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W Brukseli od dawna nie by∏o ju˝ tak g∏oÊno na temat regionu ∏ódz-
kiego. Wszystko za sprawà naszego regionalnego biura, które 3 kwiet-
nia zorganizowa∏o w siedzibie Komitetu Regionów seminarium „Fun-
dusze strukturalne wspierajàce innowacyjnoÊç w regionach celu 1. Do-
bre praktyki na przyk∏adzie województwa ∏ódzkiego, Polska”, po∏àczo-
ne z otwarciem wystawy „Serce Europy. Miejsca jak ze snu. Wojewódz-
two ∏ódzkie i miasto ¸ódê”. Specjalnie na t´ okazj´ do Brukseli uda∏a
si´ delegacja regionu, z udzia∏em marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka
oraz przewodniczàcego sejmiku Jana Darnowskiego. Impreza 
w Komitecie Regionów to z pewnoÊcià najwi´ksze w tym pó∏roczu 
wydarzenie promujàce nasz region i jego stolic´ w sercu UE.

Celem seminarium, prowadzonego przez dyrektora RBW¸ Mariusza
Mielczarka, by∏o przede wszystkim zaprezentowanie dotychczasowych
dokonaƒ województwa ∏ódzkiego oraz planów na przysz∏oÊç w zakresie
wspierania regionalnej innowacyjnoÊci, ze szczególnym wskazaniem na
rol´ w tym procesie funduszy strukturalnych. Koncepcja ta stanowi∏a
wyjÊcie naprzeciw panujàcej obecnie w UE tendencji do wspierania 
innowacyjnoÊci gospodarki europejskiej, ze szczególnym naciskiem 
na rol´ poszczególnych regionów w tym procesie. Temu zagadnieniu 
poÊwi´cone by∏y wystàpienia prelegentów, wÊród których znaleêli si´ 
zarówno przedstawiciele województwa ∏ódzkiego i miasta ¸odzi, 
jak i pracownicy Komisji Europejskiej, zajmujàcy si´ problematykà 
innowacyjnoÊci. 

Seminarium towarzyszy∏y recepcja oraz uroczyste otwarcie 
zaplanowanej na 3-5 kwietnia wystawy, które swojà obecnoÊcià 
zaszczyci∏ sekretarz generalny Komitetu Regionów – Gerhard Stahl
oraz ponad 150 goÊci, europarlamentarzstów, przedstawicieli biur 
regionalnych, instytucji europejskich oraz organizacji zajmujàcych si´
zagadnieniami z zakresu polityki regionalnej i innowacyjnoÊci.

Przygotowana ekspozycja, sk∏adajàca si´ z dwóch odr´bnych cz´Êci:
prezentacji „Parki krajobrazowe województwa ∏ódzkiego” oraz zdj´ç
najpi´kniejszych fragmentów ¸odzi, przyciàga∏a uwag´ zwiedzajàcych
i stanowi∏a, jak si´ wydaje, wa˝ny element promocyjny, dajàcy goÊciom
z ca∏ej Europy okazj´ do poznania wielu niezwyk∏ych zakàtków 
województwa oraz jego stolicy. W ten sposób nasz region pokaza∏ 
goÊciom swoje dwa odr´bne oblicza. Z jednej strony jako miejsce, gdzie
coraz wi´kszy nacisk k∏adzie si´ na innowacyjnoÊç, majàce dobre 
perspektywy rozwoju na przysz∏oÊç. Z drugiej – zaprezentowaliÊmy si´ 
jako region, który ma do zaoferowania przepi´kne krajobrazy, liczne
rzeki i zbiorniki wodne, dzikie lasy oraz bogactwo gatunków roÊlin 
i zwierzàt. W Europie panuje wcià˝ moda na aktywny wypoczynek 
w mo˝liwie bliskim kontakcie z przyrodà, a jak pokaza∏a nasza 
wystawa, województwo ∏ódzkie ma w tym wzgl´dzie bardzo wiele 
do zaoferowania.

„¸ódzki dzieƒ” 
w Komitecie Regionów w Brukseli
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kwiecieƒ 2006
Sprawa przeznaczenia piení dzy z bud˝etu województwa na modernizacj́  i adaptacj́  

XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w ¸odzi wywo∏a∏a podczas 
ostatniej sesji sejmiku nie tylko spór przedmiotowy, ale i pytania o to, czym jest kultura? 
Zainteresowanych odpowiedzià na nie odsy∏am przynajmniej do prac: S. Czarnowskiego, 
B. Malinowskiego, S. Ossowskiego, F. Znanieckiego, A. K∏oskowskiej, J.J. Rousseau, R. Benedict,
E. Cassirera, J. Adelunga, M. McLuhana, C. Levi-Straussa, R. Barthesa, U. Eco, a mo˝e 
zw∏aszcza do dzie∏a Zygmunta Freuda: „Kultura jako êród∏o cierpieƒ”. 

W s∏ownikach i encyklopediach kultura (z ∏ac. cultura mentis – uprawa ziemi) najcz´Êciej 
kojarzona jest z poj́ ciem wieloznacznym, interpretowanym w poszczególnych epokach 
w ró˝ny sposób przez przedstawicieli kolejnych nauk. Dlatego kultur´ okreÊla sí  jako ogó∏ 
wytworów ludzi – zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, 
tak˝e takich jak wzory myÊlenia i zachowania.

Przywo∏ana ju˝ tu Ruth Benedict twierdzi, ̋ e: „Kultura jest to z∏o˝ona ca∏oÊç, obejmujàca ogó∏
nawyków nabytych w obr´bie spo∏eczeƒstwa. Ludzkie postawy, dà˝enia (umys∏) i psychik´ 
ze swymi ukszta∏towanymi procesami. Terminem tym okreÊla sí  te˝ ca∏okszta∏t duchowego
i materialnego dorobku spo∏eczeƒstwa. Cz´sto bywa uto˝samiana z cywilizacjà. Kultura to rów-
nie˝ charakterystyczne dla danego spo∏eczeƒstwa wzory post´powania, tak˝e to, co w zacho-
waniu ludzkim jest wyuczone, w odró˝nieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone“.

Prawda, jakie to proste. Ale uporczywe stawianie tego samego pytania w kontekÊcie 
Sztuki – jak: Muzeum Sztuki, rodzi ca∏kiem inne skojarzenia, na przyk∏ad z zabawà.

Zabawa jest starsza od kultury. Poj́ cie kultury oznacza istnienie jakiejÊ ludzkiej spo∏ecznoÊci,
natomiast zwierz´ta „nie czeka∏y” a˝ dopiero ludzie nauczà je zabawy. A przecie˝ niektóre 
bawià sí  tak samo jak my. Istnienie zabawy nie jest zwiàzane z ˝adnym stopniem kultury, 
z ˝adnà formà Êwiatopoglàdu. Zabawa stanowi w naszej ÊwiadomoÊci antytez´ powagi. 

A mo˝e na odwrót...
W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Leon Wyczólkowski - „Gra w krykieta“,
(1895). Ze zbiorów Muzeum Sztuki w ¸odzi
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Muzeum 
w 

Manufakturze

Na nowà siedzib´ Muzeum Sztuki prze-
znaczony zosta∏ XIX-wieczny budynek
ceglany (dawna tkalnia wysoka) o du˝ych
walorach architektonicznych, z wydzielonà
dzia∏kà oraz dost´pem do dziedziƒca, gdzie
b´dà mog∏y byç prezentowane wystawy ple-
nerowe.

– Jeszcze kiedy muzeum by∏o wojewódz-
kie – wspomina jego dyrektor Miros∏aw
Borusiewicz – zg∏osi∏em si´ do wojewody o
wskazanie budynków, które mo˝na by∏oby
adaptowaç na potrzeby muzealne. Otrzy-
ma∏em kilka propozycji, mi´dzy innymi
zaproponowano budynek elektrowni, który
od razu odrzuciliÊmy, jako nienadajàcy si´
do celów muzealnych. Kolejna propozycja
to budynek fabryczny przy parku Sienkie-
wicza. RzeczywiÊcie, obiekt ciekawy archi-
tektonicznie, pi´knie usytuowany, ale spóê-
niliÊmy si´. Syndyk masy upad∏oÊciowej
chcia∏ nam go  sprzedaç za trzy miliony z∏o-
tych. Niestety, takich pieni´dzy nie mieli-
Êmy, wi´c projekt upad∏. Budynek ten
koniec koƒców zosta∏ zburzony. W 2001
roku firma Apsys zwróci∏a si´ do muzeum z
propozycjà, aby przej´∏o budynek dawnej
tkalni. Po dok∏adnym obejrzeniu obiektu
przez rad´ muzeum okaza∏o si´, ˝e gmach
nadaje si´ do celów muzealnych. Przede
wszystkim dlatego, ˝e ma dobrà struktur´,
która w naturalny sposób oddziela cz´Êç
biurowà od ekspozycyjnej. Tak˝e jego wiel-
koÊç odpowiada potrzebom placówki i w
pe∏ni je zaspokaja.

Zawsze stawia∏em na pierwszym miejscu
budow´ nowego gmachu, jako optymalne
rozwiàzanie dla Muzeum Sztuki w ¸odzi.
Ale skoro dotychczas nie by∏o takiej mo˝li-
woÊci, powa˝nie zaj´liÊmy si´ propozycjà
Apsysu. Absolutnie nie razi mnie usytuowa-
nie muzeum w kompleksie handlowym.
Uwa˝am, ̋ e muzea majà obowiàzek wycho-
dziç do ludzi. Zamykanie sztuki w tak zwa-
nym kulturalnym getcie jest nierozsàdne. W

tej chwili muzea muszà byç tam, gdzie sà
ludzie. Najwspanialsze muzea otwierajà swe
wystawy na dworcach kolejowych czy na
lotniskach. 

Sprawy formalne trwa∏y doÊç d∏ugo. 
Ale w kwietniu ubieg∏ego roku aktem nota-
rialnym muzeum sta∏o si´ w∏aÊcicielem
budynku dawnej tkalni. Dzia∏ka, na której
jest on usytuowany, jest w∏asnoÊcià Skarbu
Paƒstwa, a placówce przekazana zosta∏a 
w wieczystà dzier˝aw .́ 

– OtrzymaliÊmy stosowne Êrodki z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go na dokumentacj´, która zosta∏a równie˝
dostosowana do potrzeb muzealnych. Ta
dokumentacja jest w∏asnoÊcià muzeum –
dodaje Miros∏aw Borusiewicz.

Zaprojektowano najnowoczeÊniejsze
muzeum, wed∏ug Êwiatowych standardów.
Choç w zabytkowym budynku, b´dzie to
muzeum spe∏niajàce wszelkie wspó∏czesne
potrzeby – od ochrony zbiorów, przez insta-
lacje antyw∏amaniowe, przeciwpo˝arowe,
usytuowanie magazynów, dróg ewakuacyj-
nych, a˝ po ca∏y zespó∏ ofert dla goÊci, któ-
rzy b´dà mogli wypiç kaw´ czy herbat ,́
zakupiç w sklepie muzealnym pamiàtki

zwiàzane ze sztukà i kulturà. Wszystkie
plany sà znane Ministerstwu Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Wykonana zosta∏a gigantyczna praca.
Wszystko jest bardzo starannie przemyÊlane 
i zaplanowane do ostatniego szczegó∏u.
Gotowa jest dokumentacja, zaplanowano
wszelkie koszty. 

– Chcia∏bym raz jeszcze podkreÊliç, ˝e sà
zaprojektowane najnowoczeÊniejsze rozwià-
zania, stosowane w Êwiatowym muzealnic-
twie, jak na przyk∏ad pe∏na klimatyzacja z
filtrowaniem powietrza, instalacja przeciw-
po˝arowa b´dzie mieszana – tam gdzie b´dà
biura, zaprojektowano instalacj´ wodnà,
tam gdzie b´dà dzie∏a – gazowà, wi´c bez-
piecznà dla obrazów. 

Podj´ta przez radnych sejmiku wojewódz-
kiego uchwa∏a o przeznaczeniu konkretnej
kwoty jako wk∏ad w∏asny muzeum jest
przedostatnim etapem na wyboistej drodze
do pieni´dzy unijnych i rozpocz´cia prac
adaptacyjnych. Ostatnim etapem b´dzie
przyznanie promesy na uzupe∏nienie wk∏a-
du w∏asnego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Gra˝yna Bo˝yk

MMaannuuffaakkttuurraa,, cczzyyllii nnoowwyy kkoommpplleekkss hhaannddlloowwoo--kkuullttuurraallnnyy ¸̧ooddzzii.. MMiieeÊÊcciiçç ssii´́ ttuu bb´́ddàà mm..iinn..:: AAlleejjaa RRzzeemmiieeÊÊllnniikkóóww,, cczztteerryy mmuuzzeeaa 
oorraazz bbuuddyynneekk MMuuzzeeuumm SSzzttuukkii,, MMuuzzeeuumm HHiissttoorriiii MMiiaassttaa ¸̧ooddzzii,, MMuuzzeeuumm NNaauukkii ii TTeecchhnniikkii ddllaa ddzziieeccii,, wwzzoorroowwaannee nnaa ppooddppaarryysskkiimm
mmuuzzeeuumm LLaa VViilllleettttee,, aa ttaakk˝̋ee MMuuzzeeuumm MMiieejjssccaa,, ggddzziiee pprreezzeennttoowwaannaa bb´́ddzziiee hhiissttoorriiaa oobbiieekkttuu,, cceennttrruumm rroozzrryywwkkii rrooddzziinnnneejj zzee ÊÊcciiaannkkàà 
wwssppiinnaacczzkkoowwàà,, ttoorreemm ddllaa rroollkkoowwccóóww,, aa ttaakk˝̋ee mmuullttiipplleekkss zz 1155 ssaallaammii kkiinnoowwyymmii,, ww ttyymm jjeeddnnàà ttyyppuu IIMMAAXX,, ggaalleerriiaa hhaannddlloowwaa,, ddyysskkootteekkaa 
ii rryynneekk oottoocczzoonnyy zzaabbyyttkkoowwyymmii oobbiieekkttaammii zz pp∏∏yynnààccàà nniieeooppooddaall rrzzeekkàà ¸̧óóddkkàà.. BB´́ddzziiee ttee˝̋ wwiieellee mmiieejjsscc ppaarrkkiinnggoowwyycchh,, kkaaffeejjkkii ii rreessttaauurraaccjjee,,
cczzyyllii „„mmiiaassttoo ww mmiieeÊÊcciiee””..

Obecny wyglàd wn´trza przysz∏ej filii muzeum. 
Powy˝ej: wizualizacja po remoncie.
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– Wracamy do pomys∏u sceny objazdowej
– mówi WWoojjcciieecchh NNoowwiicckkii, dyrektor naczel-
ny Teatru im. Stefana Jaracza w ¸odzi – ale
w najlepszym wydaniu. Nie b´dzie to scena
popularna ani edukacyjna. Chodzi nam 
o udost´pnienie w regionie kultury na naj-
wy˝szym poziomie artystycznym. Konkret-
nych planów artystycznych na ten projekt
jeszcze nie ma, choç w tej chwili mamy 
w repertuarze 30 przedstawieƒ, które gramy
na trzech scenach w ¸odzi. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby pokazaç je w regionie.
Trzeba jednak stworzyç tam takie techniczne
warunki, aby zaprezentowaç taki sam
poziom artystyczny jak w ¸odzi. W zmoder-
nizowanych salach Piotrkowa, Sieradza,
Skierniewic, Radomska b´dà mog∏y prezen-
towaç si´ tak˝e i inne ∏ódzkie instytucje kul-
turalne, np. zespó∏ Filharmonii ¸ódzkiej.
Powstanie co najmniej 10 nowych miejsc
pracy. Warto tak˝e pami´taç, ˝e jedna z∏o-
tówka zainwestowana w kultur´, daje zwrot
pi´ciu z∏otych w us∏ugach i wytwórczoÊci z
tzw. otoczenia kultury. Jest to wi´c w skali
makro bardzo dobry interes. Projekt przewi-
duje tak˝e rozbudow´ bazy Teatru im. Stefa-
na Jaracza w ¸odzi, aby przekszta∏ciç go 
w Europejskie Centrum Kultury, w którym
cz´Êciej ni˝ obecnie prezentowaç b´dà swe
realizacje teatry europejskie. Dlatego instytu-
cja otrzyma m.in. nowy wystrój foyer na I i II
pi´trze budynku Du˝ej Sceny oraz iluminacj´
Êwietlnà frontonu. Teatr wymaga nowych
inwestycji hotelowo-magazynowych, które
sà przewidziane w projekcje. Skromna
kawiarenka w piwnicy przekszta∏cona zosta-
nie w Klub Teatralny – dost´pny tak˝e dla
widzów – w którym spotykaç si´ b´dà re˝y-
serzy, scenografowie, kostiumolodzy. Nasi 

i ci, którzy przyjadà do nas na goÊcinne
wyst´py z zagranicy. Do inwestycji zaliczam
tak˝e wyposa˝enie du˝ej sali teatralnej, nowà
infrastruktur´ oraz miejsca dla t∏umacza
oraz urzàdzenie ze s∏uchawkami dla widzów
w czasie wyst´pów teatrów zagranicznych. 

Inspirujàca strategia rozwoju regionu,
uchwalona przez sejmik, by∏a zaczynem
skonstruowania ciekawego projektu „Utwo-
rzenia europejskich scen Teatru im. Stefana
Jaracza w województwie ∏ódzkim”. Jestem
przekonany, ˝e jego realizacja przyczyni si´
do wzrostu ogólnego poziomu cywilizacyjne-
go województwa, wzmocnienia poczucia to˝-
samoÊci mieszkaƒców i wp∏ynie na kreowa-
nie lepszego wizerunku regionu oraz jego
konkurencyjnoÊci na poziomie krajowym 
i mi´dzynarodowym. Chcemy, aby nasz teatr
mia∏ w tym przedsi´wzi´ciu swój powa˝ny
udzia∏.

Kultura

SSttaanniiss∏∏aaww WWiittaasszzcczzyykk – marsza∏ek województwa
∏ódzkiego: – Zarzàd podjà∏ decyzj´ o zabezpiecze-
niu w bud˝ecie województwa na lata 2006- 2008
Êrodków finansowych na realizacj´ projektu pod
nazwà „Utworzenie europejskich scen teatru im.
Stefana Jaracza w województwie ∏ódzkim”. Teatr
im. Stefana Jaracza na udzia∏ w∏asny w tym projek-
cie otrzyma prawie 6 mln z∏. Dodatkowo, jednost-
kom samorzàdu terytorialnego, które uczestniczà w
tym projekcie – udzielona zostanie pomoc finanso-
wa w ∏àcznej kwocie ponad 3,5 mln z∏. Dzi´ki temu
projektowi uda nam si´ dotrzeç z tak zwanà kultu-
rà wysokà do du˝o szerszego grona odbiorców ni˝
dotychczas. Wa˝ny jest równie˝ aspekt integracyj-
ny. Jest to dobry przyk∏ad na wspólne budowanie
to˝samoÊci regionalnej – w realizacj´ projektu w∏à-
czy∏y si´ najwi´ksze miasta w ¸ódzkiem. Chcia∏-
bym, aby na deskach scen teatralnych w naszym
regionie goÊci∏y równie˝ zespo∏y Teatru Wielkiego
w ¸odzi i Filharmonii ¸ódzkiej.
Zarzàd podjà∏ tak˝e decyzj´ o zabezpieczeniu 
w bud˝ecie na lata 2006 – 2008 Êrodków finanso-
wych na adaptacj´ pofabrycznego budynku
(Manufaktura) dla Muzeum Sztuki w ¸odzi, które
otrzyma ∏àcznie ponad 11 mln z∏. Sejmik Woje-
wództwa ¸ódzkiego zatwierdzi∏ decyzj´ zarzàdu.

„Jaracz” na europejskich scenach Liderem projektu „Utworzenia europej-
skich scen Teatru im. Stefana Jaracza 
w województwie ∏ódzkim” jest Teatr im.

