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Z okazji Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego
wszystkim czytelnikom „Ziemi ¸ódzkiej”,
dzia∏aczom samorzàdowym i mieszkaƒcom

naszego regionu ˝yczymy,
aby Âwi´ta Wielkanocne przynios∏y 

radoÊç, pokój oraz wzajemnà ˝yczliwoÊç;
by sta∏y si´ êród∏em wzmocnienia wi´zi

rodzinnych i spo∏ecznych.
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Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi

DDAATTAA DDUU˚̊AA SSCCEENNAA MMAA¸̧AA SSCCEENNAA SSCCEENNAA KKAAMMEERRAALLNNAA

1 sb Amanita  Muskaria
PODRÓ˚ DO BUENOS AIRES, g. 19.00

2 nd PODRÓ˚ DO BUENOS AIRES, g. 19.00
3 pn
4 wt Janusz G∏owacki Niko∏aj Kolada

ANTYGONA W NOWYM JORKU MERYLIN MONGO¸ 
g. 11.00, 19.00 g.19.00

5 Êr ANTYGONA W NOWYM JORKU MERYLIN MONGO¸ 
g. 11.00 g.19.00

6 czw GRAJ KLEZMERSKA KAPELO Davide Hare
g.  19.00 PRZEÂWIT g. 19.00

7 pt GRAJ KLEZMERSKA KAPELO
g.  19.00 PRZEÂWIT g. 19.00

8 sb Ariano Suassuna Eric Bogosian
TESTAMENT PSA g. SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL Jon Fosse
19.00 g.19.00 SEN O JESIENI g. 19.00

PREMIERA
9 nd TESTAMENT PSA g. 19.00 SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL SEN O JESIENI g. 19.00

g.19.00 PREMIERA
10 pn
11 wt SEN O JESIENI g. 19.00
12 Êr Janusz G∏owacki SEN O JESIENI g. 19.00

ANTYGONA W NOWYM JORKU
g. 10.00, 14.00

13 czw
14 pt
15 sb
16 nd
17 pn
18 wt
19 Êr Odon  Von Horvath

OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO g. 19.00
20 czw OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO  g. 19.00
21 pt
22 sb Krzysztof Bizio Judith Thompson NI˚Y¡SKI g. 19.00

TOKSYNY g. 19.00 LEW NA ULICY g. 19.00
PREMIERA

23 nd TOKSYNY g. 19.00 LEW NA ULICY g. 19.00 NI˚Y¡SKI g. 19.00
PREMIERA

24 pn LEW NA ULICY g. 19.00
25 wt LEW NA ULICY g. 19.00
26 Êr Antoni Czechow

IWANOW  g. 19.00
27 czw IWANOW  g. 19.00
28 pt IWANOW  g. 19.00
29 sb POMARA¡CZE I MANDARYNKI Mark Ravenhill Artur Miller

g. 19.00 POLAROIDY g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00
30 nd POMARA¡CZE I MANDARYNKI POLAROIDY g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA

g. 19.00 g. 19.00

KWIECIE¡ sezon 2005/2006

ZZAAPPOOWWIIEEDDZZII::

l Pawe∏ MiÊkiewicz przygotowu-
je „Sen o jesieni” Jona Fossego.
(scen. Barbara Hanicka). W przed-
stawieniu grajà: Barbara Marsza∏ek,
Halina Skoczyƒska, Barbara Wa∏-
kówna, Maciej Ma∏ek, Dariusz Siat-
kowski. Premiera 8 kwietnia 2006 r.

l Mariusz Grzegorzek przygoto-
wa∏ sztuk´ wspó∏czesnej kanadyj-
skiej dramatopisarki Judith Thomp-
son „Lew na ulicy” (scenografia
Mariusz Grzegorzek, kostiumy Vio-
letta Je˝ewska). Obsada: Ewa Audy-
kowska-WiÊniewska, Urszula Gry-
czewska-Staszczak, Matylda Pasz-
czenko, Marieta ̊ ukowska, Ireneusz
Czop, Mariusz Ostrowski. Premiera
odby∏a si´ 22 marca 2006r.

l Jacek Or∏owski natomiast
przygotowa∏ przedstawienie „Prze-
Êwitu” Davide’a Hare’a (scen. Jan
Kozikowski, kostiumy Izabela Stro-
nias, re˝yseria Êwiat∏a Krzysztof
Sendke) z Annà Sarnà, Bronis∏awem
Wroc∏awskim i Miros∏awem Hani-
szewskim. Premiera odby∏a si´ 
26 i 27 marca 2006 r. na Ma∏ej  Sce-
nie Teatru Jaracza.

przerwa Êwiàteczna
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Pamí tam, jak w latach 60. dawali nam w szkole papierowe torebki, tzw. tytki, zwane dziÊ

„reklamówkami”, i jechaliÊmy na dzia∏ki pracownicze lub na pola w okolicach Stoków, ˝eby
na∏apaç stonki. Dziewczyny troch´ sí  ba∏y, ˝e je pogryzà, ale pani od biologii powiedzia∏a, ˝e
stonka nie gryzie, bo nie ma z´bów... Z´bów nie, ale mia∏a k∏y ideologiczne. Propaganda mówi∏a,
˝e to Amerykanie przys∏ali nam te chrzàszcze, ˝ebyÊmy mieli nieurodzaj na kartofle. A jak nie
b´dzie kartofli, to nie b´dzie co jeÊç ani wypiç, bo spirytus ziemniaczany, wiadomo – najlepszy.

Jak si´ ju˝ uspokoi∏o z tym ˝ukiem, co go w Ameryce nazywajà Colorado potato beetle,
to ju˝ przez ca∏e lata nikt nas niczym nie straszy∏, bo ˝elazna kurtyna by∏a szczelna. Raz by∏o
lepiej, raz gorzej, a˝ tu nagle na Zachodzie pokaza∏y si´ wÊciek∏e krowy. Poniewa˝ by∏o ju˝
po sierpniowej odwil˝y, przetoczy∏y si´ przez pó∏ Europy jak bizony przez Arizon´, albo ston-
ka przez Colorado i gdzieÊ znik∏y. Nied∏ugo by∏ spokój, bo oto zamiast wiosny, na horyzon-
cie pojawi∏a si´ ptasia grypa. Jak z nià walczyç? Wielkanoc za pasem, kraszanki, malowanki,
byczki, pisanki czas zdobiç, a tu masz ci los. Jajka trzeba stemplowaç, kurczaki znaczyç, r´ce
dwa razy myç. Ludzie z tego strachu ju˝ zacz´li psy i koty do lasu wywoziç i bocianie gniaz-
da zrzucaç. Sodoma i Gomora.

S∏ysza∏em w radiu, ˝e gdzieÊ na Âlàsku, w autobusie dwaj m∏odzi ludzie zauwa˝yli dziew-
czyn´, której widok ich zaniepokoi∏. JakoÊ tak bezw∏adnie przechyli∏a si´ przez por´cz
fotela... Rzucili si´ na pomoc. Natychmiast, w pozycji siedzàcej, rozpocz´li „reanimacj´”, czyli
walili jà pi´Êciami po klatce piersiowej w okolicach mostka, uciskali tu i tam, gnietli, klepali po
twarzy itd. Kiedy dosz∏a jakoÊ do siebie po udzieleniu pierwszej pomocy, okaza∏o si´, ˝e to
nie by∏ zawa∏, tylko g∏´boki sen po ci´˝kiej pracy na trzecià zmian´, gdzieÊ na czarno.
Reanimacj´ znios∏a dzielnie, bola∏y jà tylko ˝ebra i lewe oko. No i najad∏a si´ strachu.

A zapyta ktoÊ: co ma piernik do wiatraka?
Ano, jak mówi∏ w wojsku pewien pu∏kownik LWP: nadgorliwoÊç mo˝e byç czasem gorsza

od faszyzmu, panie podchorà˝y.                                                 
W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: wiosna w obiektywie
Piotra Wypycha



Berlin na kilka dni marca sta∏ si´ Êwiato-
wà stolicà turystyki. Czterdziestà Mi´dzy-
narodowà Gie∏d´ Turystycznà ITB, naj-
wi´kszà tego typu imprez´, odwiedzi∏o 
162 823 osób. Od lat ca∏a bran˝a przyje˝-
d˝a do stolicy Niemiec, aby ostatecznie
dostosowaç swojà ofert´ turystycznà do
potrzeb rynku. To najwa˝niejsze wydarze-
nie targowe w tym sektorze, które bije rekor-
dy odwiedzajàcych. W tym roku zosta∏
pobity kolejny, targi odwiedzi∏o prawie 
20 tys. osób wi´cej ni˝ w ubieg∏ym. 

– WÊród 10 856 wystawców swojà ofert´
prezentowa∏o równie˝ województwo ∏ódz-

kie, które  wspólnie ze Êwi´tokrzyskim by∏o
regionem partnerskim targów. „JesteÊmy
w centrum uwagi mediów i nale˝y to wyko-
rzystaç” – mówi Stanis∏aw Witaszczyk,
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego, który
przewodniczy∏ delegacji z naszego regionu
w sk∏adzie: Dorota Biskupska-Neidowska
– cz∏onek zarzàdu województwa, Dorota
Pisarska – dyrektor Departamentu Promo-
cji i Wspó∏pracy Zagranicznej oraz W∏o-
dzimierz Janik i Andrzej Olszewski, radni
sejmiku województwa ∏ódzkiego.

Udzia∏ w targach ITB daje niepowtarzal-
nà okazj´ poznania nowych kierunków w

Êwiatowej turystyce oraz podpatrzenia
nowych form promocji turystyki. Szczegól-
nie cenne jest zbieranie informacji o zainte-
resowaniach i potrzebach turystów. To oni
przecie˝ wyznaczajà nowe kierunki rozwo-
ju. Modny sta∏ si´ aktywny wypoczynek.
Na to w∏aÊnie postawi∏ nasz region, na któ-
rego stoisku prezentowano ca∏y wachlarz
mo˝liwoÊci wypoczynku na ∏ódce, kajaku,
rowerze, nartach i w siodle.

Odwiedzajàcych stoisko zapraszano
równie˝ do udzia∏u w imprezach regional-
nych, takich jak Jarmark Wojewódzki, Fie-
sta Balonowo-Spadochronowa i Noc Blu-
esowa w Rawie Mazowieckiej, Turniej
Rycerski w ¸´czycy, Ogólnopolskie Dni
Wody w Uniejowie, czy te˝ Âwi´to Kwia-
tów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach.
Odwiedzajàcym hal´ polskà czas uprzy-
jemnia∏y wyst´py zespo∏ów, pokazy r´ko-
dzie∏a twórców ludowych z województwa,
pokazy walk rycerskich i prezentacja
kosmetyczna. Oferta regionu cieszy∏a si´
ogromnym zainteresowaniem niemieckich
goÊci i mieszkajàcej w Republice Federalnej
Polonii. Stoisko odwiedzi∏y równie˝ gwiaz-
dy showbusinessu, jak Steffen Moller 
i Malwina Ratajczak, Miss Polonia 2005,
która z zaciekawieniem przeglàda∏a ostatni
numer „Ziemi ¸ódzkiej”. „To dowód na to,
˝e województwo ∏ódzkie staje si´ coraz bar-
dziej popularne. Nie mo˝na zaprzepaÊciç
takiej szansy. Rozwój turystyki przynosi

www.lodzkie.pl

¸ódzkie w Berlinie
Der Frühling kommt aus Polen 

Orkiestrà Filharmonii ¸ódzkiej dyryguje Tadeusz Wojciechowski
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wymierne korzyÊci w postaci nowych
miejsc pracy. 

9 marca w ramach targów zosta∏a zorga-
nizowana wspólna konferencja prasowa
województw ∏ódzkiego i Êwi´tokrzyskiego,
w której uczestniczy∏ równie˝ Tomasz Wil-
czak, prezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. Ponad 120 dziennikarzy bran˝o-
wych z Niemiec mog∏o zapoznaç si´ z ofer-
tà turystycznà regionów. Punktem kulmi-
nacyjnym promocji regionu ∏ódzkiego by∏a
uroczysta gala w Uniwersität der Künste 
w Berlinie, którà poprowadzili Agata
Konarska i Steffen Möller. Zaproszeni nie-
mieccy goÊcie mogli podziwiaç wyst´p
orkiestry Filharmonii ¸ódzkiej pod batutà
Tadeusza Wojciechowskiego, z udzia∏em
wybitnych solistów Teatru Wielkiego 
w ¸odzi – Joanny WoÊ, Zenona Kowalskie-
go i Paw∏a Kowalskiego. W programie pod
has∏em „Frühling kommt aus Polen”
– „Wiosna nadchodzi z Polski”, znalaz∏y
si´ miedzy innymi utwory Artura Rubinste-
ina, Fryderyka Chopina i Wojciecha Kila-
ra. Na scenie goÊci∏y tak˝e Teatr Taƒca 
z Kielc i Studio Buffo z Warszawy. Gal´
uÊwietni∏ koncert Justyny Steczkowskiej. 

Województwo ∏ódzkie jest coraz cz´Êciej
postrzegane przez zagranicznych turystów

jako miejsce atrakcyjne turystycznie. Nic
nie stoi na przeszkodzie, by s∏owa refrenu
„Theo, wir fahr’n nach Lodz” (Theo jedzie-
my do ¸odzi), popularnego przed laty

utworu Vicky Leandrosa, sta∏y si´ proro-
cze, i aby nasi zachodni sàsiedzi Êpiewali
„Theo, wir fahr’n nach Lodzkie”. 

Rafa∏ Wójcik

Turystyka

––  JJeeddnnàà zz mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii rroozzwwoojjuu ttuurryyssttyykkii
ww nnaasszzyymm rreeggiioonniiee mmoo˝̋ee bbyyçç mmii´́ddzzyy iinnnnyymmii
ttuurryyssttyykkaa wweeeekkeennddoowwaa.. BByy∏∏oobbyy ddoobbrrzzee,, ̋̋ eebbyy
oossoobbyy pprrzzyyjjee˝̋dd˝̋aajjààccee ddoo nnaass ww cceellaacchh bbiizznnee--
ssoowwyycchh  ii nniiee ttyyllkkoo,, zzddeeccyyddoowwaa∏∏yy ssii´́ zzaattrrzzyy--
mmaaçç ww wwoojjeewwóóddzzttwwiiee ∏∏óóddzzkkiimm ddzziieeƒƒ lluubb
kkiillkkaa ddnnii dd∏∏uu˝̋eejj.. DDllaa nniicchh ppoowwiinnnniiÊÊmmyy
wwyypprroommoowwaaçç oobbrraazz ¸̧ooddzzii jjaakkoo mmiiaassttaa
oottwwaarrtteeggoo,, nnoowwoocczzeessnneeggoo,, ggddzziiee cciieekkaawwiiee
mmoo˝̋nnaa sspp´́ddzziiçç cczzaass,, ii ttoo nniiee ttyyllkkoo ww ss∏∏yynnnnyycchh
∏∏óóddzzkkiicchh ppuubbaacchh.. MMyyÊÊll´́,, ˝̋ee ttoo wwaa˝̋nnee,, aabbyy

ooffeerrtt´́ ttuurryyssttyycczznnàà ppoo∏∏ààcczzyyçç zz pprreezzeennttaaccjjàà
ooffeerrttyy kkuullttuurraallnneejj.. TToo ww∏∏aaÊÊnniiee ddoorroobbeekk kkuull--
ttuurraallnnyy mmoo˝̋ee zzaacchh´́cciiçç nniieezzddeeccyyddoowwaannyycchh ddoo
pprrzzyyjjaazzdduu ddoo nnaasszzeeggoo wwoojjeewwóóddzzttwwaa,, aa nnaa
ttyymm ppoolluu mmaammyy ssii´́,, cczzyymm ppoocchhwwaalliiçç -- pprrzzyy--
kk∏∏aaddeemm jjeesstt cchhoocciiaa˝̋bbyy eennttuuzzjjaassttyycczznnee pprrzzyyjj´́--
cciiee wwyysstt´́ppuu ∏∏óóddzzkkiicchh ffiillhhaarrmmoonniikkóóww ww ttrraakk--
cciiee IITTBB pprrzzeezz wwyymmaaggaajjààccàà,, oo wwyyrroobbiioonnyycchh
gguussttaacchh mmuuzzyycczznnyycchh bbeerrlliiƒƒsskkàà ppuubblliicczznnooÊÊçç..
II cchhoocciiaa˝̋ ttuurryyssttyykkaa,, jjaakk ddoobbrrzzee wwiieemmyy,, nniiee
ssttaanniiee ssii´́ ddllaa wwoojjeewwóóddzzttwwaa ∏∏óóddzzkkiieeggoo iissttoottnnàà

ggaa∏∏´́zziiàà ggoossppooddaarrkkii,, ttoo jjeejj rroozzwwóójj mmoo˝̋ee bbyyçç
ddooddaattkkoowwyymm aattuutteemm,, nnpp.. ddllaa  mmii´́ddzzyynnaarroo--
ddoowwyycchh ffiirrmm pprrzzyy wwyybboorrzzee llookkaalliizzaaccjjii ddllaa
sswwooiicchh iinnwweessttyyccjjii.. NNiieepprrzzyyppaaddkkoowwoo ttaakk
wwiieelluu iinnwweessttoorróóww wwyybbiieerraa nnaa ssiieeddzziibb´́ sswwoo--
iicchh ffiirrmm KKrraakkóóww ii WWrroocc∏∏aaww.. TTrruuddnnoo nnaamm,,
ccoo pprraawwddaa,, kkoonnkkuurroowwaaçç zz bbooggaaccttwweemm kkuullttuu--
rryy mmaatteerriiaallnneejj MMaa∏∏ooppoollsskkii ii wwoojjeewwóóddzzttwwaa
ddoollnnooÊÊllààsskkiieeggoo,, aallee mmoo˝̋eemmyy ppoossttaawwiiçç nnaa
rroozzwwóójj aakkttyywwnneejj ttuurryyssttyykkii,, ppooppuullaarryyzzaaccjj´́
sszzllaakkóóww wwooddnnyycchh ii rroowweerroowwyycchh oorraazz ttuurryy--
ssttyykkii ppiieesszzeejj.. 

NNiiee mmoo˝̋eemmyy rróówwnniiee˝̋ zzaappoommiinnaaçç oo mmiieesszz--
kkaaƒƒccaacchh nnaasszzeeggoo rreeggiioonnuu,, ddllaa kkttóórryycchh
ttyyddzziieeƒƒ sspp´́ddzzoonnyy nnpp.. nnaadd ZZaalleewweemm SSuulleejjooww--
sskkiimm lluubb zzbbiioorrnniikkiieemm JJeezziioorrsskkoo ppoowwiinniieenn
ssttaaçç ssii´́ wwrreesszzcciiee aattrraakkccyyjjnnàà ii ttaaƒƒsszzàà mmoo˝̋llii--
wwooÊÊcciiàà pprrzzyy ppllaannoowwaanniiuu wwaakkaaccyyjjnnyycchh
ppooddrróó˝̋yy nnii˝̋ nnpp.. wwyyjjaazzdd nnaadd mmoorrzzee.. RRoozzwwiiàà--
zzaanniieemm jjeesstt rroozzwwóójj aaggrroottuurryyssttyykkii.. JJuu˝̋ tteerraazz
ww rreeggiioonniiee ddzziiaa∏∏aa kkiillkkaaddzziieessiiààtt ggoossppooddaarrssttww
aaggrroottuurryyssttyycczznnyycchh.. JJeesstteemm pprrzzeekkoonnaannyy,, ˝̋ee zz
rrookkuu nnaa rrookk bb´́ddzziiee iicchh ccoorraazz wwii´́cceejj,, bb´́ddàà
ÊÊwwiiaaddcczzyyçç uuss∏∏uuggii nnaa ccoorraazz wwyy˝̋sszzyymm ppoozziioo--
mmiiee.. MMooddaa nnaa zzddrroowwyy ssttyyll ˝̋yycciiaa,, kkoonnttaakktt zz
nnaattuurràà,, jjeesstt jjeeddnnàà zz ttyycchh,, kkttóórràà zzaarrzzààdd wwoojjee--
wwóóddzzttwwaa ∏∏ooddzzkkiieeggoo zzaawwsszzee bb´́ddzziiee ppooppiieerraa∏∏..
DDllaatteeggoo ttaakk wwaa˝̋nnee jjeesstt,, aabbyyÊÊmmyy ppoottrraaffiillii
zzaaddbbaaçç ii ddoobbrrzzee wwyypprroommoowwaaçç ddoorroobbeekk kkuull--
ttuurroowwyy ii ddzziieeddzziiccttwwoo pprrzzyyrrooddnniicczzee ww∏∏aassnneeggoo
rreeggiioonnuu..

