski obszar chronione-
go krajobrazu, z pradolinà rzeki Czarnej 
i kompleksami leÊnymi w rejonie miejsco-
woÊci Przy∏´k, Joaniów i Irenów. To dosko-
na∏e tereny do pieszych w´drówek.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje

Parady˝ w pierwszym szeregu
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Na 51. sesji sejmiku radni przyj´li bud˝et
województwa na 2006 rok. GoÊciem na sesji
by∏a Helena Pietraszkiewicz. Obrady roz-
pocz´∏y si´ od upami´tnienia minutà ciszy
ofiar Êlàskiej katastrofy. Przewodniczàcy
sejmiku Jan Darnowski odczyta∏ list kon-
dolencyjny przes∏any przewodniczàcemu
Sejmiku Województwa Âlàskiego: „W tych
bolesnych dla Polski dniach ˝a∏oby, niech
wolno mi b´dzie w imieniu Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, spo∏ecznoÊci Ziemi
¸ódzkiej, jak te˝ swoim w∏asnym, z∏o˝yç na
r´ce Pana Przewodniczàcego wyrazy ser-
decznego wspó∏czucia rodzinom ofiar kata-
strofy budowlanej w Katowicach. Âmierç
tylu ludzi by∏a dla nas zaskoczeniem 
i wstrzàsem. Pogrà˝eni w smutku ∏àczymy
si´ z Wami w ˝a∏obie”.

Radni Klubu LPR z∏o˝yli wniosek o
wprowadzenie do porzàdku obrad sesji pro-
jektu stanowiska apelujàcego do marsza∏ka
o odwo∏anie cz∏onka zarzàdu województwa
∏ódzkiego Doroty Biskupskiej-Neidowskiej.
W wyniku g∏osowania wniosek zosta∏ odrzu-
cony i nie by∏ przedmiotem obrad  sesji. 

W kolejnym punkcie sejmik zajà∏ si´
bud˝etem. Jadwiga Kawecka – skarbnik
województwa przedstawi∏a projekt uchwa∏y
wraz z kilkoma autopoprawkami. Tego-
roczne dochody wyniosà 343 mln z∏, a pla-
nowane wydatki 403 mln z∏. WÊród nich

145 mln z∏ przeznaczonych zostanie na
transport i ∏àcznoÊç. To ponad 100% wi´cej
ni˝ w ubieg∏ym roku. Kultura poch∏onie 
52 mln z∏ (g∏ównie dotacje dla teatrów i fil-
harmonii), a pomoc spo∏eczna 39 mln z∏.
Na 1,5 mln z∏ mo˝e liczyç port lotniczy na
∏ódzkim Lublinku. Fundusze Unii Europej-
skiej pozwolà nam za∏ataç tegoroczny defi-
cyt. Projekt uchwa∏y bud˝etowej pozytyw-
nie zaopiniowa∏a Regionalna Izba Obra-
chunkowa w ¸odzi.

W dyskusji o bud˝ecie przedstawiciele
klubów radnych powiedzieli m.in.:

Wies∏aw Garstka (SLD): – Po raz czwar-
ty podejmujemy decyzj´ o rocznym bud˝e-
cie. Jest wi´c okazja, aby odnieÊç si´ do lat
ubieg∏ych. Dopiero w 2003 roku dochody
w∏asne samorzàdu przekroczy∏y 80%. DziÊ
mo˝emy wi´c mówiç o realizacji idei spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego. O tym, ˝e bud˝et
jest prorozwojowy, Êwiadczà Êrodki prze-
znaczone na inwestycje, stanowiàce 25%
ogó∏u wszystkich wydatków. To krok, 
a nawet marsz we w∏aÊciwym kierunku. 

Micha∏ Król (LPR): – Powinna nas ogar-
nàç nostalgia, bo to ostatni bud˝et w tej

kadencji. Rola samorzàdu w ostat-
nich latach rzeczywiÊcie wzrasta. W
skali szkolnej ten bud˝et zas∏uguje na
czwórk´ z minusem. Widzimy jednak
potrzeb´ przedstawienia sejmikowi
pewnych poprawek. 

Stanis∏aw Olas (PSL): – Klub Rad-
nych Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go jak jeden mà˝ b´dzie g∏osowa∏ 
za bud˝etem. 

Leszek Konieczny (Klub Aktyw-
nych Radnych): – JesteÊmy za tym
bud˝etem. Pani skarbnik nale˝à si´
podzi´kowania. 

Jolanta Mitka (Samoobrona): –
Bud˝et cieszy, bo Êrodków jest wi´cej
ni˝ w latach ubieg∏ych. Wzros∏y
wydatki inwestycyjne, ale jak si´ to
ma do idei taniego paƒstwa? Nie
mamy zaufania do zarzàdu i dlatego
bud˝etu tego nasz klub nie poprze. 

W∏odzimierz Fisiak (PO): – Radu-
je mnie prorozwojowy charakter tego
bud˝etu. Mo˝emy pokusiç si´ 
o zaplanowanie troch´ wi´kszych
dochodów. Lotnisko Lublinek sta∏o
si´ dla nas swoistym oknem na Êwiat.

Z prac sejmiku

Bud˝et przyj´ty

Jadwiga Beda i Helena Pietraszkiewicz
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Dlatego cieszy wykup przez nasz samorzàd
kolejnych udzia∏ów w tym przedsi´bior-
stwie. B´d´ g∏osowa∏ za uchwaleniem tego
bud˝etu. Ostatecznie za bud˝etem g∏osowa-
∏o 22 radnych, 7 by∏o przeciwnych, 
a 6 wstrzyma∏o si´ od g∏osu.

Sejmik zatwierdzi∏ równie˝ strategi´ roz-
woju województwa ∏ódzkiego na lata
2007–2020. Aktualizacja tego programu
zwiàzana jest z przemianami spo∏eczno
-ekonomicznymi, jakie zachodzàcymi 
w naszym regionie, wejÊciem Polski do UE
pracami nad Narodowym Planem Rozwo-
ju, prowadzonymi przez Ministerstwo
Gospodarki. Zdaniem W∏odzimierza Miel-
czarka, dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej, strategia okreÊla podstawowe
cele i kierunki rozwoju naszego wojewódz-
twa. Stanie si´ ona podstawà do opracowa-
nia szczegó∏owych programów wojewódz-
kich, istotnych dla funkcjonowania i rozwo-
ju ca∏ego regionu.

Radni przyj´li równie˝ wojewódzki pro-
gram ochrony i rozwoju zasobów wodnych.
Bogumi∏ Kazulak, dyrektor Wojewódzkiego
Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w
¸odzi, poinformowa∏ radnych o podstawo-
wych za∏o˝eniach programu. Jego celem jest
ograniczenie negatywnego oddzia∏ywania
zabudowy rzek na wodnà faun´ i flor .́ 
To milowy krok ku przywróceniu rzekom ich
naturalnego charakteru. Realizacja projektu
budowy kilkuset przep∏awek (infrastruktura
u∏atwiajàca w´drówk´ ryb przy ewentualnych
przeszkodach typu tamy, jazy, elektrownie
wodne) na rzekach naszego województwa,
przyczyni si´ do odtworzenia populacji
takich gatunków, jak ∏osoÊ atlantycki, jesiotr
zachodni czy w´gorz europejski. 

Po odwo∏aniu dr. Józefa Tazbira ze sta-
nowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika, prze-
wodniczàcy Komisji Rewizyjnej W∏odzi-
mierz Fisiak postanowi∏ dok∏adnie przyj-
rzeç si´ procesowi restrukturyzacji w Szpi-
talu im. M. Kopernika w ¸odzi. 

Cz∏onek zarzàdu województwa, odpo-
wiedzialny za problematyk´ s∏u˝by zdrowia,
Stanis∏aw Olas zwi´êle przybli˝y∏ radnym
wnioski wynikajàce z omawianej kontroli.
Dokumentacja liczy ok. 1600 stron i zarzàd
udost´pni jà w ca∏oÊci, gdy prokuratura
wyrazi na to zgod .́ Zarzuty dotyczà gospo-
darki finansowej placówki, zakupu leków 

i nieprawid∏owoÊci w przyszpitalnych spó∏-
kach.

O programie restrukturyzacji oraz przy-
sz∏oÊci szpitala opowiedzia∏ radnym jego
nowy dyrektor W∏odzimierz Stelmach. 

– Majàc elementarnà wiedz´ na temat
protoko∏u pokontrolnego oraz sytuacji 
w placówce, postaram si´ podjàç jak naj-
wi´cej dzia∏aƒ naprawczych. Bardzo wa˝-
nym elementem jest ocena finansów szpita-
la i jego audytu –  powiedzia∏ dyrektor Stel-
mach.

Ogólne za∏o˝enia planu restrukturyzacji,
przyj´tego przez zarzàd i wojewod´ doty-
czàcà przeniesienia oÊrodka pediatrycznego
do budynku g∏ównego szpitala, zwi´kszenia
limitów Êwiadczeƒ przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia oraz rozszerzenia specjali-
stycznych Êwiadczeƒ medycznych w celu
lepszego wykorzystania potencja∏u szpitala.
Plan zak∏ada równie˝ m.in. zmniejszenie
liczby ∏ó˝ek, komasacj´ szpitalnych placó-
wek i redukcj´ zatrudnienia. 

Cz´Êç tych zmian zosta∏a ju˝ wprowadzo-
na. Szpital zmniejszy∏ liczb´ ∏ó˝ek. Trwa
redukcja zatrudnienia, nast´pujà te˝ prze-
suni´cia kadrowe mi´dzy komórkami orga-
nizacyjnymi i zmniejszenie liczby godzin
nadliczbowych. Szpital pozbywa si´ kolej-
nych placówek, w∏àczonych niegdyÊ w jego
struktur´ administracyjnà. Ruszy∏ program
racjonalizacji gospodarki lekami. Uda∏o si´
uzyskaç ministerialnà po˝yczk´ restruktu-
ryzacyjnà oraz Êrodki unijne z programu
ZPORR na uruchomienie pracowni cyto-
statyków i ˝ywienia pozajelitowego. Obec-
nie trwa renegocjacja umów z podmiotami
zewn´trznymi, Êwiadczàcymi us∏ugi na tere-
nie szpitala.

Z prac komisji

Restrukturyzacja w Koperniku
Komisja rewizyjna

Na pierwszym planie radni: Aneta Krawczyk i Stanis∏aw Wiszniewski
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Na zaproszenie Edwarda Gnata, kierujà-
cego Komisjà Rolnictwa i Ochrony Ârodo-
wiska, w posiedzeniu wzià∏ udzia∏ wiceprze-
wodniczàcy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Parlamentu Europejskiego Janusz Woj-
ciechowski, który przedstawi∏ swoje spo-
strze˝enia zwiàzane z problemami polskie-
go rolnictwa w Êwietle naszej integracji 
z Unià Europejskà.

Zdaniem eurodeputowanego, wst´pujàc
do UE mieliÊmy wra˝enie, ˝e wchodzimy 
do elitarnego klubu „mi∏oÊników roli”.
Niektórzy zazdroÊcili rolnikom tej troski 
i opieki, jaka ich spotkaç mia∏a w unii. Rze-
czywistoÊç okaza∏a si´ jednak nieco
odmienna od wyobra˝eƒ. W ramach nego-
cjacji ze Âwiatowà Organizacjà Handlu,
Komisja Europejska ju˝ nie ukrywa, ˝e jed-
nostronnie ust´puje w sprawach rynku rol-
nego, bo wa˝niejsze sà jej zdaniem przemys∏
i us∏ugi. Reforma rynku cukrowego w Êwia-

domy sposób zmierza do likwidacji znacz-
nej cz´Êci produkcji cukru w Europie.
Reforma ta jest, zdaniem Wojciechowskie-
go, niesprawiedliwa, antyspo∏eczna i nie-
bezpieczna. Próby obrony rynku owoców 
i warzyw spotykajà si´ z niech´cià i oporem
komisji. Zdaniem wielu jej cz∏onków, taniej
b´dzie sprowadzaç ˝ywnoÊç z innych konty-
nentów. Tymczasem opini´ publicznà infor-
muje si´ jedynie o kosztach unijnych dop∏at
dla rolników. 

Wiceprzewodniczàcy zaznaczy∏, ˝e ten
klimat powoduje, i˝ europejskie rolnictwo
jest coraz bardziej zagro˝one. W Êlad za tym
zagro˝one jest bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊcio-
we Europy, z czego wi´kszoÊç spo∏eczeƒ-
stwa nie zdaje sobie sprawy. 

– Unia pozbawiona energetycznego bez-
pieczeƒstwa uzale˝niona jest od dostaw
ropy i gazu z innych rejonów Êwiata. Euro-
pa zwiàzana kulturowo, ale i politycznie ze
Stanami Zjednoczonymi, nara˝ona jest
równie˝ na ataki terrorystyczne. A ju˝
wkrótce UE uzale˝ni si´ od dostaw ˝ywno-
Êci ze Êwiata i utraci w ten sposób swoje bez-
pieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe. Mamy jeszcze
czas, aby ten czarny scenariusz si´ nie spe∏-
ni∏. Do tego niezb´dna jest szybka zmiana
politycznego podejÊcia do spraw rolnictwa
oraz zrozumienie, ˝e wspólna polityka
rolna to nie balast, lecz pomoc dla rolnic-
twa, potrzebna nie tylko rolnikom, 
ale i ca∏emu spo∏eczeƒstwu. Widaç potrzeb´
uÊwiadomienia ludziom, ˝e ˝ywnoÊç impor-
towana która dziÊ jest taƒsza, z czasem
mo˝e kosztowaç coraz wi´cej – powiedzia∏
Wojciechowski.