Stefana Jaracza w ¸odzi. Partnerujà mu w tym
przedsi´wzi´ciu: Miejski OÊrodek Kultury w Piotr-
kowie Trybunalskim, Miejski Dom Kultury 
w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Sieradzu 
i Miejski OÊrodek Kultury w Skierniewicach. Cho-
dzi o utworzenie czterech scen teatralnych na euro-
pejskim poziomie, przy zachowaniu dotychczaso-
wego, wielofunkcyjnego charakteru obiektów 
w poszczególnych miastach. Inicjatywa ma wymiar
ponadregionalny a nawet mi´dzynarodowy – podj´-
ta zosta∏a przez scen´ wielce zas∏u˝onà dla polskie-
go ̋ ycia teatralnego. Cel projektu jest prosty: wzrost
zainteresowania kulturà jako bardzo istotnym ele-
mentem wp∏ywajàcym na rozwój ca∏ego spo∏eczeƒ-
stwa i wyrównywanie istniejàcych dysproporcji
pomi´dzy poszczególnymi spo∏ecznoÊciami lokal-
nymi. W funkcjonujàcych, a gruntownie zmoderni-
zowanych oÊrodkach, b´dzie te˝ miejsce na film,
sztuki plastyczne i muzyk .́ Projekt sfinansowany
zostanie z pieni´dzy unijnych, samorzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego i czterech wymienionych miast.
Pierwszy etap (lata 2006-2008) polegaç b´dzie na
modernizacji budynków i przystosowaniu ich do
eksploatacji jako scen teatralnych z prawdziwego
zdarzenia. Obiekty w Piotrkowie, Sieradzu, Skier-
niewicach i Radomsku zostanà wyposa˝one w kli-
matyzacj ,́ urzàdzenia sceniczne, nag∏oÊnienie,
nastawnie komputerowe oÊwietlenia, ergonomiczne
fotele. Dwa pierwsze miasta posiadajà obiekty
zabytkowe – zostanà one w ramach projektu zrewi-
talizowane. Etap drugi (eksploatacja) – to dziesi´ç
lat grania zespo∏u Teatru im. Stefana Jaracza raz w
tygodniu na deskach europejskich scen regional-
nych województwa ∏ódzkiego.                         W.M.
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ilka tygodni temu, po raz szósty
mieliÊmy okazj´ obejrzeç prace

dyplomowe studentów Akademii Sztuk 
Pi´knych im. W. Strzemiƒskiego w ¸odzi 
i jeszcze raz mogliÊmy si´ upewniç, ˝e projek-
towanie artystyczne – nadal szybuje wysoko i
warto w nie inwestowaç. 

Wystawa, mi´dzy innymi, pod patronatem
marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka, by∏a pre-
zentacjà efektów kszta∏cenia m∏odych ludzi w
dziedzinie projektowania ubioru, tkaniny,
form u˝ytkowych, publikacji, a tak˝e w dzie-
dzinie malarstwa, rzeêby, grafiki warsztato-
wej i instalacji artystycznych. Prawie pi´ç-
dziesiàt dyplomów spoÊród dwustu (tak, tak,
200 dyplomów!) prezentowa∏o bardzo dobry
poziom i by∏o pierwszà konfrontacjà marzeƒ
o ˝yciu artysty i projektanta z rzeczywisto-
Êcià, wymagajàcà nie tylko kreatywnoÊci, lecz
tak˝e umiej´tnoÊci praktycznych. A i one nie
zawsze wystarczajà. Zrealizowana przez nas

prezentacja potencja∏u projektowego regionu
podczas Âwiatowych Targów Mody w Düs-
seldorfie udowodni∏a ponad wszelkà wàtpli-
woÊç, ˝e m∏odzi projektanci powinni mocno
popracowaç nad przygotowaniem bizneso-
wym; w dzisiejszym Êwiecie znajomoÊç funk-
cjonowania docelowego rynku pracy i ocze-
kiwaƒ przemys∏u, wykorzystujàcego projekty
artystyczne, jest kluczem do sukcesu.

Poziom prezentowanych prac Êwiadczy 
o bardzo dobrym przygotowaniu artystycz-
nym, opanowaniu narz´dzi, tak˝e tych naj-
nowszych, zdominowanych przez technolo-
gi´ komputerowà. èród∏a inspiracji artystycz-
nej sà bardzo zró˝nicowane, lecz brakowa∏o
na wystawie wyraênych inspiracji naszà w∏a-
snà tradycjà artystycznà, stworzonà przez

najwi´kszych artystów polskiej sztuki awan-
gardowej XX wieku. To dziwne, lecz warto
si´ zastanowiç, czy przypadkiem wÊród  moc-
nych stron regionu pomijamy dziedzictwo
artystyczne, nie doceniajàc tym samym tego,
co mamy?

W tym kontekÊcie analiza nowej strategii
regionu rzeczywiÊcie potwierdza marginalnà
pozycj´ potencja∏u kulturowego po stronie
naszych atutów. Tymczasem, dla wielu regio-
nów i miast Europy jest on, jeÊli nie  najwa˝-
niejszym, to wa˝nym êród∏em dochodów. I to
nie tylko dla Londynu, Rzymu czy Pary˝a,
gdzie muzea sztuki sà dochodowymi przed-
si´biorstwami. Tak˝e dla wielu mniejszych
miast g∏ównà atrakcjà turystycznà Êciàgajàcà
ludzi z pieni´dzmi sà dobra kultury i wyda-
rzenia artystyczne. W bud˝etach takich
regionów i miasteczek znajdujà si´ powa˝ne
kwoty na dofinansowanie wydarzeƒ kultu-
ralnych bàdê organizowanie ich przez w∏asne

instytucje publiczne. Podobnie jest u nas.
Wystarczy zajrzeç w regionalny bud˝et, aby
odkryç, ˝e w∏adze regionu finansujà dzia∏al-
noÊç wielu instytucji kultury i dotujà ciekawe
inicjatywy artystyczne. Przyk∏adami z ostat-
nich dni sà nak∏ady województwa przezna-
czone na projekt „europejskie sceny Teatru
im. Jaracza“, wsparte ∏àcznà kwotà ponad
3,5 mln z∏otych, i nasza wielka nadzieja na
wykreowanie nowego, wa˝nego miejsca kon-
frontacji artystycznych – sal wystawienni-
czych Muzeum Sztuki w ¸odzi w pofabrycz-
nej scenerii Manufaktury, dofinansowane
∏àcznà kwotà ponad 11 mln. z∏otych.

Czy tak istotne zaanga˝owanie wojewódz-
twa w projekty artystyczne oznacza zmian´ w
postrzeganiu dziedzictwa kulturowego i arty-

stycznego, dotychczas docenianego przez nas
jako êród∏o to˝samoÊci regionalnej, lecz nie-
docenianego jako zestaw aktywów, które
nale˝y wykorzystywaç dla rozwoju regionu?
Czy docenimy wag´ istnienia i dzia∏alnoÊci
szkó∏ artystycznych, które tworzà aktywa o
szczególnej wartoÊci – kreatywnych ludzi.
Wystawa absolwentów ASP z rocznika 2005
sama w sobie by∏a bowiem nie tylko prezen-
tacjà pierwszych osiàgni´ç m∏odych artystów,
lecz tak˝e pokazem potencja∏u miasta, które
jest bardziej miastem akademickim ni˝, tak
szumnie og∏aszanym, „miastem wielokultu-
rowym”. WielokulturowoÊç to przesz∏oÊç
¸odzi; du˝y potencja∏ akademicki, w tym
artystyczny, to teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç.
Wystarczy wyobraziç sobie ¸ódê bez wy˝-
szych uczelni i instytucji, które sà z nimi zwià-
zane; ich brak oznacza∏by zmniejszenie liczby
mieszkaƒców miasta co najmniej o jednà
trzecià, zrzucajàc miasto w rankingach pod
wzgl´dem zaludnienia i atrakcyjnoÊci inwe-
stycyjnej na dalekie pozycje... Dla regionu
taka wizja by∏aby równie przera˝ajàca. 

Popatrzmy wi´c na potencja∏ wojewódz-
twa przez pryzmat sztuki i kultury i zobaczy-
my region znacznie bogatszy, ni˝ to wynika
ze statystyk gospodarczych czy nieÊmiertel-
nego argumentu o skrzy˝owaniu autostrad.
W odró˝nieniu od wielu europejskich regio-
nów, mamy niezwyk∏y potencja∏ owego „cre-
ative tension” – osi promocyjnej marki Pol-
ski, og∏oszonej ostatnio przez Wally Olinsa.
JeÊli przet∏umaczymy to na „twórczy fer-
ment”, to od razu widzimy w nim, Êwietnie
znane i rozumiane za granicà, nasze dziedzic-
two artystyczne awangardy dwudziestolecia
mi´dzywojennego z twórczoÊcià Katarzyny
Kobro na czele; póêniejsze inicjatywy, takie
jak: Warsztat Formy Filmowej, Konstrukcja
w Procesie i Biennale ¸ódê, wydarzenia arty-
styczne – Camerimage, Spotkania Baletowe,
Festiwal Dialogu Czterech Kultur czy festi-
wal artystyczny „Interakcje”.

Wystawa m∏odych dowiod∏a, ˝e duch
poszukiwaƒ artystycznych nie zamiera, 
˝e jest wspierany przez Akademi´ i stanowi
mocnà stron´ województwa, atut, który 
ciàgle czeka na pe∏ne wykorzystanie. Decyzje
w∏adz regionu, dotyczàce znaczàcego 
zaanga˝owania finansowego w inicjatywy
artystyczne, Êwiadczà o wyzwalaniu si´ sztu-
ki z cienia wielkich inwestycji drogowych,
kolejowych; z cienia walki z bezrobociem i
kryzysem opieki zdrowotnej. 

Ars longa, vita brevis – ˝ycie trwa krótko,
a sztuka wiecznie. Nie traçmy naszego 
„fermentu twórczego”, a doczekamy si ,́ 
˝e kiedy b´dà ju˝ te autostrady, to warto
b´dzie z nich zjechaç i sp´dziç z nami czas 
na wspólnej kontemplacji dzie∏ sztuki, na
wspólnym zachwycie teatrem, muzykà, 
baletem, filmem.

Marek Makowski

Sztuka

Rocznik 2005

KK
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W Gimnazjum Publicznym nr 46 przy 
ul. Krochmalnej 15 w ¸odzi zorganizowano
cykl odczytów poÊwi´conych mniejszoÊci
rosyjskiej, zamieszkujàcej ponad 150 lat
¸ódê i region. Przeprowadzenie seminariów
zwiàzane by∏o z tym, i˝ 2006 rok zosta∏ og∏o-
szony w stolicy naszego województwa
Rokiem Kultury Rosyjskiej. Prelegentami,
oprócz autora niniejszego tekstu, byli trzej
panowie zafascynowani tzw. „operacjà ∏ódz-
kà 1914 roku”, tj. p. Micha∏ Jagie∏∏o – dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej”, p. Mariusz
¸ochowski – lekarz chirurg klatki piersiowej
Szpitala im. Kopernika w ¸odzi, p. Andrzej
Adach – mechanik, autor folderu opisujàce-
go wspomnianà „operacj´” oraz pani Ana-
stazja Tymiƒska – nauczycielka j´zyka rosyj-
skiego 21. Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjal-
nych w ¸odzi, która opowiedzia∏a s∏ucha-
czom o prawos∏awiu. 

Na wyk∏adach, które odby∏y si´ w marcu,
mówiono o zawi∏ych dziejach ∏ódzkich
Rosjan w czasach Królestwa Polskiego, okre-
sie mi´dzywojennym i PRL. Dyskutowano 
o bitwach w okolicach ¸odzi pomi´dzy ˝o∏-
nierzami carskimi a wojskami niemieckimi
podczas I wojny Êwiatowej, a tak˝e przedsta-
wiono histori´ ∏ódzkiej i piotrkowskiej para-
fii prawos∏awnej. Odczytom towarzyszy∏y
potrawy kuchni rosyjskiej, przygotowane
wed∏ug receptury przekazanej przez panià
Anastazj´ Tymiƒskà, oraz czasowa histo-
ryczno-muzealna wystawa z∏o˝ona m.in. 
z pamiàtkowych zdj´ç, dawnych wydawnictw
rosyjskich i tzw. „bia∏oemigracyjnych”, r´ko-
pisów, pami´tników, eksponatów wojsko-
wych w postaci elementów uzbrojenia 
i wojskowych map operacyjnych, ikon itp. 

Pomys∏ zorganizowania wystawy jest wart
obecnie szczególnej uwagi. Tego typu ekspo-

zycji niestety nie ma w Muzeum Historii
Miasta ¸odzi przy ul. Ogrodowej 15, gdzie
zwiedzajàcy mogà oglàdaç pi´knà wystaw´
poÊwi´conà „Triadzie ∏ódzkiej”, tj. Polakom,
˚ydom i Niemcom. Ale niczego konkretnego
nie mogà dowiedzieç si´ o spo∏ecznoÊci rosyj-
skiej miasta Festiwalu Dialogu Czterech Kul-
tur. OczywiÊcie w porównaniu z innymi naro-
dowoÊciami, Rosjan w ¸odzi w poszczegól-
nych okresach historii przebywa∏o niewielu –
najwy˝ej kilka tysi´cy. Jednak przedstawicie-
le tej spo∏ecznoÊci, tacy jak m.in. Êwiatowej
s∏awy rzeêbiarka Katarzyna Kobro-Strze-
miƒska – ma∏˝onka utalentowanego malarza
polskiego W∏adys∏awa Strzemiƒskiego,
pisarz i poeta Grzegorz Timofiejew, prof.
filozofii i historii Uniwersytetu ¸ódzkiego
Sergiusz Hessen, humanistka prof. Ija de
Lazari-Paw∏owska, profesorowie Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Muzycznej Olga Olgina
Mackiewicz i Grzegorz Or∏ow, poeta i saty-
ryk Igor Sikirycki, prozaik Leon Gomolicki
oraz dziennikarz i poeta Pantelejmon Jurjew
pracowali i tworzyli w ¸odzi, wnoszàc w
ciàgu kilku dziesi´cioleci swój cenny wk∏ad w
barwnà mozaik´ kultur naszego wielowyzna-
niowego miasta i naszej wielonarodowej
ziemi. 

Trzeba równie˝ zaznaczyç, i˝ ∏odzianie
pochodzenia rosyjskiego nadal mieszkajà 
w ¸odzi oraz województwie i pracujà dla
dobra regionu. Nadszed∏ wi´c czas, aby i t´
spo∏ecznoÊç ziemi ∏ódzkiej uhonorowaç
poprzez utworzenie przygotowanej profesjo-
nalnie sta∏ej muzealnej ekspozycji, posiadajà-
cej wymiar zarówno historyczny, etnologicz-
ny, jak i turystyczny – tak niezb´dny dzisiaj
¸odzi i ca∏emu regionowi ∏ódzkiemu.     

Igor W. Górski

Historia

Pami´ci ∏ódzkich Rosjan

KKoommeennttaarrzz ddoo ppoowwyy˝̋sszzeeggoo tteemmaattuu
eettnnoollooggaa ppaannaa PPiioottrraa KKaarrppiiƒƒsskkiieeggoo,,
rrddzzeennnneeggoo ∏∏ooddzziiaanniinnaa ppoocchhooddzzeenniiaa 
rroossyyjjsskkiieeggoo::

W czterokulturowej ¸odzi znaleêç
mo˝na liczne Êlady szeroko poj´tej trady-
cji i kultury rosyjskiej. Problem w tym, 
˝e prawie nikt tymi Êladami do tej pory nie
poszed∏. Duchowni ∏ódzkiej cerkwi, która
od pokoleƒ jest jednym z g∏ównych punk-
tów na mapie „rosyjskiej” ¸odzi, przyzna-
jà, ˝e wi´kszoÊç – przede wszystkim rosyj-
skich parafian – to ludzie w podesz∏ym
wieku. JeÊli wi´c z badaniem, poszukiwa-
niem i eksponowaniem tradycji rosyjskiej
b´dziemy zwlekaç, zabraknie w koƒcu
tych, którzy legitymujà si´ historycznà
pami´cià. Czas wi´c najwy˝szy, aby ∏ódz-
kà „rosyjskoÊç” ubraç w zawodowe 
i zinstytucjonalizowane szaty. 

Âwiadomi czterokulturowej to˝samoÊci
miasta ∏odzianie – nawet spoza narodo-
woÊci rosyjskiej – na pewno ch´tnie odwie-
dziliby sta∏à ekspozycj´ czy muzeum rosyj-
skiej tradycji. Zw∏aszcza w ramach Roku
Rosyjskiego. Pierwszy krok ju˝ uczyniono
– ∏ódzkie Gimnazjum Publiczne nr 46 zor-
ganizowa∏o konkurs tematyczny okraszo-
ny czasowà „rosyjskà” wystawà. Czy czte-
rokulturowa „ziemia obiecana” doczeka
si´ kolejnego kroku? – to pytanie nie tylko
do pasjonatów. Czy w dobie renomowa-
nego i znanego nie tylko w kraju Festiwa-
lu Dialogu Czterech Kultur, wieloetnicz-
noÊci nie nale˝a∏oby wypromowaç jako
znaku firmowego i symbolu ¸odzi? 
– to pytanie ocierajàce si´ o retoryk´.

Autor artyku∏u podczas wyk∏adu.

Wystawa w Gimnazjum nr 46 w ¸odzi.



Jak wykorzystaç potencja∏ naukowy 
i w efekcie poprawiç konkurencyjnoÊç firm 
w regionie ∏ódzkim? Co zrobiç, ˝eby przyby-
wa∏o inwestorów, a wykszta∏ceni m∏odzi
ludzie nie wyje˝d˝ali z województwa 
w poszukiwaniu pracy? Odpowiedzi na te,
wydawa∏oby si ,́ proste pytania, wcale nie sà
∏atwe. Wiedzà o tym zarówno lokalne w∏adze,
przedsi´biorcy, jak i naukowcy. 

Z pewnoÊcià jednym z dobrych i praktycz-
nych pomys∏ów na pokonanie barier hamujà-
cych rozwój jest uczenie si´ od innych, którzy
t´ drog´ ju˝ przeszli. W po∏owie marca na
Uniwersytecie ¸ódzkim odby∏a si´ konferen-
cja „Regionalne strategie innowacji w regio-
nach konwergencji”, okazja do wymiany tego
typu doÊwiadczeƒ. Region ∏ódzki reprezento-
wali realizatorzy projektu Loris Plus, 
stanowiàcego kontynuacj´ pierwszej strategii
RSI Loris, a tak˝e przedstawiciele 
Departamentu Polityki Regionalnej Urz´du
Marsza∏kowskiego.

Zaawansowane technologie
Naukowcy ju˝ dziÊ wiedzà, w co powinny

inwestowaç ∏ódzkie firmy, by nie pozostaç 
w tyle. Badania ujawni∏y, ˝e w najbli˝szych
latach najwi´kszy wp∏yw na wzrost poziomu
konkurencyjnoÊci i innowacyjnoÊci naszego
regionu b´dà mia∏y: intensyfikacja wykorzy-
stania zaawansowanych technologii w rolnic-
twie i przetwórstwie spo˝ywczym, a tak˝e roz-
wój produkcji aktywnych tekstyliów, co 
z kolei powinno nastàpiç po roku 2010. Wia-
domo te˝, ˝e na rozwój przemys∏ów wysokich

technologii, jak choçby: nano- biotechno-
logie, przemys∏ elektromechaniczny czy
farmaceutyczny mo˝emy liczyç w znacz-

nie odleglejszej perspektywie. Obec-
nie jako region zajmujemy pod tym

wzgl´dem doÊç
niskà pozycj ,́
nawet w skali

P o l s k i .
N i k t
n i e

ma te˝ wàtpliwoÊci, ˝e istnieje du˝a potrzeba
promocji polityki innowacyjnej w regionie, co
potwierdza fakt, ˝e – jak utrzymuje Agniesz-
ka Turyƒska z Komisji Europejskiej – w dobie
globalizacji, Europa od lat sk∏ania si´ ku
regionalizacji. Projekty, takie jak Loris Plus,
umo˝liwiajà dialog i aktywizujà dzia∏ania. W
efekcie wspomagajà wspó∏prac´ mi´dzy
naukà a gospodarkà w regionie, przyczynia-
jàc si´ w koƒcu do powstania spo∏eczeƒstwa
innowacyjnego i kultury innowacyjnej na
okreÊlonym terenie.