Stanis∏aw Witaszczyk - marsza∏ek województwa ∏ódzkiego

Od lewej: W∏odzimierz Janik i Dorota Pisarska, 
Po prawej: Dorota Biskupska-Neidowska.
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Wkulturze rodzimej wsi doroczne
Êwi´ta mia∏y bogatà symbolik´ i

z∏o˝one znaczenie. Na gruncie ludowej reli-
gijnoÊci w Êcis∏ym zwiàzku z aspektem teo-
logicznym pozostawa∏y dawne wierzenia. 
I tak Wielkanoc, obok radoÊci p∏ynàcej ze
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nio-
s∏a ze sobà nadziej´ na wiosennà odnow´
przyrody po zimowym zastoju. (Âwi´to to
wyznacza pierwsza pe∏nia po wiosennej
równonocy; zwiàzane jest wi´c ono zarów-
no z rytmem „w´drówki” S∏oƒca po niebie,
jak i z fazami Ksi´˝yca).

Znaczenie Êwiàt wielkanocnych bardzo
dobrze wyra˝a podstawowy ich atrybut –
jajko. Jest ono symbolem ciàg∏oÊci ˝ycia i
jego odnowy po chwilowym uÊpieniu –
wyra˝a ide´ nieskoƒczonego, choç cyklicz-
nego, ˝ycia. Symbolika jajka by∏a szeroko
rozpowszechniona – wedle mitów z ró˝nych
cz´Êci Êwiata, od Indii, poprzez Persj´ do
Europy, Êwiat powsta∏ z jaja. Dzi´ki swej
˝yciodajnej sile jajko mia∏o moc przeciw-
dzia∏ajàcà skutkom szkodliwej dla ludzi
aktywnoÊci demonów. W polskiej obrz´do-
woÊci wielkanocnej jajka, niekiedy staran-
nie zdobione, pe∏ni∏y istotnà rol´ – by∏y
podstawnym sk∏adnikiem wielkanocnej
Êwi´conki, dzielono si´ nimi z bliskimi, gdy

zgodnie z przekonaniem o sprawczej mocy
s∏owa sk∏adano sobie ˝yczenia. 

Dawniej na wsi skorupki jajka by∏y
wykorzystywane do praktyk obrz´dowych,
majàcych zapewniç urodzaj. W Êrodkowej
Polsce, gdzie uprawiano zbo˝e, gospodarze
rozsypywali skorupki na polach lub toczyli
po ziemi Êwi´cone jajka, dzi´ki czemu upra-
wy mia∏y daç obfity plon. Kobiety nato-
miast, liczàc na urodzaj lnu, dodawa∏y sko-
rupki do nasion tej roÊliny. W innych regio-
nach naszego kraju rozsypywano je w ogro-
dach, co mia∏o chroniç uprawiane tam
warzywa od szkodników.

Symbolika jajka stopniowo zaciera∏a si´
w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców wsi, jednak
jeszcze w XIX wieku malowanie jajek uwa-
˝ano w niektórych wsiach za konieczny
warunek wiosennej odnowy ˝ycia. Nazwy
wielkanocnych jajek zale˝a∏y od sposobu,
w jaki zosta∏y ozdobione. Najskromniejsze
by∏y jednobarwne, w Êrodkowej Polsce
nazywano je kraszankami lub malowanka-
mi, w innych rejonach – byczkami czy
ha∏unkami. Do barwienia jajek tradycyjnie
u˝ywano naturalnych barwników. Najpo-
pularniejszym, stosownym do dziÊ by∏a
cebula, na zielono barwiono jaja w wywa-
rze z wid∏aka lub oziminy, kolor czerwony

dawa∏a kora d´bowa, natomiast czerƒ uzy-
skiwano z kory olchy i liÊci klonu. Na tere-
nach wschodniej Polski, tak˝e w Opoczyƒ-
skiem i w okolicach Radomia, rozpo-
wszechnione by∏y tak zwane pisanki. DziÊ
ta nazwa oznacza ka˝de zdobione jajko,
dawniej natomiast okreÊlano tak te, które
mia∏y „napisany” woskiem wzór. Po jego
naniesieniu barwiono jajko, nast´pnie usu-
wano wosk – ornament pozostawa∏ w kolo-
rze skorupki. Pod koniec XIX w. na Opolsz-
czyênie rozwin´∏a si´, popularna dziÊ 
w ca∏ej Polsce technika wydrapywania
wzoru na zabarwionym wczeÊniej jajku.
Dawniej na Âlàsku Opolskim jajka takie
okreÊlano mianem kroszonek. Tradycyjnym
sposobem zdobienia jajek na Kurpiach i w
Puszczy Bia∏ej by∏o natomiast oklejanie ich
sitowiem, w∏óczkà i skrawkami sukna. 
W ¸owickiem, regionie gdzie nie tylko kul-
tywuje si ,́ ale i rozwija si´  lokalne ludowe
tradycje, na wydmuszki nakleja si´ miniatu-
rowe wielobarwne wycinanki z motywami
charakterystycznymi dla regionu. Dawniej
tylko kobiety mog∏y wykonywaç pisanki,
m´˝czyêni nie powinni nawet przebywaç w
tym czasie w izbie gdzie pracowa∏y kobiety.

Pisanki stanowi∏y zwyczajowy prezent
wielkanocny. Dzieci otrzymywa∏y od
chrzestnych zdobione jajka i Êwiàteczne
przysmaki, najcz´Êciej ciasta i w´dliny.
Panny kawalerom, a kawalerowie pannom
w dowód sympatii dawali pisanki. W Opo-
czyƒskiem istnia∏ zwyczaj, ˝e panna obda-
rowywa∏a kawalera, który „wykupi∏ jà”
podczas zabawy
ostatkowej .
Cz´sto w ten
s p o s ó b
z a c z y n a ∏y
si´ oficjalne,
prowadzàce
do zr´kowin
zaloty. Jesz-
cze w XIX w.
znane by∏y
„pisankowe”
zabawy, naj-
popularniej-
sza z nich
nosi∏a nazw´
walatki. Jajka

Tradycje

Kilka s∏ów o symbolice wielkanocnych atrybutów

Dlaczego jajko i palma?



Mazurki, babki, kluski kocierzewskie
k∏adzione ∏y˝kà na bia∏y barszcz, wyroby
w´dliniarskie, a przede wszystkim regional-
ny przysmak, rodem z gminy Kocierzew
Po∏udniowy – szynk´ jajecznà – zaprezentu-
jà 9 kwietnia mieszkanki gminy na corocz-
nym ogólnopolskim festiwalu potraw wiel-
kanocnych „Baby wielkanocne” w Warsza-
wie. Organizatorem konkursu sà kó∏ka 
i organizacje rolnicze. 

Kocierzewskie kobiety znane sà z umiej´t-
noÊci kulinarnych. Na terenie gminy dzia∏a
14 kó∏ gospodyƒ wiejskich, które sà bardzo
aktywne. – Mo˝emy si´ poszczyciç nagrodà
otrzymanà od Macieja Kuronia za potraw´
staropolskà. W 2002 roku wystàpi∏yÊmy na
festiwalu sto∏ów wigilijnych w Pa∏acu Kul-
tury i Nauki w Warszawie. Za nasz stó∏
wigilijny otrzyma∏yÊmy puchar od ówcze-
snego marsza∏ka sejmu RP – Janusza Woj-
ciechowskiego. Od tego czasu uczestniczy-
my co roku w pokazach sto∏ów wigilijnych i
„Babach wielkanocnych”. Takie konkursy
sà doskona∏à okazjà, ˝eby zaprezentowaç
bogactwo i ró˝norodnoÊç naszej lokalnej
tradycji i kultury – mówi Hanna Samek,
kierownik gminnego oÊrodka kultury.

WÊród typowo kocierzewskich potraw
jest kie∏basa nak∏adana palcami. Przygoto-
wuje si´ jà dwa tygodnie przed Wielkanocà.
Jej nazwa wzi´∏a si´ stàd, ˝e przed laty flak
kie∏basy gospodynie nape∏nia∏y kawa∏kami
mi´sa go∏ymi r´kami. Nast´pnie grube p´ta
kie∏basy by∏y wieszane nad kuchennym pie-
cem, gdzie sch∏y kilkanaÊcie dni, a˝ do
Wielkanocy. Tak przyrzàdzona kie∏basa
by∏a przysmakiem dzieci, poniewa˝ dosko-
nale nadawa∏a si´ do ˝ucia. 

W gminie nie ma tradycji pieczenia Êwià-
tecznych pasztetów, kocierzewianie wymy-
Êlili oryginalny przepis na szynk´ jajecznà,
pieczonà w brytfannie, która przypomina
pasztet.  

– To kulinarna wizytówka naszej gminy –
podkreÊla Hanna Samek. – Jest ∏atwa do
przygotowania i pi´knie prezentuje si´ na
wielkanocnym stole. 

Ju˝ po Êwi´tach, 23 kwietnia, w Gmin-
nym OÊrodku Kultury w Kocierzewie Po∏u-
dniowym odb´dzie si´ prezentacja potraw
wielkanocnych, przygotowana przez
wszystkie  dzia∏ajàce na terenie gminy ko∏a
gospodyƒ wiejskich. 

B´dzie mo˝na podziwiaç, ale i spróbowaç
potraw i wypieków z wielkanocnych sto∏ów. 

www.lodzkie.pl
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nale˝a∏o toczyç tak, aby si´ ze sobà zderzy-
∏y – wygrywa∏ w∏aÊciciel pisanki, która si´
nie st∏uk∏a.

Za poczàtek obchodów wielkanocnych
zwyczajowo uznaje si´ Niedziel´ Palmo-
wà. Z tym dniem wià˝e si´ nast´pny atry-
but Êwiàt wielkanocnych – palma. Nawià-
zuje ona do wjazdu Chrystusa do Jerozoli-
my na pi´ç dni przed ukrzy˝owaniem.
Wydarzenie to opisujà wszyscy ewangeli-
Êci, ale tylko jeden z nich – Êw. Jan, wspo-
mina, ˝e zgromadzony lud wita∏ go ga∏àz-
kami palmowymi. Polskà palmà nieprzy-
padkowo zosta∏a wierzbowa ga∏àzka 
z pàkami (tzw. baêkami); zgodnie z stary-
mi wierzeniami, mia∏a ona moc ochrony 
i odnowy ˝ycia. Âwi´conà w Kwietnà Nie-
dziel´ palm´ wykorzystywano do obrz´-
dowych praktyk, majàcych zapewniç
p∏odnoÊç, zdrowie i dostatek. We wsiach
Êrodkowej i wschodniej Polski znany by∏
zwyczaj uderzania dzieci i m∏odzie˝y pal-
mami dla zdrowia. Jeszcze w po∏owie 
XX wieku w ca∏ym niemal kraju po∏ykano
wierzbowe bazie, aby zapobiec chorobom
gard∏a, p∏uc, goràczce i dreszczom.
PoÊwi´cone palmy umieszczano za „Êwi´-
tym obrazem”. Czasami, g∏ównie w po∏u-
dniowej Polsce, ale tak˝e w centrum, zaty-
kano je tak˝e w strzechy czy belki budyn-
ków gospodarskich, dzi´ki temu zabudo-
wania mia∏y byç chronione przed uderze-
niem pioruna i po˝arem. Ga∏àzki wierzbo-
we – podstaw´ wielkanocnej palmy –
dekorowano roÊlinami, póêniej pod koniec
XIX wieku zacz´to dodawaç tak˝e bibu∏-
kowe kwiaty i wstà˝ki. Zestaw roÊlin, jakie
wykorzystywano do dekoracji palm, by∏
zró˝nicowany regionalnie, jednak najcz´-
Êciej dodawano ga∏àzki leszczyny, cisu lub
sosny, g∏ogu, barwinka, a czasem trzcin´ 
i asparagus. Na Podkarpaciu, na Kur-
piach, ostatnio tak˝e w ¸owickiem, choç
nie by∏o tam wczeÊniej takich tradycji,
wielkanocne palmy majà form´ kilku, 
a nawet kilkunastometrowych konstrukcji
z roÊlin i kwiatów, osadzonych na d∏ugim
pr´cie. 

Choç dziÊ symbolika wielkanocnych
atrybutów uleg∏a zapomnieniu i nie wyko-
rzystuje si´ ju˝ ich do praktyk majàcych
zapewniç zdrowie i pomyÊlnoÊç, pisanki 
i palmy sà nieodzownym elementem Wiel-
kanocy. Nawet je˝eli nie wzbogacajà one
naszych prze˝yç religijnych i nie przyczy-
niajà si´ do poznawania tradycji, to na
pewno wychodzà naprzeciw naszym
potrzebom estetycznym.

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

SSzzyynnkkaa zz jjaajjaammii 
PPrrzzeeppiiss nnaa wwiieellkkaannooccnnàà 
sszzyynnkk´́ zz jjaajjaammii

-- 1100 jjaajj uuggoottoowwaannyycchh nnaa ttwwaarrddoo
-- ppóó∏∏ kkiillooggrraammaa mmii´́ssaa oodd sszzyynnkkii
-- ppóó∏∏ kkiillooggrraammaa cchhuuddeeggoo bboocczzkkuu
-- 1100 ÊÊwwiiee˝̋yycchh jjaajj
-- ppiieepprrzz,, ssóóll
-- ssmmaalleecc ddoo nnaassààcczzeenniiaa bbiibbuu∏∏yy ww bbrryyttffaannnniiee

GGoottuujjeemmyy mmii´́ssoo ii bboocczzeekk ii kkrrooiimmyy 
ww ggrruubbàà kkoossttkk´́,, aa ggoottoowwaannee jjaajjaa ww ss∏∏uuppkkii..
WWsszzyyssttkkoo mmiieesszzaammyy zz 1100 ÊÊwwiiee˝̋yymmii jjaajjaammii 
ii ddoopprraawwiiaammyy ddoo ssmmaakkuu ssoollàà ii ppiieepprrzzeemm..
CCaa∏∏ooÊÊçç pprrzzeekk∏∏aaddaammyy ddoo bbrryyttffaannnnyy,, wwyy∏∏oo˝̋oo--
nneejj bbiibbuu∏∏àà nnaassààcczzoonnàà ssmmaallcceemm.. PPiieecczzeemmyy
jjeeddnnàà ggooddzziinn´́ nnaa zz∏∏oottyy kkoolloorr.. PPoottrraawwaa nnaajj--
lleeppiieejj ssmmaakkuujjee nnaa zziimmnnoo,, zz ppiieecczzyywweemm..

SSmmaacczznneeggoo!!
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Festiwal potraw „Baby wielkanocne“, Warszawa 2005
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Ludowy Êwiatopoglàd ∏àczy∏ w spójnà
ca∏oÊç wierzenia chrzeÊcijaƒskie i rodzime
treÊci o bardzo odleg∏ej genezie. Ta nieutrwa-
lona nigdzie w pisemnej formie, z∏o˝ona
wizja rzeczywistoÊci zosta∏a zrekonstruowa-
na na podstawie obrz´dów i tekstów ludo-
wych. Choç poglàdy na Êwiat i religia spo-
∏ecznoÊci tradycyjnych by∏y trwa∏à cz´Êcià
rzeczywistoÊci kulturowej, na prze∏omie XIX
i XX w., a z tego okresu pochodzi wi´kszoÊç
danych etnograficznych, niektóre elementy
ludowej wizji Êwiata, przynajmniej na cz´Êci
ziem polskich, odesz∏y w zapomnienie, a
pe∏ne znaczenie obrz´dów by∏o nieuÊwiado-
mione przez ich uczestników.   

Praca na roli wiàza∏a mocno, w stopniu
trudnym do przecenienia, ˝ycie mieszkaƒców
dawnej wsi z otaczajàcà ich przyrodà. Jej
rytm-cykl wegetacyjny – decydowa∏ o tym, ˝e
aktywnoÊç  zawodowa ch∏opów by∏a w trak-
cie roku nierównomierna. Okres wiosenny i
letni by∏ porà wyt´˝onych prac polowych –
od siewu i sadzenia do zbiorów. Zima by∏a
czasem odpoczynku, jednak i ta pora roku
mia∏a przypisane sobie zaj´cia – m´˝czyêni
zajmowali naprawà i konserwacjà narz´dzi,
kobiety prz´d∏y i tka∏y, innym typowo zimo-
wym zaj´ciem by∏o darcie pierza. Zale˝noÊç
codziennego ˝ycia cz∏owieka od przyrody
sprawia∏a, ˝e ch∏opi potrafili osobiÊcie i g∏´-
boko prze˝ywaç zmiany, jakie w niej zacho-
dzi∏y. Dzi´ki temu mieszkaƒcy wsi odbierali
czas cyklicznie – w ich przeÊwiadczeniu nie
bieg∏ on po linii prostej, lecz po okr´gu, a
ka˝dy rok stanowi∏ powtórzenie pierwszego
w historii cyklu rocznego. Najwa˝niejszym
wyznacznikiem rytmu przyrody, a tym
samym ˝ycia cz∏owieka, by∏o s∏oƒce. Stano-
wi∏o ono naturalny kalendarz, który dzieli∏
czas na odcinki o zasadniczo ró˝nym charak-
terze (np. lato i zima; dzieƒ i noc). Prze∏omo-
we momenty w roku stanowi∏y istotnà grani-
c´ w rytmie ˝ycia ch∏opów i by∏y okazjà do
Êwi´towania – Bo˝e Narodzenie przypada na
zimowe przesilenie, Wielkanoc jest zwiàzana
z terminem równonocy wiosennej, z letnim
przesileniem wià˝e si´ noc Êwi´tojaƒska. Na
naszej szerokoÊci geograficznej Êwi´towano
nie tylko we wspomnianych okresach – ca∏y
cykl obrz´dowy zawiera∏ si´ mi´dzy zimo-
wym przesileniem a wiosennà równonocà, co
pozostawa∏o zgodne z wartoÊciowaniem pór
roku w tradycyjnej kulturze ludowej. Zim´

odczuwano jako czas kryzysu, a nawet nie-
pewnoÊci co do dalszych losów przyrody –
zwierzàt i roÊlin. Dlatego te˝, zgodnie z ludo-
wym Êwiatopoglàdem, niezb´dne by∏y rytual-
ne dzia∏ania majàce na celu odnow´ ˝ycia –
zapewnienie urodzaju na polach, zdrowia
ludziom, a tak˝e zwierz´tom gospodarskim –
taki by∏ w∏aÊnie pozateologiczny sens Êwiàt
wspomnianego cyklu. Regulujàc czas pracy i
czas Êwi´towania, natura determinowa∏a pry-
watne i spo∏eczne ˝ycie ch∏opów.  

OczywiÊcie S∏oƒce by∏o najwa˝niejszym
wyznacznikiem rytmu ˝ycia cz∏owieka, nie
nale˝y jednak zapominaç, ˝e tak˝e Ksi´˝yc
mia∏ pewien wp∏yw na rytm pracy mieszkaƒ-
ców wsi i obdarzony by∏ bogatà symbolikà.
˚ywiono g∏´bokie przekonanie, ˝e fazy Ksi´-
˝yca odpowiadajà etapom ˝ycia cz∏owieka –
wzrostowi, dojrza∏oÊci i starzeniu si ,́ nato-
miast  odradzanie si´ tego satelity w kolej-
nych cyklach dawa∏o ludziom nadziej´ na
nieÊmiertelnoÊç. Symbolika ta mia∏a znacze-
nie praktyczne – powi´kszanie si´ tarczy
Ksi´˝yca, czyli pierwsza i druga kwadra,
sprzyja∏y procesom wzrostu i przybywania. 
W zwiàzku z tym wtedy rozpoczynano sianie
i sadzenie, wykonywano i naprawiano narz´-
dzia. Natomiast kiedy Ksi´˝yca ubywa∏o,
czyli w trzeciej i czwartej kwadrze, nale˝a∏o
praç bielizn ,́ sprzàtaç i bieliç chaty, co mia∏o
zapewniç dobry efekt tych czynnoÊci.

Relacje mi´dzy mieszkaƒcami dawnej wsi
a naturà kszta∏towa∏y si´ nie na zasadzie pod-
leg∏oÊci i jej wykorzystywania przez cz∏owie-
ka, lecz na zasadzie wzajemnego partner-
stwa. Co wi´cej, ch∏opi postrzegali elementy
swojego otoczenia przyrodniczego jako o˝y-
wione, zindywidualizowane byty obdarzone
ÊwiadomoÊcià. Tendencja ta prowadzi∏a do
pewnego stopnia personalizacji stosunków
cz∏owieka z naturà, czyli kszta∏towania ich na
wzór stosunków mi´dzyludzkich. Mieszkaƒ-
cy wsi pozostawali w swoistej wspólnocie 
z naturà, majàcej na celu podtrzymanie ˝ycia
na ziemi i jego rozwój. Relacje wewnàtrz niej
regulowane by∏y na zasadzie wzajemnoÊci.
Uczestnictwo w tej wspólnocie dawa∏o cz∏o-
wiekowi okreÊlone korzyÊci, ale tak˝e nak∏a-
da∏o na niego pewne obowiàzki. Zwierz´ta,
roÊliny i ziemia, zgodnie z ludowym prze-
Êwiadczeniem, by∏y wdzi´czne za dobre trak-
towanie, rzetelnà prac´ i opiek´; odwzajem-
nia∏y si´ wiernà s∏u˝bà, obfitym wzrostem 
i du˝ym urodzajem. 