W walce o zachowanie rolnictwa europej-

skiego Polska mo˝e liczyç na Francj ,́ której
rolnicy ju˝ nieraz pokazali, ˝e nie pozwolà
si´ lekcewa˝yç. Mo˝na te˝ liczyç na nasz
kraj, który jako jedyny spoÊród krajów
dawnego bloku wschodniego obroni∏
rodzinne gospodarstwa rolne. Zdaniem
Janusza Wojciechowskiego, wyst´pujàce na
sztandarach organizacji ch∏opskich has∏o
„˚ywià i bronià”, nawiàzujàce do udzia∏u
ch∏opów polskich w walkach o wolnoÊç
ojczyzny, dziÊ jest znowu nader aktualne.

Janusz Wojciechowski z uznaniem
odniós∏ si´ do stanowiska w sprawie
hodowli roÊlin zmodyfikowanych genetycz-
nie. Sejmik ju˝ w 2005 r. uzna∏, ˝e woje-
wództwo ∏ódzkie powinno staç si´ strefà
wolnà od takich upraw. Wiele europejskich

regionów przyj´∏o podobne dokumenty.
W∏adze krajowe bàdê regionalne powinny
zakazaç upraw GMO. DziÊ w unii obowià-
zuje zasada wolnego handlu. W parlamen-
cie europejskim prowadzone sà jednak dzia-
∏ania zwiàzane z realizacjà tych regional-
nych stanowisk.

Eurodeputowany opowiedzia∏ te˝ o pla-
nach rolniczej komisji Parlamentu Europej-
skiego, której przedstawiciele w maju przy-
jadà do Polski. Wyjazd ten poÊwi´cony
b´dzie problemom rynku owoców 
i warzyw. Jest bardzo prawdopodobne, 
˝e europejscy pos∏owie zawitajà równie˝ do
wschodniej cz´Êci naszego województwa. 
Program 
„Bezpieczna jedynka“

10 lutego Komisja Bezpieczeƒstwa 
i Porzàdku Publicznego spotka∏a si´ z Tade-
uszem Zagajewskim, dyrektorem Centrum
Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego. Uczest-
nicy posiedzenia wys∏uchali referatu dyrek-
tora na temat programu „Bezpieczna 1”.
Jego za∏o˝eniem jest bezpieczny przejazd
przez województwa ∏ódzkie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie i Êlàskie, czyli woje-
wództwa, przez które przebiega droga kra-
jowa nr 1. Warto dodaç, ˝e jest to jednocze-
Ênie droga mi´dzynarodowa, ∏àczàca Skan-
dynawi´ z Ba∏kanami. Aby ide´ programu
wdro˝yç w ˝ycie, nale˝y m.in. zinwentary-
zowaç tras´ w ró˝nych obszarach tematycz-
nych (miejsca szczególnie niebezpieczne,
parkingi, parkingi dla samochodów prze-
wo˝àcych ∏adunki niebezpieczne, stacje
benzynowe itp.). Trzeba równie˝ utworzyç
zintegrowany system bezpieczeƒstwa na
drodze, nie tylko poprzez telefon 112, ale w
oparciu o utworzenie na ca∏ej trasie punk-
tów pomocy. Kolejnym dzia∏aniem powin-
na staç si´ budowa systemu pomocy
medycznej i profesjonalnej pomocy drogo-
wej, a tak˝e ujednolicenie systemów infor-
macji (na drodze, mapach, materia∏ach pro-
mocyjnych i w Internecie).

Dzia∏ania programowe w zakresie bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego powinny
mieç charakter ponadregionalny. 
W poszczególnych województwach daje to
bowiem szans´ na ujednolicenie wspólnych
(systemowych) wystàpieƒ o dofinansowa-
nie. W naszym województwie nale˝y dà˝yç
do utworzenia rzeczywistego centrum
zawiadywania bezpieczeƒstwem drogowym
na skrzy˝owaniu drogi krajowej nr 1 i drogi
nr 2. Przy realizacji programu mo˝liwe jest
wykorzystanie Êrodków finansowych Unii
Europejskiej. 

Dzia∏ „Z prac sejmiku“ przygotowuje
Zbigniew Wojtkowiak

Z prac komisji

Rolnictwo w zjednoczonej Europie

Komisja rolnictwa i ochrony Êrodowiska
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W ̧ odzi i województwie pada cz´sto pyta-
nie o rodowód i histori´ naszego szkolnictwa
akademickiego. Autorzy zajmujàcy si´ tym
problemem przypominajà bezskuteczne
zabiegi u w∏adz zaborczych w latach 60. XIX
wieku o powo∏anie w ¸odzi wy˝szej uczelni
technicznej. Pisze si´ równie˝ o powstaniu w
1920 roku w Skierniewicach, w osadzie pa∏a-
cowej, placówek doÊwiadczalnych Szko∏y
G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego z War-
szawy, co w póêniejszych latach da∏o podsta-
w´ dla powstania Instytutu Sadownictwa i
Kwiaciarstwa oraz innych placówek ogrodni-
czych. Przypomina si ,́ ˝e w latach 1921 – 28
dzia∏a∏y w ¸odzi szko∏y typu pó∏wy˝szego
(Instytut Nauczycielski, Wy˝sza Szko∏a
Nauk Spo∏ecznych i Ekonomicznych) a w
latach 1928 –1939 ∏ódzki Oddzia∏ Wolnej
Wszechnicy Polskiej. 

Tymczasem tradycje akademickie ziem
Êrodkowopolskich (od 1919 r. województwo
∏ódzkie) sà o wiele stuleci starsze. Nale˝y 
tu przypomnieç dzia∏ajàcà w Widawie 
od XVI do XVIII wieku koloni´ akademickà
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, nazywanà nie-
kiedy Akademià Widawskà.  Jest to nader
przykre, ˝e dzieje Akademii Widawskiej
dotàd nie doczeka∏y si´ w∏aÊciwego opraco-
wania i jest ona zaliczana do „szkó∏ bez histo-
rii”. Akta tej szko∏y, przechowywane w War-
szawie w Archiwum G∏ównym Akt Daw-
nych, sp∏on´∏y po upadku powstania war-
szawskiego. Tylko w pewnym u∏amku spraw´
ratuje artyku∏, napisany przez krakowskiego
historyka nauki Leszka Hajdukiewicza,
poÊwi´cony ideowym i organizacyjnym pod-
stawom kolonii akademickich w dawnej Pol-
sce, a opublikowany w 1963 roku w „Przeglà-
dzie historyczno-oÊwiatowym“, który na
podstawie akt krakowskich podaje kilka
informacji dotyczàcych tak˝e Widawy. W
1991 roku w ¸odzi ukaza∏a si ,́ opracowana
przez Rafa∏a Leszczyƒskiego nak∏adem ks.
Jerzego Spycha∏y, broszura pod tytu∏em
„Akademia Widawska”, zawierajàca obok
wst´pu reprodukcj´ i transkrypcj´ oryginal-
nego tekstu wydanego w Krakowie w 1635 r.

Widawa, po∏o˝ona w dawnej historycznej
ziemi sieradzkiej, rozwin´∏a si´ na lewym
brzegu niedu˝ej rzeki Niecieczy, w pobli˝u jej
ujÊcia do Widawki – prawego dop∏ywu
Warty. Usytuowana jest na skrzy˝owaniu
kilku starych lokalnych dróg. Od czasów Êre-
dniowiecza miejscowy oÊrodek rzemios∏a i
handlu, siedziba komory celnej. Pierwsza

pisemna wzmianka o miejscowoÊci Widawa
pochodzi z 1370 r. Prawa miejskie Widawa
uzyska∏a od W∏adys∏awa Jagie∏∏y w 1388 r.,
utraci∏a te prawa w 1870 r. W przedrozbioro-
wej Polsce Widawa nale˝a∏a, po Piotrkowie,
Sieradzu, Szadku i Warcie, do najludniej-
szych miast w ziemi sieradzkiej. 

Do okresu wczesnego odrodzenia Uniwer-
sytet Jagielloƒski w Krakowie by∏ w Polsce
jedynà instytucjà naukowà w pe∏ni wykszta∏-
conà i rozwini´tà. Jednak rozwój paƒstwa
polskiego wymusza∏ zmiany. Paƒstwo posze-
rza∏o si´ terytorialnie, rozwin´∏y si´ miasta,
powstawa∏y w nich dwory magnatów i zamo˝-
nej szlachty, przybiera∏ na sile ruch innowier-
czy z w∏asnymi szko∏ami, a sprowadzeni w
1564 r. jezuici tworzyli w Polsce liczne kolegia,
kszta∏càce przewa˝nie m∏odzie˝ szlacheckà.
W tej sytuacji mno˝y∏a si´ w kraju liczba
oÊrodków naukowych.  Poczàtkowo w Wiel-
kopolsce i na Pomorzu Gdaƒskim, potem
równie˝ na ziemiach litewsko-ruskich. Ko∏em
zamachowym edukacji sta∏ si´ system szkó∏  
– kolonii akademickich, powstajàcych w Pol-
sce pod patronatem Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego. Niektóre kolonie akademickie sta∏y si´
powa˝nymi oÊrodkami kulturalnymi na pol-
skiej prowincji, przyczyniajàc si´ do rozbudze-
nia i upowszechnienia nauki, kultury i oÊwia-
ty poza murami wszechnicy jagielloƒskiej. 

Pod poj´ciem „kolonie akademickie”rozu-
mieç nale˝y sieç szkó∏ o ró˝nym poziomie,
które w latach 1588-1773 z ró˝nych tytu∏ów
prawnych wciela∏y w ˝ycie przepisy lub zaak-
ceptowany przez akademi´ program naucza-
nia i stosowa∏y zalecone przez nià podr´czni-
ki, metody dydaktyczne, kierunek wycho-
wawczy. Owe tytu∏y prawne to m.in. obsa-
dzanie z urz´du przez uniwersytet dyrekto-
rów i nauczycieli, posiadanie uprawnieƒ w
dziedzinie jurysdykcji, wizytacji i kontroli,
zobowiàzanie do sk∏adania okresowych spra-
wozdaƒ za poÊrednictwem wyznaczonych
opiekunów (prowizorów).

Przysy∏ani z Krakowa nauczyciele kolonii
akademickich z regu∏y ró˝nili si´ baga˝em
wiedzy od nauczycieli szkó∏ jezuickich, repre-
zentowali równie˝ innà postaw´ ideowà. Jed-
nak ze wzgl´du na lokalne warunki wp∏yw
programowy Akademii Krakowskiej by∏ cza-
sem doÊç ograniczony. Poj´cie „kolonia akade-
micka” by∏o wi´c poj´ciem nieco elastycznym.
W przedrozbiorowej Polsce ukszta∏towa∏o si´
oko∏o 30 kolonii. Poziom tych szkó∏ by∏ zapew-
ne ró˝ny. Na ziemiach Êrodkowopolskich szko-

∏a w ¸owiczu ma d∏ugà tradycj ,́ lecz status
kolonii uzyska∏a dopiero w koƒcu XVII w. 
W tym samym wieku status ten uzyska∏a rów-
nie˝ szko∏a w Wolborzu.  Natomiast szko∏a w
Widawie zosta∏a podniesiona do rangi kolonii
przez akademi´ jagielloƒskà jako ósma w
kolejnoÊci, ju˝ w 1545 r. Przez szlacht´ szko∏a
ta uwa˝ana by∏a za najzacniejszà szko∏´ woje-
wództwa sieradzkiego. W 1635 r. ukaza∏o
si´ w Krakowie pisemko zatytu∏owane
(mo˝e z pewnà przesadà) „Akademia
Widawska J.M.P. W´˝yka-Widaw-
skiego”. Jednak samo u˝ycie
takiego okreÊlenia w druku
musia∏o mieç jakieÊ pod-
stawy w poziomie tej
szko∏y.

Do s∏aboÊci, 
a nawet nietrwa-
∏oÊci, szkó∏ 
w przedrozbio-
rowej Polsce przy-
czynia∏ si´ nie tylko
brak formalnej
organizacji, lecz
równie˝ brak
stabilnych pod-
staw material-
nych. W ówcze-
snych warun-
kach baz´ takà
mog∏y stwa-
rzaç jedynie
fundacje lub
zorganizowany
protektorat .
A k a d e m i i
W i d aw s k i e j
zabezpieczenie
w sferze finansowej
zapewni∏ miejscowy w∏aÊci-
ciel ziemski Maciej W´˝yk-
Widawski. Wiosnà 1635 roku ofiaro-
wa∏ on na rzecz Akademii 7 tys. z∏otych
ulokowanych (na 8% rocznie) w dobrach
ziemskich ˚uchowice i Gorzkowiczki, po∏o-
˝onych pomi´dzy Piotrkowem a Radom-
skiem. Sta∏y dochód roczny w wysokoÊci 560
z∏ zapewnia∏ szkole widawskiej trwa∏à pod-
staw´ egzystencji. Jednak kolejni w∏aÊciciele
obcià˝onych tà rentà dóbr z czasem coraz
mniej czuli si´ moralnie zwiàzani wolà funda-
tora i zalegali z op∏atami. Tote˝ 
w póêniejszych czasach szko∏a w Widawie
popada∏a w finansowe k∏opoty. 