Niezwykle wa˝nà rol´ w projektach unij-
nych odgrywajà urz´dy marsza∏kowskie, 
bo na nich spoczywa odpowiedzialnoÊç za
polityk´ innowacyjnà. Niektórzy uczestnicy
konferencji twierdzili, ˝e wr´cz powinny one
obligatoryjnie koordynowaç dzia∏ania prowa-
dzone w zakresie du˝ych projektów, bo to
pozwoli∏oby uniknàç dublowania si´ badaƒ 
i umo˝liwi∏oby efektywniejsze wykorzystanie
unijnych Êrodków. Niestety, ta wspó∏praca nie
wsz´dzie uk∏ada si´ w∏aÊciwie. Urz´dy 
– zdaniem wielu realizatorów regionalnych
strategii innowacji – nie chcà wspó∏pracowaç
przy realizacji projektów. G∏ównà przyczyn´
takiego stanu upatrujà w fakcie, ˝e cz∏onko-
stwo w komitetach sterujàcych jest funkcjà
spo∏ecznà. Dlatego inicjujà dzia∏ania, które
majà zach´ciç kluczowych aktorów lokalnej
sceny politycznej do zainteresowania si´ 
rozwiàzaniami wdro˝onymi w innych krajach
europejskich.  
¸ódzkie wdra˝a priorytety
zawarte w strategii 

Strategia innowacji naszego regionu, na tle
innych, wyró˝nia si  ́pozytywnie. Potwierdzajà
to wnioski sekcji polskiej Regional Studies
Association, zawarte w opracowaniu „Polskie
regionalne strategie innowa-
cji: ocena i wnioski dla dal-
szych dzia∏aƒ”. Czyta-
my w nim, ̋ e „cz´Êç dia-
gnostycznà (RSI Loris)

nale˝y oceniç wysoko – trzem filarom innowa-
cyjnoÊci przypisano 3 cele strategiczne, 10 prio-
rytetów i 37 akcji. Tworzà one logiczny uk∏ad,
bezpoÊrednio dotyczàcy innowacyjnoÊci…”.
Diagnoza ta jest dobrym punktem wyjÊcia do
budowania innowacyjnoÊci regionu. – Strate-
gia ju  ̋ wdra˝ana w ¸ódzkiem umo˝liwi∏a
efektywne konsumowanie Êrodków z dzia∏ania
2.6. – mówi prof. Anna Rogut. Do tej pory
zainicjowano wdra˝anie 4 priorytetów, takich
jak: tworzenie warunków dla rozwoju przemy-
s∏ów high-tech, wzrost poziomu naukoch∏on-
noÊci tradycyjnych przemys∏ów, rozbudowa
us∏ug spo∏eczeƒstwa informacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy i antycypowanie przy-
sz∏oÊci. Projekt jest zatem dobrà okazjà do roz-
wijania wspó∏pracy. O takiej ch´ci Êwiadczy
poparcie wyra˝ane przez Urzàd Marsza∏kow-
ski wobec dalszych prac nad RSI, w postaci
projektu Loris Plus, a tak˝e wola w∏àczenia si´
urz´du do prac nad tworzeniem systemu moni-
toringu i ewaluacji dla polityki innowacyjnej
województwa.

Okazjà do pog∏´bienia tej wspó∏pracy
b´dzie mi´dzynarodowy projekt IASMINE.
Przedsi´wzi´cie to ma za zadanie podniesienie
jakoÊci celowego wykorzystania Êrodków
unijnych, które trafiajà do naszego woje-
wództwa poprzez benchmarking i ewaluacj´
regionalnych polityk innowacyjnych. Fakt, ̋ e
jest poparcie dla realizacji tego typu dzia∏aƒ
oznacza, ˝e urzàd chce korzystaç 
z „dobrych praktyk” europejskich i prze-
szczepiaç je na grunt ∏ódzki – dodaje 
prof. Rogut. 

Pewne jest, ˝e tempo rozwoju przedsi´-
biorstw mo˝e podnieÊç zwi´kszenie nak∏adów
na badania i rozwój, a na poziomie regional-
nym podejmowanie takich decyzji, które b´dà
ukierunkowane przede wszystkim na wzrost
poziomu inwestycji. Dopiero wtedy b´dzie
mo˝na zaczàç myÊleç o doganianiu Europy.

Nauka

Jak dogoniç Europ´?

(RK)

Konferencja z udzia∏em wicemarsza∏ka Zbigniewa ¸uczaka.
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– Sejmik Województwa ¸ódzkiego przyjà∏
dokument „Program wojewódzki – strategia
polityki zdrowotnej województwa ∏ódzkiego
na lata 2006-2013”. Jaki jest jego cel?

Jednym z zadaƒ samorzàdu wojewódz-
twa jest kszta∏towanie polityki zdrowotnej,
a wi´c wyznaczanie g∏ównych kierunków
dzia∏aƒ, okreÊlanie warunków pozwalajà-
cych na zabezpieczenie potrzeb zdrowot-
nych mieszkaƒców. Ogólnie mówiàc: 
realizacja dzia∏aƒ s∏u˝àcych zapewnieniu
bezpieczeƒstwa zdrowotnego mieszkaƒcom
województwa. 

– Jak powstaje taki program? 
Prace nad „Strategià polityki zdrowot-

nej” trwa∏y blisko rok i wymaga∏y przepro-
wadzenia wszechstronnej diagnozy aktual-
nej sytuacji demograficznej i epidemiolo-
gicznej województwa, stanu zasobów placó-
wek ochrony zdrowia, ich kondycji finanso-
wej oraz oceny zmian zachodzàcych 
w ostatnich latach w szeroko rozumianym
obszarze ochrony zdrowia w województwie.
Wa˝ne, ˝e projekt dokumentu zosta∏ pod-
dany szerokim konsultacjom spo∏ecznym.
Wypowiedzieç na jego temat mogli si´
dyrektorzy szpitali, starostowie, prezydenci
miast, konsultanci wojewódzcy, rektor Uni-
wersytetu Medycznego, samorzàdy zawo-
dowe zawodów medycznych i wojewoda.
TreÊç dokumentu udost´pniono zaintereso-
wanym na stronie internetowej wojewódz-
twa ∏ódzkiego.

– Czy osobom niezwiàzanym z ochronà
zdrowia b´dzie ∏atwo znaleêç interesujàce je
informacje? 

W celu nadania mu przejrzystoÊci podzie-
lono dokument na dwie zasadnicze cz´Êci.
W pierwszej opisano priorytetowe cele 
i zadania polityki zdrowotnej województwa
na lata 2006 – 2013, a w drugiej, sk∏adajàcej
si´ z szeÊciu za∏àczników, z których ka˝dy
poÊwi´cony zosta∏ odr´bnej tematyce,
umieszczono diagnoz´ obecnej sytuacji.
Wyraênie okreÊlono nie tylko cele i kierunki
polityki zdrowotnej w podstawowej i specja-
listycznej opiece zdrowotnej, lecznictwie
zamkni´tym, promocji zdrowia i profilakty-
ce. Wskazano tak˝e propozycje rozwiàzaƒ
konkretnych problemów oraz kwestie
wymagajàce naprawy bàdê uregulowania 
w perspektywie kilku najbli˝szych lat.

– Panie marsza∏ku, co w tej strategii jest
najwa˝niejsze?

Za najistotniejsze uznano podniesienie
stanu zdrowotnoÊci mieszkaƒców woje-
wództwa poprzez realizacj´ takich celów,
jak: poprawa jakoÊci i dost´pu do us∏ug

medycznych, poprawa bezpieczeƒstwa
zdrowotnego, promocja zdrowia i zapobie-
ganie chorobom, poprawa funkcjonowania
systemu informacji i wiedzy w dziedzinie
ochrony zdrowia.

– WyjaÊnijmy, co kryje si´ pod konkretny-
mi poj´ciami. Zacznijmy od poprawy jakoÊci
us∏ug medycznych...

Chodzi o takie zadania, jak: dostosowa-
nie placówek ochrony zdrowia do wymo-
gów, jakim majà odpowiadaç pod wzgl´-
dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzàdzenia zak∏adu opieki zdrowotnej,
termomodernizacja budynków wraz 
z wymianà noÊników energii, wprowadza-
nie systemów jakoÊci w ochronie zdrowia
oraz standardów zwiàzanych ze Êwiadcze-
niem us∏ug medycznych, a tak˝e zakup apa-
ratów i urzàdzeƒ medycznych. 

– O poprawie dost´pu do us∏ug medycznych
mówi si´ od lat. Co tym razem nas czeka?

Przede wszystkim wzmocnienie roli i zna-
czenia podstawowej opieki zdrowotnej w sys-
temie Êwiadczeƒ medycznych, racjonalizacja
rozmieszczenia placówek ochrony zdrowia,
podwojenie liczby miejsc w placówkach
opieki d∏ugoterminowej – g∏ównie ze wzgl´-
du na starzenie si´ spo∏eczeƒstwa – oraz
zwi´kszenie bazy lecznictwa psychiatryczne-
go i wprowadzanie nowoczesnych rozwiàzaƒ
w podejÊciu do leczenia psychiatrycznego.

– A na czym ma polegaç poprawa bezpie-
czeƒstwa zdrowotnego?

Zadaniami planowanymi do realizacji 
w tym zakresie sà: rozbudowa zintegrowane-
go systemu ratownictwa medycznego, utwo-
rzenie oÊrodka leczenia osób nara˝onych na
broƒ biologicznà oraz budowa systemu reali-
zacji Êwiadczeƒ w ramach nocnej i Êwiàtecz-
nej pomocy lekarskiej i piel´gniarskiej 
w oparciu o podstawowà opiek´ zdrowotnà.

– Promocja zdrowia i zapobieganie choro-
bom... Czy chodzi o zdrowy styl ˝ycia?

Mi´dzy innymi. WÊród dzia∏aƒ z zakresu
promocji zdrowia i prewencji chorób cywili-
zacyjnych, które powinny byç realizowane,
nale˝y wymieniç: program zdrowotny wcze-
snego wykrywania jaskry, profilaktyk´ oty-
∏oÊci i wczesne wykrywanie cukrzycy, profi-
laktyk´ chorób uk∏adu krà˝enia, wad
postawy u dzieci, uzale˝nieƒ i zachowaƒ
samobójczych oraz promocj´ zdrowia psy-
chicznego. Kontynuowana b´dzie równie˝
realizacja wojewódzkiego programu gruêli-
cy p∏uc i chorób nowotworowych uk∏adu
oddechowego.

– Skàd b´dà pochodzi∏y Êrodki niezb´dne
do realizacji przyj´tej strategii?

Istotnym êród∏em finansowania celów 
i kierunków okreÊlonych w „Strategii poli-
tyki zdrowotnej” b´dà fundusze pomocowe
Unii Europejskiej, jak np. Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalne-
go na lata 2004-2006, Regionalny Program
Rozwoju (tzw. „nast´pca“ ZPORR), który
stanowi element realizacji Narodowego
Planu Rozwoju. Ârodki b´dzie mo˝na uzy-
skaç równie˝ w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego oraz w ramach „Wspól-
notowego programu dzia∏aƒ w dziedzinie
zdrowia publicznego 2003-2008”.

– To nie mamy ju˝ swoich pieni´dzy 
na w∏asne zdrowie?

OczywiÊcie, ˝e mamy. Sà to m.in. Êrodki
organów za∏o˝ycielskich zak∏adów opieki
zdrowotnej, jednostek samorzàdu terytorial-
nego, w∏asne Êrodki zak∏adów opieki zdro-
wotnej, p∏atników Êwiadczeƒ, stacji sanitar-
no-epidemiologicznych oraz pieniàdze paƒ-
stwowych funduszy celowych i te, znajdujàce
si´ w dyspozycji ministra zdrowia.

– Od czego jeszcze zale˝y powodzenie
strategii?

Realizacja zapisów wymagaç b´dzie, jak
ka˝de dzia∏anie o zasi´gu wojewódzkim,
woli i ch´ci wspó∏pracy pomi´dzy ró˝nymi
uczestnikami, podejmujàcymi decyzje
odnoÊnie do funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w województwie, czyli
tymi, którzy wyk∏adajà pieniàdze na zdro-
wie. Ja zawsze zak∏adam mo˝liwoÊç nego-
cjacji i aktualizacji strategii.
rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

Wywiad miesiàca

Rozmowa ze Stanis∏awem Olasem, cz∏onkiem Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego

Strategia na zdrowie
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Z powstajàcà autostradà A1 i drogà krajo-
wà nr 1 samorzàd TTuusszzyynnaa wià˝e najwi´ksze
nadzieje na rozwój w najbli˝szych latach.
Przy trasach wykupiono ju˝ od rolników
wi´kszoÊç gruntów, a Tuszynem interesujà si´
firmy myÊlàce o inwestycjach na tym terenie.

– Na poczàtku lat 90. zas∏yn´liÊmy w kraju
z targowisk – mówi burmistrz Tuszyna Tade-
usz Walas. – Prywatne i gminne targowiska 
w Tuszynie i  G∏uchowie codziennie odwiedza
kilka tysi´cy kupców nie tylko z ca∏ej Polski,
ale tak˝e z Czech, Ukrainy i Litwy. Dzi´ki
targowiskom gmina ma spore dochody.

Pieniàdze uzyskane z targowisk gmina 
w bardzo du˝ej cz´Êci przeznacza na inwesty-
cje zwiàzane z infrastrukturà technicznà,
dotyczàcà ochrony Êrodowiska, oraz budow´
i modernizacj´ dróg gminnych i powiato-
wych. W przypadku tych ostatnich gmina ma
podpisane porozumienie ze starostwem
powiatowym, ˝e jest odpowiedzialna za stan
techniczny dróg. Starostwo wspomaga gmin´
w wysokoÊci 300 – 400 tys. z∏ rocznie, ale g∏ów-
ne wydatki na ten cel pochodzà z tuszyƒskie-
go bud˝etu. W minionym roku gmina wyda-
∏a na modernizacj´ dróg prawie 3,1 mln z∏. W
przypadku ochrony Êrodowiska rozpocz´to
bardzo du˝à inwestycj´ w dzielnicy Tuszyn
Las, gdzie w ogóle nie by∏o kanalizacji. Inwe-
stycj´ rozpocz´to w 2005 r., wydajàc ponad
1,3 mln z∏ i w tym b´dzie kontynuowana za
kolejne prawie 4,4 mln z∏. WczeÊniej, by
wspomniana inwestycja w Tuszynie Lesie
mog∏a si´ zaczàç, zmodernizowano za 5,8
mln z∏ istniejàcà oczyszczalni´ Êcieków. 

Gmina przeprowadza te˝ modernizacj´
uj´ç wody i stacji uzdatniajàcych wodociàgi,
aby poprawiç jakoÊç wody. W∏aÊnie jedna 
z takich stacji zmodernizowana zostanie tym
roku w Górkach Ma∏ych i Górkach Du˝ych
za 1,3 mln z∏. WartoÊç inwestycji wynosi 
1,3 mln z∏, a dotacji udzieli Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w ¸odzi. 

Dwa lata temu powsta∏a w Tuszynie hala
sportowo-widowiskowa. Kosztowa∏a 2,5 mln

z∏, a 290 tys. z∏ poprzez Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi przekaza∏o na ten cel Ministerstwo
Kultury i Sportu. W 2005 r. za 7 mln z∏ wybu-
dowano krytà p∏ywalni´ miejskà Oceanik. 

– Staramy si´, aby pieniàdze, jakie uzysku-
jemy z targowisk, przynoszàce naszemu
bud˝etowi ponad 5 mln z∏ rocznie, trafia∏y na
inwestycje – wyjaÊnia burmistrz Walas.

Gmina nale˝y do nielicznych w Polsce,
które posiadajà miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. 

– Przez naszà gmin´ przebiega jedyny odci-
nek drogi krajowej w powiecie ∏ódzkim
wschodnim i przy opracowaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wyznaczyliÊmy po obu jej stronach tereny pod
dzia∏alnoÊç gospodarczà – mówi burmistrz.

Wed∏ug burmistrza, przedsi´biorcy szukajà
terenów, gdzie bez problemu mogà za∏atwiç
wszystkie potrzebne dokumenty. Mo˝na je
uzyskaç w urz´dzie gminy Tuszyn, gdzie znaj-
duje si  ́ewidencja gruntów, a inwestor otrzyma
pe∏nà informacj  ́o terenie, który go interesuje. 

Oczekiwane inwestycje przy szlakach
komunikacyjnych to nowe miejsca pracy dla
mieszkaƒców gminy, choç ze wzgl´du na tar-
gowiska bezrobocie w gminie jest o kilkana-
Êcie procent mniejsze ni˝ w innych gminach
powiatu ∏ódzkiego wschodniego. Na terenie
gminy Tuszyn jest te˝ ponad 1300 ma∏ych
firm prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Ponad tysiàc to zak∏ady krawieckie szyjàce
na potrzeby targowisk.

Gmina od pi´ciu lat znajduje si´ w ogólno-
krajowym rankingu „Z∏ota setka gmin“. 
To dlatego, ˝e jest drugà obok Kleszczowa
gminà o najy˝szych dochodach na jednego
mieszkaƒca w województwie ∏ódzkim oraz 
o najwy˝szych dochodach na inwestycje 
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. 
Co trzecia z∏otówka z bud˝etu gminy wyda-
wana jest na inwestycje. Od 2001 r. rocznie
by∏o to od 8 do ponad 13 mln z∏. 

– Na ten rok zaplanowaliÊmy inwestycje
za 10 mln z∏. To przede wszystkim wspo-
mniana kanalizacja w Tuszynie Lesie. Inwe-

stycje drogowe za 3 mln z∏. Rozpoczniemy
te˝ obok p∏ywalni budow´ domu kultury za
ok. 5,5 mln z∏ – zapowiada burmistrz Walas.

Nie uda∏o si´ uzyskaç du˝ych Êrodków
finansowych z funduszy unijnych. Chyba
przeszkodà, zw∏aszcza w okresie przedakce-
syjnym by∏o to, ˝e te Êrodki by∏y rozdzielane
g∏ównie dla gmin, które mia∏y ni˝sze docho-
dy na mieszkaƒca. Z programu aktywizacji
obszarów wiejskich bezskutecznie ubiegano
si´ o 214 tys. z∏ na budow´ kanalizacji. 