Integralnà cz´Êcià ludowego wszechÊwiata
by∏y istoty nadprzyrodzone. Dla  mieszkaƒ-
ców wsi, którym przekazywane z pokolenia
na pokolenie wierzenia pozwala∏y w odpo-
wiedni sposób interpretowaç doÊwiadczenia
zmys∏owe, by∏y one realnymi bytami. W reli-
gijnoÊci ludowej szczególnie eksponowanà
rol´ pe∏ni∏a Matka Boska, która w oczach
ludu cechowa∏a si´ nieograniczonà ∏askawo-
Êcià – czyni∏a cuda dotyczàce spraw docze-
snych, mog∏a tak˝e ∏amaç ustanowiony przez
Boga porzàdek eschatologiczny i ratowaç
grzeszników od màk piekielnych, by∏a tak˝e
niezastàpionà or´downiczkà próÊb do swoje-
go Syna. Natomiast Êwi´ci opiekowali si´
istotnymi z punktu widzenia ch∏opów aspek-
tami rzeczywistoÊci. – Êw. Roch, Êw. Miko∏aj
lub Êw. Benon uwa˝ani byli  za opiekunów
zwierzàt hodowlanych. Wstawiennictwo
innych Êwi´tych pomocne by∏o przy leczeniu
wszelkiego rodzaju chorób. W wyobra˝e-
niach ludowych istotne miejsce zajmowa∏y
demony – istoty nadprzyrodzone, powsta∏e 
z dusz ludzi zmar∏ych nag∏à, gwa∏townà
Êmiercià, wobec których nie dope∏niono
odpowiednich obrz´dów. Istoty te  nie by∏y
przychylnie ustosunkowane do ludzi, mog∏y
sprowadziç na cz∏owieka nieszcz´Êcie 
i Êmierç. Jednak  starano si´ w magiczny spo-
sób pozyskaç ich przychylnoÊç, szczególnie
zwiàzanych z wodami  topielców i rusa∏ek
oraz  zawiadujàcych chmurami  latawców 
i p∏anetników, by wykorzystaç ich moc do
swoich potrzeb, zapewniajàc uprawom odpo-
wiednià iloÊç wody. Istoty nadprzyrodzone
dzieli∏y si´ wi´c na dwie grupy – byty pozy-
tywnie i negatywnie waloryzowane. Równie˝
ca∏y Êwiat cechowa∏ dualizm, bowiem ludowy
diabe∏ mia∏ moc tworzenia. Do ciemnej, dia-
belskiej strony rzeczywistoÊci nale˝a∏y jego
dzie∏a – trujàce roÊliny, drapie˝ne bàdê pro-
wadzàce nocny tryb ˝ycia zwierz´ta oraz
demony. Dlatego te˝ zwierz´ta by∏y warto-
Êciowane pod wzgl´dem moralnym i jako
istoty o nadprzyrodzonej proweniencji mog∏y
byç wykorzystywane do wró˝b.

Tak wi´c w Êwietle ludowego Êwiatopoglà-
du wszechÊwiat – cia∏a niebieskie, ˝ywio∏y,
ludzie, zwierz´ta i roÊliny stanowi∏y silnie zin-
tegrowanà wspólnot ,́ nawet  jeden organizm
harmonijnie wspó∏istniejàcy z bytami nad-
przyrodzonymi.  Wynikiem tego by∏a znajo-
moÊç przyrody i szacunek dla niej, które
tak˝e dziÊ, a mo˝e w∏aÊnie szczególnie dziÊ,
gdy wi´kszoÊç z nas ˝yje w oderwaniu od
natury, warte sà uwagi, mogà stanowiç
bowiem inspiracj´  do dzia∏aƒ ekologicznych.

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

Dziedzictwo przyrodnicze

CCzz∏∏oowwiieekk ii pprrzzyyrrooddaa 
ww ÊÊwwiieettllee  lluuddoowweejj wwiizzjjii ÊÊwwiiaattaa 
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–– ZZ jjaakkiimm nnaassttaawwiieenniieemm pprrzzyyjjeecchhaa∏∏aa PPaannii zz
LLuubblliinnaa ddoo ¸̧ooddzzii jjaakkoo wwoojjeewwooddaa??

Stanowisko wojewody przyj´∏am bez ˝ad-
nych warunków wst´pnych. Do ̧ odzi przyje-
cha∏am ze ÊwiadomoÊcià, i˝ w∏adza jest
wymagajàcà s∏u˝bà publicznà wobec narodu
i paƒstwa, której nikt sam nie wype∏ni. Dla-
tego zamierzam wspó∏pracowaç z ró˝nymi
Êrodowiskami, wspó∏dzia∏aç z ka˝dym samo-
rzàdem, organizacjami pozarzàdowymi,
ludêmi biznesu, wspólnotami religijnymi,
Êwiatem nauki, kultury i mediów. Nie intere-
suje mnie w∏adza dla samej w∏adzy. Nie mam
˝adnych powiàzaƒ ani zobowiàzaƒ, nikomu
nic nie obiecywa∏am. Jestem wolnym cz∏owie-
kiem. To daje mi wielkà si∏´ do dzia∏ania, a
pracy si´ nie boj .́ Uwa˝am, i˝ cz∏owiek staje
si´ tym, kim jest, poprzez prac .́

–– SSppoottkkaanniieemm ww WWiieelluunniiuu rroozzppoocczz´́∏∏aa PPaannii
ccyykkll nnaarraadd zz ssaammoorrzzààddaammii llookkaallnnyymmii.. WWiiee--
rrzzyy PPaannii ww ssaammoorrzzààddnnooÊÊçç??

Tak. Jestem samorzàdowcem z krwi i
koÊci, pracowa∏am w samorzàdzie przez 12
lat. Pami´tam rok 1980 i 1981, kiedy rozpo-
cz´∏a si´ nasza droga do wolnoÊci. Jednym z
postulatów walczàcych o wolnoÊç by∏a samo-
rzàdnoÊç. Od 1990 roku samorzàdnoÊç w
Polsce si´ rozwija. To województwo samorzà-
dowe, powiaty i gminy zmieniajà oblicze
naszej ziemi – pi´kniejà nasze miasta, domy,
ulice, powstajà nowe zak∏ady pracy, rozwija
si´ nauka, kultura i sztuka. JeÊli chodzi o spo-
tkanie z samorzàdowcami, musz´ przyznaç,
i˝ by∏o ono dla mnie okazjà do ws∏uchania si´

we wszystkie problemy nurtu-
jàce lokalnà spo∏ecznoÊç, takie
jak s∏u˝ba zdrowia czy drogi.
Jednak wi´kszoÊç spraw zg∏a-
szanych do mnie powinna byç
za∏atwiona przez gmin´ lub
powiat, bowiem nie jestem
stronà w sprawie. Warto wspo-
mnieç, i˝ wojewoda jest przed-
stawicielem Rady Ministrów w
województwie, zwierzchni-
kiem zespolonej administracji
rzàdowej, organem nadzoru
nad samorzàdami… Uwa˝am
te˝, i˝ wieloletnie dyskusje na
dany temat, np. tras dróg, kolei
powinny byç zakoƒczone,
bowiem nadszed∏ czas wyboru
optymalnego rozwiàzania,
realizacji zadaƒ. 

–– MMoogg∏∏aabbyy PPaannii ppooddaaçç jjaakkiiÊÊ
pprrzzyykk∏∏aadd ttaakkiieeggoo zzaaddaanniiaa??

– OczywiÊcie. W grudniu
2005 roku premier Kazimierz Marcinkiewicz
wynegocjowa∏ pieniàdze z Unii Europejskiej
na infrastruktur´ drogowà. Te pieniàdze real-
nie sà, ale ˝eby je wydaç, trzeba si´ przygoto-
waç, m.in. wykupiç ziemi .́ Jest mnóstwo
zadaƒ do wykonania przez samorzàdy. W tej
chwili bardzo mnie niepokoi s∏abe zaawanso-
wanie planów zagospodarowania przestrzen-
nego na poziomie gmin.

–– CCzzyy ww cczzaassiiee tteeggoo ssppoottkkaanniiaa lluuddzziiee
mmóówwiillii oottwwaarrcciiee oo sswwooiicchh sspprraawwaacchh??

Jak najbardziej. Szpital, obwodnica, Êrodki
unijne dla ma∏ych gmin, transport, bezrobo-
cie – o tym wszystkim rozmawialiÊmy. Tak˝e
o zak∏adach pracy, o tym, kto jest si∏à spraw-
czà gospodarki. Odnios∏am wra˝enie, ˝e
wszyscy wypowiadali si´ o problemach
powiatu z wielkà troskà. RozmawialiÊmy o
niespójnoÊci przepisów w rolnictwie. Zwraca-
∏am uwag´ na potrzeb´ jasnych procedur
post´powania we wszystkich dziedzinach
˝ycia. Po posiedzeniu prezydium Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego wiem, ˝e
du˝ym problemem województwa ∏ódzkiego
jest s∏u˝ba zdrowia. Bardzo czytelnym sygna-
∏em by∏a tu wizyta ministra zdrowia prof.
Zbigniewa Religi oraz spotkania w szpitalach
Zgierza, ¸´czycy i Kutna. Ludzie oczekujà
prawdziwej oceny sytuacji w s∏u˝bie zdrowia,
bez zak∏amania. Jestem przekonana, ˝e plan
uleczenia systemu opieki zdrowotnej oraz
ubezpieczeƒ spo∏ecznych i wprowadzenie
nowego ubezpieczenia piel´gnacyjnego 
i opiekuƒczego jest tu w∏aÊciwym krokiem.

–– MMaarrsszzaa∏∏eekk wwoojjeewwóóddzzttwwaa ppooddkkrreeÊÊllaa
kkoonniieecczznnooÊÊçç ppoopprraawwyy ssyyttuuaaccjjii ww ttrraannssppoorrcciiee
ddrrooggoowwyymm.. CCzzyy PPaannii zzggaaddzzaa ssii´́ zz ttyymm,, ˝̋ee
iinnwweessttyyccjjee ddrrooggoowwee ttoo sspprraawwaa zzaassaaddnniicczzaa ddllaa
rroozzwwoojjuu nnaasszzeeggoo rreeggiioonnuu??

Mam doÊwiadczenie, które wynosz´ z
innego województwa i nie mam co do tego
˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e inwestycje drogowe
sà zasadniczà sprawà w rozwoju naszego
regionu. Je˝eli b´dà drogi, to b´dà inwesto-
rzy. Pierwsze pytanie, które inwestorzy zada-
jà, zawsze brzmi: jak dojechaç, jak d∏ugo
trwa podró˝. Je˝eli pojawiajà si´ trudnoÊci z
dotarciem do celu, to rezygnujà. Na tzw. Êcia-
nie wschodniej nie ma inwestorów, bo nie ma
warunków do rozwoju; przede wszystkim
brakuje dobrych dróg. Zauwa˝y∏am, ˝e tutaj
na ziemi ∏ódzkiej ludzie nie dostrzegajà wspa-
nia∏ych atutów, jakie posiadajà. Chodzi o
po∏o˝enie ¸odzi w centrum Polski. Tu b´dà
krzy˝owaç si´ autostrady, byç mo˝e b´dà
dwa lotniska, powstanie szybka kolej. To
wszystko stwarza niepowtarzalnà szans .́
Specjalna strefa ekonomiczna rozwija si .́
Lepszego miejsca w Polsce nie ma na tak
intensywny rozwój. 

–– DDoossttrrzzeeggaa PPaannii dduu˝̋yy ppootteennccjjaa∏∏ nnaasszzeeggoo
rreeggiioonnuu......

– OczywiÊcie. Do tych atutów, które
wymieni∏am, dodam jeszcze du˝à liczb´ wy˝-
szych uczelni, a przez to rzesz´ m∏odych
wykszta∏conych ludzi. Ubolewam, ̋ e na razie
¸ódê i województwo nie sà dobrze wypro-
mowane. To tu jest… wielki Êwiat. Ale czasa-
mi jest tak, ˝e trzeba przyjechaç z innej cz´Êci
kraju, ˝eby to dostrzec. Wiedza na temat
¸odzi, to wiedza negatywna, media donosi∏y
ciàgle o korupcji, przest´pczych dzia∏aniach
grup. Ten negatywny wizerunek trzeba zmie-
niç poprzez prac´ i pozytywnà promocj ,́
ukazywanie ludzi zaanga˝owanych twórczo
w ró˝ne dziedziny ˝ycia. 

–– AA ccoo nnaass,, ∏∏ooddzziiaann,, cczzeekkaa ddoobbrreeggoo ww nnaajj--
bbllii˝̋sszzyymm cczzaassiiee??

Jestem pewna, ˝e du˝o dobrego si´ wyda-
rzy w ró˝nych dziedzinach naszego ˝ycia.
Powstanie lotniska mi´dzy ¸odzià i Warsza-
wà, o które zabiegam, planowana szybka
kolej Wroc∏aw-¸ódê-Warszawa i trasa S-8
dajà mo˝liwoÊç wzrostu cywilizacyjnego,
powstanie nowych miejsc pracy, nowych spe-
cjalnoÊci zawodowych. 

–– II ddllaatteeggoo bb´́ddzziiee PPaannii ddbbaaçç oo nnaasszz rreeggiioonn??
– Ja dbam o region z chwilà przyjazdu do

„ziemi obiecanej”. To tu jest teraz mój dom,
moja ma∏a ojczyzna. Lublinianie zaczynajà
byç zazdroÊni, ̋ e jestem entuzjastkà i wielkim
rzecznikiem ¸odzi. Tak jak mówi∏am: jestem
wolnym cz∏owiekiem, bez powiàzaƒ, chc´ 
i mog´ realizowaç zadania powierzone mi
przez prezesa Rady Ministrów. Moja praca
jest s∏u˝bà wobec mieszkaƒców tego regionu.
Pami´tam, i˝ wojewodà si´ bywa, a cz∏owie-
kiem si´ jest.

Rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

Wywiad miesiàca

Tu jest wielki Êwiat
RRoozzmmoowwaa zz HHeelleennàà PPiieettrraasszzkkiieewwiicczz,, wwoojjeewwooddàà ∏∏óóddzzkkiimm
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Coraz wi´cej osób z ¸odzi docenia kli-
mat Andrespola i wybiera gmin´ nie tylko
jako miejsce sezonowego wypoczynku, ale
na sta∏e zamieszkanie. Miejscowe w∏adze
wychodzà temu naprzeciw poprzez liczne
inwestycje, na które uzyskujà Êrodki z ró˝-
nych êróde∏, w tym i unijnych. W ciàgu
trzech i pó∏ roku wydatki na inwestycje 
w gminie wzros∏y niemal pi´ciokrotnie 
– z 1,2 mln z∏ prawie do 6 milionów.

– Nasza gmina ma charakter osiedla
podmiejskiego. Z g´stoÊcià zaludnienia
praktycznie zbli˝amy si´ do takiego, jakie
jest w mieÊcie – mówi wójt gminy Dariusz
Kubus. – KiedyÊ mówiono o takich miej-
scowoÊciach, ˝e sà sypialniami du˝ych
miast, bo mieszka∏y tam osoby przyje˝d˝a-
jàce tylko nocowaç, a zawodowo by∏y
zwiàzane z pobliskà metropolià. Widaç, ˝e
∏odzianie dysponujàcy odpowiednim kapi-
ta∏em szukajà mo˝liwoÊci zamieszkania na
terenach podmiejskich. JesteÊmy dla nich
atrakcyjni, bo nasza okolica jest dobrze
skomunikowana z ¸odzià i sàsiednimi
miejscowoÊciami, mamy sporo zieleni, czy-
ste powietrze i rozwija si´ infrastruktura.
Wodociàgi na terenie gminy sà prawie
wsz´dzie, dobrze jest z zasilaniem w pràd,
wi´kszoÊç ulic i nieruchomoÊci ma gaz.

Wójt przyznaje, ˝e jeszcze przed wej-
Êciem do UE gmina uzyska∏a Êrodki z pro-
gramu przedakcesyjnego SAPARD na
remont pawilonów Gminnego OÊrodka
Sportu i Rekreacji w WiÊniowej Górze
oraz na budow´ stacji uzdatniania wody. Z
kolei ze Êrodków pomocowych z funduszu
PHARE, wspólnie z zarzàdem dróg woje-
wódzkich i ¸odzià przebudowano 
ul. Rokiciƒskià. Z Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
uzyskano dofinansowanie w wysokoÊci 

75 proc. wartoÊci budowy sali gimnastycz-
nej przy szkole podstawowej w Justynowie.
Jak podkreÊla wójt, to tylko najwa˝niejsze
z inwestycje, realizowane dzi´ki wsparciu
funduszy unijnych. Wkrótce ma byç pod-
pisana umowa ze ZPORR na dotacj´ roz-
budowy kanalizacji w Andrespolu. 

Inne êród∏a wsparcia finansowego to na
przyk∏ad nisko oprocentowane po˝yczki z
WFOÂiGW. Dzi´ki nim dokonano m.in.
termomodernizacji i przebudowy hali
sportowej OSiR. Z kolei 40-procentowa
dotacja z warszawskiego Ekofunduszu
zosta∏a przeznaczona na termomoderniza-
cj´ budynków na terenie dawnej jednostki
wojskowej.

– Przed dwoma laty odkupiliÊmy od
Agencji Mienia Wojskowego zlikwidowa-
nà jednostk´ wojskowà w WiÊniowej
Górze. PostanowiliÊmy cz´Êç znajdujàcych
si´ tam budynków adaptowaç na mieszka-
nia komunalne. Z kolei dzi´ki pieniàdzom
z kontraktu wojewódzkiego rozbudowali-
Êmy drugi obiekt oÊwiatowy na terenie
gminy, czyli budynek gimnazjum i szko∏y
podstawowej w WiÊniowej Górze. Tak˝e z
kontraktu mieliÊmy pieniàdze na moderni-
zacj´ obiektów klubu sportowego „Andre-
spolia” – informuje wójt.

Gmina otrzyma∏a te˝ dotacje z Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych oraz Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na terenie gminy Andrespol nie ma
du˝ych inwestorów i raczej ich nie b´dzie.
G∏ównym powodem jest g´sta zabudowa
mieszkaniowa i brak komunalnych i pry-
watnych terenów pod du˝e inwestycje. Jest
jednak ok. 900 drobnych firm. Najwi´ksza
firma na terenie gminy, Stone Master, zaj-
muje si´ sprzeda˝à i produkcjà materia∏ów

budowlanych. Drugà wi´kszà bran˝´ sta-
nowi drobny przemys∏ spo˝ywczy. Z nià
zwiàzana jest druga pod wzgl´dem wielko-
Êci firma Zak∏ady Mi´sne „Zbyszko”
w Bedoniu Wsi, zajmujàce si´ ubojem 
i przetwórstwem mi´sa. 

- Mamy chyba najni˝sze w okolicy
podatki od nieruchomoÊci. Trzy lata temu
niemal o po∏ow´ obni˝yliÊmy podatki od
Êrodków transportu i do dziÊ ich nie pod-
nieÊliÊmy – mówi Dariusz Kubus.

Swojà przysz∏oÊç gmina Andrespol
wià˝e z turystami, przede wszystkim 
z ¸odzi. Pomys∏ narodzi∏ si´ po obserwa-
cjach, jak w weekendy przez gmin´ du˝o
∏odzian jedzie nad Zalew Sulejowski.

– Przy odpowiednim zagospodarowaniu
stawów rybnych oraz terenów wokó∏ nich
mo˝emy staç si´ bardzo atrakcyjnym miej-
scem do wypoczynku. Gdyby uda∏o nam
si´ zatrzymaç choç jednà dziesiàtà jadà-
cych w kierunku Sulejowa, to b´dzie 
z po˝ytkiem dla gminy i jej mieszkaƒców –
przekonuje wójt. 

Zosta∏a opracowana koncepcja zago-
spodarowania terenu stawów przy wspar-
ciu Êrodków unijnych. W ciàgu najbli˝-
szych 2-3 lat gmina przygotowa∏aby stawy
i ich otoczenie – drogi oraz uzbrojenie tere-
nów. Pod us∏ugi gastronomiczne i hotelar-
skie przeznaczone zostanà tereny dla pry-
watnych inwestorów. Z turystycznà wizjà
gminy wià˝e si´ te˝ modernizacja  kilkuna-
stohektarowego OSiR-u. W przysz∏ym
roku na terenie oÊrodka planowana jest
budowa boiska ze sztucznà nawierzchnià,
z myÊlà o przyciàgni´ciu nie tylko zwy-
k∏ych turystów, ale równie˝ zawodników
klubów sportowych, którzy mogliby odby-
waç tu swoje obozy. Do bazy wypoczynko-
wej gminy nale˝y te˝ zaliczyç po∏o˝ony w
lesie teren dawnego oÊrodka kolonijnego w
Justynowie. 