Kolonie akademickie w przedrozbiorowej
Polsce by∏y w swej dzia∏alnoÊci blisko zwiàza-
ne z potrzebami miast, w których dzia∏a∏y, 
i pobliskiego terenu. Powszechnie uczono
historii Polski, j´zyka polskiego i j´zyków
obcych, prawa, matematyki i geografii w roz-
miarach znacznie przekraczajàcych progra-
my szkó∏ parafialnych i zakonnych. Nie
zaniedbywano jednak wychowania religijne-
go. Z druku pochodzàcego z 1635 roku

Historia

Akademia Widawska
Skromny ten zalà˝ek szkolnictwa akademickiego na naszych ziemiach,

obok innych takich kolonii akademickich dzia∏ajàcych w Polsce, by∏ jed-
nym z ciekawszych eksperymentów pedagogicznych szkolnictwa Polski
przedrozbiorowej.
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dowiadujemy si ,́ ˝e w Widawie uczono gra-
matyki, filozofii, retoryki, matematyki,
muzyki ze Êpiewem, geometrii i astronomii. 

Szko∏à w Widawie kierowa∏ dyrektor.
Zachowa∏y si´ tylko sporadyczne informacje
o obsadzie tego stanowiska i zespole nauczy-
cieli. Wiadomo, ˝e w roku szkolnym 1632/33
uczyli tam magister i dwaj baka∏arze. W
nast´pnym roku szko∏à kierowa∏ Stanis∏aw
Krupisz. W latach 1726 – 42 baka∏arzem w
Widawie by∏ Micha∏ P∏aczkowski (spoczywa
na widawskim cmentarzu). W 1767 r. kolonia
akademicka w Widawie by∏a bez dyrektora.
Potem kierowa∏ nià doktor filozofii Jan

Litwiƒski, przyby∏y z Krakowa. Z ramienia
Akademii Krakowskiej nadzór pedagogiczny
nad koloniami w Wielkopolsce i Polsce Êrod-
kowej sprawowali specjalnie wyznaczeni pra-
cownicy lub wizytatorzy. 

W ramach reformy szkolnictwa, przepro-
wadzonej przez Komisj´ Edukacji Narodo-
wej w latach 70. XVIII wieku, kolonie akade-
mickie zosta∏y w Polsce zlikwidowane. Aka-
demi´ Widawskà zdegradowano do rangi
szko∏y parafialnej. Po˝ar w 1802 r. strawi∏
budynek szko∏y i jej ksi´gozbiór. 

Obecnie Widawa ma charakter zurbanizo-
wanej osady (bez praw miejskich) z ponad

tysiàcem mieszkaƒców. Posiada przedszkole,
szko∏´ podstawowà, zasadniczà szko∏´ zawo-
dowà i gimnazjum. Widawa jest stolicà gminy
nale˝àcej do powiatu ∏askiego. G∏ównym jej
walorem jest po∏o˝enie w centrum Parku Kra-
jobrazowego Mi´dzyrzecza Warty i Widawki.

Od czasów odrodzenia a˝ po okres oÊwie-
cenia szko∏a ta spe∏nia∏a istotnà rol´ w pod-
noszeniu poziomu i aktywizacji ˝ycia wielu
mieszkaƒców miast i wsi naszego regionu, w
ich intelektualnym o˝ywieniu, w kszta∏ceniu
m∏odzie˝y po cz´Êci szlacheckiej, lecz w prze-
wadze pochodzenia plebejskiego. 

Zbigniew Wojtkowiak
Fot. Anna KrzeÊniak

KKooÊÊcciióó∏∏ ÊÊww.. MMaarrcciinnaa –– ww ppoo∏∏oo--
wwiiee XXVV ppoowwssttaa∏∏aa ttuu sszzkkoo∏∏aa ppaarraa--
ffiiaallnnaa,, ww 11554455 rr.. ppooddnniieessiioonnaa ddoo
rraannggii kkoolloonniiii aakkaaddeemmiicckkiieejj
NNaajjppóóêênniieejj oodd ppoocczzààttkkuu XXVV ww..
ddzziiaa∏∏aa∏∏aa pprrzzyy kkooÊÊcciieellee ww WWiiddaawwiiee
sszzkkoo∏∏aa ppaarraaffiiaallnnaa.. PPoocczzyynnaajjààcc
oodd 11441100 rrookkuu wwyycchhoowwaannkkoowwiiee
tteejj sszzkkoo∏∏yy zzaassiillaallii sszzeerreeggii ssttuuddeenn--
ttóóww AAkkaaddeemmiiii KKrraakkoowwsskkiieejj
((ppii´́ttnnaassttuu ww XXVV wwiieekkuu ii ttrrzzyy--
ddzziieessttuu ww XXVVII))..  
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Certyfikat ISO dla ¸ódzkiego
Zak∏adu Energetycznego

26 stycznia w Pa∏acu Poznaƒskich odby∏o
si´ uroczyste wr´czenie certyfikatu zarzà-
dzania jakoÊcià ISO 9001:2000 ¸ódzkiemu
Zak∏adowi Energetycznemu. WÊród goÊci
obecnych na uroczystoÊci znaleêli si´ wice-
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Zbi-
gniew ¸uczak, wiceprezydent ¸odzi W∏o-
dzimierz Tomaszewski oraz przewodniczàca
Rady Miejskiej ¸odzi Iwona Bartosik.

Certyfikat zaÊwiadcza, ˝e system zarzà-
dzania ¸ódzkim Zak∏adem Energetycznym
spe∏nia warunki okreÊlone w normie 9001 
w zakresie sprzeda˝y i dostarczania energii
elektrycznej oraz obs∏ugi klienta.

– W imieniu zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego gratuluj´ certyfikatu. Jako ∏odzianin
chcia∏bym podzi´kowaç, ˝e tak wa˝ny
zak∏ad stale dba o podnoszenie jakoÊci swo-
ich us∏ug – powiedzia∏ wicemarsza∏ek Zbi-
gniew ¸uczak.

Spotkanie w MSWiA  
27 stycznia w Ministerstwie Spraw Wew-

n´trznych i Administracji odby∏o si´ inau-
guracyjne spotkanie polskiej cz´Êci polsko-
-ukraiƒskiej mi´dzyrzàdowej rady koordy-
nacyjnej ds. wspó∏pracy mi´dzyregionalnej
z udzia∏em przedstawicieli MSWiA, organi-
zacji pozarzàdowych oraz urz´dów mar-
sza∏kowskich i wojewódzkich z ca∏ej Polski.
Do udzia∏u w obradach komisji zaproszono
m.in. Dorot´ Biskupskà-Neidowskà, cz∏on-
ka zarzàdu województwa ∏ódzkiego. W spo-
tkaniu w Warszawie uczestniczy∏a te˝ Anna
Mroczek – dyrektor Regionalnego Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej, która omówi∏a
przebieg dotychczasowej wspó∏pracy woje-
wództwa ∏ódzkiego z regionami Ukrainy 
w zakresie polityki spo∏ecznej. Kontakty na
p∏aszczyênie gospodarczej i kulturalnej
przedstawi∏ Krzysztof Suszek – z-ca dyrek-
tora Departamentu Promocji i Wspó∏pracy
Zagranicznej Urz´du Marsza∏kowskiego 
w ¸odzi, natomiast Jacek Górecki z hufca
ZHP w Zgierzu omawia∏ rol´ i znaczenie
organizacji pozarzàdowych we wspó∏pracy
mi´dzy regionem ∏ódzkim a Ukrainà.

Przedstawiciele samorzàdu województwa
∏ódzkiego zostali zaproszeni do udzia∏u 
w komisjach merytorycznych przy polsko-
-ukraiƒskiej mi´dzyrzàdowej radzie koordy-
nacyjnej ds. wspó∏pracy mi´dzyregionalnej.
˚ywnoÊç dla najubo˝szych
Blisko 100 osób – przedstawicieli organiza-
cji pozarzàdowych i oÊrodków pomocy spo-
∏ecznej z województwa ∏ódzkiego – wzi´∏o
udzia∏ w spotkaniu, dotyczàcym realizacji
programu PEAD w regionie ∏ódzkim. 
2 lutego 2006 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi przedstawiciele fundacji

„Bank ˚ywnoÊci” spotkali si´ by omówiç
zasady przekazywania ˝ywnoÊci osobom
najubo˝szym za poÊrednictwem stowarzy-
szeƒ i organizacji pozarzàdowych.

– Dzi´ki programowi 3 600 ton artyku-
∏ów spo˝ywczych trafi do najbardziej
potrzebujàcych mieszkaƒców naszego regio-
nu – mówi∏a Dorota Biskupska – Neidow-
ska, cz∏onek zarzàdu województwa, otwie-
rajàc spotkanie – Bardzo si´ ciesz ,́ ˝e tak
du˝o organizacji chce uczestniczyç w tym
przedsi´wzi´ciu, dzi´ki temu z ˝ywnoÊcià
b´dzie mo˝na dotrzeç do wielu osób.

Z roku na rok coraz wi´cej rodzin korzy-
sta z pomocy spo∏ecznej, rok temu by∏o to
ponad 352 tys. osób. G∏ównymi przyczyna-
mi sà ubóstwo, bezrobocie i uzale˝nienia,
g∏ównie alkoholizm. – Do takich osób
pomoc trafia nie tylko poprzez samorzàdy,
nieocenionà rol´ spe∏niajà tu organizacje
pozarzàdowe. Dlatego cieszymy si´ z ich
aktywnoÊci i zaanga˝owania – mówi∏a
Anna Mroczek – dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej.

W 2006 r. fundacja „Bank ˚ywnoÊci”
realizuje unijny program PEAD (dostarcza-
nie ˝ywnoÊci dla najubo˝szej ludnoÊci UE).
Na teren województwa ∏ódzkiego przekaza-
no 3 600 ton artyku∏ów spo˝ywczych 
( mleko, kasza, màka, ry˝, cukier, makaron,
ser ˝ó∏ty, ser topiony ). Ca∏kowita wartoÊç
przekazanej ˝ywnoÊci wynosi 7 500 mln
z∏otych. To wi´cej ni˝ w roku poprzednim,
kiedy do regionu ∏ódzkiego trafi∏o 1 845 ton
za 6 mln z∏otych. 

VI edycja rankingu „Gazele
Biznesu 2005“

Ju˝ po raz VI redakcja „Pulsu Biznesu”,
wraz z wywiadownià gospodarczà Coface
Poland, ustali∏a ranking najbardziej dyna-
micznie rozwijajàcych si´ polskich firm. 
W tym roku honorowy patronat nad kon-
kursem objà∏ marsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏aw Witaszczyk. Uroczyste
wr´czenie nagród firmom z naszego regio-
nu, które w rankingu zaj´∏y najwy˝sze miej-
sca, odby∏o si´ 8 lutego w Teatrze Nowym
w ¸odzi. 

„Gazele Biznesu” to mi´dzynarodowy
projekt, realizowany przez 9 dzienników
ekonomicznych nale˝àcych do Grupy
Wydawniczej Bonnier. Rokrocznie kryteria
doboru firm do rankingu sà takie same.
Podstawowe znaczenie ma wi´c szybki i
sta∏y rozwój w kolejnych 3 latach. Szczegól-
nie wa˝nà cechà jest te˝ wiarygodnoÊç biz-
nesowa i przejrzystoÊç notowanych firm.

Grunt na medal
Laureatem konkursu „Grunt na medal”

w województwie ∏ódzkim zosta∏a gmina
Radomsko. Nagrody zwyci´skiej gminie i
trzem wyró˝nionym wr´czy∏ 30 stycznia
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszczyk. Konkurs, organizowany
po raz pierwszy, powsta∏ z inicjatywy Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych. Region ∏ódzki, w opinii zagra-
nicznych ekspertów, zajmuje trzecie miejsce

Z prac zarzàdu

Wr´czenie nagród w szóstej edycji
rankingu „Gazele Biznesu 2005“



15Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci inwestycyjnej,
a wyniki konkursu potwierdzajà t´ opini .́ 

Solidna Firma 2005 
19 firm z województwa ∏ódzkiego otrzy-

ma∏o certyfikaty „Solidna Firma”. Wyró˝-
nienia sà przyznawane w ramach programu
gospodarczo-konsumenckiego, realizowa-
nego w ca∏ej Polsce od 2002 roku. 2 lutego
2006 r., podczas uroczystej gali regionalnej
w Klubie Spadkobierców, laureatom certy-
fikaty wr´czyli przedstawiciele kapitu∏y:
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszczyk, Teresa Bia∏ecka-Kraw-
czyk z Urz´du Miasta ¸odzi, Ma∏gorzata
Olszewska – dyrektor ZUS oraz przedsta-
wiciele ∏ódzkich banków.

Celem programu „Solidna Firma” jest
wyró˝nienie przedsi´biorców, którzy zarzà-
dzajà swoim zak∏adem zgodnie z zasadami
etyki. Wszyscy kandydaci, zg∏oszeni 
do programu, przechodzà weryfikacj ,́ któ-
rej g∏ównym kryterium jest terminowoÊç
p∏atnoÊci wobec pracowników, kontrahen-
tów, ZUS i Urz´du Skarbowego. Do czwar-
tej edycji programu zg∏osi∏o si´ blisko 300
firm, a od 2002 r. w sumie 1000 podmiotów
gospodarczych. 

Certyfikaty „Fair Play“ 
rozdane

Po raz kolejny w województwie ∏ódzkim
odby∏a si´ gala podsumowujàca konkurs
„Przedsi´biorstwo Fair Play” i „Gmina Fair
Play”. W Filharmonii ¸ódzkiej marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witasz-
czyk wr´czy∏ certyfikaty „Fair Play”
55 przedsi´biorstwom oraz 7 gminom z
terenu województwa ∏ódzkiego. Celem pro-
gramu jest promocja etyki w biznesie oraz
w funkcjonowaniu samorzàdów. Wyró˝nio-
ne zostajà firmy, kierujàce si´ w swojej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej zasadami moralnymi
oraz gminy odznaczajàce si´ przejrzystoÊcià
procedur, sprzyjajàcych podejmowaniu
przedsi´wzi´ç inwestycyjnych.

– Niezwykle istotne jest, by przedsi´bior-
cy pami´tali o uczciwoÊci. Dzisiejsza uro-
czystoÊç jest dowodem, ˝e liczba tych, któ-
rzy kierujà si´ zasadami etyki w prowadze-
niu swoich firm stale roÊnie – powiedzia∏
marsza∏ek Witaszczyk.
Szybka kolej dla ¸odzi

10 lutego 2006 r. cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas oraz pre-
zydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki uroczyÊcie
podpisali stanowisko w sprawie budowy linii
szybkich kolei Wroc∏aw/Poznaƒ – ¸ódê –
Warszawa. „Realizacja inwestycji (…) stwa-
rza mo˝liwoÊç uporzàdkowania przestrzeni
¸odzi poprzez ca∏kowità przebudow´ cen-
trum miasta i mo˝e byç stymulatorem pro-
cesów rewitalizacji zabudowy miasta” czyta-

my w podpisanym dokumencie.
W ramach budowy linii pojawi∏ si´ pro-

jekt po∏àczenia tunelem dworca ¸ódê
Fabryczna z dworcem ¸ódê Kaliska. Na
grudzieƒ 2006 ustalono termin wykonania
wst´pnego studium wykonalnoÊci projektu.
Szacowany koszt realizacji przedsi´wzi´cia
wyniesie od 3 do 5 mld euro. 

W∏osi w ¸odzi
Nawiàzanie wspó∏pracy gospodarczej 

z przedsi´biorcami z województwa ∏ódzkie-
go i zapoznanie si´ z mo˝liwoÊciami 
i warunkami inwestycji w regionie by∏y
g∏ównym celem dwudniowej wizyty delega-
cji z Umbrii – regionu we W∏oszech. 9 lute-
go w Urz´dzie Marsza∏kowskim W∏osi spo-
tkali si´ z marsza∏kiem Stanis∏awem Witasz-
czykiem i wicemarsza∏kiem Krzysztofem
Makowskim. GoÊcie i gospodarze zaprezen-

towali walory swoich regionów i przyczyny,
dla których warto nawiàzaç wspó∏prac .́

– Województwo ∏ódzkie rozwija si´ bar-
dzo dynamicznie, warto tu inwestowaç
zarówno ze wzgl´du na korzystne po∏o˝enie
– w sercu Polski i Europy, jak i bardzo
dobre warunki, jakie stwarzajà w∏adze
samorzàdowe przedsi´biorstwom zagra-
nicznym, tworzàcym nowe miejsca pracy –
mówi∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk.

W∏osi osobiÊcie mogli si´ przekonaç, jak
funkcjonujà firmy z zagranicy na przyk∏a-
dzie zak∏adów Merloni Indesit Polska. Po
wizycie w fabryce W∏osi spotkali si´ z pra-
codawcami z grupy „Lewiatan” - zrzeszenia
pracodawców prywatnych z województwa
∏ódzkiego.

Kolejnym punktem wizyty W∏ochów 
w ¸odzi by∏o spotkanie w siedzibie zarzàdu

Z prac zarzàdu

S. Olas i J. Kropiwnicki podpisujà porozumienie 
w sprawie budowy szybkiej kolei ¸ódê - Warszawa

W∏oska delegacja w zak∏adzie Merloni Indesit w ¸odzi



16 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W marcu, na corocznym spotkaniu przed-
si´biorców w Umbrii, województwo ∏ódzkie
zostanie zaprezentowane jako miejsce, gdzie
warto inwestowaç, a pod koniec czerwca
w∏oscy biznesmeni zjawià si´ w ̧ odzi z kon-
kretnymi propozycjami wspó∏pracy.

– Nie bez znaczenia dla pog∏´biania wspó∏-
pracy mi´dzy regionami b´dzie te˝ otwarcie
ju˝ za kilka miesi´cy konsulatu w∏oskiego 
w ¸odzi – mówi∏ Krzysztof Makowski, pod-
sumowujàc wizyt´ w∏oskiej delegacji 

Andrzej Niemczyk 
– ¸odzianinem Roku 2005

Andrzej Niemczyk – trener ˝eƒskiej
reprezentacji Polski w siatkówce zosta∏
¸odzianinem Roku 2005. Ju˝ po raz dwu-
nasty mieszkaƒcy ¸odzi i regionu uhonoro-
wali tym zaszczytnym tytu∏em osobowoÊç,
która ich zdaniem najlepiej przyczynia si´
do promocji miasta i województwa. 11 lute-
go 2006 r. na uroczystej gali w Pa∏acu
Poznaƒskiego obecni byli m.in.: marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witasz-
czyk, cz∏onek zarzàdu Dorota Biskupska-
Neidowska, prezydent ¸odzi Jerzy Kropiw-
nicki, a tak˝e parlamentarzyÊci, przedsi´-
biorcy i dziennikarze. 

¸odzianinem Roku mo˝e zostaç osoba
zas∏u˝ona dla miasta, bez wzgl´du na miej-
sce urodzenia, zamieszkania czy pracy, która
swojà osobowoÊcià i pracà przyczynia si´ do
jego promocji. Kandydaci do tytu∏u zg∏asza-
ni sà przez redakcje wszystkich ∏ódzkich
mediów. Nast´pnie komisja konkursowa
wy∏ania finalistów. W tym roku do tego tytu-
∏u, oprócz zwyci´zcy, nominowani byli:
ksiàdz Jacek Ambroszczyk – dyrektor Cari-
tas Archidiecezji ¸ódzkiej, Aldona Kostrze-
wa – komendant miejski policji w ¸odzi, Jan

Krysiƒski – rektor Politechniki ¸ódzkiej,
oraz Zbigniew Lasocki – dyrektor Filharmo-
nii ¸ódzkiej. Marsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏aw Witaszczyk laureatom kon-
kursu z∏o˝y∏ ˝yczenia i gratulacje, zwyci´zcy
przekaza∏ pamiàtkowà tablic .́ 

Nominacja nowego szefa
policji w woj. ∏ódzkim

Od 17 lutego komendantem policji 
w województwie ∏ódzkim jest Ferdynand
Skiba. Uroczysta nominacja mia∏a miejsce 
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji 
w ̧ odzi. Na uroczystoÊci pojawili si´: Marek
Bieƒkowski – komendant g∏ówny policji,
samorzàdowcy, m.in. marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk i wice-
prezydent ¸odzi Karol Chàdzyƒski, 
oraz s´dziowie, prokuratorzy i policjanci.

Ferdynand Skiba by∏ wczeÊniej komen-
dantem miejskim policji w Gliwicach, swoje
stanowisko w ¸odzi objà∏ po Jacku Górec-
kim, który by∏ komendantem wojewódzkim

przez ostatnie osiem miesi´cy. Wed∏ug
Marka Bieƒkowskiego, zmiana na tym sta-
nowisku spowodowana jest reorganizacjà,
w tym m.in. zmianami kadrowymi w policji
w ca∏ej Polsce. To, wed∏ug komendanta,
usprawni funkcjonowanie s∏u˝b i prze∏o˝y
si´ na wi´kszà efektywnoÊç w zwalczaniu
przest´pczoÊci w kraju.

Podczas uroczystej nominacji marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk podzi´kowa∏  by∏emu
komendantowi Jackowi Góreckiemu za
jego dotychczasowà prac´ i gratulowa∏
nowemu szefowi policji obj´cia stanowiska.

- W imieniu zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego ˝ycz´ panu sukcesów w zwalczaniu
przest´pczoÊci i podniesienia bezpieczeƒ-
stwa w naszym regionie. Mam nadziej ,́ ˝e
wspó∏praca mi´dzy policjà a w∏adzami
samorzàdowymi województwa b´dzie uk∏a-
daç si´ tak dobrze, jak dotychczas – mówi∏
Stanis∏aw Witaszczyk.
Konwent powiatów 
w Bia∏owie˝y

Od 15 do 17 lutego w Bia∏owie˝y odby∏o
si´ XVI posiedzenie konwentu powiatów
województwa ∏ódzkiego. W pracach kon-
wentu uczestniczyli wicemarsza∏ek woje-
wództwa Zbigniew ¸uczak oraz cz∏onek
zarzàdu Stanis∏aw Olas. 

Przedstawiciele zarzàdu poinformowali
starostów o strategii rozwoju regionu w naj-
bli˝szych latach, bud˝ecie oraz problemach
zwiàzanych z pozyskiwaniem i wykorzysta-
niem funduszy unijnych. W ramach zjazdu
z inicjatywy przewodniczàcego konwentu
Powiatów Województwa ¸ódzkiego
Andrzeja Szymanka odby∏o si´ równie˝
spotkanie z w∏adzami regionu brzeskiego
(Bia∏oruÊ), podczas którego sondowano
mo˝liwoÊci wspó∏pracy w obszarze gospo-
darczym i kulturalnym.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
redaguje wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

Marsza∏ek S. Witaszczyk gratuluje nominacji F. Skibie, komendantowi KWP w ¸odzi

W konwencie powiatów woj. ∏ódzkiego w Bia∏owie˝y uczestniczyli  Z. ¸uczak i S. Olas
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Wiemy ju˝ coraz wi´cej, ˝eby móc
odpowiedzieç na to pytanie. Kom-

promis w sprawie perspektywy finansowej
na lata 2007 – 2013, osiàgni´ty na szczycie
Rady Europy w grudniu 2005 r., przewidu-
je alokacj´ 307,6 mld euro (dla Polski 59
mld euro) na dzia∏ania w ramach polityki
spójnoÊci. Wydatki UE w latach 2007-13
wyniosà ogó∏em 862,363 mld euro. Porozu-
mienie wcià˝ jeszcze czeka na akceptacj´
parlamentu, jednak droga do tworzenia
programów operacyjnych na nowy okres
jest ju˝ otwarta. Z treÊci nowych rozporzà-
dzeƒ regulujàcych zasady funkcjonowania
funduszy strukturalnych od 2007 roku
wynika, ˝e g∏ównym celem polityki spójno-
Êci pozostanie wyrównywanie ró˝nic w roz-
woju pomi´dzy regionami w UE i kierowa-
nie najwi´kszego wsparcia do regionów naj-
biedniejszych. Polska i jej regiony b´dà wi´c
nale˝eç do g∏ównych beneficjentów tak
rozumianej polityki spójnoÊci. Region ∏ódz-
ki mo˝e liczyç na ponad 1 mld euro 
w latach 2007-2013. Utrzymanie dotych-
czasowego siedmioletniego okresu progra-
mowania bud˝etu i polityki wspólnoty, co
dotyczy tak˝e polityki spójnoÊci, jest nie-
wàtpliwie dla Polski dobrym rozwiàzaniem.
Z∏o˝onoÊç procedur programowania, finan-
sowania, monitorowania i oceny (ewaluacji)
oznacza, ̋ e ustabilizowanie przez siedem lat
regu∏ wsparcia jest korzystne dla wszystkich

krajów, w tym szczególnie najwi´kszego,
jakim jest Polska. D∏u˝szy horyzont ozna-
cza tak˝e wi´ksze Êrodki dla Polski, pod-
czas gdy wsparcie w kolejnym okresie pro-
gramowania b´dzie wynikiem negocjacji 
i jest bardzo ma∏o prawdopodobne, ˝e stru-
mienie pomocy dla Polski pozostanà na
poziomie porównywalnym z latami 2007-
2013. Uwzgl´dniajàc pu∏ap Êredniorocz-
nych transferów na poziomie 4% PKB
kraju-beneficjenta i zak∏adanà dynamik´
wzrostu produktu krajowego brutto 
w latach 2004-2013, mo˝na prognozowaç
zobowiàzania Unii Europejskiej na rzecz
Polski w latach 2007-2013 na poziomie
oko∏o oko∏o 8,5 mld euro Êredniorocznie.
Oznacza to, ˝e w najbli˝szych latach nie
b´dzie praktycznie ˝adnego du˝ego projek-
tu inwestycyjnego, który nie by∏by wspiera-
ny ze Êrodków UE. Zanim jednak zacznie-
my inwestowaç, musimy dobrze zaplano-
waç, na co wydamy dost´pne Êrodki z fun-
duszy strukturalnych. Dlatego teraz trwajà
intensywne prace nad krajowymi i regional-
nymi programami operacyjnymi. 

W∏aÊciwa polityka regionalna, prowa-
dzàca do zwi´kszenia konkurencyjnoÊci
regionów, mo˝e staç si´ szansà na zmniej-
szenie dystansu rozwojowego miedzy regio-
nami polskimi a regionami tzw. starej pi´t-
nastki. Nie da si´ jednak zwi´kszaç konku-
rencyjnoÊci regionalnej „równajàc w dó∏”

i ograniczajàc alokacje Êrodków na dzia∏a-
nia innowacyjne kosztem inwestycji w infra-
struktur´ podstawowà. OczywiÊcie mamy
ogromne braki jeÊli chodzi o infrastruktur´
i nie nale˝y absolutnie ich pomijaç. Trudno
zresztà o nich zapomnieç, kiedy jest si´ kra-
jem celu „Konwergencja”. Wa˝ne sà jednak
proporcje. JeÊli bowiem chcemy myÊleç 
o prawdziwym skoku cywilizacyjnym 
w perspektywie najbli˝szych kilkunastu lat,
musimy zdecydowanie mocniej ni˝ dotych-
czas wspieraç te dziedziny, które wzrost
umo˝liwiajà, czyli edukacj ,́ R&D czy inno-
wacyjnoÊç przedsi´biorstw. Ze wsparciem
nauki na poziomie 0,6% PKB (Êrednia UE
wynosi 2,2%) nie mamy w∏aÊciwie ˝adnych
narz´dzi realizacji wizji zbudowania gospo-
darki opartej na wiedzy. W tym kontekÊcie
nowa polityka regionalna stwarza Polsce
niepowtarzalne szanse i wyzwania. 

*  *  * 
Regionalne Biuro Województwa ¸ódz-

kiego w Brukseli planuje zorganizowanie 
3 kwietnia w Komitecie Regionów semina-
rium na temat: „Wsparcie dla innowacji 
z funduszy strukturalnych na przyk∏adzie
regionu ∏ódzkiego”, na którym zaprezentu-
jemy niektóre projekty realizowane 
w naszym regionie i przedstawimy strategi´
wykorzystania Êrodków na kolejny okres
programowania.

Mariusz Mielczarek
dyrektor RBW¸ w Brukseli

Jaka polityka regionalna po 2007?

ŁÓDZKIE W BRUKSELI



§
Samorzàd przed sàdem
Wypowiedzenie pracy 
radnemu gminy

Rada gminy musi uzasadniç, dlaczego nie
zgadza si´ na wymówienie pracy radnemu.

Zgodnie z art. 25 ustawy o samorzàdzie
gminnym, wymówienie radnemu pracy
wymaga zgody rady gminy; radni 
sà bowiem jednà z 36 grup pracowników
chronionych ustawowo przed wypowiedze-
niem. Je˝eli podstawà wypowiedzenia sà
zdarzenia zwiàzane z wykonywaniem man-
datu, rada odmawia takiej zgody.

W konkretnym stanie faktycznym rada
gminy nie wyrazi∏a zgody na rozwiàzanie
przez pracodawc´ stosunku pracy z rad-
nym. Pracodawca skierowa∏ wniosek 
o zwolnienie i uzasadni∏ go reorganizacjà 
i likwidacjà stanowiska pe∏nionego przez
radnego. Jednak w trakcie sesji rady przed-
stawiciel pracodawcy wyjaÊnia∏, ˝e powo-
dem jest „niewykonanie bud˝etu przez
oddzia∏ kierowany przez radnego”. W tej
sytuacji radni uznali, ˝e reorganizacja jest 
w praktyce przyczynà pozornà, a niedosta-
teczne wyniki w pracy mog∏y wynikaç 
z aktywnego anga˝owania si´ radnego 
w sprawy publiczne.

Wojewódzki Sàd Administracyjny rozpa-
trywa∏ skarg´ wniesionà przez pracodawc´ 
i uniewa˝ni∏ przedmiotowà uchwa∏´ rady.
PodkreÊli∏ przy tym, ̋ e zgoda bàdê odmowa
muszà byç przez rad´ uzasadnione. Rada
powinna tak˝e jednoznacznie ustaliç, czy
wypowiedzenie ma zwiàzek z wykonywa-
niem obowiàzków radnego.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego rada gminy zarzu-
ci∏a, ˝e przepisy nie zobowiàzujà jej do usta-
lania faktycznych powodów wniosku o roz-
wiàzanie stosunku pracy. By∏oby to
bowiem, zdaniem rady, postawienie samo-
rzàdowców w roli sàdu pracy, który ma
badaç wszystkie okolicznoÊci, a rada nie ma
takich kompetencji. NSA nie uzna∏ jednak
tej argumentacji i oddali∏ skarg´ rady. Sàd
stwierdzi∏, ˝e choç wyra˝enie bàdê odmowa
zgody na wypowiedzenie pracy radnemu
nale˝y do uprawnieƒ rady, nie zwalnia jej to
z uzasadnienia, dlaczego podj´∏a takà
uchwa∏ ,́ a wi´c badania wszystkich faktycz-
nych okolicznoÊci sprawy.

Ró˝nicowanie stawek 
za odprowadzanie Êcieków
na terenach oÊciennych

Wprowadzenie zró˝nicowanych op∏at za
odprowadzanie Êcieków dla ró˝nych gmin
na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odpro-
wadzaniu Êcieków jest niedopuszczalne.

Na terenie jednej z gmin wybudowano za
Êrodki bud˝etu centralnego oczyszczalni ,́
która mia∏a s∏u˝yç ca∏emu regionowi. Rada
gminy, na terenie której znajduje si´ oczysz-
czalnia, w drodze uchwa∏y zatwierdzi∏a
taryf´ za odprowadzanie Êcieków. Mocà tej
uchwa∏y narzuci∏a gminom oÊciennym
stawki wy˝sze o 50% ni˝ na jej terenie.
Uchwa∏a ta zosta∏a zaskar˝ona przez zain-
teresowane gminy do sàdu.

Wojewódzki Sàd Administracyjny
orzek∏, ˝e taryfy zatwierdzone przez rad´
gminy na podstawie art. 24 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym
odprowadzaniu Êcieków nie mogà odnosiç
si´ do innych gmin. Kwestionujàc to roz-
strzygni´cie, rada gminy z∏o˝y∏a skarg´
kasacyjnà. Argumentowa∏a przy tym, 
˝e stawki sà ró˝ne, albowiem zak∏ad wodo-
ciàgowo-kanalizacyjny nie nalicza∏ do tej
pory amortyzacji, którà obecnie ju˝ nali-
cza. Sàsiednie gminy by∏y wi´c dotychczas
w pewien sposób dotowane.

NSA przychyli∏ si´ jednak do stanowiska
sàdu I instancji. Stwierdzi∏, ̋ e takiej uchwa-
∏y na podstawie art. 24 powo∏ywanej ustawy
gmina podjàç nie mog∏a. Przepis ów dzia∏a
wy∏àcznie w obr´bie gminy, a nie w rela-
cjach mi´dzygminnych, chyba ˝e zostanie
zawarte porozumienie mi´dzygminne lub
zwiàzek komunalny. NSA wskaza∏ na
ewentualne inne rozwiàzanie problemu,
sugerujàc jego poszukiwania w art. 4 usta-
wy o gospodarce komunalnej, który umo˝-
liwia ustalanie cen i op∏at m.in. za korzy-
stanie z obiektów i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci
publicznej tak˝e dla u˝ytkowników 
z innych gmin. Gminy te, w przypadku wàt-
pliwoÊci co do warunków umowy, mogà
kwestionowaç m.in. wysokoÊç stawek na
drodze post´powania antymonopolowego.
Zasady wyboru cz∏onków
komisji powo∏ujàcych 
dyrektorów szkó∏

Kandydatów do komisji konkursowych
wybierajàcych dyrektorów szkó∏ mogà
typowaç tylko: wójt, burmistrz, prezydent,

zarzàd powiatu i zarzàd województwa. Nie
mogà tego robiç rady gmin, powiatów czy
województw.

Takie te˝ stanowisko prezentowa∏ woje-
woda, który uniewa˝ni∏ uchwa∏´ rady
gminy, upowa˝niajàcà burmistrza do desy-
gnowania do takich komisji wytypowanych
przez niego trzech kandydatów. Zgodnie z
postanowieniami art. 36 ust. 5 ustawy o sys-
temie oÊwiaty, w celu przeprowadzenia kon-
kursu na dyrektora szko∏y, organ prowa-
dzàcy szko∏´ powo∏uje komisj´ konkurso-
wà, do której wchodzi m.in. trzech przed-
stawicieli organu prowadzàcego szko∏´ lub
placówk .́

Wojewódzki Sàd Administracyjny, do
którego gmina zaskar˝y∏a rozstrzygni´cie
nadzorcze wojewody, przyzna∏ jej racj´ 
i uchyli∏ rozstrzygni´cie wojewody. Zdaniem
sàdu burmistrz desygnuje do komisji kon-
kursowych kandydatów, ale spoÊród wcze-
Êniej wytypowanych przez rad .́ Takie kom-
petencje, zdaniem sàdu, przyznaje jej art.
18, ust. 1 ustawy o samorzàdzie gminny,
przewidujàcy, ˝e to w∏aÊnie do kompetencji
gminy nale˝à wszystkie sprawy pozostajàce
w zakresie jej dzia∏ania.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego wojewoda stwier-
dzi∏, ˝e art. 36 ust. 5 trzeba czytaç ∏àcznie
z art. 5c. Przepis ten przewiduje, ˝e jeÊli

szko∏y i placówki prowadzone sà przez jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, to zada-
nia i kompetencje organu prowadzàcego
szko∏´ wykonujà wójt, burmistrz, prezy-
dent, zarzàd powiatu, zarzàd województwa.
Nie ma tu wi´c mowy o radzie gminy. Je˝e-
li wi´c zadanie to powierzono organom
wykonawczym, to rada naruszy∏a ich kom-
petencje. 

NSA uzna∏ skarg´ kasacyjnà za uzasad-
nionà i oddali∏ skarg´ gminy. Sàd podkre-
Êli∏, ˝e art. 36 ust. 5 i art. 5 c, które nale˝y
czytaç ∏àcznie, sà jednoznaczne. Ca∏oÊç
kompetencji w tych sprawach powierzajà
one organom wykonawczym. Art. 18 usta-
wy o samorzàdzie gminnym, na który
powo∏ywa∏a si´ rada gminy, zawiera prze-
cie˝ ograniczenie: „o ile ustawy nie stano-
wià inaczej”. W tym przypadku „inaczej
stanowi” w∏aÊnie ustawa o systemie oÊwiaty.

Przygotowa∏: dr Robert Adamczewski

18 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Prawo



19Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Gospodarka

To by∏ mi∏y akcent polskiej wystawy na
Mi´dzynarodowych Targach Grüne Woche
w Berlinie. Ubrani w kolorowe, ∏owickie
pasiaki, dziewcz´ta i ch∏opcy z ludowego
zespo∏u z Boczków Che∏moƒskich, taƒczyli 
i Êpiewali przy polskich stoiskach. W rytm
melodii krà˝yli wokó∏ wystaw z polskim
jad∏em  zwiedzajàcy, degustujàc nasze naro-
dowe specja∏y. 

Zapach pierogów serwowanych przez
firm´ INTER SOLAR z Buczka pod Brzezi-
nami przyciàga∏ zwiedzajàcych do ∏ódzkiego
stoiska. Do pierogów – z mi´sem, kapustà
ruskich dodawano odrobin´ bigosu lub
kapusty z grochem, ca∏oÊç zapijano ˝urkiem
lub czerwonym barszczykiem. W∏aÊciciele tej
garma˝eryjnej wytwórni zorganizowali ju˝
kilkadziesiàt restauracji ze swoimi specja∏ami
na terenie ca∏ego kraju, teraz chcà podbiç
rynek niemiecki.

Stoisko ∏ódzkie zdobi∏y przetwory 
z warzyw braci Urbanków. W∏aÊcicieli co
prawda nie by∏o tym razem w Berlinie, ale oni
majà zapewne ÊwiadomoÊç, ˝e marka Urba-
nek jest dobrze wypromowana i przetwory
rodem z ¸owicza goszczà ju˝ na sto∏ach w
bardzo wielu paƒstwach, m.in. USA, Izraelu,
Kuwejcie, Mongolii i Rosji. Ale nigdy nie jest
przecie˝ tak dobrze, ˝eby nie mog∏o byç
lepiej. Dobrze urozmaica∏y stoiska ∏ódzkie
alkohole z sieradzkiego Polmosu.

Dla województwa ∏ódzkiego by∏a to druga
ods∏ona na targach Grüne Woche. Trzeba
przyznaç, ˝e znacznie lepsza od ubieg∏orocz-
nej. Województwo ∏ódzkie ma ogromny

potencja∏ w dziedzinie przetwórsta rolno-
-spo˝ywczego. Przedsi´biorcy muszà szukaç
ciàgle nowych rynków zbytu na swoje pro-
dukty. Mi´dzynarodowe targi ˝ywnoÊci 
w Berlinie sà dobrà okazjà do zawierania
kontaktów, do rozmów z kontrahentami.
Zdaniem wystawców, zabrak∏o na targach
jednak miejsca, gdzie mogliby spotkaç si´ 

z kupcami i „degustowaç ofert´”. Przed paro-
ma laty takim miejscem by∏a restauracja
Chopin, poÊrodku naszego narodowego sto-
iska. Mo˝e warto by∏oby powróciç do tego
pomys∏u. W∏aÊciciele restauracji Chopin,
gdy˝ taka istnieje w Berlinie, sà zainteresowa-
ni pomys∏em. Na pewno uzyskajà wsparcie
ze strony wystawców. Dobrze, aby w∏adze
samorzàdowe regionów, które uczestniczà na
targach, a jest ich coraz wi´cej, dostrzeg∏y
równie˝ takà potrzeb .́

Anna Orzechowska

¸owickie pasiaki w Berlinie

CChhlleebbeemm zz ww∏∏aassnneeggoo wwyy--
ppiieekkuu ww cceeggllaannyymm ppiieeccuu wwiittaa∏∏
zzwwiieeddzzaajjààccyycchh,, ww ttyymm rróóww--
nniiee˝̋ wwiicceemmiinniissttrraa rroollnniiccttwwaa
KKrrzzyysszzttooffaa AArrddaannoowwsskkiieeggoo,,
ww∏∏aaÊÊcciicciieell ppiieekkaarrnnii zz BBiiaa∏∏eejj
kkoo∏∏oo ZZggiieerrzzaa GGrrzzeeggoorrzz PPaa--
bbiiaaƒƒcczzyykk.. 

CChhlleebb jjeesstt wwyyppiieekkaannyy ttrraa--
ddyyccyyjjnniiee –– nnaa pprraawwddzziiwwyymm
zzaakkwwaassiiee aallbboo zzssiiaadd∏∏yymm mmllee--
kkuu.. DDllaacczzeeggoo pprrzzyyjjeecchhaa∏∏ ddoo
BBeerrlliinnaa?? –– CChhooddzzii∏∏oo oo zzaapprree--
zzeennttoowwaanniiee ssmmaakkuu ppoollsskkiieeggoo
cchhlleebbaa.. GGddyybbyy jjeeddnnaakk zznnaa--
llaazz∏∏ ssii´́ nnaabbyywwccaa wwii´́kksszzeejj iilloo--
ÊÊccii mmoojjeeggoo cchhlleebbaa,, ttoo wwiióózz∏∏--
bbyymm ggoo nnaawweett ddoo BBeerrlliinnaa ––
mmóówwii∏∏ GGrrzzeeggoorrzz PPaabbiiaaƒƒcczzyykk..

MMooccnnoo zzaazznnaacczzyy∏∏aa sswwoojjàà
oobbeeccnnooÊÊçç  rrooddzziinnnnaa ffiirrmmaa
HHeekkttoorr zz DDzziiaa∏∏oosszzyynnaa –– pprroo--
dduucceenntt pprrzzeettwwoorróóww 
zz wwaarrzzyyww kkoorrzzeenniioowwyycchh
oorraazz zz ppaapprryykkii,, ooggóórrkkóóww,,
kkuukkuurryyddzzyy,, ggrroosszzkkuu.. DDoo
BBeerrlliinnaa pprrzzyyjjeecchhaa∏∏ ww∏∏aaÊÊcciicciieell
ffiirrmmyy MMaarriiuusszz MMaazzuurreekk,,
rraaddnnyy sseejjmmiikkuu wwoojjeewwóóddzzttwwaa
∏∏óóddzzkkiieeggoo.. PPiieerrwwsszzyy rraazz
uucczzeessttnniicczzyy∏∏ ww mmii´́ddzzyynnaarroo--
ddoowwyycchh ttaarrggaacchh,, aacczzkkoollwwiieekk
pprrzzeettwwoorryy zz HHeekkttoorraa jjuu˝̋ 
oodd ttrrzzeecchh llaatt ggoosszzcczzàà nnaa ppóó∏∏--
kkaacchh ww BBeellggiiii,, SS∏∏oowwaaccjjii,,
NNiieemmcczzeecchh.. MMaarriiuusszz MMaazzuu--
rreekk lliicczzyy,, ˝̋ee uuddzziiaa∏∏ ww ttaarrggaacchh
zzwwii´́kksszzyy zzaaiinntteerreessoowwaanniiee
ooffeerrttàà jjeeggoo ffiirrmmyy.. 
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Rynek pracy

Ubieg∏y rok by∏ prze∏omowy na rynku
pracy regionu ∏ódzkiego. Po raz pierwszy od
pi´ciu lat liczba osób bezrobotnych zareje-
strowanych w urz´dach pracy spad∏a poni-
˝ej 200 tysi´cy. Wykorzystujemy coraz wi´-
cej pieni´dzy z UE na pomoc dla zagro˝o-
nych bezrobociem. W ¸ódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej ulokowa∏o si´ 
14 zak∏adów, w których znajdzie prac´ pó∏-
tora tysiàca osób. Przedsi´biorców wspiera
równie˝ samorzàd województwa. Bosch-
Siemens, korzystajàc z wojewódzkiego pro-
gramu wspierania zatrudnienia, utworzy∏
80 miejsc pracy dla bezrobotnych z ¸odzi. 

Optymizm potwierdzajà statystyki. Pod
koniec 2005 roku liczba bezrobotnych
wynosi∏a 198 tys., czyli o 20 tys. mniej ni˝ 
w grudniu 2004 r. Stopa bezrobocia spad∏a
z 19,6 do 17,9 proc., i jest ju˝ nieznacznie
wy˝sza od Êredniej krajowej (17,6 proc.).
Bezrobocie zmniejszy∏o si´ we wszystkich
powiatach. Liderem jest powiat kutnowski,
gdzie wskaênik bezrobocia zredukowany
zosta∏ z 26,6 procent do 23,2 procent.
Ponaddwuprocentowy spadek odnotowali-
Êmy równie˝ w powiatach: tomaszowskim,
brzeziƒskim, paj´czaƒskim, ∏askim,
radomszczaƒskim, opoczyƒskim oraz 
w Skierniewicach.

Pozytywne tendencje, widoczne na rynku
pracy, powodujà, ˝e w ciàgu najbli˝szych 
4-5 lat, liczba bezrobotnych mo˝e spaÊç do
ok. 150 tys. Wp∏yw na to b´dà mia∏y decy-
zje podejmowane przez zarzàd wojewódz-
twa. – Skutecznie wdra˝amy regionalnà
strategi´ zatrudnienia, przyj´tà przez sejmik
w 2003 roku – mówi wicemarsza∏ek Krzysz-
tof Makowski. – Do naszego regionu

nap∏ywajà du˝e Êrodki finansowe z Fundu-
szu Pracy. W 2005 r. mieliÊmy do dyspozy-
cji 135 mln z∏. Aktywizacjà zawodowà obj´-
tych zosta∏o 38 tys. osób. RealizowaliÊmy 
5 programów regionalnych, skierowanych
do osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, na które zarzàd przeznaczy∏
ponad 5 mln z∏. Skorzysta∏o z nich ponad 
2 tysiàce bezrobotnych. SpoÊród nich 
200 osób z ¸odzi i powiatów kutnowskiego,
zduƒskowolskiego i be∏chatowskiego zyska-
∏o zatrudnienie w firmach produkcyjnych.
JeÊli rzàd uwzgl´dni potrzeby województwa
∏ódzkiego i przyzna Êrodki, o które wystàpi-
my, w tym roku jeszcze wi´cej mieszkaƒców
otrzyma pomoc. 

Na wsparcie mogà liczyç projekty, któ-
rych celem jest zatrudnienie m∏odzie˝y, 
a tak˝e osób d∏ugotrwale bezrobotnych.
Korzystajà z niego równie˝ przedsi´biorcy 
i bezrobotni zainteresowani prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Warte podkre-
Êlenia jest, ˝e w ciàgu ca∏ego roku 2 tys.
zarejestrowanych w urz´dach pracy posta-
nowi∏o wystàpiç o dotacj´ na rozpocz´cie
biznesu, samemu tworzàc sobie miejsce
pracy. 

Na pomoc bezrobotni mogà liczyç rów-
nie˝ w tym roku. Na poczàtku lutego
zarzàd przyjà∏ nowe kryteria podzia∏u pie-
ni´dzy z FP dla powiatów. – B´dziemy pre-
miowaç samorzàdy, których skutecznoÊç
w aktywizacji bezrobotnych przynosi efek-

ty. Wi´cej pieni´dzy otrzymajà te˝ powiaty
aktywne w przygotowywaniu projektów
wspó∏finansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego. Priorytetem dla zarzà-
du b´dzie tak˝e rozwój przedsi´biorczoÊci.

Udzielimy wsparcia firmom zatrudniajà-
cym bezrobotnych, poprzez refundowanie
kosztów utworzenia miejsca pracy 
oraz finansowanie i organizowanie szkoleƒ
dla zatrudnianych pracowników. Przedsi´-
biorcom musi si´ op∏acaç inwestowaç 
w regionie ∏ódzkim. B´dziemy równie˝ pra-
cowaç nad dobrym przygotowaniem 
do zagospodarowania kilkuset milionów,
jakie w latach 2007-13 otrzyma region 
∏ódzki z UE na zwi´kszanie szans 
mieszkaƒców na rynku pracy – podkreÊla
wicemarsza∏ek Makowski.

Na wsparcie dla zagro˝onych bezrobo-
ciem wykorzystujemy coraz wi´cej pieni´-
dzy z funduszy unijnych. Do realizacji reko-
mendowano ju˝ 50 projektów szkolenio-
wych, wspó∏finansowanych z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego, wartoÊci 24 mln z∏.
W ramach tych projektów 7 tys. osób pod-
nosi swoje kwalifikacje zawodowe. Do
wykorzystania jest jeszcze 31 mln z∏, za pie-
niàdze te mo˝emy przeszkoliç kolejnych 
10 tys. mieszkaƒców. Najwi´cej projektów
przygotowano dla pracujàcych, którzy chcà
zdobywaç nowe umiej´tnoÊci. Przewa˝ajà
szkolenia j´zykowe i komputerowe oraz
kursy zawodowe. Ze wsparcia korzystajà
tak˝e rolnicy oraz pracownicy obj´ci zwol-
nieniami grupowymi. W ciàgu ostatnich
miesi´cy zwi´kszy∏a si´ liczba sk∏adanych
do Wojewódzkiego Urz´du Pracy projek-
tów. Na podstawie ich wartoÊci finansowej 
i merytorycznej mo˝na stwierdziç, ˝e fun-
dusze unijne zostanà w pe∏ni wykorzystane. 

Pieniàdze i dobre pomys∏y na walk´ 
z bezrobociem mamy. Potrzebna jest wola
wspó∏pracy wszystkich, którym zale˝y na
rozwoju gospodarczym województwa.      

Pawe∏ Koz∏owski
rzecznik prasowy WUP w ¸odzi

Samorzàd dla bezrobotnych WW 22000055 rr.. ssttooppaa bbeezzrroobboocciiaa zzmmnniieejjsszzyy∏∏aa ssii´́ wwee wwsszzyyssttkkiicchh ppoowwiiaattaacchh..

ssttooppaa bbeezzrroobboocciiaa ww %%
22000044 rr.. 22000055 rr.. rróó˝̋nniiccaa

województwo ∏ódzkie 19,6 17,9 -1,7
miasto ¸ódê 18,2 16,4 -1,8
∏ódzki-wschodni 22,0 20,1 -1,9
brzeziƒski 20,8 18,1 -2,7
pabianicki 20,6 18,7 -1,9
zgierski 25,8 25,4 -0,4
∏´czycki 20,5 19,5 -1,0
piotrkowski - grodzki i ziemski 16,5 i 17,5 14,8 i 16,6 -1,7 i -0,9
be∏chatowski 17,3 15,9 -1,4
opoczyƒski 3,3 21,8 -1,5
paj´czaƒski 19,7 17,1 -2,6
radomszaƒski 24,1 21,9 -2,2
tomaszowski 25,8 23,0 -2,8
sieradzki 18,8 18,3 -0,5
wieluƒski 14,0 12,7 -1,3
zduƒsko-wolski 21,2 20,4 -0,8
podd´bicki 17,0 16,4 -0,6
∏aski 19,8 17,5 -2,3
wieruszowski 14,0 13,4 -0,6
skierniewicki - grodzki i ziemski 14,3 i 13,0 12,0 i 11,3 -2,3 i -1,7
∏owicki 14,8 13,2 -1,6
rawski 14,4 13,2 -1,2
kutnowski 26,6 23,2 -3,4

Bosh - Siemens przy wsparciu województwa ∏ódzkiego zatrudni∏ 80 bezrobotnych 
z ¸odzi (otwarcie nowej linii produkcyjnej czerwiec 2005r.).
Od lewej: Andrzej OÊniecki - prezes ¸SSE, Krzysztof Makowski - wicemarsza∏ek województwa,
Konrad Pokutycki - dyrektor Bosh - Siemens w ¸odzi.



21Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Liderzy edukacji 
ekologicznej wybrani

W po∏owie stycznia w Be∏chatowie odby-
∏o si´ podsumowanie konkursów „Lider
edukacji ekologicznej” oraz zbiórki maku-
latury i wr´czenie nagród. Organizatorem
akcji w roku szkolnym 2004/2005 by∏o
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicz-
nej – gospodarstwo pomocnicze starostwa.
Na nagrody RCEE przeznaczy∏o 40 tysi´cy
z∏otych. 

W akcji, która trwa∏a od 1 maja 2004
roku do 30 kwietnia 2005 r., uczestniczy∏y
placówki oÊwiatowe i oÊwiatowo-wycho-
wawcze z powiatu be∏chatowskiego, podzie-
lone na cztery grupy. 

W konkursie zbiórki makulatury przy kla-
syfikacji najlepszych placówek brano pod
uwag´ iloÊç zebranej makulatury w przeli-
czeniu na jednego ucznia. Dzieci i m∏odzie˝
zebra∏y w sumie 156 ton makulatury. Ta iloÊç
makulatury pozwoli∏a oszcz´dziç 2650  pi´ç-
dziesi´cioletnich drzew. Najlepszà placówkà
wÊród przedszkoli okaza∏o si´ Przedszkole

Samorzàdowe nr 4 w Zelowie – 60 kg na
osob .́ W grupie szkó∏ podstawowych naj-
wi´cej makulatury zebrali uczniowie szko∏y
w Osinie – 90,89 kg na osob .́ WÊród gimna-
zjów zwyci´˝y∏a szko∏a z Woli Wiàzowej,
gdzie na jednego ucznia przypad∏o Êrednio
43,08 kg makulatury. WÊród pozosta∏ych
placówek oÊwiatowych w powiecie be∏cha-
towskim wyró˝niony zosta∏ M∏odzie˝owy
OÊrodek Wychowawczy w ¸´kawie – 43,06
kg na osob .́

W konkursie „Lider edukacji ekologicz-
nej” premiowane by∏y placówki oÊwiatowe
podejmujàce przedsi´wzi´cia tematycznie
zwiàzane z ekologià. Na konkurs wp∏yn´∏o
27 sprawozdaƒ. Wyró˝nione zosta∏y:
Przedszkole Samorzàdowe nr 4 w Zelowie,
Szko∏a Podstawowa w Dru˝bicach, Szko∏a
Podstawowa nr 8 w Be∏chatowie, Publiczne
Gimnazjum nr 3 w Be∏chatowie oraz Spe-
cjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Be∏chatowie. (j.)

Ekologia

Solary ju˝ dzia∏ajà, 
w planach sà ogniwa 
fotowoltaiczne!

Zakoƒczono instalacj´ baterii s∏onecz-
nych na podd´bickim szpitalu. 

Inwestycja obejmowa∏a instalacj´ 149
kolektorów s∏onecznych o powierzchni 

268 m2. – System pozwoli wprowadziç
oszcz´dnoÊci w wysokoÊci 20-30 tys. z∏ 
– liczy starosta podd´bicki Ryszard Rytter.
– Wi´cej nadziei wià˝emy z planowanà
instalacjà ogniw fotowoltaicznych. 

Ogniwa fotowoltaiczne to nowoczesna
technologia, za pomocà której przetwarza
si´ promieniowanie s∏oneczne na energi´
elektrycznà. Starostwo Powiatowe w Pod-
d´bicach planuje zainstalowanie na budyn-
ku szpitala ogniw na powierzchni ponad
1000 m2. B´dzie to druga w Polsce instala-

cja i pierwsza na takà skal´ – obecnie pràd
z energii s∏onecznej jest wykorzystywany
przez Politechnik´ Warszawskà. – Ârodki na
t´ inwestycj´ chcemy uzyskaç z warszaw-
skiej fundacji „Ekofundusz”, Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Instalacja
ogniw pozwoli zmniejszyç koszty szpitala,
mo˝e nawet przynieÊç dochód ze sprzeda˝y
nadwy˝ki pràdu – dodaje Ryszard Rytter. 
– Kolejnym etapem ograniczania kosztów
SP ZOZ w Podd´bicach i ochrony Êrodowi-
ska b´dzie wykorzystanie ekonomizerów,
za pomocà których ograniczymy zu˝ycie

gazu i oleju. 
Instalacja ekonomizerów na piecu w szpi-

talu pozwoli z ciàgów kominowych odzy-
skaç ciep∏o ze spalin i ponownie je wyko-
rzystaç do ogrzewania – proces ten nazywa-
ny jest rekuperacjà. Jest to ju˝ znana 
i wykorzystywana technologia, pozwalajà-
ca ograniczyç utrat´ ciep∏a do poziomu 
5-10%, obecnie w ciàgach kominowych
traci si´ 25-30% wytworzonego ciep∏a. 
Starostwo powiatowe liczy na wsparcie tych
inwestycji z funduszy wspierajàcych ochro-
nà Êrodowiska.

Koszt instalacji solarów wyniós∏  prawie
350 tys., z czego 148.917 z∏ w formie dotacji
przekaza∏  WFOÂiGW w ¸odzi, 135.585 z∏
Ekofundusz z Warszawy, a 37 tys. z∏  pocho-
dzi∏o z Powiatowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

(a.p.)
Ochrona Êrodowiska, oszcz´dnoÊci na podgrzaniu wody u˝ytkowej,
wykorzystanie êróde∏ zewn´trznych to korzyÊci dla powiatu
wynikajàce z instalacji solarów na dachu podd´bickiego szpitala. 
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W zbiorach Muzeum Okr´gowego w Sie-
radzu znajdujà si´ przepi´knie zdobione
karty r´kopisu muzycznego z koƒca XV w.
Pochodzà one z gradua∏u z Raciborza,
który niestety nie zachowa∏ si´ do naszych
czasów w ca∏oÊci. Gradua∏, wed∏ug definicji
encyklopedycznej, to nazwa ksi´gi chora∏u
gregoriaƒskiego, czyli jednog∏osowych Êpie-
wów liturgicznych do tekstów ∏aciƒskich 
z Pisma Âwi´tego koÊcio∏a rzymskokatolic-
kiego, przeznaczone do wszelkiego typu
nabo˝eƒstw (oficjów) w roku koÊcielnym. 

Informacje o graduale z Raciborza zosta-
∏y opublikowane przez niemieckiego histo-
ryka sztuki Ernsta Klossa w „Die Schlesi-
sche Buchmalerei des Mittelalters” wydanej
w 1942 roku w Berlinie.

Z opisu wynika, ˝e r´kopis sk∏ada∏ si´ 
z 166 pergaminowych kart o wymiarach 
57 x 39 cm. Ernst Kloss podaje, ˝e gradua∏
zdobiony by∏ rysunkami w kolorach bia-
∏ym, ˝ó∏tym, ró˝owym, pomaraƒczowym,
czerwonym, zielonym, bràzowym, niebie-
skim, szarym. Dodatkowym elementem
zdobniczym by∏y p∏atki z∏ota. Wspomniany
historyk sztuki wymieni∏ 19 stron, na któ-
rych znajdowa∏y si´ iluminowane inicja∏y,
opisa∏ sceny przedstawione na miniaturach
oraz poda∏ ich rozmiary. By∏y to strony 1, 4,
15, 34, 37, 40, 46, 80, 133, 151, 168, 178,

218, 255, 263, 266, 277, 279, 331. Z opisu
mo˝emy dowiedzieç si´ równie˝, ˝e minia-
tura ze strony 6 zosta∏a wyci´ta.

W Muzeum Okr´gowym w Sieradzu
przechowywane sà karty ze stronami 35/36,
37/38, 177/178 i 217/218.

Nie wiadomo, w jaki sposób karty r´ko-
pisu trafi∏y do Sieradza. Próbujàc to ustaliç,
dowiedzia∏am si ,́ ˝e zosta∏y najprawdopo-
dobniej przyniesione do muzeum tu˝ po
wojnie przez nieznajomego ˝o∏nierza i prze-
kazane w darze. Karty by∏y z∏o˝one w taki
sposób, ˝e mog∏y zmieÊciç si´ z ∏atwoÊcià 
w kieszeni munduru. Mo˝liwe, ˝e gradua∏ 
w czasie wojny zosta∏ zniszczony, a strony ze
zdobieniami, jako szczególnie interesujàce 
i cenne, zosta∏y skradzione. 

Zachowane w muzeum fragmenty gradu-
a∏u notujà Êpiewy z cz´Êci mszalnej (Pro-
pium de Tempore) z okresu Bo˝ego Naro-
dzenia i Wielkanocy.

R´kopis posiada przepi´knie zdobione
inicja∏y na stronach 37, 178 i 218 oraz boga-
tà floratur´ (rozwini´tà dekoracj´ roÊlinnà),
pokrywajàcà ca∏e karty.

Na stronie 37 znajduje si´ miniatura w ini-
cjale L, na której przedstawieni sà trzej paste-
rze, nad którymi widnieje anio∏ obwieszczajà-
cy im narodziny Jezusa Chrystusa. 

Strona 178 przedstawia w inicjale N scen´

z ukrzy˝owania Paƒskiego. Na nie-
bieskim tle znajduje si´ krzy˝, po którego
lewej stronie kl´czy Matka Boska, po prawej
zaÊ Êwi´ty Jan. U krzy˝a kl´czy równie˝
zakonnik w bia∏ym habicie i czarnym p∏asz-
czu, najprawdopodobniej dominikanin.

Na stronie 218 znajduje si´ inicja∏ R 
z miniaturà ukazujàcà zmartwychwstanie.
Na z∏otym tle widniejà Chrystus w czerwo-
nym p∏aszczu, obok niego pilnujàcy grobu
Êpiàcy ˝o∏nierze w zbrojach rycerskich. Obok
inicja∏u namalowany jest na granatowym tle
z∏oty piastowski orze∏ w koronie, symbol
w∏adców ksi´stwa opolsko-raciborskiego.

Strony 178 i 218 sà te˝ niezwykle intere-
sujàce z innego powodu. Mianowicie w∏a-
Ênie na nich znajduje si´ podpis artysty,
który zdobi∏ gradua∏ z Raciborza. Swoje
dzie∏o sygnowa∏ znakiem.

Wspomniany powy˝ej Ernst Kloss uwa-
˝a∏, ˝e autorem inicja∏ów (przynajmniej
tych dwóch) jest artysta, który wywodzi∏ si´
z Krakowa lub z kr´gu szko∏y krakowskiej,
opierajàcy si´ na wzorcach italskich. Histo-
ryk sztuki pisze, ˝e bardzo podobny znak
znajduje si´ na mszale zamówionym przez
Hallera i Sybera, wroc∏awskich mieszczan,
wydanym w 1505 r. w Krakowie.

Pergaminowe karty z r´kopisu ze strona-
mi 178 i 218 mo˝na podziwiaç na sta∏ej eks-
pozycji w Muzeum Okr´gowym w Sieradzu.

Pod koniec 2004 r. ukaza∏a si´ sensacyjna
wiadomoÊç o wystawieniu na sesji w Domu
Aukcyjnym Sotheby’s w Londynie dwóch
kart z r´kopisu muzycznego, datowanego
na koniec XV w. Dzi´ki badaniom Jolanty
Byczkowskiej-Sztaby z Zak∏adu Zbiorów
Muzycznych Biblioteki Narodowej w War-
szawie okaza∏o si ,́ ˝e karty 33/34 i 39/40
wystawione na londyƒskiej aukcji pochodzà
z opisywanego powy˝ej gradua∏u. W wyni-
ku negocjacji Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz polskiej ambasady w Londy-
nie zabytki uda∏o si´ odzyskaç. W∏aÊciciele,
którzy pragn´li pozostaç anonimowi, zrze-
kli si´ roszczeƒ finansowych. Obecnie „lon-
dyƒskie” karty, które zosta∏y przekazane 
20 czerwca 2005 r. parafii Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Marii Panny w Raciborzu,
przechowywane sà w tamtejszym muzeum.

Anna Piestrzeniewicz

Historia

Karty gradua∏u 
z Raciborza 
w zbiorach Muzeum
Okr´gowego w Sieradzu 



Znane, a jednak nieznane

Jednym z najs∏ynniejszych romansów dzie-
wi´tnastowiecznej Europy by∏a mi∏oÊç  cesa-
rza Francuzów Napoleona I Bonaparte i pol-
skiej szlachcianki Marii Walewskiej.
Wybranka serca wielkiego wodza pochodzi∏a
z Kiernozi, miejscowoÊci na pó∏nocnych
obrze˝ach województwa ∏ódzkiego.

Historia „romansu wszech czasów” rozpo-
czyna si´ 1 stycznia 1807 roku. Wtedy to
przed karczmà w Jab∏onnie dosz∏o do pierw-
szego spotkania Marii z Napoleonem, które
zaowocowa∏o wieloletnim p∏omiennym uczu-
ciem. Po kilku tygodniach Napoleon przes∏a∏
ukochanej diament w kszta∏cie bukietu 
z do∏àczonym listem o treÊci: „Mario, moja
Mario, pierwsza moja myÊl jest przy Tobie,
pierwszym moim pragnieniem jest Ciebie
ujrzeç. […] Kiedy po∏o˝´ r´k´ na sercu, to
wiedz, ˝e jest ono ca∏e Tobà zaj´te […].
Kochaj mnie, droga Mario […]”. 

Maria poczàtkowo zwleka∏a z udzieleniem
odpowiedzi, gdy˝ istnia∏y przeszkody na dro-
dze do ich wspólnego szcz´Êcia. Napoleon 
i Maria byli w zwiàzkach ma∏˝eƒskich. 
W 1804 roku Napoleon o˝eni∏ si´ z Józefinà
de Beauharnais, Maria zaÊ, majàc 18 lat,
wysz∏a za mà˝ za 71-letniego szambelana
królewskiego Anastazego Walewskiego i
zamieszka∏a z m´˝em w jego rodowej posia-
d∏oÊci – Walewicach. Wkrótce z ich ma∏˝eƒ-
stwa narodzi∏ si´ syn. Dla m∏odej szlachcian-
ki du˝a ró˝nica wieku mi´dzy ma∏˝onkami
by∏a trudna do zaakceptowania, wi´c wkrót-
ce pojawi∏a si´ pokusa zmiany dotychczaso-
wego ˝ycia. Maria odpowiedzia∏a na list naj-
pot´˝niejszego wodza Europy.

Zakochani spotykali si´ doÊç cz´sto, nigdy
jednak Napoleon nie odwiedzi∏ Marii w wale-
wickiej rezydencji jej m´˝a. Jednym z miejsc
mi∏osnych spotkaƒ by∏a wiedeƒska rezyden-
cja Habsburgów Schönbrun, w której po
zwyci´skiej bitwie w 1809 roku pod Wagram
rezydowa∏ cesarz. Maria w tym czasie
zamieszka∏a w pi´knym domu, wynaj´-
tym przez Napoleona na przedmie-
Êciach Wiednia. Wieczorami jeêdzi∏a
potajemnie do pa∏acu. Wtedy te˝
zasz∏a w cià˝ .́ Cesarz ze wzgl´-
dów politycznych przesta∏ spo-
tykaç si´ z ukochanà. W tym

czasie ura˝ony Anastazy
Walewski, ku zaskoczeniu

wszystkich, przys∏a∏ ˝onie list, w którym
wyrazi∏ wol´ nadania dziecku swojego nazwi-
ska. Jedynym warunkiem, jaki postawi∏, by∏o
urodzenie si´ potomka w rodzinnych Wale-
wicach. Maria natychmiast spe∏ni∏a wol´
m´˝a i wróci∏a do Walewic, gdzie „4 maja
1810 roku o czwartej po po∏udniu przyszed∏
na Êwiat syn. […] Kilka dni potem do chrztu
trzyma∏o ch∏opca dwóch ˝ebraków – w myÊl
starego, rodzinnego przesàdu aby ch∏opiec
mia∏ szcz´Êcie w ˝yciu. Nadano mu imiona:
Aleksander, Józef, Florian”.

Niezw∏ocznie po narodzinach syna Napo-
leon przes∏a∏ Marii „Dzie∏a” Corneille’a,
a dla Aleksandra brukselskie koronki oraz

dwadzieÊcia tysi´cy franków w z∏ocie. 
Oko∏o pó∏ roku póêniej Walewska z Alek-

sandrem i jego przyrodnim bratem wyjecha∏a
do Pary˝a i zamieszka∏a w pa∏acu, op∏aca-
nym z kasy cesarskiej. Otrzymywa∏a tak˝e na
swoje wydatki dziesi´ç tysi´cy franków mie-
si´cznie. Do spotkania z Napoleonem dosz∏o
w lutym 1811 roku. Wtedy po raz pierwszy
cesarz ujrza∏ Aleksandra. Z przyczyn poli-
tycznych nigdy nie uzna∏ oficjalnie ch∏opca 
za syna, obdarowa∏ go jednak w 1812 roku
rozleg∏ymi dobrami w Królestwie Neapolu. 

Do kolejnego spotkania kochanków
dosz∏o jesienià 1814 roku na  Elbie. Cesarz na
mocy postanowieƒ pokoju w Fontaineblau 
z kwietnia 1814 roku, po przegranej kampa-
nii wojennej, przebywa∏ tam na zes∏aniu.
Maria, udajàc cesarzowà Mari´ Luiz ,́ uda∏a
si´ tam wraz z synem Aleksandrem oraz z
bratem Teodorem ¸àczyƒskim. Odwiedziny
mia∏y równie˝ charakter polityczny, gdy˝ za
poÊrednictwem ¸àczyƒskiego dostarczono
na Elb´ potrzebne Êrodki do powtórnego
przej´cia przez Napoleona w∏adzy we Fran-
cji. 

Po latach Aleksander Walewski zosta∏
francuskim m´˝em stanu. Szczyt
kariery osiàgnà∏ po dojÊciu do
w∏adzy we Francji Napoleona III.

Zosta∏ wtedy ambasadorem Francji w Hisz-
panii i Anglii, a nast´pnie w latach 1855-60
piastowa∏ urzàd ministra spraw zagranicz-
nych Francji. W okresie zaborów naszego
kraju wielokrotnie popiera∏ polskà myÊl
narodowo wyzwoleƒczà.

Równie˝ dzisiaj mo˝na odwiedziç miejsca
zwiàzane z m∏odoÊcià Marii Walewskiej. W
Kiernozi zachowa∏ si´ klasycystyczny pa∏ac
¸àczyƒskich z pierwszej po∏owy XIX wieku
oraz gotycki koÊció∏ pod wezwaniem Êwi´tej
Ma∏gorzaty z XVI wieku, gdzie pochowani
sà cz∏onkowie rodu ¸àczyƒskich. Zgodnie 
z ̋ yczeniem Marii, po Êmierci jej zw∏oki prze-
wieziono do Kiernozi, serce zaÊ pozostawio-
no na paryskim cmentarzu Pére-Lachaise.

Niezwykle interesujàcy jest tak˝e klasycy-
styczny zespó∏ pa∏acowo-parkowy w Wale-
wicach, nale˝àcy do najpi´kniejszych  rezy-
dencji tego okresu w naszym kraju. Projekt
przypisuje si´ Hilaremu Szpilowskiemu, jed-
nemu z najbardziej znanych architektów
polskiego klasycyzmu. Zespó∏ pa∏acowy jest
ulokowany na stromym zboczu doliny
Mrogi. Korpus g∏ówny rezydencji po∏àczony
jest z dwoma pawilonami bocznymi poprzez
arkadowe galerie. Najbardziej charaktery-
styczny element elewacji frontowej tworzy
czterokolumnowy portyk joƒski, zwieƒczo-
ny trójkàtnym tympanonem z kartuszem
przedstawiajàcym „Pomian” – herb Grabiƒ-
skich, ostatnich w∏aÊcicieli Walewic. Elewa-
cj´ zachodnià zdobià dwa ryzality, obejmu-
jàce taras z wysuni´tymi po dwóch stronach
schodami, prowadzàcymi do parku z cen-
nym zabytkowym drzewostanem z 70 gatun-
kami drzew i krzewów. Alejki zdobià klasy-
cystyczne rzeêby, przedstawiajàce
Dian ,́ Apollona, Marsa 
i Wenus. 

Piotr Machlaƒski

Romans jak z baÊni
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Wybory ¸odzianina Roku, a kilka dni
wczeÊniej Sportowca Roku 2005 w regionie
∏ódzkim zakoƒczy∏y czas podsumowaƒ 
i plebiscytów, tradycyjnie dominujàcych 
w mediach na prze∏omie grudnia i stycznia.
Po raz pierwszy w historii (plebiscyt prze-
prowadzony zosta∏ po raz dwunasty)
¸odzianinem Roku zosta∏ cz∏owiek sportu,
trener reprezentacji Polski siatkarek
Andrzej Niemczyk. Charyzmatyczny trener
„Z∏otek” do sukcesów sportowych dorzuci∏
zwyci´stwo w specyficznej konkurencji, 
w której przysz∏o mu rywalizowaç z przed-
stawicielami innych dziedzin. Niemczyk,
który ze swojà dru˝ynà dwa razy z rz´du
wygra∏ mistrzostwa Europy (2003 i 2005),
odniós∏ nie tylko presti˝owy sukces osobisty. 

– Traktuj´ to równie˝ jako nobilitacj´
sportu, który niegdyÊ odgrywa∏ wa˝nà rol´
w ˝yciu ∏odzian i chcia∏bym, ˝eby do niej
powróci∏ – powiedzia∏ laureat. Przypo-
mnijmy, ˝e kandydatów nominujà: Radio
¸ódê, „Dziennik ¸ódzki”, ,,Express Ilu-
strowany“, ∏ódzki oÊrodek TVP i telewizja
Toya, a g∏osujà radios∏uchacze, czytelnicy
i telewidzowie. 

Po raz 35. czytelnicy „Dziennika ¸ódz-
kiego” wybrali Sportowca Roku w regionie
∏ódzkim. W jubileuszowej edycji wp∏yn´∏a
rekordowa liczba kuponów – 36146. Wygra∏
siatkarz BOT Skry Be∏chatów Mariusz Wla-
z∏y – mistrz Polski, zdobywca krajowego
pucharu, kluczowy zawodnik reprezentacji
narodowej i indywidualnoÊç rozgrywek Ligi
Mistrzów. Wyprzedzi∏ on laureatk´ z lat
2003 i 2004, p∏ywaczk´ MKS Trójka Alek-

sandr´ Urbaƒczyk, wielokrotnà mistrzyni´
Polski, rekordzistk´ kraju seniorek na 50 m
motylkiem i wicemistrzyni´ Europy z Trie-
stu na 200 m zmiennym. Gratulacje z∏o˝y∏
laureatom, wr´czajàc pamiàtkowe dyplomy,
m.in. marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Witaszczyk. Dziesiàtka, a ÊciÊlej
jedenastka (ró˝nice mi´dzy pi∏karzami ¸KS
i Widzewa by∏y tak ma∏e, ˝e kapitu∏a posta-
nowi∏a umieÊciç na 10. miejscu dwóch
zawodników ex aequo) roku 2005 wyglàda
nast´pujàco:
11.. MMaarriiuusszz WWllaazz∏∏yy ((ssiiaattkkóówwkkaa,, SSkkrraa BBee∏∏cchhaattóóww))
22.. AAlleekkssaannddrraa UUrrbbaaƒƒcczzyykk ((pp∏∏yywwaanniiee,, TTrróójjkkaa ¸̧óóddêê))
33.. AAggnniieesszzkkaa SSttaarrooƒƒ ((ssttrrzzeelleeccttwwoo,, OOrrzzee∏∏ ¸̧óóddêê))
44.. ¸̧uukkaasszz GGóórraall ((zzaappaassyy,, BBuuddoowwllaannii ¸̧óóddêê))
55.. JJaacceekk DDoobbrrzzyyƒƒsskkii ((∏∏uucczznniiccttwwoo,, SSppoo∏∏eemm ¸̧óóddêê))
66.. DDaanniieell DDààbbrroowwsskkii ((lleekkkkaa aattlleettyykkaa,, AAZZSS ¸̧óóddêê))
77.. KKrrzzyysszzttooff HHoottoowwsskkii ((rruuggbbyy,, BBuuddoowwllaannii ¸̧óóddêê))
88.. RRaaddooss∏∏aaww MMaattuussiiaakk ((ppii∏∏kkaa nnoo˝̋nnaa,, GGKKSS BBee∏∏cchhaattóóww))
99.. TToommaasszz RRóó˝̋yycckkii ((ppii∏∏kkaa wwooddnnaa,, ¸̧SSTTWW PPoocczzttoowwiieecc
¸̧óóddêê))
1100.. BBaarrtt∏∏oommiieejj GGrrzzeellaakk ((ppii∏∏kkaa nnoo˝̋nnaa,, WWiiddzzeeww)) oorraazz
IIggoorr SSyyppnniieewwsskkii ((ppii∏∏kkaa nnoo˝̋nnaa,, ¸̧KKSS))..

Bliscy dziesiàtki byli: tenisista sto∏owy
Kastora ¸ask Patryk Chojnowski, kolarz
torowy Spo∏em ¸ódê Rafa∏ Poper, ˝eglarka
(windsurfing) AZS ¸ódê Agnieszka Pietra-
sik, szczypiornistka Piotrcovii Agata
Wypych, kajakarz górski LKK Drzewica
Krzysztof Supowicz, biegacz AZS ¸ódê
Piotr K´dzia, p∏ywaczka Trójki Luiza Hry-
niewicz i karateka AKK ¸ódê Krzysztof
Neugebauer. 

Sukces Wlaz∏ego nie jest zaskoczeniem.

Symbolizuje on nie tylko bezprecedensowy
„skok” Mariusza z parkietów Wielunia 
i Zduƒskiej Woli na salony, ale tak˝e znako-
mity sezon dru˝yny trenera Ireneusza
Mazura, która by∏a konsekwentnie budowa-
na od kilku lat i w minionym roku sta∏a si´
krajowym potentatem. Dwa i pó∏ roku
wczeÊniej Wlaz∏y by∏ siatkarzem klasy regio-
nalnej, a teraz mia∏by miejsce w ka˝dej dru-
˝ynie Êwiata. Wlaz∏y jest jednym 
z dwóch be∏chatowian na liÊcie – obok pi∏-
karza GKS BOT Rados∏awa Matusiaka. 
To miara si∏y be∏chatowskiego oÊrodka,
który odgrywa wiodàcà rol´ w wojewódz-
twie ∏ódzkim. Jako jedyny ma zespó∏ 
w I lidze pi∏karskiej i w siatkówce – najbar-
dziej popularnej w Polsce grze obok futbolu.

W dziesiàtce jest szeÊciu przedstawicieli
gier zespo∏owych. To paradoks, bo pozornie
nasz region przechodzi kryzys w grach.
Nieudany sezon mia∏y koszykarki (4. miej-
sce PZU Polfy, 6. ¸KS) i po raz pierwszy od
1976 roku w dziesiàtce zabrak∏o przedstawi-
cielki basketu. Warto podkreÊliç, ˝e w prze-
sz∏oÊci koszykarki a˝ 5 razy wygra∏y plebi-
scyt. Nie mogà odrodziç si´ w regionie na
poziomie ekstraklasy: siatkówka kobiet,
pi∏ka r´czna i koszykówka m´˝czyzn,
a w stolicy województwa tak˝e m´ska siat-

kówka i ˝eƒski szczypiorniak. To niepokoi
równie˝ w kontekÊcie budowy hali widowi-
skowo-sportowej oraz staraƒ Êrodowiska o
organizacj´ meczów mistrzostw Europy
koszykarzy 2009. Z drugoligowych op∏ot-
ków dopiero wychodzi w ̧ odzi pi∏ka no˝na,
a awans do dziesiàtki Bart∏omieja Grzelaka
i Igora Sypniewskiego odzwierciedla nadzie-
j´ kibiców na powrót lepszych czasów. Zna-
leêli si´ w dziesiàtce m.in. przedstawiciele
mniej popularnych gier, ale bardzo ∏ódzkich:
waterpolista Tomasz Ró˝ycki i rugbista
Krzysztof Hotowski. W skali krajowej 
to indywidualnoÊci i liderzy dru˝yny naro-
dowej w dyscyplinach indywidualnych. Ola
Urbaƒczyk, Agnieszka Staroƒ i ¸ukasz
Góral stali na podium mistrzostw Europy, 
a Jacek Dobrzyƒski mistrzostw Êwiata.
Olbrzymie post´py zrobi∏ 400-metrowiec
Daniel Dàbrowski i wreszcie o ∏ódzkiej 
lekkiej atletyce jest g∏oÊno nie tylko w kraju. 

W naszym regionie zdecydowanie domi-
nujà m∏odzi sportowcy. Nie ma starych
mistrzów, którzy zdobyliby abonament na
miejsca w dziesiàtce. Tylko troje – Urbaƒ-
czyk, Staroƒ i Hotowski – obroni∏o pozycje
wÊród wyró˝nionych. Jedynie Igor Sypniew-
ski ma ponad 30 lat. Plebiscyty to rozrywka
czytelników, ale nie tylko. To tak˝e specy-
ficzny zapis historii sportu w naszym regio-
nie i element kultury sportowej jego miesz-
kaƒców. 

Marek Kondraciuk

Sport

Czas plebiscytów za nami

Nie tylko rozrywka kibiców

Sportowiec Roku 2005
Od lewej: I. Mazur - trener BOT Skry Be∏chatów, marsza∏ek S. Witaszczyk, 
zwyci´zca plebistscytu M. Wlaz∏y, prezes klubu BOT Skry Be∏chatów A. Lewandowski