Z gminà Tuszyn kojarzy si´ powsta∏y 
w 1928 r. szpital przeciwgruêliczy w Tuszyn-
ku. Placówka dwa lata temu zosta∏a po∏àczo-
na ze szpitalem przy ul. Okólnej w ̧ odzi i ma
wspólnà dyrekcj .́ Dzi´ki tej decyzji zarzàdu
województwa uda∏o si´ poprawiç sytuacj´
finansowà szpitala w Tuszynku. Samorzàd
Tuszyna w porozumieniu z Urz´dem Mar-
sza∏kowskim w ¸odzi od kilku lat pomaga
finansowo szpitalowi, bo zapewnia on nie
tylko opiek´ medycznà mieszkaƒcom gminy,
ale równie˝ wielu z nich daje prac .́ 

Drugà szans´ rozwoju, obok drogowych
szlaków komunikacyjnych, gmina widzi 
w walorach rekreacyjno-turystycznych. Taki-
mi miejscowoÊciami sà Zofiówka i Rydzynki,
gdzie jest du˝o dzia∏ek letniskowych i przyby-
wa ca∏orocznych domów mieszkalnych.
Coraz wi´ksze zainteresowanie kupnem dzia-
∏ek wykazujà mieszkaƒcy ¸odzi i pobliskich
miast. Zach´tà sà wspania∏e tereny leÊne,
m.in. rezerwaty przyrody Wolbórka i Molen-
da. Gmina postanowi∏a dodatkowo uatrak-
cyjniç tereny rekreacyjne, tworzàc sztuczne
zbiorniki wodne. Bardzo dobrze prezentuje
si´ tzw. M∏ynek, b´dàcy cz´Êcià Miejskiego
OÊrodka Sportu i Rekreacji. Po∏o˝ony jest na
obszarze leÊnym, a spory zbiornik wodny ma
naturalnà wydmowà pla˝ .́ Jest tam dobra
baza wypoczynkowo-rekreacyjna. Docenili
to organizatorzy Pikniku Country w Mràgo-
wie ze s∏ynnym Korneliuszem Pacudà na
czele i postanowili urzàdziç w tym miejscu 
w czerwcu podobnà imprez .́

Krzysztof Karbowiak

Przy wa˝nych szlakach
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Na 53. sesji radni sejmiku uchwalili „Stra-
tegi´ polityki zdrowotnej województwa ∏ódz-
kiego na lata 2006 – 2013“. G∏ównym za∏o-
˝eniem programu jest podniesienie stanu
zdrowotnoÊci mieszkaƒców województwa
poprzez realizacj´ takich celów, jak: poprawa
jakoÊci oraz dost´pu do us∏ug medycznych,
poprawa bezpieczeƒstwa zdrowotnego, pro-
mocja zdrowego stylu ˝ycia oraz poprawa
funkcjonowania systemu informacji i wiedzy
o ochronie zdrowia. Dokument realizujàcy
zapisy „Strategii rozwoju województwa ∏ódz-
kiego na lata 2007 – 2020“ zgodny jest z rzà-
dowà „Strategià rozwoju ochrony zdrowia“.
Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa sprawujàcy nadzór nad dziedzinà ochro-
ny zdrowia, przestawi∏ na sesji informacj´ na
temat kontroli w Szpitalu im. Miko∏aja
Kopernika w ¸odzi. Odniós∏ si´ równie˝ 
do procesu restrukturyzacji w tej placówce. 

Wyjàtkowo du˝o emocji wywo∏a∏o nato-
miast wprowadzenie przez zarzàd wojewódz-
twa do porzàdku obrad sesji uchwa∏y 
w sprawie zabezpieczenia w bud˝ecie woje-
wództwa Êrodków na modernizacj´ budynku
prz´dzalni w Manufakturze, który  staç si´
ma filià Muzeum Sztuki w ¸odzi. W imieniu
klubu LPR sprzeciwi∏ si´ temu radny Micha∏
Król, uznajàc, ˝e tak wa˝na uchwa∏a nie
powinna byç przyj´ta w „ekstraordynaryj-
nym” trybie. Radny zaznaczy∏ równie˝, 
˝e korzystniejszym rozwiàzaniem by∏oby
przyj´cie propozycji Urz´du Miasta ¸odzi,

by ulokowaç fili´ muzeum w gmachu dawnej
elektrowni przy dworcu ¸ódê Fabryczna,
gdzie mieÊciç si´ b´dzie centrum filmowe
Davida Lyncha. 

Zdaniem Stanis∏awa Olasa, odpowiedzial-
nego w zarzàdzie za sprawy kultury, zablo-
kowanie realizacji dokumentu przyczyniç si´
mo˝e do utraty Êrodków z Unii Europejskiej
na rzecz tego przedsi´wzi´cia. Sejmik przyjà∏
natomiast uchwa∏´ w sprawie zabezpieczenia
w bud˝ecie województwa na lata 2006-2008
Êrodków finansowych na realizacj´ projektu
pod nazwà „Utworzenie europejskich scen
Teatru Jaracza w województwie ∏ódzkim”.
Inicjatywa ta finansowana b´dzie z pieni´dzy
UE (ZPORR, dzia∏anie 1.4 – rozwój turysty-
ki i kultury). 

Radny Jacek Popecki zwróci∏ si´ do zarzà-
du o informacj´ na temat rozmów prowa-
dzonych przez samorzàd województwa 
z przedstawicielami PKP Przewozy Regio-
nalne. Andrzej Dzierbicki, dyrektor Depar-
tamentu Gospodarki, przybli˝y∏ uczestni-
kom obrad zagadnienia zwiàzane z proble-
matykà negocjacji. Zdaniem Wies∏awa
Garstki, przewodniczàcego Komisji Rozwo-
ju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej,
Transportu i Komunikacji, postulaty spo-
∏ecznoÊci lokalnych co do powstrzymywania
si´ przed likwidacjà najbardziej deficyto-
wych po∏àczeƒ sà zrozumia∏e. Obecnie jed-
nak niejednokrotnie p∏acimy za wo˝enie
pustych sk∏adów kolejowych. Nale˝y w inny

sposób zabezpieczyç transport tak niewiel-
kich grup pasa˝erów, choçby kupujàc us∏ug´
u przewoênika autobusowego. 

Bogumi∏ Kazulak, dyrektor Zarzàdu
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych, przedstawi∏
radnym sejmiku g∏ówne za∏o˝enia „Woje-
wódzkiego programu ma∏ej retencji dla woje-
wództwa ∏ódzkiego”. Region nasz po∏o˝ony
jest na niekorzystnym wododziale Wis∏y 
i Odry. Pod wzgl´dem zasobnoÊci w wod´
∏ódzkie nale˝y do grupy województw naj-
ubo˝szych w kraju. Dlatego te˝ retencjono-
wanie wody ma istotne znaczenie dla regio-
nalnej gospodarki. Z informacji wynika, ˝e
celem programu jest wyd∏u˝enie czasu obie-
gu wody poprzez podwy˝szenie zdolnoÊci do
zatrzymywania wód opadowych. Budowa
ma∏ych zbiorników, poza poprawà bilansu
wodnego (bezpieczeƒstwo powodziowe), ma
równie˝ znaczenie ogólnospo∏eczne. Zwi´k-
sza bowiem atrakcyjnoÊç terenu, poprawia
jego walory turystyczno-krajobrazowe, a w
konsekwencji przyczynia si´ do ograniczenia
bezrobocia. Województwo ∏ódzkie mieÊci si´
w I i II tzw. strefie posuchy w czterostopnio-
wej skali (tzw. g∏´boka i silna). Najwi´cej
zbiorników ma∏ej retencji powsta∏o w ¸ódz-
kiem w okresie mi´dzywojennym. Program
wykorzystany zostanie przez samorzàdy ni˝-
szych szczebli przy planowaniu zadaƒ oraz
pozyskiwaniu Êrodków finansowych na ich
realizacj .́ Radni jednog∏oÊnie zatwierdzili
projekt uchwa∏y w tej sprawie. 

Z prac sejmiku

O kulturze i zdrowiu
53. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego 
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11 kwietnia, w zwiàzku z wnioskiem
grupy radnych koalicji SLD, PSL oraz
Klubu Aktywnych Radnych, zwo∏ano nad-
zwyczajnà sesj´ sejmiku. Inicjatywa ta zwià-
zana by∏a z koniecznoÊcià zabezpieczenia
wk∏adu w∏asnego samorzàdu województwa
na adaptacj´ budynku starej prz´dzalni 
w Manufakturze potrzeby wystawiennicze
Muzeum Sztuki w ¸odzi. Na poprzedniej 
– 53. sesji sejmiku radni z klubów LPR 
i Samoobrony przeg∏osowali wniosek zarzà-
du województwa o niewprowadzanie do
porzàdku obrad uchwa∏y w sprawie zabez-
pieczenia Êrodków na realizacj´ zadania pod
nazwà „Modernizacja i adaptacja XIX –
wiecznego budynku pofabrycznego dla
Muzeum Sztuki w ¸odzi”. Sesja nadzwy-
czajna, zdaniem samorzàdowców koalicji,
by∏a ostatnià szansà na pozyskanie brakujà-
cych do realizacji inwestycji Êrodków unij-
nych. Tu˝ przed rozpocz´ciem obrad na r´ce
przewodniczàcego sejmiku JJaannaa DDaarrnnooww--
sskkiieeggoo trafi∏ list protestacyjny grupy ponad
szeÊciuset studentów i pracowników nauko-
wych U¸ i ASP, skierowany do tych rad-
nych, którzy starali si´ uniemo˝liwiç realiza-
cj´ przedsi´wzi´cia. 

Cz∏onek zarzàdu województwa SSttaanniiss∏∏aaww
OOllaass we wprowadzeniu do dyskusji zazna-
czy∏, ˝e województwo ponios∏o ju˝ spore
wydatki zwiàzane z op∏aceniem dokumen-
tacji tej inwestycji. W muzeum brakuje
warunków, aby pokazaç zwiedzajàcym
wszystkie dzie∏a. Obecnie powierzchnia
wystawiennicza pozwala na wyeksponowa-
nie jedynie 5 proc. zbiorów b´dàcych w∏a-
snoÊcià placówki. 

G∏os zabra∏ równie˝ dyrektor Muzeum
Sztuki w ¸odzi MMiirrooss∏∏aaww BBoorruussiieewwiicczz: 

– Frekwencja zale˝na jest od programu reali-
zowanego przez placówk´. Ten zwiàzany 
z filià na terenie Manufaktury daje nam
prawdopodobieƒstwo przyciàgni´cia nawet
250 tysi´cy widzów w skali roku. Od pewne-
go czasu muzea sta∏y si´ instytucjami sp´-
dzania wolnego czasu. Chcemy przejàç
publicznoÊç, która w innych okolicznoÊciach
do naszej placówki nie trafi∏aby. Trudno o
lepszà lokalizacj´ dla muzeum ni˝ centrum
handlowo-rozrywkowe. Instytucja tak uni-
katowa mo˝e nap´dziç koniunktur´ ca∏ego
regionu. 

WW ddyysskkuussjjii kklluubboowweejj rraaddnnii ppoowwiieeddzziieellii
mmii´́ddzzyy iinnnnyymmii::

MMiicchhaa∏∏ KKrróóll ((LLPPRR)) – Nasze dzia∏anie
podyktowane jest troskà o interes muzeum.
Ta ca∏a fala propagandowa w obronie filii
przypomina mi okres lat 50. Pieniàdze te

majà byç podzielone tak, ˝e obcià˝y to
przede wszystkim bud˝et przysz∏ej kadencji
samorzàdu województwa. PowinniÊmy sku-
piç si´ na budowie prawdziwej siedziby dla
tej placówki. Tymczasem dzia∏anie to reali-
zowane jest bardziej w interesie prywatnego
inwestora ni˝ muzeum.

JJoollaannttaa MMiittkkaa ((SSaammoooobbrroonnaa)) – Na
poprzedniej sesji koalicji nie uda∏o si´ wnieÊç
tego projektu pod obrady. Wi´kszoÊç
uchwa∏ wprowadzanych przez zarzàd popie-
ramy. Tej uchwa∏y nie poprzemy 
jednak, gdy˝ argumenty przedstawione
przez zarzàd nas nie przekona∏y. 

MMiieecczzyyss∏∏aaww TTeeooddoorrcczzyykk ((SSLLDD)) – Gdyby
nasi przodkowie, którzy ˝yli w czasach 
I Rzeczpospolitej, przeliczali narodowà kul-
tur´ na pieniàdze, to dziÊ na skutek rozbio-
rów szanownym radnym opozycji brakowa-
∏oby okazji na takie wystàpienia. Wierz´, ˝e
nasi wyborcy, przys∏uchujàc si´ 
i oglàdajàc dzisiejsze obrady, ocenià nas w∏a-
Êciwie. 

Ostatecznie radni przyj´li uchwa∏´ stosun-
kiem g∏osów: 22 za, 3 przeciw, przy 
7 wstrzymujàcych si .́ Unijne pieniàdze na
fili´ to ponad 18 mln z∏, 3 mln z∏ wy∏o˝y
Ministerstwo Kultury, a 11 mln z∏ samorzàd
województwa. W Manufakturze zbiory
muzeum b´dzie mo˝na oglàdaç na trzech
kondygnacjach o powierzchni niemal 
4 tysi´cy metrów kwadratowych. 

Sejmik jednog∏oÊnie podjà∏ uchwa∏´ doty-
czàcà przeznaczenia dodatkowych 5 mln z∏
na wydatki zwiàzane z organizowaniem 
i dotowaniem regionalnych kolejowych prze-
wozów pasa˝erskich. Zabezpieczy∏ równie˝
Êrodki na wykonanie remontów odtworze-
niowych najbardziej zdegradowanych
nawierzchni odcinków dróg wojewódzkich. 

Z prac sejmiku

Powstanie filia Muzeum Sztuki

W przerwie obrad narada w klubie Samoobrony
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Stanem obecnym oraz perspektywami
rozwoju jedynego w regionie mi´dzynarodo-
wego portu lotniczego zaj´∏a si´ Komisja
Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Prze-
strzennej, Transportu i Komunikacji. Samo-
rzàd województwa jest mniejszoÊciowym
udzia∏owcem w ∏ódzkim lotnisku na Lublin-
ku. W bie˝àcym roku sejmik wyrazi∏ zgod´
na obj´cie kolejnych 600 udzia∏ów (ich war-
toÊç to 1,5 miliona z∏otych) w tym przedsi´-
biorstwie. Od 2005 roku samorzàd nasz dys-
ponuje ju˝ 1200 udzia∏ami w spó∏ce. 

Wed∏ug Leszka Krawczyka, prezesa
Portu Lotniczego ¸ódê-Lublinek spó∏ka 
z o.o., lotnisko rozwija si´ najlepiej i naj-
szybciej ze wszystkich krajowych portów
regionalnych. Obecny zarzàd otrzyma∏ dwa
zadania – pierwszym by∏a modernizacja
portu, drugim uruchomienie komunikacji
mi´dzynarodowej. W tym celu wykonano
studium uwarunkowaƒ i kierunków rozbu-
dowy lotniska, w g∏ównej mierze po to, aby
uzasadniç mo˝liwoÊç rozbudowy oraz
upewniç si ,́ ˝e rozwój nie b´dzie ucià˝liwy
dla mieszkaƒców. Nale˝a∏o te˝ przekonaç
osoby zainteresowane, ˝e regionalne lotni-
sko jest potrzebne. Z generalnego planu
rozwoju lotniska wynika, ˝e port rozbudo-
wywany b´dzie etapowo, w miar´ mo˝liwo-
Êci finansowych oraz potrzeb regionu.
Pierwszy etap obejmowa∏ dostosowanie lot-
niska do przyj´cia i obs∏ugi samolotów
Êredniej wielkoÊci (100-120-osobowych), 
w zwiàzku z tym nale˝a∏o wyd∏u˝yç drog´
startowà do 2.100 m i poszerzyç jà do 45 m,
zainstalowaç Êwiat∏a podejÊcia i system IRS,
rozbudowaç p∏yt´ postojowà, wyszkoliç
kadr ,́ a tak˝e zakupiç sprz´t do obs∏ugi
samolotów. Port zmaga∏ si´ bowiem z defi-
cytem w∏aÊciwego wyposa˝enia. Lotnisko
nie dysponowa∏o urzàdzeniami do obs∏ugi
du˝ych samolotów. Prezes podkreÊli∏, ˝e 
w du˝ej mierze dzi´ki pomocy finansowej 
i wejÊciu do spó∏ki samorzàdu wojewódz-
twa, uda∏o si´ tego dokonaç.

Zainteresowanie linii lotniczych naszym
lotniskiem i regionem jest znaczàce. Jeden z
tanich przewoêników – Ryanair – niezwykle
szybko zainaugurowa∏ dzia∏alnoÊç w ¸odzi.
29 paêdziernika ubieg∏ego roku uruchomio-
no pierwsze po∏àczenie ¸odzi z Londynem.
Na tej trasie odbywajà loty maszyny du˝e,
zabierajàce na pok∏ad 190 pasa˝erów. 
W obie strony samoloty zabierajà komplety
pasa˝erów. W nied∏ugim czasie ruszy∏o te˝
kolejne po∏àczenie – do Nottingham. Prezes

poinformowa∏, i˝ ok. 20 proc. pasa˝erów
obs∏ugiwanych przez te dwa po∏àczenia sta-
nowià obcokrajowcy. To przede wszystkim
Anglicy. Co ciekawe, du˝à grup´ odlatujà-
cych z naszego lotniska stanowià warsza-
wiacy, bowiem przewoênik nie uruchomi∏
lotów ze stolicy. W zwiàzku z tym urucho-
mione zosta∏o specjalne po∏àczenie autobu-
sowe Warszawa – ¸ódê. W 2004 roku Port
Lotniczy ¸ódê-Lublinek odprawi∏ 6 tys.
pasa˝erów. W 2005 roku, tylko przez 2 mie-
siàce dzia∏alnoÊci Ryanair, odprawiono 20 tys.
pasa˝erów. W tym roku w ciàgu zaledwie 
2 miesi´cy odprawiono wi´cej pasa˝erów
ni˝ w ca∏ym roku ubieg∏ym. Z uwagi na to
wynik∏a nag∏a, nieplanowana wczeÊniej
inwestycja – otwarcie nowego terminalu.
Jest to obiekt o charakterze tymczasowym,
natomiast w przysz∏ym roku planuje si´
otwarcie du˝ego terminalu, który b´dzie
móg∏ obs∏u˝yç docelowo do miliona pasa˝e-
rów rocznie. Wed∏ug wst´pnych szacunków,
takiego ruchu spodziewaç si´ mo˝na w roku
2008. Najwy˝szy wi´c czas, aby podjàç dzia-
∏ania nie tylko projektowe, lecz równie˝ roz-
poczàç poszukiwania pieni´dzy na realiza-
cj´ tego przedsi´wzi´cia. 

Przy porcie stacjonujà funkcjonariusze
stra˝y granicznej. Dwa lata temu powsta∏o
tam sta∏e przejÊcie graniczne. Jego utrzyma-
nie jest du˝ym problemem nie tylko 
dla portu lotniczego, lecz równie˝ dla woje-
wody, gdy˝ od tego roku utrzymanie przejÊç
granicznych le˝y w jego gestii. 

Prezes Leszek Krawczyk omówi∏ równie˝
tegoroczne plany rozwoju portu. W bud˝e-
cie centralnym jest ju˝ zarezerwowana
kwota 25 mln z∏otych na potrzeby lotniska.
Ârodki te zostanà w znacznej mierze prze-
znaczone na przystosowanie lotniska do
przyj´cia du˝ych samolotów typu Airbus
320 oraz jeszcze wi´kszych. Konieczne jest
równie˝ wybudowanie stra˝nicy, a dok∏ad-
nie – punktu ratunkowego, w którym znaj-

dowaç si´ b´dzie nie tylko stra˝ po˝arna, 
ale tak˝e siedziba s∏u˝b medycznych. 

Dyrektor Departamentu Polityki Regio-
nalnej W∏odzimierz Mielczarek poinformo-
wa∏ o mo˝liwoÊciach pozyskiwania Êrod-
ków z UE na rzecz rozwoju transportu 
lotniczego. Radnych z komisji zaniepokoi∏
fakt sporzàdzenia przez Ministerstwo Tran-
sportu i Budownictwa listy portów 
lotniczych, mogàcych ubiegaç si´ o Êrodki 
z Unii Europejskiej, na której to zabrak∏o
∏ódzkiego Lublinka. 