– W sezonie letnim Justynów zwi´ksza
liczb´ mieszkaƒców dwu-trzykrotnie, ale
obserwujemy, ˝e coraz wi´cej dzia∏ek 
i budynków sezonowych przekszta∏ca si´
w sta∏e budynki mieszkalne. Mamy chyba
najwi´kszà dynamik´ przyrostu naturalne-
go dzi´ki migracji. W ciàgu ostatnich
dwóch lat w ten sposób przyby∏o nam
ponad 10 proc. mieszkaƒców. To cieszy,
bo gmina zyskuje dzi´ki temu nie tylko
pieniàdze z podatku od nieruchomoÊci, ale
równie˝ z odpisu od podatku od osób
fizycznych. A wi´cej pieni´dzy w bud˝ecie
gminy to wi´cej na inwestycje, które, mam
nadziej´, przyciàgnà do nas turystów 
i kolejnych nowych mieszkaƒców – mówi
wójt Dariusz Kubus.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje

TuryÊci 
i nowi mieszkaƒcy
TuryÊci 
i nowi mieszkaƒcy
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28 lutego obradowa∏ Sejmik Wojewódz-
twa ¸ódzkiego. WÊród tematów 52. sesji
by∏a m.in. sprawa powo∏ania cz∏onków rady
nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ¸odzi, a tak˝e podsumowanie dzia∏alno-
Êci Regionalnego Biura Województwa
¸ódzkiego w Brukseli.

Sejmik powo∏a∏ nowà 7-osobowà rad´
nadzorczà WFOÂiGW. W jej sk∏ad weszli:
Piotr Ligocki – dyrektor wydzia∏u Êrodowi-
ska ¸ódzkiego Urz´du Wojewódzkiego,
S∏awomir Malinowski – przewodniczàcy
Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody,

Edward Gnat – przewodniczàcy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego, Stanis∏aw Fon-
taƒski – dyrektor Departamentu Rolnictwa
Urz´du Marsza∏kowskiego, Wies∏aw Koso-
nóg – przedstawiciel organizacji ekologicz-
nych, cieszàcy si´ ich najwi´kszym popar-
ciem, Grzegorz Witoƒ – przedstawiciel
samorzàdu gospodarczego, wybrany przez
sejmik spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez te samorzàdy, oraz Pawe∏ Sa∏ek jako
przewodniczàcy rady, wyznaczony przez
ministra Êrodowiska. 

Radni wys∏uchali równie˝ sprawozdania

Mariusza Mielczarka, dyrektora Regional-
nego Biura Województwa ¸ódzkiego 
w Brukseli, dotyczàcego dzia∏alnoÊci tej
placówki w 2005 roku. WÊród efektów
pracy znalaz∏o si´ a˝ dziewi´ç zrealizowa-
nych projektów o charakterze promocyj-
nym. Inne dzia∏ania prowadzone przez
biuro umo˝liwi∏y mi´dzy innymi przekaza-
nie informacji o ponad 120 konkursach
Komisji Europejskiej i 90 ofertach poszuki-
wania partnerów. Wymiernym efektem jest
kilka realizowanych obecnie projektów
mi´dzynarodowych, w których uczestniczà
partnerzy z naszego regionu. Doprowadzo-
no do nawiàzania Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´-
dzy samorzàdami i instytucjami z woj. ∏ódz-
kiego oraz ich odpowiednikami z innych
paƒstw Unii Europejskiej. Naszej placówce
uda∏o si´ pozyskaç wiele wa˝nych dla regio-
nu informacji, dotyczàcych procesów
zachodzàcych wewnàtrz Unii. Szczególny
nacisk po∏o˝ono na zagadnienia reformy
polityki spójnoÊci, równie˝ w zwiàzku 
z bud˝etem Unii na lata 2007-2013. Dyrek-
tor omówi∏ te˝ plany dzia∏alnoÊci placówki
na 2006 rok. W dyskusji na temat biura g∏os
zabra∏ m.in. przewodniczàcy Komisji Kon-
taktów z Zagranicà i Wspó∏pracy Regional-
nej Leszek Konieczny. Jego zdaniem, ocze-
kiwania wobec placówki sà bardzo du˝e,
lecz przy zatrudnieniu jednej osoby na miej-
scu, ich realizacja jest niezwykle trudna.
Brakuje te˝ wspólnej koncepcji funkcjono-
wania biura pomi´dzy miastem ¸ódê 
a samorzàdem województwa. Marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk zapozna∏ radnych 
z ideà powo∏ania w Brukseli domu regio-
nów polskich – obiektu skupiajàcego
wszystkie regionalne przedstawicielstwa 
z naszego kraju. 

Podj´to m.in. uchwa∏y w sprawach 

Z prac sejmiku

Dar serca
2 marca przedstawiciele Urz´du Marsza∏kowskiego 

w ¸odzi przekazali zebrane podczas 51. sesji sejmiku
wÊród radnych i dyrektorów departamentów UM pienià-
dze w wysokoÊci 2220 z∏ Markowi Knosali z Polskiej
Nowej Wsi na Opolszczyênie – dziecku osieroconemu 
po katastrofie budowlanej w Katowicach. 9-letni ch∏opiec
wyszed∏ ca∏y i zdrowy z tragedii. Pod gruzami hali targo-
wej zgin´li jednak jego rodzice i m∏odszy brat Tomek. 

Przy du˝ej pomocy wójta gminy Komprachcice – Paw∏a
Smolarka oraz przewodniczàcego Rady Gminy Leonarda
Pietruszki dosz∏o do spotkania z Markiem, zaskoczonym
troskà o jego ˝yciowà sytuacj .́

Na zdj´ciu: Marek Knosala i wicedyrektor 
Kancelarii Sejmiku Województwa ¸ódzkiego - Grzegorz Urbanik

52. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego 

Nowa rada funduszu
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przyj´cia sprawozdania zarzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego z morzeƒ i ulg udzielonych  
w sp∏acie nale˝noÊci terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych za 2005 rok 
i przyj´cia sprawozdania zarzàdu dotyczàce-
go zasad i trybu umarzania wierzytelnoÊci
wojewódzkich samorzàdowych jednostek
organizacyjnych z tytu∏u nale˝noÊci pieni´˝-
nych. Sejmik wyrazi∏ te˝ zgod´ na obj´cie
przez samorzàd województwa kolejnych 
600 udzia∏ów (ich ∏àczna wartoÊç wynosi 
1,5 miliona z∏otych) w ∏ódzkim lotnisku na
Lublinku. Od 2005 roku samorzàd nasz dys-
ponuje ju˝ 1200 udzia∏ami w spó∏ce „Port
Lotniczy ¸ódê-Lublinek”. Kierownictwo
portu planuje uruchomienie po∏àczenia 
z Dublinem realizowanego przez dwóch
przewoêników: Ryanair i Centralwings.
Podwy˝szony udzia∏ finansowy wojewódz-
twa wesprzeç powinien realizacj´ zaplano-
wanych na obecny rok zadaƒ inwestycyj-
nych, w tym umo˝liwiajàcych równoczesnà
odpraw´ dwóch samolotów pasa˝erskich. 

Unijne Êrodki na rolnictwo
Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowi-

ska wys∏ucha∏a informacji Jacka Bia∏czaka –
kierownika Biura Obs∏ugi Wniosków 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – na temat mo˝liwoÊci uzyskania
funduszy strukturalnych przez rolników
modernizujàcych lub przekszta∏cajàcych
swoje gospodarstwa. Biuro to zajmuje si´
obs∏ugà wniosków s∏u˝àcych pozyskaniu
funduszy wspólnotowych. Rolnicy polscy
dysponujà mo˝liwoÊcià refundacji kosztów
poniesionych w zwiàzku z kompleksowà
modernizacjà gospodarstw, zakupem
maszyn, modernizacjà ju˝ istniejàcych
budynków, czy nawet nabyciem ziemi. Rol-
nik mo˝e liczyç na refundacj´ niewi´kszà
jednak ni˝ 300 tysi´cy z∏otych oraz nie prze-
kraczajàcà 50-65 proc. poniesionych nak∏a-
dów (co zale˝ne jest od wieku rolnika i po∏o-
˝enia jego gospodarstwa). Preferowane
przez UE sà inwestycje rz´du 600 tysi´cy z∏,
jednak przewa˝ajà te w granicach 
60-80 tysi´cy. Ârednia dla naszego woje-
wództwa wynosi ok. 78 tys. z∏, co lokuje nas
poni˝ej Êredniej krajowej. Warto jednak
zaznaczyç, ˝e zawy˝ajà jà wielohektarowe
gospodarstwa po∏o˝one na pó∏nocy kraju,
gdzie kwoty unijnej pomocy w wielu przy-
padkach wynoszà wi´cej ni˝ 200 tysi´cy. 

Kierownik biura przedstawi∏ te˝ radnym
Êcie˝ki dotarcia do europejskich funduszy.
Najlepiej, jeÊli rolnik zaczyna drog´ od
oÊrodka doradztwa rolniczego, który bez-
p∏atnie pomo˝e mu w wype∏nieniu wnio-
sków oraz przygotowaniu konstruktywnego
biznesplanu. Nast´pnie dokumentacja tra-
fia do agencji. Tu rolnik ma prawo nawet do
wielokrotnych uzupe∏nieƒ wniosku. Narze-
kania dotyczà wizyt w urz´dach typu ZUS,
KRUS bàdê przeszkód natury prawnej, 
np. nieuregulowanego prawa w∏asnoÊci,
b´dàcego prawdziwym koszmarem dla
naszych rolników. Ta ostatnia bariera cz´-
sto dyskwalifikuje wnioskodawców w uzy-
skaniu pomocy. Kiedy umowa zostanie ju˝
podpisana, rolnik rozpoczyna inwestycj .́
Gdy, np. kupuje maszyn ,́ musi jà w ca∏oÊci
sfinansowaç ze Êrodków w∏asnych bàdê kre-
dytów pomostowych. Banki oferujà obec-
nie ca∏y wachlarz us∏ug zwiàzanych z pomo-
cà kredytowà dla beneficjentów funduszy
strukturalnych. W okresie pi´ciu lat rolnik
zobowiàzany jest do prowadzenia dzia∏al-
noÊci, na którà otrzyma∏ pieniàdze. Nie
mo˝e w tym czasie przejÊç na rent´ struktu-
ralnà. Istotnà ró˝nicà wobec programu
SAPARD jest to, ˝e refundacjà mo˝na
objàç równie˝ zakup maszyn u˝ywanych.

Wed∏ug szacunków ARiMR, spora grupa
wniosków, bo oko∏o 20 proc. zostaje odrzu-
cona. Jednak wielu rolników, asekurujàc si ,́
sk∏ada po dwa lub kilka wniosków, liczàc, ˝e
któryÊ ostatecznie zostanie przyj´ty.

Radni wys∏uchali równie˝ informacji
redaktor Anny Orzechowskiej (gazeta rol-
nicza „Ch∏opska Droga”), która wizytowa-
∏a Mi´dzynarodowe Targi Zdrowej ˚ywno-
Êci i Produktów Ekologicznych „BioFach”,
corocznie odbywajàce si´ w niemieckiej
Norymberdze. Zaznaczy∏a, ˝e zaintereso-
wanie Zachodu naszà ˝ywnoÊcià jest
ogromne. Polscy wystawcy, którzy zdecydo-
wali si´ wziàç udzia∏ w targach, byli oblega-
ni. Sprzedali wszystko, co mieli do zapre-
zentowania, a niejednokrotnie podpisywali
kontrakty i wst´pne umowy. Niestety,
region nasz, poza jedynà firmà szyjàcà pro-
dukty z lnu, nie by∏ reprezentowany. Zda-
niem redaktor A. Orzechowskiej, koszty
wyjazdu, wynaj´cia stoiska i pokoju hotelo-
wego sà wysokie i zniech´cajà producen-
tów, którym brakuje pewnoÊci, ˝e ich pro-
dukty si´ sprzedadzà. Cieszyç powinien
fakt, ˝e Zachód zna polskà ˝ywnoÊç i ch´t-
nie kupuje wyroby naszych producentów.

Brukselskie plany
Na posiedzeniu Komisji Kontaktów 

z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej 
o planach Regionalnego Biura Wojewódz-
twa ¸ódzkiego w Brukseli opowiada∏ jego
dyrektor Mariusz Mielczarek. W tym roku
biuro planuje swoje dzia∏ania w oparciu 
o doÊwiadczenia uzyskane w poprzednim –
pierwszym roku swojego istnienia, oraz
zupe∏nie nowyme przedsi´wzi´cia.

Reprezentujàc ∏ódzki region, placówka
zamierza podtrzymywaç i rozwijaç wspó∏-
prac´ z innymi regionalnymi przedstawiciel-
stwami, a w szczególnoÊci z partnerami
naszego województwa: Styrià – Austria,
Murcjà – Hiszpania i Örebro – Szwecja.
Utrzymywane b´dà bliskie relacje ze sta∏ym
przedstawicielstwem RP przy UE, w któ-
rym odbywajà si´ regularne spotkania 
z reprezentantami wszystkich polskich biur,
a tak˝e z polskà ambasadà w Belgii –
zw∏aszcza wydzia∏em ekonomiczno-han-
dlowym. Biuro nadal b´dzie dzia∏aç w sieci
Europejskiej Wspó∏pracy Regionów w dzie-
dzinie badaƒ i innowacji ERRIN, b´dàc
wiodàcym cz∏onkiem tej grupy, zajmujàcej
si´ innowacyjnoÊcià w regionach nowych
krajów cz∏onkowskich. Utrzymywane b´dà
tak˝e relacje z przedstawicielami Komisji
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego,
Komitetu Regionów oraz innych instytucji

Z prac komisji

Komisje obradowa∏y

Radny Micha∏ Król

Radny Jacek Popecki
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w Brukseli. Województwo posiada wcià˝
status obserwatora w ramach Zgromadze-
nia Regionów Europejskich (AER), co upo-
wa˝nia przedstawicieli naszego samorzàdu
do udzia∏u w spotkaniach tej organizacji.

W zakresie promowania województwa
∏ódzkiego pierwsze dzia∏ania podj´te zosta∏y
przez biuro ju˝ na poczàtku tego roku. W
styczniu placówka przygotowa∏a stoisko na
targach rolniczych Agro-Biznes, a w lutym
w∏àczy∏a si´ w organizacj´ imprezy targowej
z bran˝y turystycznej – „Salon de Vacances”.
W marcu planowane si´ dwie kolejne impre-
zy: International Coordinators in Europe
„Making Connections”, b´dàce promocjà
projektów mi´dzynarodowych realizowa-
nych w naszym regionie oraz wystawa i targi
biznesu „International Investments”. 
Na 3 kwietnia przewidziano seminarium 
w Komitecie Regionów „InnowacyjnoÊç 
w regionie ∏ódzkim” po∏àczone z otwarciem
wystawy „Dziedzictwo przyrodnicze woje-
wództwa ∏ódzkiego”. Kolejne zapowiedziane
jeszcze przed wakacjami imprezy, w których
region nasz weêmie udzia∏, to „Wieczór pol-
ski w Brukseli” w Europejskim Komitecie
Spo∏eczno-Ekonomicznym i wystawa „Dzie-
dzictwo przyrodnicze województwa ∏ódzkie-
go” oraz „dzieƒ otwarty” dla instytucji euro-
pejskich. Po wakacjach przygotowana zosta-
nie misja gospodarcza firm z regionu ∏ódz-
kiego, a  9-12 paêdziernika w ramach OPEN
DAYS 2006 b´dziemy wspó∏organizowaç
warsztaty i seminaria nt. innowacyjnoÊci 
i polityki regionalnej w  województwie ∏ódz-

kim. Cykl imprez promocyjnych zamkni´ty
zostanie w grudniu uroczystym spotkaniem
w siedzibie biura, podczas którego podsu-
mowana b´dzie dzia∏alnoÊç RBW¸ w 2006
roku.

W najbli˝szych miesi´cach placówka na
bie˝àco monitorowaç powinna wydarzenia i
procesy legislacyjne wa˝ne z punktu widze-
nia interesów województwa ∏ódzkiego, doty-
czàce m.in.  ostatecznego kszta∏tu rozporzà-
dzeƒ dotyczàcych polityki spójnoÊci UE na
lata 2007-2013, czy te˝ negocjacji pomi´dzy

Polskà a Komisjà Europejskà w sprawie
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-
2013. Analiza biura dotyczyç b´dzie równie˝
regionalnych programów operacyjnych,
konkursów i przetargów Komisji Europej-
skiej oraz wa˝nych dla naszego regionu
zmian w prawie europejskim, a tak˝e dzia-
∏alnoÊci instytucji europejskich (Komisji,
Parlamentu i Komitetu Regionów). Prowa-
dzone b´dà te˝ dzia∏ania promocyjne na
rzecz projektów sk∏adanych przez samorzà-
dy i instytucje z regionu ∏ódzkiego oraz 
w ramach sieci i grup lobbingowych (AER,
ERRIN).

Tak jak dotychczas, bardzo du˝y nacisk
biuro zamierza po∏o˝yç na szkolenie samo-
rzàdów, szkó∏ wy˝szych, czy organizacji
pozarzàdowych w zakresie konkursów,
grantów i projektów Komisji Europejskiej
oraz na poszukiwanie dla nich partnerów
do programów europejskich. Na bie˝àco
przekazywane b´dà do instytucji regional-
nych informacje dotyczàce ekspertyz i opra-
cowaƒ Komisji Europejskiej. Placówka
postara si´ równie˝ podjàç rol´ poÊrednika
pomi´dzy Komisjà Europejskà a Departa-
mentem Polityki Regionalnej w Urz´dzie
Marsza∏kowskim w zakresie przekazywania
danych dotyczàcych programowania,
zarzàdzania i monitorowania funduszy-
strukturalnych. 

Uczelnie z regionu (partnerzy RBW¸)
otrzymywaç b´dà informacje o rezultatach
prac grupy roboczej w ramach sieci
ERRIN, a szko∏y z terenu województwa
mogà liczyç na informacje i pomoc w apli-
kowaniu do programu „Etwinning” oraz
inne oferty. W ciàgu roku placówka planuje
organizacj´ wielu doraênych wizyt studyj-
nych. 

Z prac komisji

Komisja Kontaktów z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej

Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska
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Tradycje

Zwyczaje towarzyszàce wiosennemu zrów-
naniu dnia z nocà si´gajà czasów przedchrze-
Êcijaƒskich. By∏y to dni pe∏ne radoÊci z ust´-
pujàcej zimy i nadziei zwiàzanej z nadejÊciem
ciep∏ej pory roku. Wplecione w obrz´dowoÊç
koÊcielnà okresu Wielkiej Nocy, zwyczaje te
s∏u˝à i dziÊ budzeniu weso∏oÊci i zabawie. 

Najpopularniejszy z nich Êmigus-dyngus
wywodzi si´ z tradycji kultury niemieckiej.
Wraz z niemieckimi osadnikami rozprze-
strzeni∏ si´ w ciàgu wieków w Europie i znany
jest dzisiaj od Alzacji po Polsk ,́ Litw ,́
rumuƒski Siedmiogród. Âmigus-dyngus ∏àczy
w sobie dwa elementy: oblewanie wodà,
zw∏aszcza dziewczàt, kojarzone z zabiegami
oczyszczajàcymi cia∏o i dusz´ oraz „dyngo-
wanie”, b´dàce podzi´kowaniem za dobre
˝yczenia. NadejÊcie swawolnego poniedzia∏-
ku wielkanocnego poprzedzajà jednak dni
zadumy. 