Ekohydrologia 
w s∏u˝bie 
czystoÊci wody

Na pytania radnych z Komisji Doraênej,
dotyczàce planów i realizacji programu Pili-
ca odpowiada∏ prof. dr hab. Maciej Zalew-
ski – kierownik Katedry Ekologii Stosowa-
nej Uniwersytetu ¸ódzkiego. Zaprezento-
wa∏ on równie˝ wydane z pomocà finanso-
wà ONZ publikacje naukowe jego katedry
poÊwi´cone dorzeczu Pilicy i zbiornikowi
sulejowskiemu. Profesor omówi∏ te˝ projekt
realizowany w Przedborzu przy wsparciu
UNESCO, zwiàzany z procesem oczyszcza-
nia wody za pomocà systemu stawów, 
a opierajàcy si´ wy∏àcznie na zasadach
przyjaznej dla Êrodowiska ekohydrologii.
Zbiorniki zamienià nadmiary fosforu 
w bioenergi ,́ która wykorzystana zostanie
do u˝yêniania gleby pod tzw. energetycznà
wierzb .́ 

Dzia∏ „Z prac sejmiku“ 
przygotowuje Zbigniew Wojtkowiak

Z prac komisji

Radni 
na Lublinku
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Jan Pawe∏ II potrafi∏ w wyjàtkowy sposób
zjednaç sobie szacunek wielkich i ma∏ych
tego Êwiata, biednych i bogatych, starych 
i m∏odych, wierzàcych i niewierzàcych.
Pokazywa∏, jak ˝yç, pokaza∏ te˝, jak umie-
raç... Im bardziej pogrà˝a∏ si´ w s∏aboÊci,
tym bardziej widoczna by∏a moc s∏owa
Bo˝ego, które nam g∏osi∏. Jego nauka 
o nowej ewangelizacji i o powszechnym
powo∏aniu wszystkich do Êwi´toÊci zobo-
wiàzywa∏a,  wierzàcych w Chrystusa 
by dawali ˝ywe Êwiadectwo wiary. Naucza∏
nas odpowiedzialnoÊci za Êwiat i za Europ ,́
zobowiàzywa∏ do odwa˝nego stawiania
czo∏a problemom, jakie niesie wspó∏cze-
snoÊç. Swoim umi∏owanym Rodakom przy-
pomina∏: „To, czym Polska mo˝e i powinna
s∏u˝yç Europie, jest w zasadzie identyczne 
z zadaniem odbudowywania wspólnoty
ducha, opartej na wiernoÊci Ewangelii, 
we w∏asnym domu. (...) KoÊció∏ w Polsce
staje zatem wobec wielkich dziejowych
zadaƒ, do których spe∏nienia jest mu
potrzebna misyjna Êwie˝oÊç i apostolski
zapa∏. (...) Polska kultura chrzeÊcijaƒska,
etos religijny i narodowy sà cennym 
rezerwuarem energii, których Europa dziÊ
potrzebuje, ˝eby zapewniç w swych grani-
cach integralny rozwój osoby ludzkiej...
KoÊció∏ mocny wiarà w mi∏osierdzie Bo˝e,

którego codziennie dost´puje, leczy 
mi∏oÊcià rany grzechów i uczy budowaç jed-
noÊç na fundamencie przebaczenia 
i pojednania”. 

Uczy∏ nas patrzeç na sprawy ziemskie 
z perspektywy wiecznoÊci. Nie mo˝na cze-
gokolwiek niszczyç, nie dajàc nic w zamian.
Uczy∏ nas siaç ziarno jednoÊci i poprzez
wspólnot´ pozbywaç si´ l´ków, które doty-
kajà wspó∏czesny Êwiat. Naucza∏, ˝e kiedy
ludzie odrzucajà wspólnot´ KoÊcio∏a, to
mo˝e odrzucajà tylko pewien jego obraz, 
w którym nie rozpoznajà oblicza Zbawicie-
la. Dla Papie˝a „Chrystus umar∏ za wszyst-
kich” i w zwiàzku z tym „nikogo nie mo˝e-
my uwa˝aç za straconego”. Wierzàcy nie
tyle majà proponowaç nauk´ KoÊcio∏a, 
ile wcielaç jà w ˝ycie. 

Jan Pawe∏ II od poczàtku stanà∏ po stro-
nie cz∏owieka zagubionego i wyzyskiwane-
go. Cz´sto zaskakiwa∏ swojà dalekowzrocz-
noÊcià i dzia∏aniami na rzecz wyzwolenia
cz∏owieka z wszelakich niesprawiedliwoÊci.

Po Jego Êmierci odczuliÊmy bolesnà pust-
k .́ Teraz coraz bardziej rozumiemy Jego
nauk ,́ gesty, spuÊcizn .́ DziÊ coraz bardziej
kochamy Papie˝a Polaka, bohatera Ducha 
i Wiary.

Andrzej Ga∏ecki

Papie˝ wiary, n



2 kwietnia o godz. 19 w archikatedrze ∏ódz-
kiej odprawiona zosta∏a msza w intencji papie-
˝a Jana Paw∏a II, którà celebrowa∏ 
ks. bp Adam Lepa. Orkiestra i chór Filhar-
monii ¸ódzkiej wykona∏y Requiem d-moll
KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Partie solowe Êpiewali: Iwona Hossa – sopran,
Urszula Krygier – mezzosopran, Adam Zdu-
nikowski – tenor i Romuald Tesarowicz – bas.
Dyrygowa∏ dyrektor artystyczny Filharmonii
¸ódzkiej  Tadeusz Wojciechowski.

Obok g∏´bokich prze˝yç duchowych, jakie
sta∏y si´ udzia∏em uczestniczàcych w  uroczy-
stej mszy, wszystkim wieczór ten dostarczy∏
niezwyk∏ych prze˝yç artystycznych. Atmos-
fera szczególnego dnia, miejsca, niezwyk∏oÊç
scenerii, wspania∏e wykonanie – wszystko to
stworzy∏o szczególny, podnios∏y nastrój. 

Pomys∏ odprawienia uroczystej mszy 
w intencji Jana Pawla II, której sta∏e cz´Êci
wype∏ni∏aby muzyka Mozarta, powsta∏ 
w czerwcu 2005 r. By∏a to jednak tylko cz´Êç
pomys∏u. Zamierzeniem by∏o bowiem utrwa-
lenie tego wydarzenia na p∏ycie DVD. 

Autorem i g∏ównym realizatorem projektu
by∏ koncertmistrz ∏ódzkiej orkiestry i jedno-
czeÊnie szef impresariatu artystycznego
Tomasz Go∏´biewski. Przedsi´wzi´cie wspar∏
m.in. Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. 

– Nagranie p∏yty w dzisiejszych czasach, 
z punktu widzenia mo˝liwoÊci technicznych,
jest czymÊ bardzo prostym. Tak wielkie reali-
zacje posiadajà jednak du˝o wy˝szy stopieƒ
trudnoÊci. W ¸odzi jest to ponoç pierwsze
nagranie p∏yty DVD z tak du˝ym zespo∏em
wykonawców – mówi∏ o swoim projekcie
Tomasz Go∏´biewski. 

Re˝yserem nagrania wideo by∏ Mariusz
Grzegorzek, natomiast re˝yserem audio 
– Ma∏gorzata Polaƒska. P∏yta, wydawana
przez firm´ DUX, z za∏o˝enia jest p∏ytà 
promujàcà Filharmoni´ ¸ódzkà, ¸ódê 
i region. Nagranie ma ukazaç si´ w czerwcu
tego roku i w niewielkim nak∏adzie pojawi si´
równie˝ w salonach EMPiK.

Swoimi refleksjami podzieli∏ si´ tak˝e prof.
Zbigniew Lasocki: „Mamy ÊwiadomoÊç, 
˝e wzi´liÊmy udzia∏ w wielkim wydarzeniu.
Nagranie nie jest  produkcjà filharmonii. 
Dla filharmonii jest to przede wszystkim
honor. W dzisiejszych czasach zarobienie na
krà˝ku CD czy  DVD nie jest ju˝ mo˝liwe.
KiedyÊ by∏ to rarytas i nowoÊç, ale by∏o to 
20 lat temu.  Natomiast pomys∏ nagrania
krà˝ka DVD bardzo mi si´ podoba. Takiego
nagrania w historii naszej filharmonii jeszcze
nie by∏o.”

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

nadziei i mi∏oÊci
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Konkurs „Polski producent
˝ywnoÊci 2006“ rozpocz´ty

15 marca w Urz´dzie Marsza∏kowskim 
w ¸odzi odby∏o si´ spotkanie, podczas któ-
rego cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏aw Olas wr´czy∏ nominacje
cz∏onkom kapitu∏y wojewódzkiej, rozpoczy-
najàcej si´ X edycji konkursu „Polski 
producent ˝ywnoÊci 2006”.

Inicjatywa ta ma za zadanie promocj´ naj-
lepszych produktów ˝ywnoÊciowych,
wytwarzanych na terenie naszego wojewódz-
twa. Przy ocenie b´dà brane pod uwag´
walory smakowo-˝ywieniowe, oryginalnoÊç 
i konkurencyjnoÊç produktów oraz szata
graficzna opakowania i jego funkcjonalnoÊç.
SpoÊród zg∏oszonych kandydatów kapitu∏a
wybierze oÊmiu laureatów, którzy wezmà
udzia∏ w ogólnopolskim finale konkursu.

– Zwyci´zcy poprzednich edycji konkur-
su wielokrotnie zwi´kszyli sprzeda˝ swoich
produktów, nie tylko na skal´ krajowà, lecz
równie˝ mi´dzynarodowà – mówi∏ podczas
spotkania wicemarsza∏ek Olas. Patronat
nad przedsi´wzi´ciem objà∏ minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, redak-
cja rolna Telewizji Polskiej SA oraz regio-
nalne rozg∏oÊnie Polskiego Radia. W sk∏ad
kapitu∏y wojewódzkiej wchodzi szesnasto-
osobowa rada oceniajàca. Przewodniczà-
cym kapitu∏y jest Stanis∏aw Olas. 

Wyró˝nienia dla policjantów
16 marca w auli Komendy Wojewódzkiej

Policji w ̧ odzi odby∏a si´ narada kadry kie-
rowniczej KWP. W spotkaniu uczestniczy∏
marsza∏ek województwa – Stanis∏aw
Witaszczyk. Coroczna narada jest podsu-
mowaniem i analizà pracy policji. Podczas
spotkania omówiono m.in. ocen´ stanu
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego 
w województwie ∏ódzkim, zagadnienia
zwiàzane z prewencjà, ruchem drogowym,
bezpieczeƒstwem imprez masowych.

Rozmawiano tak˝e o sytuacji kadrowej 
i przedstawiono zadania inwestycyjne 
na rok bie˝àcy.

Komendant wojewódzki policji w ¸odzi
insp. Ferdynand Skiba oraz zast´pca
komendanta g∏ównego policji insp. Walde-
mar Jarczewski w obecnoÊci przedstawicieli
s∏u˝b mundurowych podzi´kowali i uhono-
rowali nagrodami funkcjonariuszy policji,
którzy wyró˝nili si´ swojà postawà i zaan-
ga˝owaniem w s∏u˝bie.

Ambasador Finlandii 
w ¸odzi

21 marca marsza∏ek województwa Stani-
s∏aw Witaszczyk spotka∏ si´ z ambasado-
rem Finlandii w Polsce Janem Store.
Rozmowy dotyczy∏y mo˝liwoÊci nawiàzania
wspó∏pracy gospodarczej i przyciàgni´cia
fiƒskich przedsi´biorców do inwestowania
w regionie.

– RozmawialiÊmy z panem ambasado-
rem o mo˝liwoÊciach pozyskania inwesto-
rów z Finlandii i lokowania tutaj przez nich
kapita∏u. Województwo ∏ódzkie ma olbrzy-

mi potencja∏ gospodarczy, naukowy. Jeste-
Êmy atrakcyjnym partnerem, przychylnym
dla inwestorów i chcielibyÊmy, by przedsi´-
biorcy z kraju nowoczesnych technologii,
jakim jest Finlandia, zainwestowali 
w naszym regionie – mówi∏ marsza∏ek
Witaszczyk. Wizyta by∏a okazjà do zapre-
zentowania goÊciowi potencja∏u ekono-
micznego regionu ∏ódzkiego, a tak˝e 
do wymiany doÊwiadczeƒ w dziedzinie
pozyskiwania inwestorów i tworzenia
nowych miejsc pracy. Rozmawiano tak˝e 
o mo˝liwoÊciach i sposobach promocji
województwa ∏ódzkiego w Finlandii. 

Z wizytà na Ukrainie
W dniach 19-21 marca cz∏onek zarzàdu

województwa ∏ódzkiego Dorota Biskupska-
-Neidowska uczestniczy∏a w V posiedzeniu
polsko-ukraiƒskiej mi´dzyrzàdowej rady
koordynacyjnej ds. wspó∏pracy mi´dzyre-
gionalnej. Posiedzenie odby∏o si´ we Lwo-
wie, a ze strony polskiej przewodniczyl mu
Wies∏aw Tarka, podsekretarz stanu 
w MSWiA, ze strony ukraiƒskiej zaÊ Wo∏o-
dymir Chandochij – wiceminister spraw
zagranicznych Ukrainy. Samorzàdy repre-
zentowali marsza∏kowie i wojewodowie, 
ze strony ukraiƒskiej przewodniczàcy admi-
nistracji obwodowych.

Podstawowym problemem zg∏aszanym
przez stron´ polskà by∏a kwestia rozwiàzaƒ
w strefie przygranicznej, propozycje wspól-
nych odpraw, modernizacja przejÊç granicz-
nych itp. Poruszano tak˝e kwesti´ u∏atwie-
nia formalnoÊci zwiàzanych z przekazywa-
niem pomocy humanitarnej z Polski na
Ukrain .́ Samorzàdy polskie dzieli∏y si´
doÊwiadczeniami w zakresie ubiegania si´ 
o Êrodki unijne i ich rozliczanie. 

Dorota Biskupska-Neidowska spotka∏a
si´ z Wo∏odymirem Bondarem, gubernato-
rem Wo∏ynia oraz Petrom Olijnikiem
gubernatorem obwodu lwowskiego. 

Z prac zarzàdu

Przed konkursem 
„Polski producent ˝ywnoÊci 2006“.

Dorota Biskupska-Neidowska zapala
znicz na Cmentarzu Orlàt Lwowskich.
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21 marca delegacja województwa ∏ódzkiego
z∏o˝y∏a wieƒce na Cmentarzu Orlàt Lwow-
skich oraz Strzelców Siczowych. Odwiedzi-
∏a groby Konopnickiej, Zapolskiej, Be∏zy.

Intertelecom 2006
Nowe technologie i najnowsze rozwiàza-

nia w telekomunikacji, systemy telekomuni-
kacyjne, nowoÊci na rynku us∏ug telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych prezento-
wano podczas odbywajàcych si´ w ¸odzi 
22-24 marca XVII Mi´dzynarodowych Tar-
gów ¸àcznoÊci INTERTELECOM 2006. 

W otwarciu targów w hali Expo uczestni-
czy∏ m.in. wicemarsza∏ek województwa Zbi-
gniew ¸uczak. Intertelecom to najwi´ksza w
Europie Ârodkowej i najbardziej presti˝owa
w Polsce impreza, promujàca bran˝´ IT, uka-
zujàca zachodzàce w niej procesy i relacje 
z innymi dziedzinami gospodarki. Impreza
stanowi tak˝e forum kontaktów Êwiata biz-
nesu z przedstawicielami urz´dów i instytucji
centralnych, samorzàdów terytorialnych,
uczelni i jednostek naukowo-badawczych
oraz osób zainteresowanych wdra˝aniem 
w swoich firmach nowoczesnych rozwiàzaƒ
komunikacji elektronicznej. 
Uroczyste otwarcie nowej
biblioteki akademickiej

3 kwietnia wicemarsza∏ek województwa
Zbigniew ¸uczak uczestniczy∏ w uroczysto-
Êci otwarcia i poÊwi´cenia biblioteki Wy˝-
szej Szko∏y Humanistyczno-Ekonomicznej.
W ceremonii uczestniczyli równie˝: arcybi-
skup ∏ódzki W∏adys∏aw Zió∏ek, wiceprezy-
dent ¸odzi W∏odzimierz Tomaszewski,
kanclerz WSHE prof. dr Makary Krzysztof

Stasiak oraz rektor uczelni prof. dr hab. Jan
Pomorski. 

– Otwarcie biblioteki jest chwilà szcze-
gólnà. To moment, w którym studenci 
i naukowcy zyskujà ∏atwiejszy dost´p do
bogatych zasobów wiedzy. Ze wzgl´du na
oszcz´dnoÊç zdecydowaliÊmy si´ na skorzy-
stanie z mo˝liwoÊci, jakie dajà nam nowo-
czesne technologie. StworzyliÊmy bibliote-
k´ cyfrowà – jest taƒsza i bardziej zasobna.
Dysponujemy zbiorami cyfrowymi z kilku-
dziesi´ciu bibliotek Êwiatowych, w tym

Amerykaƒskiej Biblioteki Naukowej.
– poinformowa∏ kanclerz Stasiak, otwiera-
jàc ksià˝nic .́ Spotkanie by∏o te˝ okazjà 
do refleksji i wspomnieƒ na temat papie˝a
Jana Paw∏a II. 
Nowa inwestycja firmy Indesit

Firma Indesit – jeden z najwi´kszych pro-
ducentów sprz´tu AGD w Europie urucho-
mi∏a w swojej fabryce w ¸odzi kolejnà lini´
produkcji lodówek. Dzi´ki temu zatrudnienie
znalaz∏o 500 osób, a liczba wytwarzanych
lodówek zwi´kszy∏a si´ z 2000 do 3200 dzien-
nie. W uroczystym otwarciu nowej linii
uczestniczyli m.in. marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk, wicemar-
sza∏ek Krzysztof Makowski, wojewoda Hele-
na Pietraszkiewicz, prezydent Jerzy Kropiw-
nicki i arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek.

– Rozbudowa tak znaczàcej firmy jak Inde-
sit na terenie naszego województwa to sygna∏
dla innych, ˝e warto tu inwestowaç – mówi∏
Stanis∏aw Witaszczyk. – Zapewniamy, ˝e pra-
codawcy mogà liczyç na fundusze, np. na
szkolenia pracowników z pozyskiwanych
przez województwo Êrodków unijnych.

Podczas uroczystoÊci szefowie w∏oskiego
koncernu przekazali marsza∏kowi, prezyden-
towi, wojewodzie i arcybiskupowi po dwie
lodówki. Obdarowani przeka˝à je wybranym
placówkom opiekuƒczo-wychowawczym na
terenie województwa.

Fabryka Indesit, producent kuchenek 
i lodówek, istnieje w ¸odzi od 1999 roku. 
Do tej pory zatrudnia∏a 1600 pracowników,
teraz, po otwarciu nowej linii produkcyjnej,
zatrudnienie wzroÊnie do 2000 osób, a fabry-
ka wyprodukuje w roku 2006 ponad 
1,5 miliona urzàdzeƒ AGD.

Z prac zarzàdu

Na targach Intertelecom

Otwarcie nowej linii produkcji lodówek.
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26 marca w Teatrze Wielkim rozbrzmia∏o oratorium „Tu
es Petrus” (Ty jesteÊ Ska∏à) dedykowane pami´ci zmar∏ego
przed niespe∏na rokiem Papie˝a Jana Paw∏a II. Na uroczy-
stym koncercie obecni byli m.in.: marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏aw Olas, wojewoda ∏ódzki Helena Pie-
traszkiewicz oraz wiceprezydent ¸odzi W∏odzimierz
Tomaszewski. 

Oratorium „Tu es Petrus“ jest dzie∏em Zbigniewa Ksià˝ka
(teksty) i Piotra Rubika (muzyka), dedykowanym Papie˝owi
Janowi Paw∏owi II. Jego premiera odby∏a si´ 14 maja 2005

r. w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Jak mówi Zbi-
gniew Ksià˝ek „Tu es Petrus“ to poetycka opowieÊç o
nast´pcy Piotra – Janie Pawle II, Papie˝u, który podà˝y∏
drogà Ukrzy˝owanego i z pokorà poniós∏ krzy˝ cierpienia,
krzy˝ ˝ycia, krzy˝ wiary i krzy˝ bólu. To tak˝e opowieÊç o
trzech tajemnicach tego Êwiata: tajemnicy stworzenia,
tajemnicy krzy˝a i mi∏oÊci. Oratorium wykonali soliÊci:
Dorota Marczyk, Joanna S∏owiƒska, Olga Szomaƒska,
Przemys∏aw Branny, Maciej Miecznikowski i Janusz
Radek. W rol´ narratora wcieli∏ si´ Igor Michalski.

Spotkanie Êwiàteczne
11 kwietnia na zaproszenie wojewody

Heleny Pietraszkiewicz  marsza∏ek woje-
wództwa Stanis∏aw Witaszczyk uczestniczy∏
w spotkaniu wielkanocnym, zorganizowa-
nym w ¸ódzkim Urz´dzie Wojewódzkim.

– Nie przychodzimy tu oboj´tni na naszà
∏ódzkà rzeczywistoÊç, lecz wra˝liwi na
wszystko, co dotyka cz∏owieka w ¸odzi 
i ca∏ym ∏ódzkim regionie – podkreÊli∏ obec-
ny na spotkaniu arcybiskup ∏ódzki W∏ady-
s∏aw Zió∏ek.

˚yczenia z okazji Êwiàt z∏o˝yli sobie 
równie˝ parlamentarzyÊci, przedstawiciele
s∏u˝b mundurowych, mediów oraz rektorzy
∏ódzkich uczelni.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu” 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

Helena Pietraszkiewicz, 
arcb. W∏adys∏aw Zió∏ek 
i Stanis∏aw Witaszczyk.

TU ES PETRUS - pami´ci Jana Paw∏a II
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DDo koƒca maja mo˝na sk∏adaç zg∏osze-
nia do udzia∏u w konkursie o Europej-

skà Nagrod´ Przedsi´biorczoÊci. Wyró˝nie-
nia te, majàce uhonorowaç wybitne osià-
gni´cia w∏adz regionalnych i lokalnych we
wspieraniu przedsi´biorczoÊci, zostanà wr´-
czone przez Komisj´ Europejskà 7 grudnia
w Brukseli, podczas ceremonii w siedzibie
Komitetu Regionów. Udzia∏ w konkursie
mogà wziàç zarówno w∏adze regionalne 
i lokalne, jak i miasta i spo∏ecznoÊci, part-
nerstwa publiczno-prywatne mi´dzy w∏a-
dzami i przedsi´biorcami, projektodawcy
programów edukacyjnych i organizacje biz-
nesowe. Ka˝dy kraj mo˝e wybraç maksy-
malnie dwóch kandydatów Wr´czenie
nagród odb´dzie si´ w obecnoÊci wiceprze-
wodniczàcego komisji ds. przedsi´biorstw 
i przemys∏u Güntera Verheugena oraz
reprezentantów w∏adz regionalnych i lokal-
nych. Wi´cej informacji na temat konkursu
znaleêç mo˝na w dziale aktualnoÊci na stro-
nie Regionalnego Biura Województwa
¸ódzkiego w Brukseli.

ZZ nów si´ uda∏o. Ju˝ drugi rok z rz´du
Regionalne Biuro Województwa ¸ódz-

kiego w Brukseli b´dzie wspó∏organizato-
rem „Europejskiego Tygodnia Regionów 
i Miast“ Open Days 2006. W tym roku nasz
region b´dzie wspó∏pracowaç w ramach
konsorcjum, do którego nale˝à mi´dzy
innymi: nasz regionalny partner – land Sty-
ria oraz Galicja, Cantabria, Extremadura
(Hiszpania), North-West (Wielka Bryta-
nia), Bretania/Pays de la Loire/Poitou-Cha-
rentes (Francja), Zachodnia Panonia
(W´gry) a tak˝e drugi z reprezentantów
naszego kraju - województwo kujawsko-
pomorskie. Wspólny temat w zapropono-
wanych przez nas imprezach to „Rozwiàza-
nia innowacyjne dla zwi´kszenia konkuren-

cyjnoÊci regionów“. W jego ramach planu-
jemy mi´dzy innymi przygotowanie semina-
riów: Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie
podnoszenia regionalnej konkurencyjnoÊci
oraz promowanie innowacyjnych rozwià-
zaƒ w regionach. W seminariach udzia∏
wezmà tak˝e prelegenci z naszego woje-
wództwa. Seminariom towarzyszyç b´dà
inne imprezy, w których organizacj´ zaan-
ga˝uje si´ tak˝e nasza brukselska placówka. 

ZZaplanowane w paêdzierniku pod
has∏em „Inwestycje w europejskie

regiony i miasta“, Open Days 2006 pozo-
stajà najwa˝niejszym wydarzeniem w Bruk-
seli z zakresu polityki regionalnej. W tym
roku szczególny nacisk po∏o˝ony zostanie
na kwestie publicznych i prywatnych inicja-
tyw przyczyniajàcych si´ do wzrostu gospo-
darczego. Obchody sk∏adaç si´ b´dzà 
z seminariów i warsztatów przygotowanych
w Brukseli, ale po raz pierwszy zorganizo-
wane zostanà tak˝e tzw. zdecentralizowane
konferencje i wystawy w poszczególnych
krajach cz∏onkowskich. Rosnàce zaintere-
sowanie imprezà powoduje, i˝ jak co roku 
w stolicy Belgii spodziewane sà setki goÊci -
dzia∏aczy krajowych, regionalnych i lokal-
nych w∏adz oraz przedstawicieli sektora
prywatnego i organizacji pozarzàdowych.
Ranga „Open Days“ oraz fakt, i˝ stanowià
one doskona∏à okazj´ do promocji regionu
i pozyskania wielu interesujàcych informa-
cji na temat zagadnieƒ istotnych dla jego
dalszego rozwoju sprawiajà, i˝ bardzo cie-
szy fakt, ˝e województwo ∏ódzkie ponownie
weêmie udzia∏ w tej imprezie.

WWdniach 9-10 marca w siedzibie Komi-
tetu Regionów odbywa∏a si´ impreza

Mi´dzynarodowe dni koordynatorów euro-
pejskich „Making Connections“, w ramach
której przygotowane zosta∏y warsztaty,

seminaria i spotkania robocze koordynato-
rów europejskich, czyli ludzi odpowiedzial-
nych w samorzàdach lokalnych za wspó∏-
prac´ mi´dzynarodowà. Na imprez´ przyje-
cha∏o blisko 400 osób z ca∏ej Unii Europej-
skiej, w tym ponad 40 przedstawicieli 
polskich miast i gmin. Podczas dwóch dni
zorganizowano 5 warsztatów tematycznych:

11.. Fundusze strukturalne a programy R&D
22.. W∏adze lokalne wobec polityk europejskich
33.. Rola samorzàdów: subsydiarnoÊç, konsul-
tacje, wdra˝anie
44.. Ró˝ne krajowe modele decentralizacji
– dobre praktyki i problemy
55.. Jak komunikowaç polityki europejskie 
na poziom lokalny i regionalny

RRegionalne Biuro Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli zorganizowa∏o sto-

isko promujàce projekty mi´dzynarodowe
realizowane w naszym regionie. Zaprezen-
towaliÊmy mi´dzy innymi projekty
INTERREG, w których uczestniczà Poli-
technika ¸ódzka oraz miasto Be∏chatów.
Przy okazji „Dni koordynatorów“ odby∏o
si´ te˝ kilka spotkaƒ z parterami z regionu
Örebro oraz z przedstawicielami regionów
norweskich. Celem spotkaƒ by∏o znalezie-
nie odpowiednich parterów do projektów
w ramach programów: Town Twinning oraz
Norweskiego Instrumentu Finansowego 
i Instrumentu Finansowego EFTA.

PP rzy okazji pragniemy przypomnieç, 
i˝ na naszej stronie internetowej

www.lodzkie.pl/bruksela znajdujà si´ szcze-
gó∏owe dane dotyczàce mo˝liwoÊci apliko-
wania po Êrodki dost´pne w ramach ww.
êróde∏ finansowania, jak równie˝ informa-
cje o konkursach Komisji Europejskiej oraz
poszukiwaniu partnerów do projektów
europejskich.

ŁÓDZKIE W BRUKSELI



§
Samorzàd przed sàdem
Op∏aty za informacj´
publicznà ustala rada 

Starosta powiatu jest zobowiàzany 
do udzielania informacji publicznej, ale nie
ma prawa okreÊlaç wysokoÊci op∏at za te
informacje. Rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej Izby Architektów zwróci∏ si´ do
starosty o udost´pnienie informacji publicz-
nej. Domaga∏ si´ bardzo szerokiego zakresu
informacji, które by∏y mu niezb´dne do
weryfikowania osób, które – jak stwierdzi∏ 
– nie szanujà praw autorskich i wykonujà
projekty bez uprawnieƒ. Starosta za udzie-
lenie tych informacji za˝àda∏ op∏aty, argu-
mentujàc, ˝e sposób ich udost´pnienia jest
bardzo czasoch∏onny i wymaga wykonania
tego w godzinach nadliczbowych. Starosta
powo∏a∏ si´ przy tym na art. 15 ust. 1 usta-
wy o dost´pie do informacji publicznej.
Zezwala on na pobranie op∏aty, jeÊli wska-
zany we wniosku sposób udost´pnienia lub
przekszta∏cenie informacji ∏àczy si´ z dodat-
kowymi kosztami.

Wojewoda uzna∏, ˝e zarzàdzenie starosty
jest niezgodne z prawem i zaskar˝y∏ je do
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego.
Podniós∏, ˝e starosta nie wykaza∏, i˝ op∏aty
odpowiadajà rzeczywiÊcie poniesionym
dodatkowym kosztom. Wed∏ug Sàdu, cho-
cia˝ przepisy ustawy o samorzàdzie powia-
towym oraz ustawy o dost´pie do informa-
cji publicznej okreÊlajà, ˝e starosta powiatu
jest zobowiàzany do udzielania informacji
publicznej, to z ˝adnego przepisu nie wyni-
ka jego uprawnienie do ustalenia wysokoÊci
op∏at, o której mówi art. 15 ust 1 ustawy 
o dost´pie do informacji publicznej. Takie
kompetencje ma rada powiatu, a wynika 
to z przepisu art. 12 ustawy o samorzàdzie
powiatowym. Wylicza on zamkni´ty kata-
log spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci rady
powiatu, wÊród nich m.in.: podejmowanie
uchwa∏ w sprawach wysokoÊci op∏at 
i podatków, w granicach okreÊlonych usta-
wami (sygn. III SA/Lu 533/05).

Zmiana nazwy szpitala
Wskazanie nieistotnego naruszenia

prawa przez wojewod´ winno skutkowaç
jedynie wykazaniem tego naruszenia, a nie
stwierdzeniem niewa˝noÊci.

Rada Spo∏eczna szpitala powiatowego
zdecydowa∏a o zmianie jego nazwy. Nowa
nazwa zosta∏a zatwierdzona przez Rad´
Powiatu w drodze uchwa∏. Wojewoda unie-
wa˝ni∏ uchwa∏y, stwierdzajàc ich niewa˝-

noÊç. Zdaniem wojewody zmiana nazwy nie
mog∏a wejÊç w ˝ycie z dniem jej wprowa-
dzenia do statutu przez Rad´ Spo∏ecznà, 
a dopiero po zatwierdzeniu przez organ
za∏o˝ycielski, czyli Rad´ Powiatu, oraz 
po wpisaniu do rejestru wojewody i do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego.

Rada zaskar˝y∏a rozstrzygni´cie nadzor-
cze do Wojewódzkiego Sàdu Administra-
cyjnego, zarzucajàc, ˝e wojewoda nie wyka-
za∏ ra˝àcego naruszenia prawa, które upo-
wa˝nia∏oby go do uniewa˝nienia uchwa∏.
Wskaza∏a, ̋ e ograniczy∏ si´ jedynie do argu-
mentu, ˝e zatwierdzenie zmiany nazwy by∏o
nieprawid∏owe z powodu wadliwego okre-
Êlenia daty jej wejÊcia w ˝ycie. Takie uza-
sadnienie narusza art. 76 ust. 2 ustawy 
o samorzàdzie powiatowym. Art. 79 ust. 4
przewiduje, ˝e po nieistotnym naruszeniu
prawa organ nadzoru nie stwierdza niewa˝-
noÊci uchwa∏y, ogranicza si´ do wskazania,
i˝ wydano jà z naruszeniem prawa. Woje-
woda nie skorzysta∏ z tej mo˝liwoÊci. Zda-
niem wojewody, wskazanie nieistotnego
naruszenia nie eliminowa∏oby b∏´dnego
zapisu. Rada Spo∏eczna mog∏a zmieniç
nazw ,́ ale nie mog∏a wskazaç daty jej obo-
wiàzywania. Zamiast skorygowaç zapis
sprzeczny z prawem, usankcjonowa∏a go, 
co narusza∏o przepisy art. 12, 14 i 39 ustawy
o zak∏adach opieki zdrowotnej.

Sàd potwierdzi∏, ̋ e wadliwy akt powinien
byç wyeliminowany, ale z uwzgl´dnieniem
mechanizmów, jakie ustawy przewidujà 
w okreÊlonych sytuacjach. Zdaniem sàdu
nie mo˝na tylko wskazaç, ˝e rozwiàzanie
jest wadliwe, a uchwa∏a nieprawid∏owa.
Wojewoda powinien wykazaç, ˝e przyj´te
rozwiàzanie jest, i dlaczego, sprzeczne 
z konkretnym przepisem, a tego nie zrobi∏.
Ingerencja organów nadzoru w dzia∏alnoÊç
samorzàdu wymaga szczególnej staranno-
Êci, dlatego sàd uwzgl´dni∏ skarg´ Rady
Powiatu i uchyli∏ rozstrzygni´cia nadzorcze
(sygn. akt 734-735/05).

Prywatna praktyka 
piel´gniarska radnej

Radna majàca prywatnà praktyk´ piel´-
gniarskà i wykonujàca jà na rzecz niepu-
blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej nie
korzysta z mienia komunalnego, b´dàcego
w dyspozycji tej placówki.

Rada Gminy pozbawi∏a mandatu radnà
uznajàc, ˝e prowadzi ona dzia∏alnoÊç
gospodarczà z wykorzystaniem mienia

komunalnego. W uchwale stwierdzajàcej
wygaÊni´cie mandatu Rada powo∏a∏a si´ na
art. 27f ust. l ustawy o samorzàdzie gmin-
nym. Zakazuje on radnym prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
nek lub z innymi osobami z wykorzysta-
niem mienia komunalnego gminy, w której
radny uzyska∏ mandat. Zabrania tak˝e
zarzàdzania takà dzia∏alnoÊcià lub bycia
przedstawicielem czy pe∏nomocnikiem w jej
prowadzeniu.

Radna prowadzi∏a prywatnà praktyk´
piel´gniarskà w pomieszczeniach po daw-
nym oÊrodku zdrowia, w budynku nale˝à-
cym do gminy. Od gminy wydzier˝awi∏ je
niepubliczny zak∏ad opieki zdrowotnej. 
Z kontraktu, zawartego przez radnà, wyni-
ka∏o, ˝e asystuje lekarzowi – pracownikowi
tej placówki oraz Êwiadczy us∏ugi piel´-
gniarskie w mieszkaniach pacjentów, rów-
nie˝ na rzecz zak∏adu opieki zdrowotnej.

Uchwa∏´ uniewa˝ni∏ wojewoda stwier-
dzajàc, ˝e wprawdzie radna prowadzi dzia-
∏alnoÊç gospodarczà na rzecz niepubliczne-
go zak∏adu opieki zdrowotnej, ale jej zaj´ç
nie mo˝na uto˝samiaç z wykonywaniem
dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem mienia
komunalnego. Podobnà opini´ wyrazi∏
Wojewódzki Sàd Administracyjny. Zda-
niem Sàdu przepis, na który powo∏uje si´
Rada, dotyczy radnych, którzy bezpoÊred-
nio korzystajà z mienia komunalnego, 
w postaci np. dzier˝awy czy jako ajenci.
Ewentualnie, gdy tworzà spó∏k´ z innym
podmiotem gospodarczym, który wykorzy-
stuje mienie komunalne. Radna natomiast
jedynie Êwiadczy us∏ugi na rzecz podmiotu,
majàcego uprawnienia do w∏adania gmin-
nym mieniem.

W kasacji od tego wyroku Rada podnio-
s∏a, ˝e decydujàce jest nie to, czy radny ma
tytu∏ prawny do mienia komunalnego, 
ale czy prowadzi dzia∏alnoÊç z faktycznym
wykorzystaniem tego mienia. NSA stwier-
dzi∏, ˝e musi istnieç prawny, a co najmniej
funkcjonalny zwiàzek mi´dzy mieniem
komunalnym a prowadzonà dzia∏alnoÊcià
gospodarczà. Âwiadczenie us∏ug na rzecz
podmiotu, który korzysta z mienia komu-
nalnego, nie jest prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej z wykorzystaniem tego 
mienia. Radna mo˝e wi´c nadal sprawowaç
swój mandat (sygn. akt 882/04).

przygotowa∏
dr Robert Adamczewski

Prawo
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Pomys∏ umieszczenia w Kutnie podstrefy
¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
okaza∏ si´ strza∏em dziesiàtk .́ Dogodne
po∏o˝enie w centrum Polski, du˝y w´ze∏
kolejowy, bliskoÊç autostrady oraz uzbrojo-
ne tereny przyciàgajà inwestorów. Jak nas
poinformowa∏ Zbigniew Burzyƒski, prezy-
dent Kutna, miasto dobrze wykorzystuje
swoje pi´ç minut. W∏adzom samorzàdo-
wym Kutna uda∏o si´ w ostatnich dwóch
latach pozyskaç szeÊciu zagranicznych
inwestorów. Obecnie prowadzone sà roz-
mowy z kolejnymi firmami, które planujà
w∏aÊnie tutaj budow´ swoich zak∏adów pro-
dukcyjnych 

Jako pierwsza zainwestowa∏a w Kutnie
firma Kofola (znany w Czechach i na S∏o-
wacji producent napojów i soków), która
wybudowa∏a hal´ zajmujàcà 16.000 mkw.
Produkcja ruszy∏a latem 2005 roku. Zatrud-
nienie w Kofoli znalaz∏o 150 osób, ale po
dojÊciu do pe∏nych mocy produkcyjnych
za∏oga b´dzie liczyç 250 osób. 

Kolejnym inwestorem, który te˝ ju˝ roz-
poczà∏ produkcj´ w Kutnie, jest DS Smith
Polska SA – mi´dzynarodowy holding
bran˝y papierniczej i opakowaniowej oraz
dystrybucji artyku∏ów biurowych. WartoÊç
inwestycji wynosi 99,8 mln z∏. Zak∏ad pro-
dukujàcy opakowania z tektury falistej jest
najnowoczeÊniejszym obiektem tego typu 
w Europie. Hala produkcyjna zajmuje
powierzchni´ 2,7 ha. Zatrudnienie w zak∏a-
dzie osiàgnie docelowo 250 osób. Codzien-
nie zak∏ad b´dzie opuszcza∏o ok. 40 du˝ych
samochodowych zestawów ci´˝arowych 
z opakowaniami. 

Budow´ nowoczesnego zak∏adu produk-
cyjnego rozpocz´∏a w kutnowskiej podstre-
fie ¸SSE tak˝e japoƒska Fuji Seal, która
jest jednym z najwi´kszych Êwiatowych 
producentów etykiet foliowych i urzàdzeƒ
do ich nanoszenia. 

– WartoÊç inwestycji szacowana jest na
ponad 40 mln euro. Rozpocz´cie prac
budowlanych nastàpi∏o jesienià 2005 roku, 
a uruchomienie produkcji planowane jest 
w czerwcu 2006 r. Budowana jest hala o
powierzchni 1,60 ha. Realizacja tej inwesty-
cji pozwoli na utworzenie oko∏o 350 nowych
miejsc pracy – mówi Zbigniew Burzyƒski.