W tradycji koÊcio∏ów protestanckich naj-
wi´kszym Êwi´tem dorocznym jest Wielki
Piàtek, dzieƒ M´ki Paƒskiej. W ¸odzi i oko-
licznych miastach, w których wi´kszoÊç
fabryk w∏ókienniczych nale˝a∏a do Niemców,
w dniu tym nie pracowano. Zamkni´te by∏y
te˝ sklepy nale˝àce do ewangelików. Wielki
Piàtek by∏ dniem skupienia i modlitwy. W
domach spo˝ywano skromne posi∏ki, starano
si´ jak najliczniej uczestniczyç w nabo˝eƒ-
stwach. Gromadnie przyst´powano w tym
dniu do sto∏u Paƒskiego (komunii). W latach
80. XIX w., w jeden z Wielkich Piàtków, ∏ódz-
ki pastor Klemens Rondthaler udziela∏
komunii siedzàc, gdy˝ pos∏uga dla kilku
tysi´cy wiernych z miasta i okolicznych wsi
przerasta∏a jego sily. G∏´bokich prze˝yç
dostarcza∏a wiernym liturgia wielkopiàtkowa.
Dla upami´tnienia godziny Êmierci Chrystu-
sa rozpoczynano jà o godzinie pi´tnastej. 
W ∏ódzkim koÊciele Êw. Jana, s∏ynàcym z bar-
dzo dobrego chóru parafialnego, kulminacjà
nabo˝eƒstwa by∏o odÊpiewanie fragmentu
kompozycji Józefa Haydna „Siedem ostat-
nich s∏ów Jezusa na krzy˝u”. Wielka Sobota
w tradycji protestanckiej nie jest dniem szcze-
gólnym. Wykorzystywano jà do zrobienia
ostatnich porzàdków domowych. Niedziel´
wielkanocnà rozpoczyna∏a ca∏onocna strze-
lanina, osiàgajàca swoje apogeum oko∏o
godziny piàtej nad ranem. Kanonada mia∏a
symbolizowaç radoÊç ze zmartwychwstania
Chrystusa. Trudno orzec, czy zwyczaj ten
wywodzi si´ z tradycji protestanckiej, czy te˝

katolickiej, poniewa˝ kultywowany by∏ w obu
Êrodowiskach jako forma zabawy. KoÊcio∏y
ewangelickie na ziemi ∏ódzkiej nie by∏y zbyt
obszerne. Poranne nabo˝eƒstwa wielkanocne
gromadzi∏y tak liczne rzesze wiernych, ˝e
wi´kszoÊç z nich musia∏a pozostaç na
zewnàtrz. Dla parafian koÊcio∏a Êw. Jana w
¸odzi swego rodzaju rekompensatà by∏a
mo˝liwoÊç wys∏uchania melodii chora∏owej,
granej przez zespó∏ puzonistów z wie˝y Êwià-
tyni. Zwyczaj ten istnia∏ do czasów pierwszej
wojny Êwiatowej. 

Z powodów doktrynalnych, ewangelicy nie
Êwi´cili potraw wielkanocnych. Zwyczaj ten
piel´gnowano jednak w domach polskich
ewangelików, traktujàcych go jako element
tradycji narodowej. Zarówno Niemcy, jak i
Polacy szykowali tradycyjne potrawy Êwià-
teczne: w´dzonà, gotowanà w ca∏oÊci szynk ,́
babki, s´kacze oraz zdobione jajka i baranka
z cukru, a w odleg∏ej przesz∏oÊci – z mas∏a.
Baranek wraz z jajkami zdobi∏ stó∏ Êwiàteczny. 

W rodzinach ewangelickich zwiàzanych
silnie z tradycjà niemieckà, Wielkanoc by∏a
Êwi´tem sp´dzanym w gronie rodzinnym. 
W ˝yciu Polaków ewangelików du˝à rol´
odgrywa∏ „polski obyczaj”. Przejawia∏ si´ on
w organizowaniu zbiorowych „jajek” wielka-
nocnych, spotkaƒ przy Êwiàtecznym stole 
w gronie nie tylko rodziny, ale równie˝ przy-
jació∏ i dobrych znajomych. 

Do zwyczajów wielkanocnych Êrodowiska
ewangelickiego nale˝a∏o i nadal nale˝y szuka-
nie jajek i s∏odyczy przynoszonych dzieciom
przez wielkanocnego zajàczka. Wed∏ug wie-
rzeƒ, zajàczek ten mia∏by si´ pojawiaç w Wiel-
ki Czwartek i chowaç upominki, przede
wszystkim kolorowe jajka, w ogrodzie. Trady-
cji protestanckiej obce sà
pisanki, tote˝ jajka
zawijano w kolorowà
cynfoli´ lub bibu∏ .́
Od wczesnego
ranka dzieci
wyrusza∏y na
ich poszuki-
wanie. W
warunkach
mie j sk ich
s∏odycze dla
dzieci ukry-
wano w
zakamar -
kach miesz-

kaƒ. Zwyczaj ten, zwiàzany z szeregiem sta-
rych wierzeƒ wiosennych dotyczàcych jajka
jako uosobienia odradzajàcego si´ ̋ ycia (zajà-
czek wyst´powa∏ nie tylko w roli pos∏aƒca, ale
sam by∏ symbolem p∏odnoÊci), znany by∏ w
Alzacji, po∏udniowych Niemczech, Szwajca-
rii, na ziemiach zachodniej Polski i na Âlàsku.
W Polsce Êrodkowej wyst´powa∏ niemal
wy∏àcznie w Êrodowisku ewangelickim.

Czekoladowe figurki zajàczka, stanowiàce
ozdob´ sto∏ów Êwiàtecznych w domach
ewangelików, stosunkowo szybko pojawi∏y si´
tak˝e w domach katolickich, ale tu zajàc nie
przynosi∏ prezentów. Mimo protestów ksi´˝y
katolickich, czekoladowy „protestancki”
zajàc sta∏ si´ trwa∏ym elementem wielkanoc-
nej Êwi´conki. Zwyci´˝y∏a ch´ç sprawienia
przyjemnoÊci dzieciom. Z tego samego
powodu, w latach mi´dzywojennych, mo˝na
by∏o spotkaç u rodzin ewangelickich minia-
turki Êwi´conek zrobione z marcepana. 
W poniedzia∏kowy poranek wszystkich
bez wyjàtku ∏àczy∏o Êmigusowe szaleƒ-
stwo. Kropiono si´ wodami toaletowy-
mi, oblewano wiadrami wody stu-
dziennej w mieÊcie i na wsi, zasadzajàc
si´ zw∏aszcza na panny. Wierzono
bowiem powszechnie, ˝e woda w
wielkanocny poniedzia∏ek „przyda
licu g∏adkoÊci i rumieƒca“, a liczba
kawalerów goniàcych dziewczyn ,́
Êwiadczy∏a o jej atrakcyjnoÊci.
Rozpowszechnionà praktykà w
rodzinach ewangelickich by∏o te˝
symboliczne uderzanie si´ ga∏àz-
kami ja∏owca. Cierniste p´dy,
poprzez nawiàzanie do korony
cierniowej, mia∏y przypominaç
o m´ce Chrystusa, ale smaga-
nie nimi interpretowano jako
zabieg wyp´dzajàcy leni-
stwo, przypominajàcy o
mozole codziennej pracy.
Bardzo to sugestywny ele-
ment protestanckiej wizji
Êwiata.

Âmigus, dyngus, 
ja∏owcowa rózga

KoÊció∏ ewangelicko-augsburski p.w. Êw. Mateusza w ¸odzi

Krzysztof Woêniak
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Zgodnie z naukà chrzeÊcijaƒskà, w dniu
Zmartwychwstania Paƒskiego doko-

na∏o si´ przejÊcie wiernych zarówno od Êmier-
ci do ̋ ycia, jak i od ziemi do nieba. W KoÊcie-
le wschodnim jest to „Êwi´to Êwiàt”. W 2006
roku uroczyste obchody dni prawos∏awnej
Paschy rozpocznà si´ 23 kwietnia, tj. tydzieƒ
po katolickiej Wielkanocy. Wed∏ug kalenda-
rza juliaƒskiego, czyli starego stylu, odbywa-
jà si´ one nie wczeÊniej ni˝ 22 marca i nie póê-
niej ni˝ 25 kwietnia. W naszym regionie Êwi´-
towaç je b´dà zamieszkali i przebywajàcy tu
wyznawcy obrzàdku wschodniego ró˝nych
narodowoÊci: Polacy, Bia∏orusini, Ukraiƒcy,
Rosjanie, Gruzini, Grecy, Bu∏garzy, Serbo-
wie, Rumuni i inni. Prawos∏awnà Pasch´
poprzedza czterdziestodniowy post ustano-
wiony na pamiàtk´ pobytu Jezusa na pustyni
oraz Wielki Tydzieƒ poÊwi´cony jego cierpie-
niom. W tym czasie wi´kszoÊç wiernych przy-
st´puje do spowiedzi i komunii Êwi´tej, która
w prawos∏awiu przyjmowana jest pod posta-
cià chleba i wina. Zgodnie z kalendarzem
cerkiewnym, Êwi´ta trwajà trzy dni. Jednak 
z koniecznoÊci znaczna cz´Êç parafian dosto-
sowuje ich uroczyste obchody do dni wol-
nych od pracy i nauki. JeÊli zdarzy si ,́ ˝e
odbywajà si´ razem ze Êwi´tami rzymskoka-
tolickimi – obchodzone sà oczywiÊcie przez
dwa dni, je˝eli po nich – to i jeden dzieƒ. Cie-
kawostkà mo˝e byç fakt, i˝ w czasach Króle-
stwa Polskiego prawos∏awni nie pracowali
przez 11 dni, tj. od Wielkiego Czwartku a˝ do
nast´pnej niedzieli po Wielkanocy.

Od lat mi´dzywojnia rodziny mieszane
Êwi´tujà dwa razy, poniewa˝ wspólna Pascha
w chrzeÊcijaƒstwie wschodnim i zachodnim
wypada co kilka lat. Âwiàt katolickich z nie-
cierpliwoÊcià oczekujà prawos∏awne dzieci,
gdy˝ majà wówczas ferie, a w lany poniedzia-
∏ek oddajà si´ do woli polskiej tradycji Êmigu-
sa-dyngusa, toczàc z rówieÊnikami zaci´te
wodne bitwy, z których wracajà do domów
(ku przera˝eniu rodziców i dziadków) prze-
moczone do suchej nitki. 

Szczególnie uroczysta, Êwiàteczna msza,
tzw. „zautrienia”, odprawiana jest w Êwiàty-
niach prawos∏awnych po pó∏nocy w niedziel´
wielkanocnà. Do katedry Êw. Aleksandra
Newskiego w ¸odzi (a tak˝e cerkwi pw.
Wszystkich Âwi´tych w Piotrkowie Trybunal-
skim) specjalnie przybywajà na nià wierni z
ca∏ego województwa. Przed nabo˝eƒstwem
ks. arcybiskup dr Szymon i ksi´˝a w jasnych
szatach oraz parafianie z trzymanymi w d∏o-
niach zapalonymi Êwieczkami, wzniesionym
krzy˝em i Êwi´tymi obrazami, w rytm g∏oÊne-
go dêwi´ku dzwonów, które budzà ze snu
okolicznych mieszkaƒców, obchodzà trzy-
krotnie wokó∏ budynek cerkiewny, pragnàc
spotkaç zmartwychwsta∏ego Chrystusa, na
podobieƒstwo kobiet, które w odleg∏ych nam
czasach spotka∏y go, gdy wyszed∏ z grobu.
Msza rozpoczyna si´ przed zamkni´tymi

drzwiami Êwiàtyni, pod usianym gwiazdami
nocnym niebem. Wtedy to chór Êpiewa kilka-
krotnie krótkà pieÊƒ religijnà, tzw. „Tropar’
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”, o
nast´pujàcej treÊci: „Chrystus zmartwych-
wsta∏, Êmiercià Êmierç unicestwi∏ i zmar∏ym
da∏ ˝ycie wieczne”. Póêniej zgromadzeni
wst´pujà do cerkwi, gdzie uroczystoÊci trwa-
jà jeszcze przez kilka godzin. Nad ranem
wracajà do domów i zasiadajà do obficie
zastawionych sto∏ów, aby posiliç si´ Êwiàtecz-
nymi smako∏ykami oraz Êwi´conkà, wyÊwi´-
conà w koszyczkach w cerkwi w Wielkà
Sobot .́ Ta poranna uczta biesiadna, to tzw.
„razgowlenije”. G∏ównà jej atrakcjà jest -spo-
rzàdzana na podobieƒstwo piramid egip-
skich – pascha. Ten s∏odki wielkanocny deser
przygotowany z twarogu, ˝ó∏tek, mas∏a, mig-
da∏ów, skórek pomaraƒczy i rodzynek jest
obowiàzkowy w ka˝dym prawos∏awnym
domu. Zwyczajowo na Êwi´ta maluje si´  kil-
kadziesiàt jajek i cz´sto piecze ciasto dro˝-
d˝owe o cylindrycznym kszta∏cie zwane
„kuliczem”. 

W chrzeÊcijaƒstwie jajo symbolizuje mogi-
∏´ i powstanie ˝ycia, a pomalowane na kolor
czerwony oznacza odrodzenie wiernych dzi´-
ki przelanej krwi Zbawiciela. Przed 1914
rokiem istnia∏a tradycja (dziÊ ju˝ nieco zapo-
mniana na ziemi ∏ódzkiej) wzajemnego obda-
rowywania si´ czerwonymi jajami przez
krewnych i znajomych podczas sk∏adania

sobie ˝yczeƒ Êwiàtecznych. Jak g∏osi podanie,
obyczaj ten zapoczàtkowa∏a Êw. Maria Mag-
dalena, która wr´czy∏a jajko o tej barwie
panujàcemu w latach 14-37 n.e cesarzowi
rzymskiemu Tyberiuszowi. Niektórzy, cz∏on-
kowie emigracji rosyjskiej mieli w∏asne poglà-
dy na zmartwychwstanie Mesjasza. Niekiedy
bardzo dalekie od stanowiska KoÊcio∏a pra-
wos∏awnego. Uwa˝ali m.in., ˝e nale˝y rozu-
mieç je nie w duchu Ewangelii, lecz jako sym-
bol nie popadni´cia w zapomnienie i rozprze-
strzenienia si´ na ca∏à planet´ jego b∏ogos∏a-
wionej, pe∏nej humanizmu nauki. Jednak te
zapatrywania nie mia∏y ˝adnego wp∏ywu na
radosne obchody przez nich Wielkanocy,
gdy˝ doceniali oni pozytywnà stron´ tej nie-
przemijajàcej tradycji. 

W dwie nast´pne niedziele po Êwi´tach
parafianie województwa ∏ódzkiego udajà si´
na cmentarze i sk∏adajà na grobach swych
bliskich zachowane na t´ okazj´ przepo∏o-
wione ró˝nokolorowe jaja. Prawos∏awny cykl
paschalny trwa 40 dni. Koƒczy go Êwi´to
Wniebowstàpienia Paƒskiego. W okresie tym
wierni witajà si´ s∏owami: „Christos Woskre-
sie” („Chrystus Zmartwychwsta∏”) i odpo-
wiadajà na powitanie: „Woistinu Woskresie”
(„Naprawd´ Zmartwychwsta∏”). A myÊlami
sà przy tym wielkim wydarzeniu, które odby-
∏o si´ blisko dwa tysiàce lat temu w dalekiej
Palestynie.                            Igor W. Górski

WWiieellkkaannoocc
ww ttrraaddyyccjjii wwsscchhooddnniieejj

Cerkiew Êw. Aleksandra Newskiego w ¸odzi
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Wizyta na Ukrainie
Od 17 do 19 lutego 2006 roku na zapro-

szenie gubernatora Wo∏ynia na Ukrainie
przebywa∏a oficjalna delegacja wojewódz-
twa ∏ódzkiego pod przewodnictwem cz∏on-
ka zarzàdu Doroty Biskupskiej-Neidow-
skiej. Naszà delegacj´ podjà∏ Wo∏odymir
Karpuk – pierwszy zast´pca gubernatora
Wo∏ynia. Rozmawiano m.in. o mo˝liwo-
Êciach, jakie daje obu stronom udzia∏ 
w mi´dzyrzàdowej radzie polsko-ukraiƒ-
skiej ds. wspó∏pracy mi´dzyregionalnej.
Wa˝nymi tematami by∏y rozwój wspó∏pra-
cy na poziomie gmin i powiatów oraz
pozyskiwanie Êrodków z funduszy pomo-
cowych Unii Europejskiej przez stron´
ukraiƒskà. Nasza delegacja przedstawi∏a
w∏adzom Wo∏ynia projekt otworzenia 
w ¸ucku biura konsultingowego, którego
zadaniem b´dzie przeszkolenie strony
ukraiƒskiej w dziedzinie pozyskiwania
funduszy oraz sta∏y monitoring realizacji
projektów oraz ich rozliczenia. Propozycja
dotyczy wykorzystania 50 tys. euro z fun-
duszy unijnych na Wo∏yniu w roku 2006.
Pomys∏ utworzenia biura Dorota Biskup-
ska-Neidowska przedstawi∏a tak˝e konsu-
lowi generalnemu RP w ¸ucku Wojciecho-
wi Ga∏àzce. Nasza delegacja spotka∏a si´
równie˝ z w∏adzami uniwersytetu w
¸ucku,  z prorektorem wydzia∏u stosun-
ków mi´dzynarodowych Mikolà Kuczere-
pà. Przekaza∏ on na r´ce Doroty Biskup-
skiej-Neidowskiej propozycj´ wspó∏pracy
z Uniwersytetem ¸ódzkim. Na uniwersy-
tecie w ¸ucku studiuje oko∏o trzynastu
tysi´cy studentów, gdzie dominujà przede
wszystkim kierunki humanistyczne, takie
jak filologie oraz historia i archeologia. 

Termy w Uniejowie
20 lutego w Urz´dzie Marsza∏kowskim

marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk spotka∏
si´ z przedstawicielami austriackiego
landu Styria. Tematem rozmów by∏ projekt
budowy kompleksu term na terenie gminy
Uniejów. Przedsi´wzi´cie spotka∏o si´ 
z aprobatà ze strony w∏adz województwa –
planowana jest realizacja wst´pnego stu-
dium wykonalnoÊci oraz zawiàzanie spó∏-
ki, która zajmie si´ wprowadzeniem pro-
jektu w ˝ycie.

Pos∏ugujàc si´ planem modelowej inwe-
stycji geotermalnej, koordynator w∏adz
samorzàdowych Styrii ds. wspó∏pracy 
z województwem ∏ódzkim Sylwester
Andrzejak udowadnia∏, ˝e obiekt rocznie
b´dzie generowa∏ zyski rz´du oko∏o 16 mln
euro. Austriacy zapewnili, ˝e pomogà zna-
leêç inwestorów zainteresowanych projek-
tem.

Budowa kompleksu mo˝e przyczyniç si´
do rozwoju turystyki; powstanà nowe

miejsca pracy – na terenie oÊrodka i nale-
˝àcego do niego hotelu zatrudnienie znaj-
dzie oko∏o 125 osób. W rozmowach uczest-
niczyli równie˝ Andreas Turk i Horst
Honig z przedsi´biorstwa Ingenos z Gleis-
dorfu w Styrii, cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa Stanis∏aw Olas, Józef Kaczmarek –
burmistrz Uniejowa, Jacek Kurpik – pre-
zes zarzàdu Geotermii Uniejów, Jerzy
Szmit – zast´pca prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska, przewod-
niczàcy sejmiku Jan Darnowski oraz radni
sejmiku. 

Bezpieczeƒstwo na drogach
województwa ∏ódzkiego

Po raz pierwszy 20 lutego w Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi zebra∏a si´ woje-
wódzka rada bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego pod przewodnictwem marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego Stanis∏awa
Witaszczyka. Do tego czasu posiedzenia
rady odbywa∏y si´ w urz´dzie wojewódz-
kim, a przewodniczy∏ im wojewoda. Zmia-
ny nastàpi∏y w wyniku wejÊcia w ˝ycie
ustawy kompetencyjnej, która cz´Êç zadaƒ
administracji rzàdowej przekazuje admini-
stracji samorzàdowej.

W posiedzeniu rady uczestniczyli te˝:
Dorota Biskupska – Neidowska – cz∏onek
zarzàdu województwa, komendant woje-
wódzki policji Ferdynand Skiba, przedsta-
wiciel wojewody ∏ódzkiego, przedstawiciele
paƒstwowej stra˝y po˝arnej, wojewódzkie-
go oÊrodka ruchu drogowego. G∏ównym
tematem spotkania by∏o omówienie stanu

bezpieczeƒstwa na drogach województwa
∏ódzkiego. Z danych policji wynika, ˝e 
z roku na rok spada liczba Êmiertelnych
ofiar wypadków. W 2005 r. w porównaniu
z 2004 by∏o 2% mniej rannych i o 10%
mniej kolizji. Na terenie naszego regionu
istnieje 105 miejsc niebezpiecznych, gdzie
dochodzi do najwi´kszej liczby wypadków
drogowych, w których ginà ludzie. Uczest-
nicy spotkania byli zgodni, ˝e do zwi´k-
szenia bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym
niezb´dne sà m.in. przebudowa niebez-
piecznych skrzy˝owaƒ i instalacji sygnali-
zacji Êwietlnej, a tak˝e zwi´kszenie liczby
patroli drogowych w miejscach uznanych
za szczególnie niebezpieczne.

Wizyta komisarz Danuty
Hübner 

23 lutego w ¸odzi marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk spo-
tka∏ si´ z Danutà Hübner – komisarz ds.
Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.
Pani komisarz towarzyszy∏a Ró˝a Thun –
przedstawiciel Komisji Europejskiej w Pol-
sce. W Auli Politechniki ¸ódzkiej odby∏o
si´ spotkanie z w∏adzami regionu, samo-
rzàdowcami, przedstawicielami organiza-
cji pozarzàdowych, przedsi´biorcami oraz
w∏adzami uczelni wy˝szych.

Tematem rozmów by∏o programowanie
Êrodków unijnych na lata 2007 – 2013.
Poruszano równie˝ zagadnienia zwiàzane 
z rozwojem innowacyjnoÊci przedsi´-
biorstw w naszym regionie jako kluczem
do podniesienia konkurencyjnoÊci, 

Z prac zarzàdu

W obradach wojewódzkiej rady bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego uczestniczy∏a 

Dorota Biskupska-Neidowska



15Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

m.in. poprzez rozwój parków technolo-
gicznych. W tym roku w czerwcu w Bruk-
seli odb´dzie si´ specjalna konferencja na
temat regionów innowacyjnych. Du˝o
uwagi poÊwi´cono tematyce rozwoju zaso-
bów ludzkich, a tak˝e infrastrukturze
komunikacyjnej. Pani komisarz podkreÊli-
∏a, ˝e spoÊród nowo przyj´tych paƒstw
cz∏onkowskich, Polska jako jedyna opra-
cowa∏a spójny i sprawnie funkcjonujàcy
plan operacyjny ZPORR. Uczestnicy spo-
tkania zwrócili uwag´ na koniecznoÊç
uproszczenia procedur przy pozyskiwaniu
Êrodków unijnych przez beneficjentów.

Nowi inwestorzy w ¸SSE
27 lutego w ¸ódzkim Urz´dzie Woje-

wódzkim jedenaÊcie firm otrzyma∏o
zezwolenie na dzia∏alnoÊç w ¸ódzkiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Koncesje
przedsi´biorcom wr´czyli: marsza∏ek Sta-
nis∏aw Witaszczyk, wojewoda ∏ódzki Hele-
na Pietraszkiewicz oraz by∏y prezes ¸SSE
Andrzej OÊniecki. WÊród firm, które roz-
pocznà dzia∏alnoÊç w strefie, sà przedsi´-
biorstwa z ¸odzi, Piotrkowa Trybunalskie-
go, Kutna, Sieradza i Wolborza. W nich
znajdzie zatrudnienie oko∏o 1080 osób, 
ich ∏àczne nak∏ady inwestycyjne wynoszà
482 miliony z∏otych.

Na styku kultur 2006 
Seminaria, wyk∏ady, wyst´py zespo∏ów

folklorystycznych, konkursy i inne atrak-
cje towarzyszy∏y odbywajàcym si´ w ¸odzi
od 3 do 5 marca Mi´dzynarodowym Tar-
gom Regionów Turystycznych Na styku
kultur 2006. Ju˝ po raz dwunasty wystaw-
cy z Polski i Êwiata promowali podró˝e 

i inne formy aktywnego wypoczynku. 
W otwarciu imprezy 3 marca w hali Expo
uczestniczyli m.in.: marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk oraz cz∏onek zarzàdu Dorota
Biskupska-Neidowska.

W imprezie wzi´∏o udzia∏ ponad 
80 wystawców: samorzàdy lokalne, biura 
i przedsi´biorstwa turystyczne, a tak˝e
firmy oferujàce wyroby zwiàzane z aktyw-
nym sp´dzaniem czasu wolnego 
z Polski, Czech, Hiszpanii, Izraela, ¸otwy,
Norwegii, Szwecji, Tunezji i W∏och.  Przez
trzy dni wystawcy prezentowa∏y kultur ,́
tradycje i obyczaje swoich regionów. Ich
ekspozycji towarzyszy∏ bogaty program
artystyczny. Na targach ciekawie prezento-

wa∏y si´ ze swojà ofertà turystycznà i wyro-
bami r´kodzie∏a artystycznego powiaty 
i gminy regionu ∏ódzkiego. Na stoisku pro-
mocyjnym województwa ∏ódzkiego swojà
ofert´ goÊcinnie przedstawia∏y regiony
partnerskie z ¸otwy i po∏udniowych
Moraw.

Profesjonalny mened˝er 
i dama sukcesu wybrani

Ju˝ po raz siódmy nagrodzono najlep-
szych mened˝erów naszego regionu. 
10 marca 2006 r. rozstrzygni´to konkurs
na „Profesjonalnego Mened˝era Woje-
wództwa ¸ódzkiego“. Kapitu∏a konkur-
sowa uhonorowa∏a osoby, które jej zda-
niem najlepiej zarzàdzajà przedsi´bior-
stwami. Na uroczystej gali konkursowej
obecni byli m.in.: wicemarsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Krzysztof Makowski,
przewodniczàcysejmiku województwa Jan
Darnowski, wojewoda ∏ódzki Helena Pie-
traszkiewicz, przedsi´biorcy, politycy
i dziennikarze.

W kategorii zarzàdzanie du˝ymi organi-
zacjami gospodarczymi nagrodzemi zosta-
li Wiktor Napióra – prezes zarzàdu
HURTAP S.A. z ¸´czycy oraz Zbigniew
Winkiel – prezes przedsi´biorstwa AGAT
sp. z.o.o. w Koluszkach. W kategorii
zarzàdzanie Êrednimi przedsi´biorstwami
zwycie˝y∏ Lucjan Duka∏a – prezes Fabryki
Maszyn Górniczych PIOMA w Piotrkowie
Tryb. Nie wy∏oniono laureata w kategorii
zarzàdzanie ma∏ymi przedsi´biorstwami.
W kategorii sektor publicny nagrode przy-
znano Janowi Moos – dyrektorowi ¸ódz-
kiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ma∏gorzata Brzeêinska zosta∏a uhono-
rowana tytu∏em „Dama Sukcesu 2005“.
S∏uchacze radia Pogoda, czytelnicy „Gaze-

Z prac zarzàdu

Targi na „Styku kultur“

Danuta Hübner i Stanis∏aw Witaszczyk



ty Wyborczej“ i widzowie ¸ódzkiego
Oddzia∏u TVP wskazali 28 kandydatek,
które ich zdaniem, poprzez dzia∏alnoÊç
artystycznà, spo∏ecznà, aktywnoÊç,
popularnoÊç w minionym roku przyczyni-
∏y si´ do promocji regionu ∏ódzkiego. 

Organizatorem konkursów jest dzia∏ajà-
cy przy Towarzystwie Naukowym Organi-
zacji i Kierownictwa Klub Profesjonalnych
Mened˝erów. Honorowy patronat nad
imprezami objà∏ Marsza∏ek Województwa
¸ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk.
Wizyta Ministra Zdrowia 
w zgierskim szpitalu

13 marca z wizytà w województwie ∏ódz-
kim przebywa∏ minister zdrowia Zbigniew
Religa. Podczas pobytu odwiedzi∏ Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Sk∏odowskiej – Curie w Zgierzu oraz szpi-
tale w ¸´czycy i Kutnie. W trakcie spotka-
nia poruszano tematy zwiàzane z sytuacjà
placówek zdrowotnych w regionie ∏ódz-
kim, g∏ównie w kontekÊcie ekonomicznym
i kadrowym.

Stanis∏aw Olas, odpowiedzialny za pra-
wid∏owe funkcjonowanie jednostek s∏u˝by
zdrowia podleg∏ych samorzàdowi woje-
wództwa poinformowa∏ ministra o pla-
nach poprawy sytuacji finansowej zgier-
skiej placówki. 

– Mam nadziej´, ˝e za tym spotkaniem
pójdzie zwi´kszenie pomocy finansowej ze
strony ministerstwa dla szpitali z woje-
wództwa ∏ódzkiego – powiedzia∏ podczas
dyskusji Stanis∏aw Olas – Musimy wspól-
nie staraç si´, aby nasi specjaliÊci leczyli w
naszych szpitalach a nie w krajach Europy
Zachodniej – zakoƒczy∏.

Mniej oficjalny charakter mia∏a druga
cz´Êç wizyty ministra. W towarzystwie m.
in. dyrekcji szpitala oraz dziennikarzy Zbi-
gniew Religa wizytowa∏ poszczególne
oddzia∏y i rozmawia∏ z pacjentami. 

Program „Sojusz dla pracy“ 
14 marca w ¸ódzkim Domu Kultury

odby∏a si´ konferencja inaugurujàca dzia∏al-
noÊç programu „Sojusz dla pracy”. Przed-
si´wzi´cie, b´dàce cz´Êcià Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL, finansowanej przez Euro-
pejski Fundusz Spo∏eczny, jest realizowane
przez przedstawicielstwo Programu Naro-
dów Zjednoczonych ds. Rozwoju. 

„Sojusz dla pracy” jest programem pre-
wencyjnym, majàcym na celu ochron´
przed bezrobociem osób w wieku od lat 45
wzwy˝, szczególnà opiekà otoczone b´dà
kobiety. Do grupy docelowej, szczególnie
zagro˝onej utratà pracy, skierowane b´dà
szkolenia z zakresu nowych technologii
oraz obs∏ugi urzàdzeƒ elektronicznych. Pro-
gram stawia sobie równie˝ za zadanie zmia-
n´ dyskryminacyjnych postaw pracodaw-
ców wobec pracowników w wieku „45+”. 

„Wielu ludzi, którzy na skutek prze-
mian gospodarczych stracili prac ,́ popada
w apati´ i nie widzi sensu podnoszenia
swoich kwalifikacji. B´dziemy robiç
wszystko, by pomóc takim ludziom zmie-
niaç postaw´ z „wyuczonej bezradnoÊci”
na „wyuczonà aktywnoÊç” – powiedzia∏ w
trakcie spotkania marsza∏ek Witaszczyk.
W programie „Sojusz dla pracy” przewi-
dziano szereg warsztatów psychologicz-
nych, majàcych za zadanie kszta∏towaç
aktywne postawy u osób obj´tych jego
dzia∏aniem. O specyfice przedsi´wzi´cia
stanowiç ma wdro˝enie systemu jobco-
achingu, czyli obj´cia grupy docelowej
opiekà wykwalifikowanych pracowników
uk∏adajàcych i wdra˝ajàcych indywidual-
nà Êcie˝k´ zawodowà.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
redaguje wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

Stanis∏aw Olas i  Zbigniew Religa 

Honorowy patronat nad projektem „Sojusz dla
pracy“ objà∏  marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Witaszczyk .

W konkursie profesjonalny menad˝er województwa ∏ódzkiego nagrody
wr´cza∏ wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski.



§
Samorzàd przed sàdem
Zmiana wynagrodzenia 
prezydenta miasta 

Zmiana wynagrodzenia prezydenta miasta
mo˝e nastàpiç tylko w formie pisemne-
jUstalajàc wynagrodzenie prezydenta mia-
sta na kolejny rok, Rada Miejska zdecydo-
wa∏a o obni˝eniu mu dodatku specjalnego z
40 proc. do minimalnych 20 proc. Uchwa∏´
t´ uniewa˝ni∏ wojewoda, argumentujàc, ˝e
co prawda ustawa o pracownikach samo-
rzàdowych nie wypowiada si´ na temat
wynagrodzenia prezydenta miasta, ale jej
art. 31 stanowi, ˝e w kwestiach nieuregulo-
wanych stosuje si´ odpowiednio przepisy
kodeksu pracy. Kodeks zaÊ zastrzega, ˝e
zmiana warunków umowy o prac´ wymaga
zachowania formy pisemnej. Argumentacji
tej nie popar∏ Wojewódzki Sàd Administra-
cyjny, uchylajàc rozstrzygni´cie wojewody.
W ocenie sàdu przepisy kodeksu pracy nie
majà zastosowania do pracy na podstawie
wyboru. Ponadto prezydentowi nie obni˝o-
no pensji, tylko przyznano dodatek specjal-
ny na kolejny rok w wysokoÊci przewidywa-
nej przez prawo. Nie jest to wi´c zmiana
warunków pracy.W skardze kasacyjnej do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego woje-
woda zakwestionowa∏ to rozumowanie,
zarzucajàc dokonanie przez sàd b∏´dnej
wyk∏adni art. 31 ustawy o pracownikach
samorzàdowych oraz przepisów kodeksu
pracy. W ocenie wojewody po zmianie prze-
pisów od 1 stycznia 2004 r. – w wyniku
dostosowania do dyrektywy unijnej –
nastàpi∏o zrównanie wszystkich stosunków
pracy, tak˝e z wyboru. Zmiana wynagro-
dzenia powinna wi´c nastàpiç w takiej
samej pisemnej formie jak w innych stosun-
kach pracy, Gdyby przyjàç interpretacj´
sàdu, rady gmin mog∏yby w ka˝dej chwili
dowolnie obni˝aç wynagrodzenie prezyden-
towi, burmistrzowi czy wójtowi i ˝aden z
nich nie mia∏by na to wp∏ywu.Stanowisko
to w pe∏ni podzieli∏ NSA stwierdzajàc, ˝e
zmiana wysokoÊci dodatku specjalnego,
stanowiàcego obligatoryjny element wyna-
grodzenia prezydenta, jest zmianà umowy
o prac .́ Zdaniem NSA sàd pierwszej
instancji b∏´dnie zinterpretowa∏ art. 11 i 29
§ 4 i 5 kodeksu pracy, albowiem przepisy te
przewidujà, ˝e ka˝da zmiana stosunku
pracy wymaga formy pisemnej i stosuje si´
je tak˝e do stosunków pracy z wyboru,
mianowania i powo∏ania (sygn. II OSK
424/05).

Znaczki skarbowe bez inkasa

Gmina nie ma prawa sprzedawaç znacz-
ków skarbowych i urz´dowych blankietów
wekslowych za poÊrednictwem inkasentów.

Rada Miasta postanowi∏a w drodze
uchwa∏y wprowadziç instytucj´ inkasa w
odniesieniu do sprzeda˝y znaczków skar-
bowych i urz´dowych blankietów wekslo-
wych. Radni uchwalili przy tym, ˝e inka-
senci otrzymajà wynagrodzenie w wysoko-
Êci 5 proc. wartoÊci nominalnej sprzeda˝y.
Uchwa∏a podj´ta zosta∏a w oparciu o prze-
pisy ustawy o samorzàdzie gminnym oraz
ordynacji podatkowej, która okreÊla, i˝ do
kompetencji rady gminy nale˝y ustalenie
wynagrodzenia dla p∏atników i inkasentów
z tytu∏u poboru podatków stanowiàcych
dochody bud˝etu gminy. Oparli si´ te˝ na
nieobowiàzujàcej ju˝ umowie z 5 kwietnia
1990 r. mi´dzy samorzàdami a Minister-
stwem Finansów i PKO BP SA w sprawie
dystrybucji znaków op∏aty.

Uchwa∏´ tà zakwestionowa∏ wojewoda
uznajàc, ˝e zosta∏a podj´ta bez podstawy
prawnej z naruszeniem ordynacji podatko-
wej, gdy˝ ustawa o op∏acie skarbowej nie
przewiduje instytucji inkasa. W obecnym
stanie prawnym przewidziano jedynie mo˝-
liwoÊç wykorzystania inkasenta do poboru
podatków stanowiàcych dochody bud˝etu
gminy w odniesieniu do podatków: od nie-
ruchomoÊci od osób fizycznych, od posia-
dania psów, rolnego i leÊnego, a tak˝e op∏at
lokalnych, tj. op∏aty targowej, miejscowej,
uzdrowiskowej i administracyjnej.

Stanowisko wojewody potwierdzi∏ Woje-
wódzki Sàd Administracyjny stwierdzajàc
niewa˝noÊç uchwa∏y rady gminy. Zgodzi∏
si ,́ ˝e ustawa o op∏acie skarbowej nie prze-
widuje instytucji inkasa, nie zawiera tak˝e
upowa˝nienia dla rady gminy do nadania
takiego statusu. Uprawnienia do nadania
statutu inkasenta znaczków skarbowych
nie przewiduje tak˝e ustawa o samorzàdzie
gminnym. Sàd podkreÊli∏ przy  tym, ˝e
nadanie statusu inkasenta (na∏o˝enie obo-
wiàzków lub sprecyzowanie ich zakresu) nie
mo˝e w ˝adnym razie nastàpiç w drodze
umowy (co podnosi∏a w swoich wyjaÊnie-
niach rada), lecz musi byç oparte wprost na
okreÊlonym przepisie ustawy. Tymczasem
˝adna z ustaw nie uprawnia gminy do dys-
trybucji znaczków skarbowych w drodze
inkasa (sygn. I SA/Lu 270/05).

Mandat radnego 
a dzia∏alnoÊç spo∏eczna

Radny nie mo˝e w ˝aden sposób zarzà-
dzaç dzia∏alnoÊcià gospodarczà niezale˝nie
od tego, czy odbywa si´ to w formie odp∏at-
nej czy tylko spo∏ecznie.

Wojewoda w rozstrzygni´ciu nadzor-
czym stwierdzi∏ wygaÊni´cie mandatu rad-
nego z powodu naruszenia ustawowego
zakazu  prowadzenia i zarzàdzania dzia∏al-
noÊcià gospodarczà z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego (art. 24f ustawy o samo-
rzàdzie gminnym). W konkretnym stanie
faktycznym radny zosta∏ wybrany do zarzà-
du stowarzyszenia, korzystajàcego ze sta-
dionu miejskiego, przed którym urzàdzi∏o
ono p∏atny parking.

Zdaniem wojewody, je˝eli stowarzyszenie
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà 
(w postaci odp∏atnego parkingu na gruncie
komunalnym), to radny, jako stale dzia∏ajà-
cy cz∏onek zarzàdu, zarzàdza nià. Stanowi-
sko to podzieli∏ Wojewódzki Sàd Admini-
stracyjny.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego rada dowodzi∏a,
˝e zarzàdzanie dzia∏alnoÊcià gospodarczà
nale˝y pojmowaç wàsko, jako odp∏atne
zarzàdzanie dzia∏alnoÊcià innego podmio-
tu. Tymczasem radny dzia∏a w zarzàdzie
stowarzyszenia ca∏kowicie spo∏ecznie, nie
ma z tego ˝adnych osobistych korzyÊci.
Równie˝ samo stowarzyszenie nie zosta∏o
powo∏ane do prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej i nie wymienia jej w swoim
statucie. NSA podzieli∏ jednak stanowisko
wojewody i oddali∏ skarg .́

Zdaniem sàdu art. 24f zawiera bez-
wzgl´dny zakaz prowadzenia i zarzàdzania
przez radnych dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
Nie ma znaczenia, czy radny czyni to spo-
∏ecznie, czy odp∏atnie. Nie jest te˝ istotne,
czy statuty stowarzyszeƒ przewidujà pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, liczy
si´ jej faktyczne wykonywanie, a stowarzy-
szenie, choç statutowo nie jest powo∏ane do
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w rzeczywistoÊci
jà prowadzi∏o, utrzymujàc p∏atny parking
na gruncie komunalnym (sygn. II OSK
786/05).

dr Robert Adamczewski

Prawo
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Gmina Zelów po∏o˝ona jest w centralno-
-po∏udniowej cz´Êci województwa ∏ódzkiego,
zajmuje powierzchni´ 16698,5 ha i jest jednà
z wi´kszych gmin w regionie.

Samorzàd gminny za najwa˝niejszy cel sta-
wia rozwój lokalny i popraw´ jakoÊci ˝ycia
mieszkaƒców poprzez rozbudow´ infrastruk-
tury technicznej oraz trosk´ o bezpieczeƒstwo
Êrodowiska naturalnego. Realizacja tych
zadaƒ wymaga du˝ych nak∏adów finanso-
wych, a pieni´dzy w samorzàdowym bud˝e-
cie zawsze jest za ma∏o. Najrozsàdniejszym
wyjÊciem z tej sytuacji by∏o wi´c si´gni´cie po
unijne pieniàdze z takich êróde∏, jak fundusze
strukturalne. 

– Upór i wiara, a przede wszystkim zaan-
ga˝owanie pracowników naszego Urz´du
Miejskiego w Zelowie, którzy z wielkim
zapa∏em i rzetelnoÊcià tworzyli i nadal two-
rzà wnioski o dofinansowanie, spowodowa-
∏o, ˝e gmina Zelów mo˝e inwestowaç na
swym terenie – mówi burmistrz Zelowa S∏a-
womir Malinowski 

– Osiàgni´cia w dziedzinie inwestycji dofi-
nansowywanych z unijnych Êrodków sà
ogromne.

Dzi´ki programowi SAPARD, gmina
otrzyma∏a ponad pó∏ miliona z∏ na moder-
nizacje trzykilometrowego odcinka drogi
Bocianicha – Karczmy. Przedsi´wzi´cie
kosztowa∏o 1,3 mln z∏, a unijne pieniàdze
pozwoli∏y na szybsze i efektywniejsze prze-
prowadzenie prac. Drog´ gruntowà, ulep-
szonà ˝u˝lem, pokryto dwiema warstwami
Êcieralnymi i mieszankà mineralno-bitu-

micznà o gruboÊci 6 centymetrów. Zrealizo-
wanie tego projektu podwy˝szy∏o bezpie-
czeƒstwo i komfort jazdy. 

Kolejnym wielkim sukcesem jest zdobycie
przez Zelów ponad 12 mln z∏ na moderniza-
cj´ gminnej oczyszczalni Êcieków i rozbudo-
w´ sieci wodno-kanalizacyjnej, tym razem
ju˝ z funduszy strukturalnych. Wszystko
zacz´∏o si´ od potrzeby przebudowy starej
oczyszczalni, która nie by∏a w stanie przyjàç
Êcieków z ca∏ego obszaru miasta. Koszty
tego przedsi´wzi´cia przeros∏y mo˝liwoÊci
zelowskiego bud˝etu. Gmina wystàpi∏a z
wnioskiem o dofinansowanie projektu w
ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. WartoÊç
projektu mia∏a przekroczyç 16 mln z∏. We
wrzeÊniu ubieg∏ego roku zarzàd wojewódz-
twa ∏ódzkiego og∏osi∏ list´ projektów inwe-
stycyjnych, które otrzyma∏y dofinansowanie
w ramach ZPORR. WÊród nich znalaz∏ si´

równie˝ wniosek gminy Zelów. – Co wi´cej,
nasza gmina otrzyma∏a najwi´ksze dofinan-
sowanie ze wszystkich samorzàdów, które
zg∏osi∏y wnioski w zakresie infrastruktury
ochrony Êrodowiska. Realizacja projektu–
rozwiàzuje najwi´kszy problem – moderni-
zacj´ miejskiej oszyczszalni Êcieków. Brak
nowej oczyszczalni grozi∏ ca∏kowitym zaha-
mowaniem rozwoju gminy – mówi S∏awo-
mir Malinowski. 

Unia Europejska przekaza∏a gminie
Zelów na lata 2005-2007 dofinansowanie 
w wysokoÊci 12,5 mln. W ramach tego pro-
jektu zostanie zmodernizowana oczyszczal-
nia Êcieków oraz sfinansowana budowa
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodocià-
gi, drogi i chodniki na odcinku ok. 8,5 km. 

– Dotychczas funkcjonujàca oczyszczal-
nia sta∏a si´ niewydolna na skutek szybkiej
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ostatnich
latach. Ponadto nie jest w stanie oczyszczaç
Êcieków w stopniu wymaganym przez pol-
skie prawo. W zwiàzku z tym od kilku lat
wisi nad nami groêba wysokich kar, liczo-
nych ju˝ w dziesiàtkach tysi´cy z∏otych, 
za zanieczyszczenie Êrodowiska – mówi pre-
zes przedsi´biorstwa komunalnego Roman
Bednarek.

Inwestycje stanowià jeden z g∏ównych
bodêców  rozwoju naszej gminy. Zelów
stara si´ korzystaç z ró˝nych szans, które
pozwalajà na pomna˝anie inwestycji.
Dodatkowo dzi´ki pracom, które trzeba
wykonaç podczas realizacji danego projek-
tu wiele osób znajduje zatrudnienie. Gmina
zmienia si ,́ staje si´ coraz bardziej nowo-
czesna, czysta, podnosi si´ jakoÊç dróg, co
przyczynia si´ do wzrostu jakoÊci ˝ycia
mieszkaƒców oraz jest dodatkowym atutem
dla inwestorów by lokowaç swój kapita∏ na
terenie gminy Zelów.

Joanna Maciejewska

Gmina Zelów jest liderem w województwie ∏ódzkim, 
je˝eli chodzi o pozyskiwanie pieni´dzy z UE na inwestycje zwiàzane z ochronà Êrodowiska 

INWESTYCJE – SUKCES GMINY ZELÓW

Plac Dàbrowskiego w Zelowie

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Modernizacja oczyszczalni Êcieków
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Kobiety w Kutnie nie za∏amujà ràk z
powodu wielomilionowego zad∏u˝e-

nia kutnowskiego szpitala. Wr´cz przeciw-
nie, pozyska∏y Êrodki i stworzy∏y blok poro-
dów rodzinnych, poniewa˝ same najlepiej
wiedzà jak wa˝ne jest dla matki i dziecka
poczucie bezpieczeƒstwa

– Jestem bardzo zadowolona, ˝e rodzi-
∏am w Kutnie. Mà˝ przebywa ca∏y czas ze
mnà i synkiem. Panuje tu bardzo mi∏a
atmosfera. Czuj´ si´ bezpieczna – mówi
pani Joanna. – Pierwsze dziecko rodzi∏am w
Matce Polce. Drugie urodzi∏am w kutnow-
skim szpitalu. Jest to bardzo ∏adne i przyja-
zne miejsce dla dziecka i rodziców.

Blok porodów rodzinnych funkcjonuje w
ramach oddzia∏u po∏o˝niczego SPZOZ.
Ordynatorem oddzia∏u jest prof. Witold
Malinowski. Blok porodów rodzinnych
zosta∏ stworzony przez stowarzyszenie
Ruch Spo∏eczny ,,RadoÊç Macierzyƒstwa”.
W zarzàdzie stowarzyszenia dzia∏ajà kobie-
ty oraz prof. W. Malinowski.

– Modernizacja oddzia∏u ginekologicz-
no-po∏o˝niczego trwa systematycznie od
1999 roku – mówi Martyna Pajmel, prezes
stowarzyszenia. – W 2002 roku zakoƒczyli-
Êmy modernizacj´ cz´Êci ginekologicznej,
podnoszàc standard pobytu na oddziale.
Nast´pnym etapem by∏o stworzenie od pod-
staw bloku porodów rodzinnych. Pozyskali-
Êmy sponsorów przede wszystkim z terenu
powiatu kutnowskiego. By∏y to firmy i

osoby fizyczne. DotarliÊmy do Fundacji
Pomocy Socjalno-Medycznej dla Europy
Wschodniej w Holandii, która przekaza∏a
sprz´t i pieniàdze na stworzenie bloku poro-
dów rodzinnych. DziÊ blok nosi nazw´ tej
fundacji. Uda∏o nam si´ zrobiç tak wiele
dzi´ki darczyƒcom, ale tak˝e dzi´ki pomocy
powiatu. Ju˝ drugà kadencj´ wspiera nas w
poszukiwaniu sponsorów przewodniczàcy
rady powiatu oraz kolejni starostowie.

Podczas uroczystoÊci otwarcia bloku
porodów rodzinnych Theo Heemels i dr.
Franc Bemelmans, przedstawiciele fundacji

z uznaniem mówili o zakresie wykonanych
robót i ich jakoÊci.

Kutnowskie kobiety wyznaczy∏y sobie
ju˝ kolejne zadanie. 

– Nast´pnym etapem b´dzie wyremonto-
wanie oddzia∏u cià˝y powik∏anej. Kobieta,
która walczy o ˝ycie swojego nienarodzo-
nego dziecka i o w∏asne zdrowie powinna to
czyniç w warunkach godnych naszych cza-
sów – powiedzia∏a podczas uroczystoÊci
oddania Martyna Pajmel prezes stowarzy-
szenia.

Mariola Baranowska

KKoobbiieettyy 
nnaa rrzzeecczz 
kkoobbiieett

Pani Joanna z synkiem w sali poporodowej

Otwarcie bloku porodów rodzinnych. 
Od lewej: Theo Heemels, prof. Witod Malinowski



Zwyci´zcà drugiej, zimowej edycji konkur-
su zosta∏a Malwina ¸ysio – uczennica liceum
ogólnokszta∏càcego w ¸owiczu, za zdj´cie
przedstawiajàce zespó∏ parkowo-pa∏acowy
¸àczyƒskich w Kiernozi (na zdj´ciu).

Ca∏a Kiernozia w bia∏ej etoli, oszronione
drzewa, budynki, stawy, to motywy wiodàce
fotografii konkursowych. – Ciesz´ si´, ˝e
mieszkaƒcy Gminy mogà realizowaç swoje
pasje, zainteresowania, chocia˝by w ten spo-
sób. Na konkursy wp∏ywajà znakomite prace
i to jest najlepszym dowodem na to, aby je
organizowaç i zach´caç do dalszego rozwoju
autorów prac – mówi Zenon Kaêmierczak,
wójt gminy Kiernozia.

Pierwsza edycja konkursu odby∏a si´ w
kwietniu ubieg∏ego roku. W ten sposób w∏a-
dze gminy chcia∏y zach´ciç jej mieszkaƒców,
zw∏aszcza m∏odzie˝, do zapoznania si´ z
historià i kulturà w∏asnego regionu. Konkurs
da∏ mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu
autorów prac z zabytkami kultury, pomnika-
mi i zjawiskami przyrody. By∏a to równie˝
doskona∏a okazja do podniesienia w∏asnego
amatorskiego warsztatu fotograficznego 
i popularyzacji fotografii jako dziedziny sztu-
ki. Przed rokiem tematem prac by∏a Kierno-
zia wiosnà. Konkurs cieszy∏ si´ du˝ym zain-
teresowaniem i dlatego wójt gminy w styczniu
tego roku og∏osi∏ drugà jego edycj´, tym

razem pod has∏em „Kiernozia pi´kna tak˝e
zimà”. Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi∏o w
marcu. 

W zimowej rywalizacji drugie miejsce
zaj´∏a praca Lucyny Woêniak – studentki
informatyki, na której widnieje g∏ówna ele-
wacja pa∏acu w Kiernozi w scenerii nocnej.
III miejsce to równie˝ pa∏ac ¸àczyƒskich
skadrowany przez King´ ¸ukasik – student-
k´ dziennikarstwa. 

Jak zapewnia wójt gminy, z uwagi na du˝e
zainteresowanie mieszkaƒców w∏adze samo-
rzàdowe ju˝ myÊlà o organizacji letniej edycji
konkursu. m.k. 
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Od po∏owy marca Biblioteka Pedagogiczna
przy ul. Jagielloƒskiej w Sieradzu dzia∏a w
odnowionym budynku. Po trwajàcej szeÊç lat
nieustannej modernizacji symbolicznego
przeci´cia wst´gi w nowym gmachu biblioteki
dokona∏ 15 marca marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. W uroczy-
stoÊci uczestniczyli cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏aw Olas, pracownicy i osoby
na co dzieƒ korzystajàce ze zbiorów ksià˝nicy.

– Droga do dzisiejszej uroczystoÊci by∏a
wyboista, na szcz´Êcie spotkaliÊmy na niej
ludzi niezwykle nam przychylnych. Cel osià-
gn´liÊmy przede wszystkim dzi´ki wsparciu
w∏adz samorzàdowych województwa. Przed-
stawiciele zarzàdu osobiÊcie nadzorowali
przebieg prac. Wykazali równie˝ wiele zrozu-
mienia dla roli i przydatnoÊci biblioteki w

aspekcie szeroko rozumianego kszta∏cenia –
mówi∏a dyrektor placówki Gra˝yna Sawicka.

Inwestycja, której wartoÊç przekroczy∏a 2
mln. 600 tys. z∏, w znacznej mierze sfinanso-
wana zosta∏a z bud˝etu wojewódzkiego.
Pochodzi∏o z niego blisko 80 % poniesionych
nak∏adów.

– StaraliÊmy si´ pozyskaç pieniàdze tak˝e z
bud˝etu paƒstwa – poinformowa∏ Stanis∏aw
Olas. – Finansowe wsparcie otrzymaliÊmy ze
strony powiatu i miasta Sieradz.

Po remoncie Biblioteka Pedagogiczna w
Sieradzu, która istnieje ju˝ pi´çdziesiàt lat,
mo˝e zaoferowaç swoim czytelnikom prze-
stronne i funkcjonalne pomieszczenia: czytel-
ni ,́ wypo˝yczalni´ z ∏atwym dost´pem do
katalogów, gabinet zbiorów audiowizualnych
oraz wydzia∏ informacyjny z dost´pem do

bazy danych. Zakoƒczone prace polega∏y na
dobudowaniu pi´trowego budynku. Wyre-
montowana zosta∏a równie˝ istniejàca cz´Êç,
w której dotychczas mieÊci∏a si´ siedziba
biblioteki. Dodatkowo wyposa˝ono obiekt w
instalacj´ przeciwpo˝arowà i antyw∏amanio-
wà. Budynek jest monitorowany. 

Biblioteka ma siedem filii: w ¸asku,
Paj´cznie, Podd´bicach, Wieluniu, Wieruszo-
wie, Zduƒskiej Woli oraz Bronowie
(Muzeum OÊwiatowe). Placówki te stanowià
integralna cz´Êç biblioteki i sà obj´te jej
bud˝etem.

Ksi´gozbiór biblioteki liczy ok. 120 tys.
pozycji ksià˝kowych (z filiami 260 tys.), 6 tys.
czasopism oraz 2,7 tys. elementów multime-
dialnych.

W ubieg∏ym roku zarejestrowanych zosta-
∏o 4.600 osób, które wypo˝yczy∏y ok. 38 tys.
ksià˝ek.

Od 1999 roku biblioteka sta∏a si´ jednost-
kà podleg∏à Urz´dowi Marsza∏kowskiemu w
¸odzi. 

Od stycznia tego roku w ramach programu
wspó∏finansowanego z europejskiego fundu-
szu spo∏ecznego ze Êrodków UE, w bibliotece
i filiach dzia∏a centrum informacji multime-
dialnej. Biblioteka otrzyma∏a 30 komputerów
– 6 z nich trafi∏o do placówki w Sieradzu, po
4 do ka˝dej z filii. Obecna kadra biblioteki
oraz jej filii liczy 53 pracowników.          

¸.Z.

Ksià˝ki w nowej oprawie
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Miasto Zgierz od kilku lat tworzy nowà
to˝samoÊç, w której, oprócz rozwijajàcej si´
gospodarki, du˝à rol´ odgrywa szeroko
poj´ta sztuka. Dwukrotna edycja plenerów
rzeêbiarskich stworzy∏a galeri´ rzeêby pod
chmurkà, nale˝y do jednego z najbardziej
rozpoznawalnych symboli Zgierza. Rzeêby
jednoczeÊnie sta∏y si´ produktem turystycz-
nym miasta, a same plenery kulturalnym
i turystycznym ponadregionalnym wydarze-
niem odwiedzanym przez kilka tysi´cy osób.

Na plener rzeêby, który odb´dzie si´ od 26
kwietnia do 6 maja nad stawem w parku
miejskim im. Tadeusza KoÊciuszki, zapro-
szonych zosta∏o pi´ciu rzeêbiarzy z zagra-
nicznych miast partnerskich i kilkunastu
rzeêbiarzy polskich. Plener Rzeêby Monu-
mentalnej zosta∏ wpisany do krajowego
kalendarza imprez turystycznych Polskiej
Organizacji Turystycznej.

Festiwalowi, który odbywa si´ w parku
miejskim towarzyszyç b´dà dodatkowe
atrakcje: imprezy kulturalne, warsztaty rzeê-
by i wyst´py artystyczne. BezpoÊredni kon-
takt z artystami podczas ich pracy, oglàdanie
procesu twórczego, mo˝liwoÊç kontaktu z
twórcà i przekazania mu w∏asnych sugestii
sprawiajà, ˝e odwiedzajàcy plener majà
szans´ uczestniczenia w powstawaniu ka˝de-
go dzie∏a. Zwieƒczeniem ca∏ego przedsi´-
wzi´cia b´dzie aukcja nowopowsta∏ych
rzeêb.

Plener dzi´ki swojemu charakterowi jest
doskona∏à propozycjà na sp´dzenie week-
endu majowego. Oferta skierowana jest do
wszystkich z rejonu województwa ∏ódzkie-
go, którzy nie planujà dalekich wyjazdów.
Zach´camy do odkrywania zakàtków
naszej ziemi ∏ódzkiej, byç mo˝e jeszcze nie
do koƒca przez czytelników poznanej.

Region

Albertina 2006
Pod koniec lutego w Szkole Podstawowej

nr 1 w Zgierzu odby∏ si´ regionalny etap VI
Ogólnopolskiego Festiwalu TwórczoÊci
Teatralno-Muzycznej Osób Niepe∏nospraw-
nych Intelektualnie Albertina 2006. W
teatralnych zmaganiach wzi´∏o udzia∏ 9
zespo∏ów z województwa ∏ódzkiego, podla-
skiego i mazowieckiego. Zwyci´zcy – zespó∏
teatralny „Dobre Ch´ci” (tytu∏ przedstawie-
nia „Tele-˝ycie”) z Warsztatów Terapii Zaj´-
ciowej w Augustowie w nagrod´ pojecha∏ do
Krakowa, gdzie na deskach krakowskiego
Teatru im. Juliusza S∏owackiego 20 marca
zmierzy∏ si´  z najlepszymi zespo∏ami z ca∏e-
go kraju. Do Krakowa pojechali równie˝
cz∏onkowie zespo∏ów, które otrzyma∏y kolej-
ne miejsca – Grupa Teatralna „Pó∏ s∏owem,
pó∏ gestem” –  spektakl „Z∏amane serce
nigdy si´ nie zrasta” , (WTZ Miszew Muro-
wany), WTZ Zakrzew (drugie miejsce) oraz
laureat trzeciego miejsca – zespól teatralny
Karambol za spektakl „Dokàd zmierzasz?”
– WTZ z ¸asku.

Jury wyró˝ni∏o tak˝e spektakl „Z∏oto
króla Midasa w wykonaniu Zespo∏u Terapii
Teatralno-Muzycznej „Akcent”ze zgierskich
Warsztatów Terapii Zaj´ciowej.

Jury z trudem wy∏oni∏o najlepszych, bo
jak przyznajà organizatorzy, w tym festiwalu
wszyscy uczestnicy sà zwyci´zcami. Alberti-
na, zgodnie z za∏o˝eniami pomys∏odawczyni
i koordynatorki festiwalu Anny Dymnej,  ma

sprawiç, aby osoby niepe∏nosprawne prze∏a-
ma∏y swoje s∏aboÊci oraz poczu∏y, ˝e mogà
funkcjonowaç spo∏ecznie tak jak wszyscy i
spe∏niaç si´ w ró˝nych dziedzinach ˝ycia,
równie˝ w aktorstwie.

G∏ównym organizatorem regionalnego
etapu by∏ ∏ódzki oddzia∏ Fundacji Brata
Alberta i Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o 
w Zgierzu. Do organizacji w∏àczy∏y si´ rów-
nie˝ lokalne samorzàdy: Starostwo Powiato-
we w Zgierzu oraz Urzàd Miasta Zgierza. 

– Uczestniczàc w takich wydarzeniach jak
Albertina, utwierdzam si´ w przekonaniu, i˝
w bud˝ecie powiatu nie mo˝e zabraknàç pie-
ni´dzy na spo∏ecznà rehabilitacj´ osób nie-

pe∏nosprawnych i organizacj´ takich przed-
si´wzi´ç. Spotkania ze sztukà osób niepe∏no-
sprawnych oraz nauka, która z tej sztuki p∏y-
nie to zawsze ogromne prze˝ycie. Bioràc pod
uwag´ znaczenie i rang´ festiwalu, fakt, 
˝e etap regionalny mo˝emy przeprowadzaç
w Zgierzu stanowi dla naszego regionu pre-
sti˝. Dlatego wspólnie z g∏ównymi organiza-
torami b´dziemy starali si´, aby Albertina
corocznie odbywa∏a si´ w∏aÊnie tutaj 
- mówi∏ w trakcie przeglàdu starosta zgierski
Grzegorz LeÊniewicz.

Patronat honorowy nad Albertinà obj´li:
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego, starosta
zgierski oraz prezydent miasta Zgierza. 

mm
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Galeria pod chmurkà
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W centrum ¸owicza, niedaleko stacji
PKP, przy ulicy Pa∏acowej 6 znajduje si´
miejsce jak z bajki. Kompleks neogotyckich
budynków – pa∏acyk z czerwonej ceg∏y 
z wietrznikiem dla go∏´bi pocztowych,
kameralny domek ogrodnika, dawna oran-
˝eria oraz nigdy niewyÊwi´cona kaplica 
– sprawia, ˝e zb∏àkany turysta czuje si´ jak
przeniesiony w XIX stulecie a wra˝enie to
pog∏´bia romantyczny park z egzotycznymi
roÊlinami, specjalnie sprowadzonymi z
ogrodu botanicznego w Powsinie ko∏o War-
szawy. Dope∏nieniem tego urokliwego kra-
jobrazu jest znajdujàca si´ nieopodal, przy
ulicy Klickiego, samotna czworoboczna
baszta z przylegajàcà do niej wie˝yczkà –

niestety opuszczona i zaniedbana. Dawniej
budynki stanowi∏y zespó∏ architektoniczny,
wzniesiony w latach 1822-24 dla genera∏a
Stanis∏awa Klickiego, uczestnika walk
narodowowyzwoleƒczych, odznaczonego
przez Napoleona tytu∏em barona i miano-
wanego genera∏em. Po jego Êmierci obiekty
przechodzi∏y zmienne koleje losu. 

Po wojnie teren rozparcelowano na dzia∏-
ki, a w budynkach umieszczono lokale
komunalne. Dopiero w latach 70. ubieg∏ego
stulecia neogotycki kompleks (poza basztà,
wykupionà kilkanaÊcie lat temu od w∏adz
miasta przez Mazowieckà Fundacj´ Spo-
∏eczno-Kulturalnà) trafi∏ w r´ce potomków
pierwszego w∏aÊciciela – rodziny Artymow-

skich z Warszawy. Budynki zosta∏y wyre-
montowane pod okiem konserwatora
zabytków, w jednej sali umieszczono
pamiàtki po generale Klickim (m.in. jego
szezlong, globus z epoki, map´ z 1833 roku)
zaÊ na parterze, w pomieszczeniu dawnej
zbrojowni, urzàdzono przestrzeƒ wysta-
wienniczà. 

Od kilku lat w pa∏acyku odbywajà si´
systematyczne wystawy polskiej sztuki
wspó∏czesnej, przygotowywane przez
Daniela i Beat´ Artymowskich we wspó∏-
pracy z Muzeum w ¸owiczu, które pod nie-
obecnoÊç w∏aÊcicieli umo˝liwia turystom
zwiedzanie ekspozycji – po wczeÊniejszym
umówieniu si´ przez telefon: (46) 837-39-28.
Wystawy sà czynne od maja do paêdzierni-
ka, zbrojownia nie jest bowiem ogrzewana.
W tym roku sezon artystyczny rozpocznie
si´ nieco wczeÊniej – 1 kwietnia. Zainaugu-
ruje go wystawa prac Justyny Kocemby-
Ciesielskiej, m∏odej artystki z pod∏owickie-
go Be∏chowa. Zaprezentuje ona ekspresyjne
rysunki tuszem i akwarelà, na których
uwieczni∏a architektur´ ¸owicza i okolic, 
a tak˝e kilka p∏ócien z widokami starych,
rozpadajàcych si´ wiejskich cha∏up. 

Ekspozycj´ b´dzie mo˝na oglàdaç do
koƒca kwietnia, a ju˝ od maja turyÊci
odwiedzajàcy dawnà zbrojowni´ poznajà
twórczoÊç Zofii i Romana Artymowskich,
nie˝yjàcych rodziców w∏aÊcicieli neogotyc-
kiego kompleksu, przedstawicieli polskiej
powojennej awangardy.

Monika Nowakowska

Region

Wydzia∏ Promocji Urz´du Mia-
sta ¸owicza przygotowa∏ 
i wyda∏ ksià˝k´ pt. „Gdy Polak

w Polaku jest orze∏… Rzecz o s∏awnych
∏owiczanach“. Publikacja opowiada 
o ¸owiczu i ludziach zwiàzanych z miastem
i s∏awnych ∏owiczanach, honorowych oby-
watelach miasta oraz lokalnych patronach
∏owickich ulic. Publikacja przedstawia syl-
wetki 37 osób, które swym ˝yciem, pracà, a
zw∏aszcza sercem s∏u˝yli miastu.

„Cz∏owiek ˝yje tak d∏ugo, jak d∏ugo trwa
pami´ç o nim. Wielu znakomitych ∏owiczan
zostawi∏o po sobie trwa∏e dzie∏a, które
podziwiajà kolejne pokolenia, a wielu zas∏u-
˝onych dla naszego miasta pozosta∏o tylko
we wspomnieniach najbli˝szych. Trzeba t´
pami´ç wspieraç, utrwalaç wartoÊci, któ-
rym poÊwi´cili ˝ycie, dawaç za przyk∏ad
m∏odzie˝y, aby mia∏a godne wzorce do

naÊladowania” – pisze w przedmowie ksià˝-
ki Ryszard Budza∏ek, burmistrz ¸owicza. 

WÊród opisanych ˝yciorysów sà tak
znane postaci, jak: J. Che∏moƒski, kard. J.
Glemp, W. Grabski, Jan Pawe∏ II, b∏ogos∏a-
wiona B. Lament, S. Starzyƒski, bp J.
Zawitkowski, A. Zawisza Czarny, bp A.
Orszulik. Noty biograficzne sà ilustrowane
zdj´ciami, w przypadku osób szczególnie
zas∏u˝onych nawet kilkoma. 

Osobny rozdzia∏ poÊwi´cony jest pryma-
som. ¸owicz od poczàtku swoich dziejów
zwiàzany jest z pos∏ugà arcybiskupów gnieê-
nieƒskich, póêniejszych prymasów Polski.
Pierwszy Êlad tego zwiàzku jest potwierdzo-
ny bullà papie˝a Innocentego II, wydanà w
Bolonii w 1136 r. Dokumentem tym arcybi-
skupi zyskali potwierdzenie prawa posiada-
nia ¸owicza i okolicznych wiosek. Wymow-
nym znakiem tego jest tak˝e bazylika kate-
dralna w ¸owiczu, która jest miejscem
pochówku 12 prymasów Polski.

Ksià˝ka, nie liczàc obwoluty, utrzymana
jest w kolorze sepii, co nadaje jej sentymen-
talny charakter i historyczny wymiar. Tak˝e
ok∏adka jest wymowna. Przedstawia or∏a 
z pomnika „Synom Ziemi ¸owickiej” na tle

wie˝ bazyliki katedralnej, obok której stoi
pomnik. Najnowsze wydawnictwo  wpisuje
si´ w obchody 870-lecia ¸owicza, przypa-
dajàce w tym roku.

Ksià˝k ,́ w cenie 15 z∏, mo˝na nabyç 
w CIT (Stary Rynek 3) i w ¸owickim
OÊrodku Kultury (ul. Podrzeczna 20). 

Rzecz 
o s∏awnych 
∏owiczanach



Znane, a jednak nieznane

Warta to dziÊ niewielkie, malownicze mia-
steczko, szczycàce si´ jednà z najstarszych
metryk w naszym regionie. W okresie wcze-
snopiastowskim, kiedy nale˝a∏a do kasztelanii
sieradzkiej, dorównywa∏a wielkoÊcià i maj´t-
noÊcià nawet samemu Sieradzowi. Na prze-
strzeni wieków by∏a miejscem zjazdów rycer-
stwa, a nast´pnie szlachty, którym to niejed-
nokrotnie przewodniczyli monarchowie.
Zapada∏y tutaj wa˝ne dla losów kraju posta-
nowienia. Nale˝a∏o do nich mi´dzy innymi
uchwalenie przez króla W∏adys∏awa Jagie∏∏´ 
6 grudnia 1423 roku „Statutu wareckiego”,
wa˝nego przywileju ekonomicznego dla pol-
skiej szlachty, na mocy którego „nieu˝yteczne-
go i krnàbrnego” so∏tysa szlachcic móg∏ usu-
nàç z ziemi, wykupujàc so∏ectwo. W statucie
monarcha umieÊci∏ tak˝e zapis dotyczàcy
ochrony przyrody: „JeÊliby ktoÊ wszed∏szy w
las drzewa, które znajdujà si´ byç wielkiej ceny
jak cis albo im podobne poràba∏, tedy mo˝e
byç przez pana albo dziedzica pojman…”. 

Wizytówkà Warty sà górujàce nad mia-
stem trzy wspania∏e Êwiàtynie. Najstarszym
obiektem sakralnym jest koÊció∏ parafialny
pod wezwaniem Êwi´tego Miko∏aja Mireƒ-
skiego, b´dàcy prawdopodobnie ju˝ od 
XIII wieku siedzibà dziekana wareckiego,
wysokiego dostojnika lokalnego KoÊcio∏a,
stojàcego na czele dekanatu, czyli wed∏ug Êre-
dniowiecznego podzia∏u administracyjnego
KoÊcio∏a, ogniwa poÊredniego pomi´dzy
archidiakonatem a parafià. Nierozwiàzanà
do naszych czasów zagadkà jest powód, dla
którego owà siedzib´ zlokalizowano w∏aÊnie
w Warcie, a nie w pobliskim Sieradzu, b´dà-
cym przecie˝ wa˝nym oÊrodkiem administra-
cji paƒstwowej w Êredniowieczu. 

Miejscowa Êwiàtynia parafialna przypusz-
czalnie powsta∏a w po∏owie XIII wieku, kiedy
Warta by∏a ju˝ oÊrodkiem miejskim (prawa
miejskie Êredzkie od 1255 roku). Mo˝na jed-
nak wysunàç hipotez ,́ w Êwietle posiadanej
wspó∏czeÊnie wiedzy, wed∏ug której za∏o˝enie
parafii, mo˝na przesunàç na poczàtek XIII

stulecia lub na koniec XII wieku. PoÊrednim
dowodem tak starej metryki parafialnej mo˝e
byç wezwanie koÊcio∏a. Kult Êwi´tego Miko∏a-
ja Mireƒskiego, rozprzestrzeni∏ si´ w zachod-
niej Europie ju˝ w XI wieku, skàd w nied∏u-
gim czasie „przyby∏” do Polski. Wezwanie
takie nadawano koÊcio∏om powsta∏ym 
w miejscowoÊciach posiadajàcych charakter
targowy, a Warta spe∏nia∏a rol´ takiej osady
zapewne na d∏ugo przed uzyskaniem praw
miejskich, gdy˝ le˝a∏a przy wa˝nych w Êre-
dniowieczu starych szlakach handlowych. 
W Warcie krzy˝owa∏y si´: tak zwany „trakt
solny”, biegnàcy z Bochni do Kalisza, droga
∏àczàca ziemie mazowieckie z Wielkopolskà 
i Âlàskiem, trakt „morawsko-kujawski” oraz
inne drogi o znaczeniu lokalnym. 

Istniejàcy do dzisiaj koÊció∏ parafialny
powsta∏ na miejscu pierwotnej drewnianej
Êwiàtyni, spalonej 20 wrzeÊnia 1331 roku
podczas najazdu Krzy˝aków. Ufundowa∏ go
król Kazimierz Wielki oko∏o 1340 roku.
KoÊció∏ umiejscowiony jest w pierzei przy-
rynkowej, dochodzàcej do po∏udniowo-
zachodniego naro˝nika dawnego placu tar-
gowego. Jego lokalizacja jest typowa dla
parafialnych koÊcio∏ów miejskich o Êrednio-
wiecznej metryce. Âwiàtyni´ wzniesiono jako
budowl´ trójnawowà, orientowanà, z formo-
wanej ceg∏y w stylu gotyckim, z dostawionà
do korpusu budynku czworobocznà wie˝à.
Najwi´kszym jej skarbem jest pieczo∏owicie
odrestaurowany wspania∏y tryptyk Wnie-
bowzi´cia Matki Bo˝ej z oko∏o 1515 roku,
nale˝àcy do najcenniejszych w kraju dzie∏
gotyckich. Ciekawa jest równie˝ kamienna
p∏yta nagrobna nieznanego rycerza 
z XVI wieku, z przedstawieniem postaci
zmar∏ego w zbroi z herbem Poraj.

Kolejny interesujàcy obiekt sakralny sta-
nowi koÊció∏ klasztorny ojców bernardynów
pod wezwaniem Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Marii Panny z lat 1482-1497. Ta gotycka
murowana budowla stan´∏a równie˝ na miej-
scu wczeÊniejszej drewnianej z 1467 roku,

którà dwukrotnie trawi∏ po˝ar. Pierwotnie
koÊció∏ posiada∏ charakter obronny, gdy˝
otoczony by∏ wa∏em i fosà nape∏nionà wodà.
W XVII i XVIII wieku obiekt powi´kszono i
gruntownie przebudowano, nadajàc mu
form´ barokowà. Kompleks bernardyƒski
jest jednà z najbogatszych i najpi´kniejszych
budowli tego stylu w Polsce. Na szczególnà
uwag´ zas∏ugujà znajdujàce si´ we wn´trzu
obrazy p´dzla Tomasza Dolabelli – „Piotro-
win przed sàdem królewskim” i „Gniew
Bo˝y” z poczàtku XVII stulecia, marmurowy
sarkofag s∏ugi Bo˝ego Rafa∏a z Proszowic z
1640 roku oraz póênogotyckie polichromie
sklepienia i Êciany wschodniej kru˝ganka
klasztornego. Przedstawiajà one Chrystusa
Frasobliwego z dwoma zakonnikami oraz
bogatà dekoracj´ roÊlinnà. 

Po sàsiedzku znajduje si´ tak˝e barokowa
Êwiàtynia klasztorna sióstr bernardynek pod
wezwaniem Êwi´tego Józefa z 1770 roku. 

Ciekawostkà miasta jest równie˝ Muzeum
Miasta i Rzeki Warty PTTK, dzia∏ajàce od
1981 roku. Ekspozycja prezentuje ruchome
zabytki zwiàzane z historià miasta, rzeki 
i zbiornika Jeziorsko, jak równie˝ pamiàtki
po s∏awnych postaciach, które los splót∏ 
z Wartà i najbli˝szà okolicà. Do najcenniej-
szych nale˝y fortepian, na którym grywa∏a
Maria Sk∏odowska, goszczàca w m∏odoÊci 
w niedalekim Grabu∏towie, przedmioty
codziennego u˝ytku W∏adys∏awa Reymonta
oraz pamiàtki po warcianinie Stanis∏awie
Skar˝yƒskim, który jako pierwszy Polak
dokona∏ w 1933 roku samotnego przelotu
przez Atlantyk. 

Do Warty najlepiej wybraç si´ w pierwszy
dzieƒ wiosny, który zgodnie ze zwyczajem
ludowym, jest doskona∏à okazjà, aby „po˝e-
gnaç”zim´ topiàc w Warcie marzann´ – rzecz
jasna wykonanà z materia∏ów ekologicznych.

Piotr Machlaƒski

Do Warty nad Wartà – warto
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Dwie utalentowane p∏ywaczki z woje-
wództwa ∏ódzkiego – medalistki mistrzostw
Polski seniorek – niedawno przenios∏y si´ do
Szczecina. 16-letnia kraulistka, p∏ywajàca na
d∏ugich dystansach Aleksandra Majda
(wychowanka trenera Grzegorza Kiny)
zmieni∏a barwy klubowe i opuszczajàc Skr´
Be∏chatów zosta∏a zawodniczkà MKP Szcze-
cin. Rok starsza Joanna Charzewska (trener
Marcin Sarna), specjalizujàca si´ w stylu
zmiennym, nadal reprezentuje Naw´ Skier-
niewice, ale trenuje w szczeciƒskiej SMS. W
obu przypadkach o wyjeêdzie z rodzinnego
miasta przesàdzi∏y wzgl´dy szkoleniowe.
Majda i Charzewska trenujà w znacznie lep-
szych warunkach i pod okiem znakomitego
trenera – Miros∏awa Drozda, odnoszàcego
ostatnio sukcesy szkoleniowe. Jego wycho-
wankami sà m.in. dwukrotna mistrzyni
Europy z Triestu 2005 w stylu zmiennym
Katarzyna Baranowska oraz finaliÊci ubie-
g∏orocznych mistrzostw Êwiata w Montrealu
Przemys∏aw Staƒczyk i Mateusz Sawrymo-
wicz. Trener Drozd uzupe∏ni∏ niedawno
grono trenerów naszej reprezentacji, do∏à-
czajàc do Paw∏a S∏omiƒskiego i Piotra Woê-
nickiego. Majda i Charzewska to najlepsze
zawodniczki w historii p∏ywania w naszym
województwie, które zosta∏y wyszkolone
poza ¸odzià. W maju czeka egzamin matu-
ralny najlepszà ∏ódzkà p∏ywaczk´ 19-letnià
Aleksandr´ Urbaƒczyk z MKS Trójka.

Wychowanka trenera Mariusza W´drycho-
wicza, p∏ywajàca od tego roku pod okiem
Marka M∏ynarczyka, zamierza studiowaç.
Choç nie okreÊli∏a jeszcze swoich planów, to
jednak bardzo prawdopodobne wydaje si ,́
˝e jej droga sportowa prowadziç b´dzie do
Warszawy i do trenera S∏omiƒskiego. Nasze
województwo mo˝e straciç wi´c kandydatki
na olimpijki, przed którymi sà szanse wyst´-
pu w Pekinie 2008 bàdê w Londynie 2012.
To symbol zjawiska nienowego, które obser-
wujemy od lat i któremu nie potrafià zapo-
biec kolejne ekipy rzàdzàce miastem, woje-
wództwem i sportem w naszym regionie. Nie
dotyczy to tylko p∏ywania, ale m.in. tak˝e
lekkiej atletyki. Pi´knie rozwijajà si´ talenty
biegaczy czterystumetrowców – Daniela
Dàbrowskiego i Piotra K´dzi z AZS ¸ódê.
Podopieczni trenera Krzysztofa W´glarskie-
go wrócili niedawno z halowych mistrzostw
Êwiata w Moskwie ze srebrnymi medalami
zdobytymi wraz z kolegami z innych klubów
w sztafecie 4x400 m. To pierwsze ∏ódzkie
medale na imprezie tej rangi od 15 lat, kiedy
z Sewilli ’91 równie˝ ze srebrem wróci∏ sko-
czek wzwy˝ Artur Partyka. Ju˝ jednak s∏y-
chaç g∏osy, ˝e ∏ódzkimi biegaczami interesu-
jà si´ inne kluby, oferujàce im znacznie lep-
sze warunki do uprawiania sportu i podno-
szenia kwalifikacji. W ∏ódzkim RKS Ruda
objawi∏ si´ w ubieg∏ym roku talent skoczka
wzwy˝ Sylwestra Bednarka. Tylko dwóch

zawodników na Êwiecie skacze teraz
wy˝ej od podopiecznego trenera
Lecha Krakowiaka. Partyka, kiedy
by∏ w wieku Sylwka, skaka∏ ni˝ej od
niego. M∏odemu ∏odzianinowi
„gro˝à“ w niedalekiej przysz∏oÊci
medale w najwi´kszych Êwiatowych
imprezach. Du˝ym ryzykiem by∏oby
jednak wró˝enie, dla jakiego miasta
b´dzie je zdobywa∏. Trenuje bowiem
w ciasnej sali szkolnej 43. LO, 
w jakiej nawet zapaleƒcom trudno
b´dzie wychowaç mistrza.

P∏ywacy w naszym województwie
nie majà perspektyw nie tylko dlate-
go, ˝e brakuje 50-metrowej krytej

p∏ywalni, choç w Europie taki
obiekt to standard w du˝o

mniejszych miastach od
¸odzi. Mimo wysi∏ków

sterników p∏ywania od
lat nie udaje si´ powo∏aç w

województwie szko∏y mistrzostwa
sportowego. Przedziwna bariera nie-
ch´ci decydentów gasi nadzieje na
powstanie wyczynowej sekcji akade-
mickiej, w której kilkoro najzdolniej-
szych p∏ywaków studentów mog∏oby
trenowaç w dogodnych dla nich
godzinach. Cieszy, ˝e p∏ywanie roz-
wija si´ w miastach regionu. W naj-

m∏odszych kategoriach wiekowych Trójka
traci dominujàcà pozycj .́ W lidze dzieci
(rocznik 1995) startowali niedawno p∏ywacy
z 14 klubów. Obok ∏ódzkich: Trójki, Startu,
SKS 137 Delfin, UKS SP 149 i UKS 190, na
p∏ywackiej mapie województwa sà tak˝e:
EKS Skra Be∏chatów, Nawa Skierniewice,
MUKS Wiking Tomaszów, Orkan Socha-
czew, OSiR Piotrków, UKS Delfin Piotrków,
UKS 5 Konstantynów, UKS Wiking
Radomsko i TO Olimpijczyk. W niektórych
konkurencjach, np. na 50 m dowolnym
dziewczàt, przedstawiciele najsilniejszych
tradycyjnie klubów – Trójki i Startu byli
poza pierwszà dwunastkà. M∏odzie˝ z kilku
miast regionu chce iÊç Êladami Majdy i Cha-
rzewskiej, które zaistnia∏y w czo∏ówce krajo-
wej. Czy jednak dziewcz´ta i ch∏opcy z Be∏-
chatowa, Konstantynowa, Piotrkowa,
Radomska, Skierniewic i Sochaczewa b´dà
musieli – tak jak Ola i Asia – wyd∏u˝yç
drog´ swoich karier a˝ do Szczecina? Na
ma∏ych p∏ywalniach, jakich sporo jest ju˝ 
w regionie, mo˝na prowadziç szkolenie pod-
stawowe. „Robiç“ wielkiego wyczynu si´ jed-
nak nie da. Sekcja AZS, szko∏a mistrzostwa
sportowego, p∏ywalnia 50-metrowa – czy to
naprawd´ przedsi´wzi´cia organizacyjne
przerastajàce mo˝liwoÊci drugiego miasta w
Polsce?

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki“
Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski

Sport

¸ódê nie kocha mistrzów?

Aleksandra Majda nauczy∏a si´ p∏ywaç w Be∏chatowie, ale teraz b´dzie zdobywa∏a
medale dla Szczecina.