W ubieg∏ym roku w∏oska firma Sirmax
(produkuje na bazie polipropylenów z firmy
Bassel komponenty do przemys∏u AGD: 
w Polsce g∏ówni odbiorcy to Bosch, Merlo-
ni, Amica, Whirlpool) z∏o˝y∏a wniosek 
o wydanie zezwolenia na dzia∏alnoÊç w stre-
fie oraz zakup nieruchomoÊci o powierzch-
ni 4,5 ha w podstrefie Kutno. ¸àczna war-
toÊç inwestycji to ok. 15 mln euro. Docelo-
wo powstanie prawie 2 ha hal produkcyj-
nych, planowane zatrudnienie ok. 80 osób.
Prace budowlane trwajà. Powsta∏a ju˝ hala

o powierzchni 6000 mkw.
Do w∏adz samorzàdo-

wych Kutna oraz ¸ódz-
kiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej wp∏yn´∏y
dwa listy intencyjne od kolej-
nych inwestorów pragnàcych

zainwestowaç w podstrefie Kutno ¸SSE. 
W∏oska firma Skymax, zajmujàcà si´

recyklingiem poliolefinu, styrenu oraz
poliestru zadeklarowa∏a ch´ç budowy 
w Kutnie swojego nowego zak∏adu. Firma
Skymax powiàzana jest kapita∏owo z firmà
Sirmax, która buduje w Kutnie swój zak∏ad
produkcyjny. 

– Jesienià, w trakcie wizyty prezydenta
miasta Zbigniewa Burzyƒskiego w siedzibie
Sirmax we W∏oszech, przedstawiono zarzà-
dowi Skymax mo˝liwoÊci inwestowania 
i rozwoju firmy w Kutnie. Przygotowana
zosta∏a specjalna oferta odpowiadajàca
oczekiwaniom inwestora. Inwestor decyzj´
o wyborze Kutna jako miejsca pod inwesty-
cj´ podjà∏ w ciàgu kilku tygodni i uzasadni∏
jà korzystnà lokalizacjà miasta, proinwesty-
cyjnym klimatem i kompleksowà obs∏ugà, 
z jakà spotyka si´ ka˝dy inwestor w Kutnie
– informuje Joanna Brylska, rzecznik praso-
wy – asystent prezydenta Kutna.

Skymax zamierza zakupiç w Kutnie teren
o powierzchni ponad 4 ha w∏àczony do
¸SSE i zainwestowaç 10 mln euro. Zatrud-
nienie w firmie znajdzie 50 pracowników.
Inwestycja ma byç realizowana etapowo, 
a zak∏ad rozpocznie produkcj´ w 2007 roku.

Wojciech Petera

Region

O tomaszowskich 
drogach

Z ka˝dym rokiem wzrastajà nak∏ady finansowe na przebudow´
dróg w powiecie tomaszowskim. Jak informuje dyrektor Zarzàdu
Dróg Powiatowych Jacek Killman, wydatki na roboty drogowe
przekroczy∏y w zesz∏ym roku 3 mln z∏, czyli ponad 
20 proc. wi´cej ni˝ w roku 2004, a w stosunku do roku 2003
ponad 47 proc. Utrzymanie tendencji wzrostowej pozwoli nadro-
biç wieloletnie zaleg∏oÊci, co wp∏ynie na popraw´ bezpieczeƒstwa
w transporcie drogowym. Wiele zadaƒ inwestycyjnych zrealizowa-
no dzi´ki wspó∏finansowaniu ich ze Êrodków unijnych, z rezerw
bud˝etu paƒstwa i samorzàdów gmin.

Jak ka˝dego roku, tak i teraz drogowcy rozpocz´li prace
naprawcze i modernizacyjne ju˝ zimà. Zniszczone sà g∏ównie
drogi miejskie, nadmiernie eksploatowane przez auta ci´˝arowe.

NowoÊcià jest porozumienie Zarzàdu Dróg Powiatowych z wój-
tami kilku gmin w sprawie budowy chodników na najbardziej nie-
bezpiecznych odcinkach dróg. W wyniku tego porozumienia
powsta∏o ok. pó∏tora kilometra chodników w gminach Twarda,
Zawada, Brzustków, Nowy Glinnik, Mierzno i Czerniewice. Na
remonty czeka jeszcze ponad 30 mostów i przepustów. Trzeba
tak˝e odtworzyç przydro˝ne rowy odwadniajàce na d∏ugoÊci
ponad 270 kilometrów. Na uwag´ zas∏uguje kontynuowanie
budowy Êcie˝ek rowerowych wzd∏u˝ dróg wiodàcych z Tomaszo-
wa do miejscowoÊci rekreacyjnych.

Jan Maruszak

Inwestycyjne Kutno

Specjalna strefa ekonomiczna w Kutnie
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Region

Tenis dobry 
na wszystko

Póêne popo∏udnie. Sala gimnastyczna
Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Be∏chatowie. W koƒcu sali, na wózku
inwalidzkim szybko porusza si´ Krzysztof
Brezyna. Z zaci´ciem odbija pi∏ki rzucane
przez Zbigniewa Maruszaka. Pot sp∏ywa
mu po twarzy. Kolejne uderzenie i pi∏ka
làduje na drugim koƒcu sali, za siatkà. Le˝y
ich tam ju˝ kilkadziesiàt. Na jednolitym
pod∏o˝u wyglàdajà z daleka jak mlecze,
które  zakwitajà na wiosn .́ Te ˝ó∏te pi∏ki sà
Êwiadkami walki, jakà Krzysztof Brezyna
toczy z organizmem i w∏asnà s∏aboÊcià.

– Lubi´ sport, ruch, prac´ nad kondycjà
– mówi uÊmiechni´ty Krzysztof. – Niestety,
choroba uniemo˝liwi∏a mi go w pe∏ni upra-
wiaç. Jednak mia∏em potrzeb´ wyjÊcia 
z domu, potrzeb´ dzia∏ania, zaistnienia 
w spo∏eczeƒstwie, stàd mój udzia∏ w trenin-
gach tenisa ziemnego.

– Pierwszy kontakt z tenisistami na wóz-
kach mia∏em 2,5 roku temu – mówi Zbi-
gniew Maruszak, trener niepe∏nosprawnych
sportowców. – To sà fantastyczni ludzie.
Cz∏owiek zdrowy czuje si´ przy nich jak 
z innej bajki. Jest to dla nich doskona∏e zaj´-
cie, myÊlà tylko o grze, turniejach i rozgryw-
kach, zapominajà o swoim kalectwie. Jest to
wspania∏a forma rehabilitacji.

– Na co dzieƒ trenuj´ „chodziaków”, 
bo tak nas nazywajà ci, którzy je˝d˝à na
wózkach. Choç technika jest zbli˝ona, sam
trening oczywiÊcie si´ ró˝ni. Dla niepe∏no-
sprawnego jest to bardziej skomplikowane,
bo musi jednoczeÊnie kierowaç i jechaç wóz-
kiem, a w odpowiednim momencie oderwaç
r´k´ i uderzyç rakietà w lecàcà pi∏k´.

Aby podjàç wyzwanie, jakim jest treno-
wanie „wózkarzy”, Zbigniew Maruszak
pojecha∏ na zgrupowanie niepe∏nospraw-
nych, gdzie zapozna∏ si´ z technikà jazdy 
i gry na wózku, mentalnoÊcià osób niepe∏-
nosprawnych. Treningi odbywajà si´ dwa 
– trzy razy w tygodniu. Na razie jest tylko
dwóch ch´tnych.

– Jestem bardzo zadowolony, ˝e nie sie-
dz´ samotnie w domu – mówi Krzysztof. 
– Lubi´ sport, lubi´ go oglàdaç, ale najwi´-
cej przyjemnoÊci daje mi osobisty udzia∏. 

To te˝ forma mobilizacji, wprowadzenie
dyscypliny do w∏asnego ˝ycia. Mam
nadziej´, ˝e uda mi si´ w tej dziedzinie zaist-
nieç i osiàgnàç wi´ksze sukcesy...

Koƒczy si´ trening. Krzysztof pomaga
sprzàtaç porozrzucane po ca∏ej hali pi∏ki.
Na sal´ przychodzi nowa grupa trenowaç
tenis. M∏odzi, sprawni „chodziacy”. Z cie-
kawoÊcià, ale i pewnym podziwem, patrzà
na Krzysztofa, któremu los nie szcz´dzi∏ 
w ˝yciu k∏opotów. Za to Krzysztof
nie szcz´dzi si∏ na treningach. Jeszcze o nim
us∏yszymy. 

•   •   •
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Krzysztof Borowski

Idea wspó∏pracy partnerskiej ziÊci∏a si´
w koƒcu marca w Kaliszu. Reprezentan-
ci powiatów: kaliskiego, ostrzeszowskie-
go, sieradzkiego, wieluƒskiego, wieru-
szowskiego, miasta Kalisza i gminy
Lututów podpisali porozumienie w spra-
wie wspólnej realizacji zadania: „Przebu-
dowa dróg publicznych, stanowiàcych
trakt kalisko-wieluƒski”. Strony porozu-
mienia podejmà wspólne dzia∏ania na
rzecz przebudowy dróg powiatowych 
i drogi gminnej, które stanowià histo-
ryczny, tak zwany „trakt kalisko-wieluƒ-
ski”. Ciàg dróg tworzàcych trakt kalisko-
wieluƒski wynosi 64 km. 

Trakt przebiega poprzez ubo˝sze cz´Êci
pogranicza województw kaliskiego i ∏ódz-
kiego. Jego realizacja wp∏ynie na wzrost
atrakcyjnoÊci gospodarczej obszarów
wiejskich po∏o˝onych w jego obr´bie.

Poprzez popraw´ dost´pnoÊci komunika-
cyjnej powinno nastàpiç tak˝e zwi´ksze-
nie inwestycji na tych obszarach. Bardzo
wa˝nym celem jest usprawnienie ruchu
drogowego w kierunku miast: WrzeÊnia,
Konin, Kalisz, Wieluƒ, Cz´stochowa.
Przy podpisaniu porozumienia zwrócono
równie˝ uwag ,́ ˝e trakt jest szczególnie
zwiàzany z ruchem osobowym i piel-
grzymkami do Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu, Êwi´tego Józefa w Kaliszu 
i Sanktuarium Maryjnego na Jasnej
Górze w Cz´stochowie. W tym wypadku
trakt kalisko-wieluƒski od wieków by∏ 
i nadal jest traktatem pielgrzymkowym.

El˝bieta Nawrocka

Wydzia∏ Rozwoju i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

Trakt kalisko-wieluƒski
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Na prze∏omie wieków XIX i XX ¸ódê
by∏a niezwykle pr´˝nie dzia∏ajàcym oÊrod-
kiem zarówno z zakresie handlu, jak 
i wytwarzania instrumentów muzycznych.
Istnia∏y tu m.in. przedstawicielstwa wielkich
zachodnich firm handlowych, sk∏ady instru-
mentów, wypo˝yczalnie. Dzia∏a∏y te˝, i to 
w ca∏kiem sporej liczbie, pracownie wytwa-
rzajàce instrumenty. 

Ju˝ w 1828 roku Gotfryd Ham za∏o˝y∏ tu
manufaktur´ skrzypiec i gitar, przyby∏y 
z Piotrkowa Jan Jop Skrzypcarz zadeklaro-
wa∏ przed burmistrzem miasta ¸odzi, 
i˝ zamierza utrzymaç w ciàg∏ym ruchu fabry-
k´ skrzypiec. Od 1835 roku w ¸´czycy dzia-
∏a∏a fabryka fortepianów. Krystian Seydel
za∏o˝y∏ manufaktur´ produkujàcà wy∏àcznie
skrzypce, „w∏oskie skrzypce i dobre smyczki”
poleca∏ fabrykant instrumentów z Lipska. M.
Götzel otworzy∏ pracowni´ instrumentów
d´tych blaszanych i drewnianych, istnia∏a
fabryka harmonii, a tak˝e – zniszczona pod-
czas likwidacji ∏ódzkiego getta – fabryka
katarynek. Nie ma jednak wzmianki o istnie-
niu w ¸odzi ani w okolicach pracowni ukie-
runkowanej na budow´ klawesynów, nie-
zmiennie kojarzonych z dawno minionà
epokà, królewskimi dworami, salonami... 

Budowà tych niezwyk∏ych instrumentów
od blisko 30 lat zajmuje si´ Krzysztof Kulis,
muzyk, absolwent Paƒstwowej Wy˝szej Szko-
∏y Muzycznej w ¸odzi, pedagog, organista.

Zbudowa∏ ich dotàd kilkadziesiàt. Znaj-
dujà si´ w r´kach prywatnych, instytucjach
kulturalnych, uczelniach, szko∏ach muzycz-
nych. Niema∏à satysfakcj´ dostarcza mu
fakt, i˝ jego „warszawskie” instrumenty
wypo˝yczane sà m.in. przez Letnià Akade-
mi´ Muzyki Dawnej do koncertów i nagraƒ
urzàdzanych w Wilanowie, czyli spe∏niajà
wysokie standardy Êwiatowe. O swojej pracy,
dziejach instrumentu, jego dawnej i wspó∏-
czesnej roli, mówi m.in.: 

– Du˝y, koncertowy klawesyn, nie liczàc
wczeÊniejszych przygotowaƒ, powstaje po
oko∏o roku intensywnej, codziennej, wielogo-
dzinnej pracy – mówi Krzysztof Kulis. 
– Tworzàc go, wykonuje si´ m. in. kilka tysi´-
cy elementów, wiele metrów listew, klejeƒ,
tysiàce otworów, w wi´kszych instrumentach
– kilkadziesiàt metrów z∏oceƒ... Jest to proces
nies∏ychanie z∏o˝ony, wymagajàcy szerokiej
wiedzy muzycznej, historycznej, intuicji, spo-
rych umiej´tnoÊci technicznych, olbrzymiego
zaplecza technicznego i benedyktyƒskiej
wr´cz cierpliwoÊci. Przyznam, ˝e droga pro-
wadzàca do zdobycia umiej´tnoÊci w tym
zakresie naje˝ona jest nieprawdopodobnymi

trudnoÊciami i nigdy nie jest wiedzà skoƒczo-
nà, jako ˝e jest to dziedzina stale rozwijajàca
si´. Klawesyn znalaz∏ bowiem trwa∏e miejsce
w muzyce wspó∏czesnej. Samo jednak „sk∏a-
danie” jest dopiero kolejnym etapem tworze-
nia instrumentu. Pierwszym jest wybranie
modelu oraz sporzàdzenie precyzyjnych pla-
nów konstrukcyjnych i materia∏owych. 

Nie sposób jest jednak mówiç o modelach
klawesynu, nie przytaczajàc faktów z jego
historii. Klawesyn pochodzi najprawdopo-
dobniej od psa∏terium – instrumentu struno-
wo-szarpanego, u˝ywanego w staro˝ytnej
Grecji, który przeniknà∏ do Europy w XII
w., wykszta∏ci∏ si´ na prze∏omie wieków XIV
i XV. Budowany jest zawsze do konkretnych
celów – od ma∏ych szpinetów, poprzez czwo-
rokàtne angielskie wirgina∏y czy clavicithe-
rium, po gravicembalo z wi´kszà liczbà strun
basowych. Pod wzgl´dem budowy posiada∏
wiele modeli charakterystycznych dla dzia∏a-
jàcych wówczas szkó∏: w∏oskiej, hiszpaƒskiej,
niemieckiej, flamandzkiej, francuskiej 
i angielskiej, zachowujàc niezmiennà zasad´
wydobycia dêwi´ku poprzez szarpni´cie
struny piórkiem. W jego rozwoju istnia∏a
przypadajàca na wiek XIX przerwa, spowo-
dowana dominacjà fortepianu i muzyki for-
tepianowej. 

Po tym okresie zacz´to je powtórnie budo-
waç, bowiem zrozumiano, ˝e pisana na kla-
wesyn muzyka w pe∏ni zaistnieç mo˝e
wy∏àcznie b´dàc na nim wykonywanà.
Zacz´∏y wi´c powstawaç pracownie rekon-
strukcyjne, w których buduje si´ kopie
instrumentów historycznych, cz´sto dosto-
sowujàc je do wspó∏czesnych wymagaƒ,

zarówno do dawnego, ni˝szego, jak i wspó∏-
czesnego – wy˝szego stroju. Kopia jednak
nigdy nie jest instrumentem identycznym,
bowiem w klawesynach przewa˝ajà elementy
drewniane, a drewno – jak wiadomo – jest
materia∏em nieprzewidywalnym akustycznie
i ka˝dy jego fragment reaguje inaczej. Obec-
nie powstajà tak˝e klawesyny typowo wspó∏-
czesne, z regu∏y fabryczne, du˝e i ci´˝kie,
budowane na sposób fortepianowy, obs∏ugi-
wane peda∏ami, najcz´Êciej o dwóch klawia-
turach, czterech rz´dach strun i mechani-
zmów. 

– Po elektronicznej obróbce dêwi´ku i jego
amplifikacji (wzmocnieniu), wykorzystywa-
ne sà przede wszystkim do wykonywania
muzyki wspó∏czesnej, jednak zadania im sta-
wiane, np. wymagania dotyczàce stroju, sà
cz´sto ekstremalne. Na przyk∏ad, podczas
ostatniego Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej
we Wroc∏awiu jeden z klawesynów na spe-
cjalne ˝yczenie kompozytora stroi∏em w
çwierçtonach. Strojenie bywa te˝ cz´sto nie-
zwykle trudne, je˝eli np. w przerwie koncertu
nale˝y sprawdziç strój du˝ego koncertowego
instrumentu o 244 strunach. Nie wszystkie
jednak instrumenty posiadajà tak znacznà
liczb´ strun, bowiem kopie zabytkowych
majà ju˝ ich tylko 186 i tyle˝ mechanizmów. 

Czy istnieje specjalna nazwa dla budowni-
czych klawesynów? Nie wiem. Nigdy si´ nad
tym nie zastanawia∏em, ale chyba nie, nato-
miast pracownia ma oczywiÊcie swojà: pra-
cownia rekonstrukcji i konserwacji instru-
mentów muzycznych.

Notowa∏a: 
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Kultura

O instrumentach królewskich dworów
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Jak ciekawie sp´dziç weekend w woje-
wództwie ∏ódzkim? Gdzie warto si´ wybraç,
co trzeba koniecznie zobaczyç i co wiedzieç
o lokalnych tradycjach, zwyczajach, prze-
sz∏oÊci i teraêniejszoÊci danego miejsca? Na
te i wiele innych pytaƒ odpowiedzi znajdzie-
my w „W´drowniku” – kwartalniku regio-
nalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK 
w ¸odzi, który od 50 lat edukuje, informu-
je i cieszy oko coraz lepszà szatà graficznà
kolejne pokolenia ∏odzian. ˚eby si´ o tym
przekonaç, wystarczy wziàç do r´ki naj-
nowszy numer. Na ok∏adce zdj´cie Zamku
Królewskiego w ¸´czycy – to znak, ˝e tym
razem „W´drownik” odwiedzi∏ siedzib´ dia-
b∏a Boruty. Mi∏oÊników przesz∏oÊci zainte-
resuje „Krótka historia ¸´czycy”, mi∏oÊni-
ków zabytków – syntetyczne opisy i zdj´cia
najcenniejszych obiektów tego królewskie-
go niegdyÊ miasta, poszukiwaczy przygód –
„Klejnot rzucony mi´dzy bagna”, czyli
burzliwe losy pierwszego grodziska 
i romaƒskiej kolegiaty w Tumie. Dzi´ki
kolorowej wk∏adce w Êrodku numeru tury-
sta szybko zidentyfikuje opisywane miejsca
i zabytki – pomo˝e mu w tym plan centrum
miasta i zdj´cia. „Z ∏´czyckich tradycji
ludowych” dowiemy si´ m.in., na czym
polega∏ zwyczaj „p´kania z batów” i jak
przyrzàdziç zup´ chrzanowà po ∏´czycku.
Poznamy te˝ najs∏ynniejsze psikusy diab∏a
Boruty... W numerze nie zabrak∏o równie˝
sta∏ych rubryk: ciekawostek historycznych,
wokó∏ metropolii, zapraszamy na szlaki, 
w kr´gu PTTK, kàcika poetyckiego.

„W´drownik” dba o wszechstronnoÊç
tematyki i form literackich. Ambicjà obec-
nej redaktor naczelnej Izabeli Nowakow-
skiej jest bowiem wykszta∏cenie Êwiadome-
go krajoznawcy badacza, poszukiwacza
przesz∏oÊci i przysz∏oÊci naszej ma∏ej ojczy-
zny, jakà jest ziemia ∏ódzka.

„W´drownik” powsta∏ w 1956 roku na
fali popaêdziernikowej odwil˝y, kiedy to
turyÊci i krajoznawcy w ca∏ej Polsce zak∏a-
dali lokalne czasopisma informujàce 
o bazie turystycznej, szlakach, zabytkach.
By∏y to zazwyczaj skromne biuletyny, odbi-
jane na powielaczach, nienumerowane, 
o obj´toÊci do 16 stron, niskonak∏adowe.
Wiele z nich szybko upad∏o z powodów
finansowych, spo∏ecznych, niedostatecznej
si∏y intelektualnej. „W´drownik” jednak
przetrwa∏, choç redakcja prze˝ywa∏a lepsze
i gorsze chwile. Z miesi´cznika kilkanaÊcie
lat temu pismo przekszta∏ci∏o si´ w kwartal-
nik, numery wydawane by∏y niesystema-
tycznie, nigdy jednak nie by∏o wi´kszej
przerwy – co te˝ jest swoistym fenomenem.
Nak∏ad wynosi 1000 egzemplarzy, choç
zdarzajà si´ dodruki, wiele numerów stano-
wi ju˝ dziÊ  bia∏e kruki. Ewoluowa∏a tak˝e
szata graficzna: od powielacza, poprzez
sk∏ad r´czny wzbogacany chemigraficznymi
zdj´ciami, po linotyp i nowoczesne techno-
logie druku – zas∏uga ∏ódzkiej firmy „Poli-
graf” która od dwóch lat dba o nowy wize-
runek czasopisma, wzbogacony o kolorowà
ok∏adk´ i wk∏adk´ z mapami i zdj´ciami 

ze zbiorów Centrum Fotografii Krajoznaw-
czej PTTK, któremu redakcja podlega i t´
„zale˝noÊç” bardzo sobie chwali. Druk
finansowany jest z dotacji Urz´du Marsza∏-
kowskiego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ¸odzi, ostatnio pomoc zadeklarowa∏
Urzàd Miasta. Autorzy pisujà bezp∏atnie,
sà wÊród nich pedagodzy, przewodnicy,
przedstawiciele instytucji kulturalnych 
i spo∏ecznych z ¸odzi oraz województwa
ale, te˝ studenci i uczniowie. „W´drownik”
nie ma bowiem naukowego charakteru,
wa˝ne sà w nich opisy doÊwiadczeƒ, odda-
nie w∏asnych wra˝eƒ, emocji – to wszystko
sk∏ada si´ przecie˝ na obraz naszej ma∏ej
ojczyzny. Poziom pisma zosta∏ doceniony
przez Polskà Organizacj´ Turystycznà,
która w 2005 roku przyzna∏a „W´drowni-
kowi” wyró˝nienie w III edycji konkursu
im. doktora Mieczys∏awa Or∏owicza.
Egzemplarze mo˝na kupowaç w ∏ódzkich
ksi´garniach Nike i Ossolineum oraz w sie-
dzibie redakcji, która od 1989 roku mieÊci
si´ w pi´knie wyremontowanych wn´trzach
dawnej willi Wilhelma Teschemachera przy
ulicy Wigury 12a. Jubileusz 50-lecia stano-
wi okazj´ do podsumowaƒ, ale te˝ planów
na przysz∏oÊç. Te najbli˝sze to „w´drówka”
do Nieborowa i obchodzàcego w tym roku
870-lecie ¸owicza. Niespodziankà dla Czy-
telników ma byç numer czterechsetny... 

Monika Nowakowska

Turystyka

Pó∏ wieku w podró˝y

Zespó∏ redakcyjny „W´drownika“ przed dworem w Borowie.
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Zelów na poczàtku XIX wieku by∏
wsià po∏o˝onà w pobli˝u ¸asku,
nale˝àcà  do dóbr rodowych

Âwidziƒskich herbu Pó∏kozic. Ta
niewiele znaczàca osada
zacz´∏a nabieraç barw i
nowego ducha
wraz z przy-
byc i em
d o

niej w 1802 roku osadników czeskich, tu∏ajà-
cych si´ od XV wieku po Europie z powodu
przeÊladowaƒ wyznaniowych.

Spo∏ecznoÊç ta nale˝a∏a do chrzeÊcijaƒ-
skiej wspólnoty religijnej braci czeskich.
Korzeni tego wyznania nale˝y szukaç u zwo-
lenników nauk czeskiego kaznodziei i rekto-
ra uniwersytetu w Pradze Jana z Husyƒca,
zwanego Husem. Teolog ten, ̋ yjàcy na prze-
∏omie XIV i XV wieku, napi´tnowa∏ ówcze-
Ênie panujàce stosunki spo∏eczno-religijne 
w Czechach: gromadzenie bogactw przez
duchownych, zepsucie obyczajów oraz roz-
bie˝noÊci mi´dzy naukami g∏oszonymi przez
ksi´˝y a ich codziennym ˝yciem. TreÊci
nowej doktryny religijnej, zawierajàce zara-
zem podstawowe prawdy ewangeliczne, 
trafi∏y na podatny grunt spo∏eczeƒstwa
Czech, widzàcego ogromnà potrzeb´ 
naprawy KoÊcio∏a.

Zwolenników nowej nauki paradoksalnie
przyby∏o po m´czeƒskiej Êmierci ob∏o˝onego
klàtwà papieskà i ekskomunikowanego Jana
Husa, który na soborze w Konstancji w 1414
roku, broniàc s∏usznoÊci swoich poglàdów,
zosta∏ uznany za heretyka i spalony na stosie.
Wyrok wykonano 6 lipca 1414 roku.

Program husytów stanowi∏y postulaty
zwane „czterema artyku∏ami praskimi”:
swobodne g∏oszenie Biblii w j´zyku czeskim,
przyjmowanie pamiàtki Wieczerzy Paƒskiej
pod dwiema postaciami, powrót duchowieƒ-
stwa do idea∏ów ewangelicznych oraz pi´tno-
wanie grzesznego ˝ycia ka˝dego wyznawcy,
bez wzgl´du na jego status spo∏eczny.

Nowe wyznanie zosta∏o pot´-
pione równie˝ przez w∏adze
Êwieckie. Król Zygmunt Luk-
semburski, rozpoczà∏ plano-

we dzia∏ania zbrojne,
k t ó r e

przerodzi∏y si´ w tak zwane „wojny husyc-
kie”, majàce charakter krucjat.

Z czasem ruch husycki uleg∏ podzia∏owi
na tak zwanych taborytów, wiernych artyku-
∏om praskim, oraz kalikstynów, zwanych
utrakwistami, o umiarkowanych poglàdach,
dà˝àcych do ugody z Rzymem. Po bratobój-
czej walce pokonani taboryci utworzyli dzia-
∏ajàcy w ukryciu KoÊció∏ Braci Czeskich.

PrzeÊladowania ze strony kolejnych
monarchów i czeskiego KoÊcio∏a utrakwi-
stycznego wywo∏a∏y w nast´pnych stuleciach
fale migracji braci czeskich w kierunku Âlà-
ska, Prus Ksià˝´cych, ¸u˝yc, Brandenburgii
i Wielkopolski. WÊród emigrantów osiad∏ych
w Lesznie znalaz∏ si´ mi´dzy innymi wybitny
myÊliciel i jeden z najwybitniejszych pedago-
gów europejskich Jan Amos Komensky,
autor s∏ynnego dzie∏a „Wielka dydaktyka”.

Wraz z przeludnieniem wy˝ej wymienio-
nych kolonii bracia czescy zmuszeni byli
poszukiwaç nowych miejsc zamieszkania.
Osadnicy Êlàskich miejscowoÊci Tabor,
Czernin, G´siniec, Lubienie, Zofiówka,
Nowa WieÊ, Wielo∏´ka zdecydowali si´ na
kupno Zelowa od Józefa Âwidziƒskiego 
za sum´ 25666 talentów pruskich, zasiedla-
jàc z czasem równie˝ sàsiednie miejscowoÊci:
Zelówek, Faustynów, Kuców, Herbertów,
Ignaców, Józefów, Nowa Wola i Po˝d˝enice.
Czesi przyczynili si´ do rozszerzenia prote-
stantyzmu wÊród miejscowej ludnoÊci, 
a poprzez szczególne poszanowanie pracy,
wp∏yn´li na rozwój gospodarczy okolicy.
Zelów w krótkim czasie sta∏ si´ znaczàcym

oÊrodkiem wytwórczym. W ka˝dà Êrod´ na
miejscowym rynku odbywa∏y si´ targi, na
które przyje˝d˝ali mieszkaƒcy okolicznych
miejscowoÊci. Osada przekszta∏ci∏a si´ w
dynamicznie rozwijajàcy si´ oÊrodek wielo-

narodowoÊciowy i wielokulturowy,
zamieszkany przez wyznawców

innych religii (katolików, luteran, bap-
tystów i ˝ydów). Punktem honoru ka˝-

dej spo∏ecznoÊci by∏a budowa Êwiàty-
ni parafialnej. Najciekawsza pod
wzgl´dem architektonicznym by∏a

wzniesiona przez braci czeskich.
Uroczyste otwarcie koÊcio∏a

odby∏o si´ 
3 lipca 1825

roku.

Zachowanà do dzisiaj trójnawowà Êwiàty-
ni´ zbudowano na planie prostokàta z dosta-
wionà od zachodu kwadratowà wie˝à,
zwieƒczonà charakterystycznym cebulastym
he∏mem. Budowniczy, wznoszàc jà, zacho-
wali pe∏ne prostoty formy, typowe dla prote-
stanckich budowli sakralnych. Nad g∏ów-
nym wejÊciem w tympanonie umieszczono
Oko OpatrznoÊci oraz tablic´ w j´zyku cze-
skim z biblijnym cytatem. Centralne miejsce
w prezbiterium zajmujà kazalnica oraz Stó∏
Paƒski. Wyposa˝enie wn´trza uzupe∏niajà:
chrzcielnica, ∏awki i organy. W Êwiàtyni znaj-
dujà si´ jeszcze dwie tablice: pierwsza poÊwi´-
cona pi´çsetnej rocznicy Êmierci Jana Husa,
druga natomiast czterechsetnej rocznicy uro-
dzin wielkiego reformatora Jana Kalwina.

DziÊ w Zelowie ˝yjà potomkowie daw-
nych osadników czeskich, skupieni wokó∏
KoÊcio∏a ewangelicko-reformowanego.
Ostatnimi laty w parafii powsta∏o wiele zna-
czàcych inicjatyw. Za∏o˝ono muzeum –
OÊrodek Dokumentacji Dziejów Braci Cze-
skich i KoÊcio∏a Ewangelicko-Reformowa-
nego, przedszkole, organizuje si´ zjazdy
zelowian z ca∏ego Êwiata, konferencje, obozy
j´zykowe oraz pó∏kolonie dla dzieci. Chlubà
braci czeskich jest jedyny w Polsce zespó∏
muzyczny, grajàcy na dzwonkach Zelowskie
Dzwonki. Warto pami´taç, 
˝e zbli˝ajàcy si´ Poniedzia∏ek Wielkanocny
jest jedynà w roku okazjà, by us∏yszeç nieco-
dzienny koncert i znaleêç w nim echa histo-
rii braci czeskich.

Piotr Machlaƒski

Bracia czescy z Zelowa

Znane, a jednak nieznane

–
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Region ∏ódzki przygotowuje si´ do odzy-
skania wiodàcej roli w polskim futbolu. Takie
wra˝enie mo˝na odnieÊç obserwujàc rozgryw-
ki ligowe.  W ekstraklasie GKS BOT Be∏cha-
tów z∏apa∏ równowag´ i zaczà∏ zdobywaç
punkty. To czwarty w historii sezon be∏chato-
wian w I lidze.  Dru˝yna trenera Oresta 
Lenczyka umocni∏a wiar´ kibiców, ˝e po raz
pierwszy koƒcówka rozgrywek nie b´dzie
mia∏a nic wspólnego z horrorem. W drugiej
lidze rzàdzi w tym sezonie ̧ ódê. ̧ KS (nie gra
w ekstraklasie od 2000 roku) i Widzew (spad∏
w 2004) dominujà, zniech´cajàc konkurentów
do walki o awans. Jesienne derby ¸odzi 
w ekstraklasie przesta∏y byç mrzonkà i nabie-
rajà realnych kszta∏tów. JeÊli nawet GKS,
¸KS i Widzew osiàgnà cel, to b´dzie zaledwie
pierwszy krok w dziele restauracji ∏ódzkiego
futbolu. Dobre wyniki sztandarowych dru˝yn
województwa stanowià jednak tylko szyld.

Aby mówiç o nowej jakoÊci i marzyç 
o nawiàzaniu do dni chwa∏y, potrzebne sà
dzia∏ania na wielu p∏aszczyznach. Optymi-
styczne jest, ˝e wÊród gospodarzy miasta
zupe∏nie zmieni∏ si´ klimat wokó∏ ∏ódzkich
dru˝yn. Problemy ¸KS i Widzewa sta∏y si´
sprawà ∏ódzkà, a nie prywatnymi k∏opotami
szefów tych klubów. O˝ywia si´ zaintereso-
wanie ∏ódzkiego Êwiata biznesu wspó∏pracà 
z drugoligowcami. To rokuje, ˝e wzroÊnie
ono po oczekiwanym awansie do ekstraklasy. 
W bólach, ale jednak, rodzi si´ model pro-
mowania miasta poprzez sport. O podj´cie
próby stworzenia go od lat apelowa∏y ∏ódzkie
media. Ten proces ju˝ si´ zaczà∏ i jest coraz
bardziej zaawansowany. Mam nadziej ,́ ˝e to
ju˝ definitywne rozstanie z teorià o samowy-
starczalnoÊci sportu wyczynowego i oddziele-
niu go od sportu m∏odzie˝owego, która
wyrzàdzi∏a wiele szkody ∏ódzkiemu sportowi.
Czas najwy˝szy, bo inne miasta ju˝ dawno
promujà si´ poprzez sport i dobrze na tym
wychodzà. 

W ¸odzi dzia∏a od 9 lat Szko∏a Mistrzo-
stwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego.
Miniony sezon przyniós∏ jej historyczny suk-
ces, bowiem UKS SMS zdoby∏ tytu∏y mistrza
Polski zarówno wÊród juniorów (U-19, trener
Miros∏aw Dawidowski), jak i kadetów (U-17,
trener Józef Robakiewicz). Dwaj wychowan-
kowie szko∏y – ¸ukasz Madej i Przemys∏aw
Kaêmierczak – majà ju˝ za sobà debiut 
w pierwszej reprezentacji Polski. Ciàgle jed-
nak w powijakach jest wspó∏dzia∏anie SMS 
z czo∏owymi klubami regionu. W szkole przy
ul. Milionowej uczy si´ wielu utalentowanych
pi∏karzy z ca∏ej Polski, ale GKS Be∏chatów,
¸KS i Widzew nie potrafià tego wykorzystaç.
Mistrzowie jutra realizujà wi´c swój talent 
w wielu innych zespo∏ach ligowych. A prze-
cie˝ po∏àczenie interesów szko∏y z interesami

naszych ligowców mog∏oby daç dobre wyni-
ki. Wszystko wskazuje na to, ˝e wi´ksze
korzyÊci ze szkolenia w SMS mo˝e mieç
wspó∏pracujàcy z nià Feyenoord Rotterdam
ni˝ lokalne zespo∏y. Sytuacja mo˝e staç si´
paradoksalna. Nie wierz ,́ ˝e nie da si´ zbu-
dowaç p∏aszczyzny wspó∏dzia∏ania klubów 
i SMS dyrektora Romana St´pnia.

¸ódê zosta∏a w do∏kach jeÊli chodzi 
o modernizacj´ bazy. Min´∏y czasy, w któ-
rych by∏a to sprawa marginalna. DziÊ ju˝ dru-
˝yny, nawet drugoligowe, nie chcà graç na
oblodzonych,  prowizorycznie odÊnie˝onych
∏opatami p∏ytach. Musi byç równiutka, ziele-
niàca si´ murawa, a takà gwarantuje tylko
podgrzanie boiska. To pilne inwestycje na
stadionach przy al. Unii i przy al. Pi∏sudskie-
go, jeÊli nie chcemy, ˝eby droga po licencj´
ewentualnych nowych pierwszoligowców 
z ¸odzi nie wiod∏a pod gór .́

Wcià˝ brakuje klarownej koncepcji stadio-
nu miejskiego. Wokó∏ tej sprawy Êcierajà si´
wykluczajàce wzajemnie opinie. Miasto
zaproponowa∏o kompleksowà modernizacj´
stadionu ¸KS i uczynienie z niego areny
meczów obu ∏ódzkich dru˝yn. To jednak nie
odpowiada Widzewowi. Jest wi´c idea „Stadio
Communale“, ale nie zadowala jednej strony.
Trzeba wi´c pracowaç nad ulepszeniem pomy-
s∏u. Warto chyba rozwa˝yç tak˝e inne.

Pora˝ka ¸odzi w rywalizacji z innymi mia-
stami, kandydujàcymi do roli organizatora
meczów Euro 2012 (mamy nadziej ,́ ˝e Pol-
ska i Ukraina otrzymajà organizacj´ impre-
zy), nakazuje dzia∏anie rozwa˝ne, a nie
pospieszne. W ¸odzi jest kilka miejsc, w któ-
rych mo˝na wybudowaç stadion miejski,
choç rzeczywiÊcie koncepcja postawienia 
go w sàsiedztwie budowanej w∏aÊnie hali

widowiskowo-sportowej ma sporo atutów.
W reprezentacji Polski na mundial 2006 

po raz pierwszy w historii zabraknie zawod-
nika z ¸odzi. Nie b´dzie te˝ ˝adnego be∏cha-
towianina. Koniunktur´ w sporcie tworzà
gwiazdy lub choçby gwiazdeczki. Warto 
o tym pami´taç w przysz∏oÊci. Zaufanie do
armii zaci´˝nej musi byç ograniczone. Trzeba
kreowaç równie˝ rodzime indywidualnoÊci, 
a nie tylko ˝yç wspomnieniami, ˝e tu grali
kiedyÊ Tomasz K∏os i Jacek Krzynówek, 
a urodzi∏ si´ tak˝e Euzebiusz Smolarek.

Za ma∏o w promocji ∏ódzkiego futbolu
wykorzystywane sà legendarne postacie, 
niegdysiejszych uczestników mundiali. Dla-
czego np. przy okazji honorowania  m∏odzie-
˝y odnoszàcej sukcesy nie sà zapraszani 
Zbigniew Boniek i W∏odzimierz Smolarek,
cz´sto bywajàcy w ¸odzi, oraz Miros∏aw Bul-
zacki, Marek Dziuba, Józef M∏ynarczyk, Sta-
nis∏aw Terlecki, Jan Tomaszewski? Dlaczego
w promowaniu ∏ódzkich inicjatyw nie wyko-
rzystuje si´ zwiàzanych przecie˝ sentymenta-
mi z naszym miastem i województwem pabia-
niczanina Paw∏a Janasa, W∏adys∏awa ˚mudy,
czy mieszkajàcego w Niemczech, nieco zapo-
mnianego ekswidzewiaka Romana Wójcic-
kiego, jednego z trzech, obok Grzegorza Laty
i Andrzeja Szarmacha, ambasadorów 
polskiego futbolu na nadchodzàcy mundial.

Okazjà do promocji ∏ódzkiej pi∏ki no˝nej
b´dzie mecz reprezentacji Polski z Litwà 
(2 maja) –  pierwszy od dziesi´ciu lat, a drugi
w historii na stadionie w Be∏chatowie. Mo˝e
zorganizowaç z udzia∏em dawnych gwiazd
regionalne po˝egnanie reprezentacji 
wyje˝d˝ajàcej na mundial?

Marek Kondraciuk
„Dziennik ¸ódzki“

Sport
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Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego


