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Celem wizyty, którà w czerwcu z∏o˝y∏ w Odessie Stanis∏aw
Olas, cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego, by∏o omó-
wienie mo˝liwoÊci wspó∏pracy mi´dzy dwoma regionami.
Podczas spotkania z Miko∏ajem Serdjukiem, wicegubernato-
rem obwodu odeskiego, rozmawiano o rozwoju dwustron-
nych stosunków i nawiàzaniu wspó∏pracy w takich obsza-
rach, jak: gospodarka, turystyka, s∏u˝ba zdrowia i wymiana
kulturalna. Stanis∏aw Olas podkreÊli∏ strategiczne znaczenie
województwa ∏ódzkiego w rozwoju transportu mi´dzynaro-
dowego i turystyki. Jednym z wa˝niejszych punktów roz-
mów by∏y inwestycje w rozwój geotermii. Region odeski jest
obszarem rekreacyjnym Ukrainy, w którym wykorzystuje si´
równie˝ wody geotermalne. Zgodzono si´, ̋ e jest to dziedzi-
na wspó∏pracy, w której obie strony mogà si´ pochwaliç suk-
cesami. Wiele uwagi poÊwi´cono równie˝ mo˝liwoÊciom
wymiany lekarzy. Marsza∏ek nadmieni∏, ̋ e wspó∏praca w tym
zakresie z Odessà by∏aby powrotem do dobrej praktyki,
majàcej ju˝ swojà w histori´. Wymiana handlowa te˝ stano-
wi∏a temat rozmów. Miko∏aj Serdjuk wyrazi∏ ch´ç wspó∏pra-
cy w tej dziedzinie.

Podczas pobytu w Odessie Stanis∏aw Olas spotka∏ si´ rów-
nie˝ z biskupem diecezji odesko-symforopolskiej Bronis∏a-
wem Biernackim, z∏o˝y∏ kwiaty pod pomnikiem Adama Mic-
kiewicza oraz uczestniczy∏ w spotkaniu z przedstawicielami
Polonii ukraiƒskiej. 

W rozmowach z Anettà Sondej, konsulem RP w Odessie,
Stanis∏aw Olas wskaza∏ na ogromnà rol´ polskiej placówki
w rozwoju dwustronnych stosunków we wszystkich dzie-
dzinach. 

Region odeski jest obszarem o najwi´kszym skupisku
portów handlowych na Ukrainie. Liczb´ mieszkaƒców sza-
cuje si´ na oko∏o 2,4 mln. Region stanowi∏ zawsze jeden
z najwa˝niejszych elementów gospodarki Ukrainy. Znajdu-
jà si´ tam du˝e rafinerie i zak∏ady budowy maszyn. Nie bez
znaczenia sà tam tak˝e przemys∏ metalurgiczny, metalowy,
chemiczny i spo˝ywczy. Wa˝nym sektorem jest turystyka.
W regionie znajduje si´ ponad 750 sanatoriów, hoteli i cen-
trów rekreacyjnych. W roku 2004 roku region odwiedzi∏o
ponad 800 tys. turystów, z czego ponad 220 tys. przyje-
cha∏o z zagranicy. 

Z gospodarczego punktu widzenia, wspó∏praca z regio-
nem odeskim mog∏aby w perspektywie przyczyniç si´ do
wzrostu gospodarczego naszego województwa. 

Rafa∏ Wójcik
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Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi

DDAATTAA DDUU˚̊AA SSCCEENNAA MMAA¸̧AA SSCCEENNAA SSCCEENNAA KKAAMMEERRAALLNNAA

1 pt 
2 sb
3 nd
4 pn
5 wt NI˚Y¡SKI

Festiwal Dialogu Czterech Kultur
6 Êr MÓW MI O MI¸OÂCI

Wieczór romansów rosyjskich
Festiwal Dialogu Czterech Kultur

7 czw
8 pt
9 sb MÓW MI O MI¸OÂCI Konstantin Kostienko

Wieczór romansów rosyjskich KLAUSTROFOBIA
Piotrków Trybunalski g. 19.00

10 nd KLAUSTROFOBIA
g. 19.00

11 pn
12 wt Eric Bogosian

SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL
g.19.00

13 Êr Eric Bogosian
SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL
g.19.00

14 czw Eric Bogosian
SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL
g.19.00

15 pt Judith Thompson
LEW NA ULICY g. 19.00

16 sb Judith Thompson
LEW NA ULICY g. 19.00 NI˚Y¡SKI g. 19.00

17 nd Judith Thompson
LEW NA ULICY g. 19.00 NI˚Y¡SKI g. 19.00

18 pn Konstantin Kostienko
KLAUSTROFOBIA
V New Drama Festival w Moskwie

19 wt
20 Êr Iwan Wyrypajew

DZIE¡ WALENTEGO g. 19.00
21 czw DZIE¡ WALENTEGO g. 19.00
22 pt David Hare Mike O’Rowe

PRZEÂWIT g. 19.00 MADE IN CHINA g. 19.00
23 sb PRZEÂWIT g. 19.00 MADE IN CHINA g. 19.00
24 nd PRZEÂWIT g. 19.00 MADE IN CHINA g. 19.00
25 pn
26 wt Arthur Miller

ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00
27 Êr ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00
28 czw ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00
29 pt Janusz G∏owacki

ANTYGONA W NOWYM JORKU
g. 19.00

30 sb ANTYGONA W NOWYM JORKU Krzysztof Bizio Antoni Czechow
g. 19.00 TOKSYNY g. 19.00 IWANOW g. 19.00

wrzesieƒ sezon 2006/2007

David Hare jest mistrzem w kreÊleniu wyrazistych
i pe∏nych ˝yciowej prawdy postaci. To dlatego w jego sztu-
kach i scenariuszach filmowych grywajà najwi´ksze
gwiazdy: Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore,
Vanessa Redgrave, Judie Dench.

Kameralnym PrzeÊwit równie˝ jest doskona∏ym mate-
ria∏em dla aktorów. JesteÊmy Êwiadkami niezwyk∏ego spo-
tkania – po latach rozstania spotyka si´ para dawnych
kochanków, Tom i Kyra. Dawno, dawno temu Kyra by∏a
przyjació∏kà domu, przyjaêni∏a si´ z ˝onà, a zakocha∏a si´
w m´˝u. Gdy ˝ona dowiedzia∏a si´ o wszystkim, Kyra bez
Êladu znikn´∏a z ich ˝ycia. Teraz, po Êmierci ˝ony, st´sk-
niony Tom odnalaz∏ dawnà ukochanà.  

W tej historii trudno jednak o happy end. Oprócz ba-
ga˝u przesz∏oÊci kochanków ró˝nià wyznawane i realizo-
wane z przekonaniem postawy wobec rzeczywistoÊci: Tom
jest powa˝nym biznesmenem, którego cechuje merkantyl-
ny stosunek do ˝ycia, Kyra ostentacyjnie ˝yje w biedzie
uczàc dzieci z najubo˝szych rodzin.  

Sztuka Hare’a ma spo∏ecznikowski pazur, a pod p∏asz-
czykiem melodramatycznej fabu∏y toczy si´ odwieczny
spór mi´dzy „byç” a „mieç”. Czy w tym starciu dwóch
ró˝nych ˝yciowych postaw jest miejsce na kompromis?
Czy jedynie na przeÊwit?

David Hare (1947) nale˝y do czo∏ówki dramatopisarzy
brytyjskich. Spod jego pióra wysz∏o ponad 20 sztuk te-
atralnych, z których wiele sam wyre˝yserowa∏, m.in.:
Plenty (Dostatek) 1978, Racin Demon (Demon wyÊcigu)
1990, Skylight (PrzeÊwit) 1995, The Blue Room 1998. Je-
go teksty od 20 lat sà nieustannie obecne na scenach
Broadwayu i West Endu. Hare jest równie˝ uznanym sce-
narzystà, najg∏oÊniejsze filmy nakr´cone wed∏ug jego sce-
nariuszy to Godziny (re˝. Stephen Daldry, nominacja do
Z∏otego Globu i Oskara za najlepszy scenariusz - adapta-
cj´), Whetherby we w∏asnej re˝yserii (Z∏oty Niedêwiedê
w Berlinie, 1985), Skaza w re˝. Louisa Malle’a. 

Premiera na Ma∏ej Scenie Teatru 25 i 26 marca 2006 r.

DAVID HARE
PrzeÊwit

przek∏ad Ma∏gorzata Semil
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scenografia Jan Kozikowski
kostiumy Izabela Stronias
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Anna Sarna, 
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Od kiedy staliÊmy si´ cz´Êcià UE, sprawa polskiej emigracji zarobkowej co jakiÊ czas nabiera nowego

wymiaru. Ostatnio zainteresowa∏ mnie artyku∏ J´drka Âpiwoka: „˚ycie i praca w Wielkiej Brytanii”, za-
mieszczony 18 sierpnia w „Dzienniku Polskim” – najstarszej i jedynej gazecie emigracyjnej w Europie Za-
chodniej. Autor ubolewa nad szczàtkowà wiedzà Polaków o podstawowych formalnoÊciach wymaga-
nych przez tamtejsze MSW.

„Podró˝ujàc s∏u˝bowo po kraju, raz po raz napotykam naszych rodaków rozsianych po wszystkich je-
go zakàtkach. Prawie nie ma miejsca, gdzie by ich nie by∏o. Ostatnio spotka∏em nawet polskiego kucha-
rza pracujàcego w buddyjskiej wspólnocie religijnej na zapad∏ej walijskiej wsi, prawie ˝e na przys∏owio-
wym koƒcu Êwiata. Miejsce to bowiem trudne by∏o do odnalezienia, pomimo i˝ mia∏em doÊç dok∏adnà
mapk´ i opis terenu. Cz∏owiek ten, aczkolwiek z pracy jest zadowolony i nie ma zastrze˝eƒ ani do sa-
mych jej warunków ani do pracodawców (niemieckich buddystów, zawiadujàcych tym miejscem),
o podstawowych formalnoÊciach wymaganych w tym kraju do legalnej pracy ma mgliste poj´cie. Gaze-
ty do niego nie docierajà, a i potrzeby takiej nie ma, albowiem jego pracodawca jest uczciwy. P∏aci, od-
prowadza podatki, ubezpieczy∏ go. Nie wiem jednak, czy wobec braku rejestracji w Home Office, nie
wyniknà dla niego jakieÊ problemy w przysz∏oÊci”.

Autor upatruje êród∏a niewiedzy rodaków przede wszystkim w tym, ˝e prasa polska dost´pna jest
g∏ównie w Londynie. A przecie˝ polski kucharz pracuje w zapad∏ej wsi walijskiej u niemieckich buddy-
stów...

Warto wspomnieç, ˝e na Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym wydawano (g∏ównie we
Francji) wiele czasopism, m.in.: Kraj i Emigracja, Trzeci Maj, Czwarty Maja, Piàty Maja, Szósty Maja, Wia-
domoÊci Polskie, Pielgrzym Polski, Demokrata Polski, Pismo TDP, Ideologia Towarzystwa Demokratycznego Pol-
skiego, Post´p. Ale wówczas z emigracjà zwiàzani byli tacy ludzie, jak m.in. Fryderyk Chopin, Adam Mic-
kiewicz, Juliusz S∏owacki, Cyprian Kamil Norwid, Joachim Lelewel, Maurycy Mochnacki, Seweryn Gosz-
czyƒski. Oni wiedzieli, jak oÊwiecaç polskich emigrantów. A J´drek Âpiwok tylko ubolewa.

W∏odzimierz Mieczkowski
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„Ziemia ¸ódzka 2006“ - Walewice.
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– Jak pan ocenia wykorzystanie fun-
duszy strukturalnych w naszym woje-
wództwie?

Województwo ∏ódzkie otrzyma∏o na la-
ta 2004–2006 kwot´ prawie 158 milionów
euro. Zebrane dane wskazujà, ˝e proces
wyboru i oceny projektów zosta∏ zrealizo-
wany praktycznie w ca∏oÊci. Obecnie pro-
wadzony jest nabór do projektów z zakre-
su odnawialnych êróde∏ energii i inwesty-
cji s∏u˝àcych redukcji emisji ze êróde∏
spalania paliw w ramach priorytetów
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska i tury-
stykà. Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç,
˝e wdra˝anie programu odbywa∏o si´
w trudnych warunkach, wynikajàcych ze
skomplikowanych przepisów, cz´sto nie-
jasnych i zmieniajàcych si´ w trakcie
prac. TrudnoÊci te by∏y mo˝liwe do prze-
zwyci´˝enia dzi´ki zaanga˝owaniu pra-
cowników Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi. Na ten fakt zwrócili uwag´
uczestnicy konferencji zorganizowanej
w ¸odzi przez Zwiàzek Gmin Regionu
¸ódzkiego. PodkreÊlili oni „przychylnoÊç
i wielkà ch´ç wspó∏dzia∏ania i zrozumie-
nia Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi
w stosunku do wnioskodawców o przy-
znanie pieni´dzy z Unii Europejskiej”.

– Jakimi funduszami zasilany jest pro-
gram ZPORR?

Czerpie on Êrodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

(EFRR) i Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego (EFS). Pierwszy z nich umo˝li-
wia rozbudow´ i modernizacj´ infra-
struktury s∏u˝àcej wzmacnianiu konku-
rencyjnoÊci regionów, drugi zaÊ rozwój
zasobów ludzkich. 

– Czy program ZPORR cieszy si´ du-
˝ym zainteresowaniem?

Z satysfakcjà przyznaj´, ˝e tak.
Âwiadczy o tym liczba z∏o˝onych wnio-
sków we wszystkich jego obszarach.
Urzàd Marsza∏kowski, jako instytucja
wdra˝ajàca dzia∏ania ustalonych priory-
tetów, przeprowadzi∏ szeÊç naborów,
podczas których przyjà∏ i oceni∏ 673
wnioski na ∏àcznà kwot´ dofinansowa-
nia oko∏o 1,4 miliarda z∏otych. Z puli
przyj´tych wniosków, do dofinansowa-
nia zakwalifikowaliÊmy 228 projektów
o ∏àcznej wartoÊci 543 milionów z∏otych.
Mo˝liwoÊç skorzystania z dofinansowa-
nia wywo∏a∏a zrozumia∏e zainteresowa-
nie wÊród przedstawicieli samorzàdów
województwa. Uczestniczyli oni w szko-
leniach organizowanych przez nasz
urzàd, które mia∏y na celu przybli˝enie
tematyki zagadnieƒ Unii Europejskiej,
pozyskiwania funduszy strukturalnych,
procedur sk∏adania wniosków aplikacyj-
nych, kryteriów oceny itp. 

– Jakiego typu inwestycje sà realizowa-
ne w ramach ZPORR?

Program ZPORR daje przedstawicie-
lom samorzàdów szerokie mo˝liwoÊci
wykorzystania Êrodków pochodzàcych
z Unii Europejskiej. Przeznaczono je na
realizacj´ bardzo ró˝norodnych projek-
tów, mi´dzy innymi na inwestycje infra-
strukturalne z zakresu: turystyki i kultu-
ry, ochrony Êrodowiska, infrastruktury
drogowej, kanalizacyjnej, edukacyjnej,
ochrony zdrowia, spo∏eczeƒstwa infor-
macyjnego i rewitalizacji.

– Czy któryÊ z nich zwróci∏ pana szcze-
gólnà uwag´?

Moim zdaniem ka˝dy projekt jest
wa˝ny, ka˝dy jest istotny dla danej gmi-
ny. Nieszablonowym i ciekawym pomy-
s∏em uwzgl´dniajàcym nowatorskie wy-
korzystanie zasobów naturalnych, jest
projekt budowy kompleksu basenowego
w Uniejowie. Realizacja dzia∏aƒ przewi-
dzianych w projekcie spowoduje powsta-

nie kompleksu termalno-basenowego
o charakterze rekreacyjno-wypoczynko-
wym i leczniczym – o zasi´gu regional-
nym i ponadregionalnym – przy wyko-
rzystaniu nielicznych w kraju eksploato-
wanych êróde∏ geotermalnych. Inwesty-
cja zak∏ada budow´ trzech niecek base-
nowych wraz z urzàdzeniami rekreacyj-
nymi i wyposa˝eniem dla potrzeb zabie-
gów leczniczych.

Kolejnym jest regionalna platforma
cyfrowa w powiatach wieluƒskim, sie-
radzkim i wieruszowskim. Projekt majà-
cy na celu wdra˝anie w oÊmiu urz´dach
gminnych i powiatowych platformy cy-
frowej jest przyk∏adem zintegrowanego
i jednolitego systemu elektronicznego,
obejmujàcego m.in. elektroniczny obieg
dokumentów oraz Êwiadczenie elektro-
nicznych us∏ug dla ludnoÊci przy bez-
piecznym systemie transmisji danych.

Warto te˝ zwróciç uwag´ na moderni-
zacj´ i wyposa˝enie Studium Praktycz-
nej Nauki J´zyków Obcych Politechniki
¸ódzkiej, w ramach którego powsta∏y
nowoczesne audytoria do nauki j´zyków
obcych wraz z bibliotekà i salà konferen-
cyjnà. Modernizacja obiektu uczyni
efektywniejszà nauk´ j´zyków obcych
studentów Politechniki ¸ódzkiej. Rze-
czà godnà podkreÊlenia jest fakt, i˝ zmo-
dernizowane studium znajduje si´ w sta-
rym budynku fabrycznym, obj´tym
ochronà konserwatorskà. Jest to przy-
k∏ad udanych dzia∏aƒ rewitalizacyjnych.
Chc´ te˝ wymieniç projekt budowy dro-
gi dojazdowej do dzia∏ki inwestycyjnej
w Radomsku. Projekt umo˝liwia po∏à-
czenie drogowe terenów inwestycyjnych
¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej z drogà krajowà nr 1. Projekt ten
wraz z innym, tak˝e realizowanym w ra-
mach ZPORR, budowa drogi, odcinek
G-K oraz uzbrojenie dzia∏ki inwestycyj-
nej w Radomsku pozwoli na utworzenie
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
i nowych miejsc pracy, usprawni uk∏ad
komunikacyjny Radomska. 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania
sprawi∏a, ˝e w konkursie „Grunt na me-
dal”, zorganizowanym przez Polskà
Agencj´ Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych oraz Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi, teren w Radomsku zajà∏ pierw-
sze miejsce jako najlepsza dzia∏ka inwe-
stycyjna w Polsce.

Rozmowa ze Stanis∏awem Witaszczykiem, marsza∏kiem województwa ∏ódzkiego

Miliony na strategi´
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Wywiad miesiàca

– Jaki program zastàpi ZPORR w la-
tach 2007-2013 i jakie cele b´dà w nim
zawarte?

Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego zostanie zastà-
piony Regionalnym Programem Opera-
cyjnym. W województwie ∏ódzkim b´dzie
on jednym z szesnastu odr´bnych i nieza-
le˝nych od siebie programów operacyj-
nych, które b´dà posiada∏y województwa
w kraju, realizujàce zapisy Narodowej
Strategii SpójnoÊci 2007-2013, wspierajà-
cej wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
RPO b´dzie wspó∏finansowany tylko
przez jeden fundusz strukturalny – Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
To Zarzàd Województwa ¸ódzkiego,
a nie jak w wypadku zintegrowanego
ZPORR Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, b´dzie pe∏ni∏ funkcj´ instytucji
zarzàdzajàcej. B´dziemy dysponowaç
kwotà 867,7 miliona euro. W pierwszej
wersji nasze województwo mia∏o dyspo-
nowaç pulà Êrodków 1,1 miliarda euro.
Mimo naszych usilnych staraƒ, opinii

konwentu marsza∏ków w tej sprawie de-
cyzje rzàdu sprawi∏y, ˝e tych Êrodków b´-
dzie mniej o blisko 250 mln euro. Nieste-
ty, b´dziemy musieli zrezygnowaç z zapla-
nowanych wczeÊniej przedsi´wzi´ç. Re-
gionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa ¸ódzkiego b´dzie realizowa∏
g∏ówne kierunki rozwoju zgodnie ze Stra-
tegià Rozwoju Województwa, zmierzajà-
ce m.in. do poprawy konkurencyjnoÊci
gospodarczej województwa, promowania
zrównowa˝onego rozwoju regionalnego
oraz zapewnienia wi´kszej spójnoÊci,
spo∏ecznej, ekonomicznej i przestrzennej
regionu. W stworzonej dla potrzeb RPO
bazie potencjalnych projektów, zg∏oszo-
nych przez samorzàdy terytorialne i inne
podmioty, znajduje si´ 300 projektów
wartoÊci 2,6 mld euro, a wi´c wielokrot-
nie wi´cej ni˝ dost´pna alokacja. WÊród
nich sà bardzo wa˝ne dla rozwoju woje-
wództwa projekty, takie jak: Port Lotni-
czy im. W∏adys∏awa. Reymonta w ¸odzi,
znaczàce projekty drogowe integrujàce
system dróg w województwie z autostra-

dami i drogami ekspresowymi, projekty
z zakresu spo∏eczeƒstwa informacyjnego
oraz dotyczàce rewitalizacji zdegradowa-
nych obszarów przemys∏owych na tere-
nach miejskich.

– Jak pana zdaniem uk∏ada∏a si´ wspó∏-
praca mi´dzy w∏adzami samorzàdowymi
województwa a przedstawicielami samo-
rzàdów terytorialnych?

JesteÊmy zadowoleni ze wspó∏pracy,
która uk∏ada si´ prawid∏owo. Nale˝y
podkreÊliç ogromny wk∏ad samorzàdów
terytorialnych w realizacj´ inwestycji
w ramach ZPORR. To dzi´ki ich inicjaty-
wie i zaanga˝owaniu uda∏o si ,́ we wspó∏-
pracy z samorzàdem wojewódzkim, zre-
alizowaç tak wiele inwestycji w naszym
regionie. Wi´kszoÊç projektów bez
wsparcia z funduszy unijnych nie mia∏aby
szans na realizacj ,́ a przecie˝ przedsi´-
wzi´cia te majà znaczàcy wp∏yw na roz-
wój ca∏ego regionu.

Rozmawia∏: Piotr Walczak

Wizualizacja kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie
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XII Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y

Zakoƒczy∏a si´ XII
Ogólnopolska Olimpiada
M∏odzie˝y w sportach let-
nich, której gospodarzem
by∏o województwo ∏ódz-
kie. Stàd nazwa imprezy
„Ziemia ̧ ódzka 2006". To
zarazem by∏y mistrzostwa
Polski juniorów m∏od-
szych. Nie zdziwimy si ,́
gdy w reprezentacji Polski

na igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 ro-
ku zobaczymy kilku mistrzów z ∏ódzkich za-
wodów, np. skoczka wzwy˝ z Rudzkiego
Klubu Sportowego Sylwestra Bednarka. 

Uroczyste otwarcie zawodów odby∏o si´
15 lipca na stadionie Szko∏y Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Milionowej 12 w ¸odzi.
Przyj´cie 6 tysi´cy uczestników, w tym 4200
m∏odych sportowców, którzy przeszli wcze-
Êniej eliminacje, by∏o powa˝nym przedsi´-
wzi´ciem organizacyjnym. 

– Olimpiada jest doskona∏à okazjà do
promocji naszego regionu – powiedzia∏ Sta-
nis∏aw Witaszczyk, marsza∏ek województwa,
przewodniczàcy komitetu honorowego
„Ziemii ¸ódzkiej 2006”. – Dzi´ki imprezie
doposa˝ono i odnowiono kilka stadionów
i boisk. Z pewnoÊcià kwota 3,2 mln z∏otych,
jakà przekazaliÊmy na modernizacj ,́ nie zo-
sta∏a zmarnowana. 

Najbardziej zyska∏ stadion AZS przy ul.
Lumumby, który zosta∏ gruntowanie zmo-
dernizowany i otrzyma∏ nowoczesnà na-
wierzchni´ tartanowà. By∏a to arena zmagaƒ
lekkoatletów. Zdecydowanà wi´kszoÊç – 28
konkurencji – rozegrano w ¸odzi i na obiek-
tach regionu ∏ódzkiego. Zawody basaballu
odby∏y si´ w Kutnie i gospodarze nie zawie-
dli, zdobywajàc z∏ote medale. Biegi na orien-

tacj´ odby∏y si´ w lasach spalskich, a konku-
rencje jeêdziectwa w stadninie koni w Wale-
wicach, kajakarstwa górskiego w Drzewicy,
kolarstwa szosowego i triathlonu w Stryko-
wie, ∏ucznictwa w Zgierzu, pi∏ki no˝nej
dziewczàt w Tomaszowie, gdzie tomaszo-
wianki wywalczy∏y srebrny medal, a pi∏ki
no˝nej ch∏opców na boiskach SMS w ¸odzi,
Ozorkowa, Aleksandrowa i Widzewa, gdzie
by∏ rozegrany mecz fina∏owy.

Równolegle odbywa∏a si´ paraolimpiada.
¸ódzkà innowacjà rywalizacji m∏odych
sportowców by∏o tak˝e to, ˝e poszczegól-
nym dyscyplinom towarzyszy∏ rozpoznawal-
ny, s∏ynny zawodnik, medalista olimpijski
lub mistrz Êwiata, np. w pi´cioboju nowocze-
snym Dorota Idzi, w jeêdziectwie Jan Ko-
walczyk, w kolarstwie Mieczys∏aw Nowicki
a w lekkiej atletyce Irena Szewiƒska.

Konkurs na has∏o olimpiady wygra∏a Ju-
styna Gil, uczennica Gimnazjum nr 2
w Zgierzu („Udzia∏ jest sukcesem”). 

Reprezentacja ¸odzi w wielu konkuren-
cjach odnios∏a medalowe sukcesy. Po emo-
cjonujàcym meczu fina∏owym z∏oty medal
wywalczy∏y dziewcz´ta Startu Brzeziny.
W normalnym czasie spotkanie z Polarem
¸ozina zakoƒczy∏o si´ wynikiem remisowym
2:2. O mistrzostwie zadecydowa∏y rzuty kar-
ne. Lepsze okaza∏y si´ brzezinianki, które
zwyci´˝y∏y 5-3. Gwiazdà turnieju tenisowe-
go na kortach MKT w ¸odzi by∏a pabia-
nicznka Edyta Cieplucha, która zdoby∏a
z∏ote medale w grze pojedynczej i mieszanej
wraz z ∏odzianinem Jerzy Janowiczem. Do-
brze spisali si´ biegaczki i biegacze na orien-
tacje z Pabianic i ¸odzi, p∏ywacy Skry Be∏-
chatów, Nawy Skierniewice, Startu ¸ódê
i Trójki na czele z Mateuszem Matczakiem
zdobyli 13 medali. W rywalizacji lekkoatle-

tów klasà dla siebie by∏ skoczek wzwy˝ Syl-
wester Bednarek (RKS ¸ódê), który zdoby∏
mistrzostwo wynikiem 214 cm, ale póêniej
atakowa∏ 227 cm, czyli wysokoÊç wy˝szà
o centymetr od w∏asnego rekordu Polski ju-
niorów m∏odszych. To wielki talent, poten-
cjalny nast´pca Artura Partyki.

Wr´czenie pucharów po koƒcowej klasyfi-
kacji generalnej województw i przekazanie
flagi olimpijskiej delegacji województwa za-
chodniopomorskiego, które b´dzie gospo-
darzem nast´pnej Ogólnopolskiej Olimpia-
dy M∏odzie˝y, odby∏o si´ w sobot´ 26 sierp-
nia podczas Jarmarku Wojewódzkiego
w ¸odzi na rogu ulicy Piotrkowskiej i alei
Pi∏sudskiego. 

Bogus∏aw Kukuç (D¸)

UUddaannaa „„ZZiieemmiiaa ¸̧óóddzzkkaa 22000066””



Chcia∏abym podzi´kowaç samorzàdom lokalnym za zaanga˝owanie orga-
nizacyjne, promocyjne i finansowe. W S∏awnie, Strykowie, Zgierzu czy To-
maszowie przy organizacji pracowali burmistrzowie, wójtowie, radni, ksi´˝a
i zwykli spo∏ecznicy – mieszkaƒcy gmin i miast. Na zawodach w Drzewicy,
mimo ogromnego upa∏u, prawie 2 tys. kibiców oglàda∏o zawody i ceremoni´
zamkni´cia. Nie by∏o widaç tylko sponsorów... Szkoda, ̋ e w ¸odzi kibice nie
dopisali. Na wszystkich imprezach obecni byli przedstawiciele Ministerstwa
Sportu, którzy wysoko ocenili organizacj´ olimpiady. Urzàd Marsza∏kowski
pokry∏ koszty organizacyjne oraz zap∏aci∏ za przygotowanie obiektów do im-

prez sportowych w ¸odzi oraz m.in. w Tomaszowie i Kutnie. Uwa˝am, ˝e XII olimpiada m∏o-
dzie˝y zrobi∏a du˝o dobrego dla ca∏ego naszego regionu nie tylko pod wzgl´dem sportowym,
choç m∏odym sportowcom nale˝à si´ oczywiÊcie najwi´ksze brawa.

Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏onek zarzàdu województwa

Celem tej olimpiady by∏o zmobilizowanie zawodników, szkoleniowców
i dzia∏aczy sportowych województwa ∏ódzkiego jako gospodarza ca∏ej im-
prezy. Powsta∏o lobby sportowe, które odwa˝nie i skutecznie mo˝e teraz
ubiegaç si´ o organizacj´ kolejnych zawodów rangi mistrzostw Polski. Po
raz pierwszy w∏aÊnie w tym roku samorzàd województwa przeznaczy∏ na
rozwój sportu w regionie tak du˝à kwot´ pieni´dzy, bo a˝ ponad 4,5 mln z∏,
z czego 2 mln na XII olimpiad´ m∏odzie˝y. Ministerstwo Sportu przekaza-
∏o 3,7 mln z∏. Najwi´cej zyska∏a lekka atletyka – 600 tys. z∏, a 28 pozosta-
∏ych dyscyplin otrzyma∏o 1,2 mln z∏. Baza sportowa w naszym wojewódz-

twie uzyska∏a dzi´ki organizacji olimpiady wysoki standard i dlatego mo˝emy staraç si´
o organizacj´ kolejnych igrzysk.

Bogus∏aw Adamski, prezes ¸ódzkiej Federacji Sportu

XII Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y

Poolimpijskie refleksje
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Samorzàd województwa ∏ódzkiego oraz
Regionalne Centrum Polityki Spo∏ecznej
w ¸odzi by∏y organizatorami pierwszej
wojewódzkiej olimpiady specjalnej, w któ-
rej uczestniczy∏y osoby niepe∏nosprawne
intelektualnie. Zawody odbywa∏y si´ od 5
do 18 lipca w ¸asku i w ¸odzi w ramach
XII Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y
w Sportach Letnich „Ziemia ¸ódzka
2006”.  Pomys∏ spotka∏ si´ z ogromnym za-
interesowaniem i ˝ywym oddêwi´kiem
w Êrodowisku osób niepe∏nosprawnych.
W zawodach uczestniczy∏o kilkuset spor-
towców ze Êrodowiskowych domów samo-
pomocy, domów pomocy spo∏ecznej
i warsztatów terapii zaj´ciowej z terenu ca-
∏ego województwa ∏ódzkiego. Jak zgodnie
podkreÊlali organizatorzy imprezy, jest to
jeszcze element w staraniach o integracj´
spo∏eczeƒstwa naszego województwa. Do-
rota Biskupska-Neidowska, cz∏onek za-
rzàdu województwa ∏ódzkiego, w trakcie
zawodów mówi∏a: „Istotà sportowej rywa-
lizacji jest umiej´tnoÊç pokonywania w∏a-
snych s∏aboÊci. Sport uczy systematyczno-
Êci, rozwija poczucie w∏asnej wartoÊci. Wy-
wiera znaczàcy wp∏yw na ˝ycie cz∏owieka,
jego zachowanie i postawy. Pozwala utrzy-
maç zdrowie, rozwijaç si∏ ,́ kszta∏towaç
osobowoÊç – uczàc wytrzyma∏oÊci, silnej
woli, sport równie˝ kszta∏tuje cechy wa˝ne
dla ˝ycia w spo∏eczeƒstwie. Niech droga
rozwoju przez sport b´dzie dla Was drogà
sukcesów i radoÊci, a tak˝e pozwala poko-
nywaç Wam trudnoÊci, z którymi boryka-
cie si´ ka˝dego dnia”. 

Uroczyste otwarcie obu olimpiad odby-
∏o si´ 15 lipca na stadionie SMS w ¸odzi.
W sztafecie wnoszàcej p∏omieƒ olimpijski
pobieg∏ Grzegorz St´pniak – p∏ywak zdo-
bywajàcy medale na paraolimpijskich za-
wodach ogólnokrajowych, europejskich
i Êwiatowych. WczeÊniej, 5 lipca, w ramach
olimpiady specjalnej odby∏y si´ na basenie
w ¸asku zawody p∏ywackie. Niepe∏no-
sprawni sportowcy walczyli o medale w 8

konkurencjach (25 m stylem dowolnym, 25
m stylem klasycznym, 50 m stylem dowol-
nym, 50 m stylem klasycznym, 25 m stylem
grzbietowym, 15 m ze sprz´tem pneuma-
tycznym, 25 m ze sprz´tem pneumatycz-
nym oraz w konkurencji dru˝ynowej - wy-
∏awianie krà˝ków z wody).

W programie letniej olimpiady znalaz∏y
si´ jednak g∏ównie konkurencje lekkoatle-
tyczne. Sportowcy rywalizowali w 8 kon-
kurencjach (bieg na 100 m, bieg na 200 m,
bieg na 400 m, bieg na 800 m, sztafeta
4x100 m, skok w dal z rozbiegu, pchni´cie
kulà m´˝czyzn – 4 kg, pchni´cie kulà ko-
biet – 3 kg). Dla zawodników o ni˝szym
poziomie mo˝liwoÊci przygotowano zawo-
dy w rzucie pi∏eczkà pingpongowà, skoku
w dal z miejsca i biegu na 50 metrów. 

Wiele emocji wzbudzi∏ równie˝ turniej
pi∏ki no˝nej, w którym uczestniczy∏y dru-
˝yny warsztatów terapii zaj´ciowej z Pod-
d´bic, Ràbienia, dru˝yna Domu Pomocy
Spo∏ecznej w Ràbieniu i dru˝yna Helenó-
wek ¸ódê. Najlepszym strzelcem zawodów
zosta∏ Tomasz Ruciƒski z DPS Ràbieƒ (6
bramek), najlepszym bramkarzem Da-
riusz Miko∏ajczyk z DPS Ràbieƒ. Elimina-
cje do fina∏u zorganizowano w Podd´bi-
cach w kwietniu 2006 roku.

18 lipca, w ostatnim dniu rywalizacji
niepe∏nosprawnych sportowców, odby∏ si´
turniej tenisa sto∏owego, a dla osób mniej
sprawnych festiwal gier i zabaw. Zawodni-
cy byli goràco wspierani przez publicz-
noÊç, trenerów i kolegów. Podzia∏ olimpia-
dy na poszczególne zawody i konkurencje
da∏ gwarancj ,́ ˝e w olimpiadzie rywalizo-
wali ze sobà i mieli szans´ sprawdziç swoje
mo˝liwoÊci sportowe ludzie o ró˝nym po-
ziomie niepe∏nosprawnoÊci. Ka˝dy uczest-
nik olimpiady zosta∏ uhonorowany pa-
miàtkowym dyplomem i upominkiem,
a zwyci´zcy poszczególnych konkurencji
otrzymali medale.

Anna Szymanek-Juêwin

Mi´dzynarodowy Komitet Olimpijski  wyró˝nia dwa
rodzaje rywalizacji olimpijskich, powiàzanych z igrzy-
skami olimpijskimi. Sà nimi paraolimpiady, w których
udzia∏ biorà osoby niepe∏nosprawne fizycznie, i olim-
piady specjalne, w których uczestniczà sportowcy
o ni˝szych mo˝liwoÊciach intelektualnych. Letnie
igrzyska olimpiad specjalnych odbywajà si´ zawsze
rok przed igrzyskami olimpijskimi, ostanie XI Letnie
Igrzyska  Olimpiad Specjalnych odby∏y si´ w 2003 ro-
ku w Dublinie. Bra∏o w nich udzia∏ ponad siedem ty-
si´cy niepe∏nosprawnych sportowców ze stu siedem-
dziesi´ciu krajów. 

Udzia∏ jest sukcesem

Dla Jacka Kuny, zwyci´zcy biegu na 400 metrów
(na podium), by∏a to pierwsza wi´ksza przygoda
ze sportem, i to od razu rywalizacja o olimpijski
medal. Jacek jest bardzo dumny ze zwyci´stwa
i chce Êcigaç si´ dalej. Jego marzeniem jest
uczestnictwo w olimpiadzie ogólnopolskiej i mo˝-
liwoÊç dalszego trenowania biegów.

I Wojewódzka Olimpiada Specjalna 
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Prezentacje – P´czniew

Tu˝ za za-
chodnimi rogat-
kami miejscowo-
Êci P´czniew, nad
brzegiem Jezior-

ska, znajduje si´ bardzo ∏adna zatoka. To
chyba jeden z najlepszych terenów do rekre-
acji nad najwi´kszym w centralnej Polsce
zbiornikiem retencyjnym. KiedyÊ mia∏
w tym miejscu powstaç port rybacki, a obec-
nie w planach jest budowa przystani ˝eglar-
skiej oraz du˝ego kàpieliska. B´dà pla˝e,
parkingi, gastronomia, pole namiotowe
i amfiteatr. Miejscowe w∏adze samorzàdowe
majà nadziej ,́ ˝e uda si´ to wszystko zreali-
zowaç do 2013 r. Jest to zwiàzane ze strategià
rozwoju gminy, w której stawiajà na turysty-
k´ i rekreacj .́

Gmina P´czniew po∏o˝ona jest w pó∏noc-
no-zachodniej cz´Êci woj. ∏ódzkiego przy
granicy z województwem wielkopolskim.
Najwi´kszy zespó∏ leÊny na terenie gminy
znajduje wzd∏u˝ wschodniej granicy oraz na
pó∏nocy wokó∏ miejscowoÊci Ksi´˝e M∏yny,
gdzie sà oÊrodki wypoczynkowe nad Wartà
oraz camping i pole namiotowe z pe∏nà in-
frastrukturà gastronomicznà. 

W gminie P´czniew jest 30 miejscowoÊci
po∏àczonych w 20 so∏ectw. KiedyÊ by∏o ich
wi´cej, tak jak i ludnoÊci, której obecnie jest
ok. 3,8 tys. Zmniejszenie liczby miejscowo-
Êci oraz mieszkaƒców zwiàzane jest z po-
wstaniem w 1986 r. zbiornika Jeziorsko na
Warcie. G∏ównym celem jego budowy by∏o
i jest obecnie zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe doliny rzeki Warty. Drugim celem
by∏o zapewnienie potrzeb wodnych dla
przemys∏u Ko∏a, Konina oraz Poznania.
Kolejnym powodem powstania zalewu by∏o
zabezpieczenie wody na potrzeby komunal-
ne stolicy Wielkopolski. Zbiornik s∏u˝y te˝
produkcji energii elektrycznej. Przy zaporze
czo∏owej jest elektrownia wodna o mocy 
4,8 MW, a w planach jest podwojenie pro-
dukcji pràdu. 

Gmina P´czniew zamierza z turystyki
uczyniç swój g∏ówny atut. Nic dziwnego, bo-
wiem z ponad 42 km kw. powierzchni zbior-
nika prawie po∏owa znajduje si´ na terenie
gminy. Dlatego w∏adze zawar∏y w ubieg∏ym
roku porozumienie w celu zagospodarowa-
nia terenów nad Jeziorskiem z dwiema inny-
mi gminami: Wartà z woj. ∏ódzkiego i Dobrà
z Wielkopolski.

– Wspólnie uda∏o nam si´ pozyskaç 
150 tys. z∏ z Unii Europejskiej w ramach
schematu I pilota˝owego programu Le-

ader+, który ma na celu pobudzenie aktyw-
noÊci Êrodowisk lokalnych i ich zaanga˝owa-
nie w tworzenie oraz realizacj´ zintegrowa-
nych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Pieniàdze te przeznaczono na szkolenia rol-
ników, przedsi´biorców, cz∏onków organiza-
cji zwiàzkowych i spo∏ecznych, w∏aÊcicieli
gospodarstw agroturystycznych oraz przed-
stawicieli administracji samorzàdowej, a tak-
˝e na pierwsze dzia∏ania promocyjne. Opra-
cowano równie˝ zintegrowanà strategi´ ob-
szarów wiejskich tych trzech gmin – mówi
wójt gminy P´czniew Arkadiusz Mizera.

W tym roku z∏o˝ony zosta∏ wniosek do
schematu II pilota˝owego programu Le-
ader+ na 750 tys. z∏. O pieniàdze nie mog∏y
ju˝ jednak ubiegaç si´ samorzàdy i dlatego
trzy wymienione gminy zawiàza∏y stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Dzia∏ania – Przymie-
rze Jeziorsko. – Jedna gmina nie zrobi wiele,
ale trzy ju˝ tak. Tym bardziej ˝e jest z tego
taki plus, i˝ sà to trzy powiaty, dwa woje-
wództwa, a to daje wi´kszà si∏´ przebicia,
m.in. przy staraniu si´ o Êrodki finansowe na
ten cel – dodaje wójt Mizera.

Obecnie na terenie gminy prowadzone sà
dwie du˝e inwestycje. Kompleks oÊwiatowy
w P´czniewie, sk∏adajàcy si´ z gimnazjum
oraz pe∏nowymiarowej hali sportowej, której
budowa dobiega koƒca, oraz zmodernizowa-
nej ju˝ kot∏owni na ekologicznà. Koszt inwe-
stycji wynosi powy˝ej 4,5 mln z∏. Na kwot´
w du˝ej cz´Êci sk∏adajà si´ Êrodki w∏asne
gminy. Jednak na hal´ sportowà otrzyma∏a
ponad 1,1 mln z∏ z Totalizatora Sportowego,
a na budynek gimnazjum 250 tys. z∏ z kon-
traktu wojewódzkiego oraz 300 tys. z∏ z re-
zerwy z bud˝etu paƒstwa, a w przypadku
kot∏owni 300 tys. z∏ po˝yczki z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ¸odzi.

– Mimo niezbyt du˝ych dochodów w∏a-
snych, jakie ma nasza gmina, jest to bardzo
potrzebna inwestycja i uda∏o nam si´ pora-
dziç z jej realizacjà. W przypadku budowy
hali sportowej du˝e podzi´kowania nale˝à
si´ obecnemu zarzàdowi województwa za
wsparcie i ˝yczliwoÊç przy poÊredniczeniu
w pozyskiwaniu Êrodków na ten cel – mówi
wójt Arkadiusz Mizera.

Drugà inwestycjà jest centrum kultural-
no-oÊwiatowe przy szkole podstawowej
w miejsowoÊci Brzeg. Jej wartoÊç wynosi ok.
750 tys. z∏, w znacznej mierze finansowana
jest ze Êrodków unijnych w ramach dzia∏ania
„Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego”.

Na terenie gminy jest ok. 140 podmiotów
gospodarczych. Dominujà firmy z bran˝y
bieliêniarskiej, które sà najwi´kszymi praco-
dawcami w gminie. O P´czniewie mówi si´
nawet, ˝e jest takim ma∏ym zag∏´biem biu-
stonoszowym. Sekretarz gminy Anna
Chmiela przyznaje, i˝ zapewne temu gmina
zawdzi´cza, i˝ w statystykach oficjalny po-
ziom bezrobocia jest tu ni˝szy od Êredniej
w województwie. Firmy bieliêniarskie eks-
portujà te˝ swoje produkty za granic .́ Gmi-
na mo˝e przyciàgnàç do siebie turystów nie
tylko walorami Jeziorska, ale równie˝ liczny-
mi zabytkami sakralnymi z XVI i XVII w.
W dziejach historii Polski zapisa∏a si´ miej-
scowoÊç Brodnia, nazywana wsià królewskà,
poniewa˝ 18 razy przebywa∏ w niej W∏ady-
s∏aw Jagie∏∏o bowiem mia∏y tu miejsce sàdy
nadworne. To w tej wsi Leon Kruczkowski
umieÊci∏ akcj´ powieÊci „Kordian i cham”.

Krzysztof Karbowiak

Gmina nad wodà
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Wrzesieƒ to doskona∏y miesiàc na
weekendowe wycieczki po woje-
wództwie ∏ódzkim. Nic tylko wy-

braç si´ na wycieczk´ rowerowà. A jeÊli ju˝
wycieczka, to tylko do Zelowa. Podró˝ po
gminie najlepiej rozpoczàç od serca Zelo-
wa, czyli pomnika Tadeusza KoÊciuszki
w parku miejskim, miejsca pami´ci naro-
dowej. Do wa˝nych obiektów w Zelowie
nale˝à równie˝ tablice upami´tniajàce
miejsce obozu karnego i okupacj´ hitle-
rowskà w Zelowie oraz wizyt´ w naszym
mieÊcie prezydenta Czech Vaclava Havla. 

Warto równie˝ odwiedziç okoliczne
wsie, gdy˝ w ka˝dej z nich znajdujà si´
pi´kne zabytkowe koÊcio∏y. We wsi Po˝d˝e-
nice stoi koÊció∏ parafialny pw. Êw. Kazi-

mierza i Êw. Barbary z prze∏omu XVIII
i XIX wieku. Jest to drewniana jednona-
wowa budowla zbudowana w konstrukcji
szkieletowej na planie prostokàta. Na tere-
nie wsi znajdujà si´ tak˝e dwa stare cmen-
tarze: rzymskokatolicki oraz ewangelicki.
W Wygie∏zowie mo˝na zwiedziç koÊció∏
parafialny pw. Nawiedzenia NMP, który
istnia∏ ju˝ w I po∏owie XV wieku, obecny
kszta∏t Êwiàtynia uzyska∏a w 1796. Cieka-
wostkà jest, i˝ gdy w 1990 roku wymienia-
no pod∏og´ w prezbiterium i zakrystii, pod
starymi deskami odkryto grób dwóch ksi´-
˝y. Na cmentarzu w Wygie∏zowie jest mo-
gi∏a lotników polskich poleg∏ych w kampa-
nii wrzeÊniowej w 1939 roku. 

Kolejnà wartà odwiedzenia, a zarazem
najstarszà na terenie gminy Êwiàtynià jest
obiekt we wsi ¸obudzice. Zbudowany zo-
sta∏ w stylu póênego baroku, na planie
krzy˝a, w którego ramionach umieszczono

kaplice. Ostatnià wsià,
która ma w swym po-
siadaniu zabytkowy
koÊció∏ jest Kociszew.
KoÊció∏ parafialny pw.
Êw. Teodora M´czen-
nika zbudowany jest
z bali drewnianych
o konstrukcji zr´bo-
wej, obustronnie osza-
lowany, przykryty
dwuspadowym da-
chem. W samym Zelo-
wie warto jeszcze zo-
baczyç koÊció∏ ewan-
gelicko-reformowany,
powsta∏y w latach
1821-25.

Ciekawym miejscem jest tak˝e Kolonia
Przecznia, gdzie na terenie zabytkowego ze-
spo∏u podworskiego rosnà dwie topole bia-
∏e o obwodzie pni 500 cm i 630 cm, klon ja-
wor o obwodzie pnia 285 cm oraz dwie lipy
drobnolistne o obwodzie 440 cm i 630 cm –
wszystkie te drzewa sà pomnikami przyro-
dy. Pod wzgl´dem przyrodniczym cieka-
wym miejscem jest równie˝ ukryte wÊród la-
sów uroczysko Âwi´te ¸ugi. Znajdujà si´
tam malownicze leÊne jeziora, na brzegach
których rosnà: wid∏ak torfowy, rosiczka,
przygie∏ka bia∏a i grzebienie pó∏nocne. Do-
trzeç tam mo˝na od strony wsi Walewice. 

Do gminnych zabytków nale˝y tak˝e
kompleks dworsko-parkowy w KrzeÊlowie,
wybudowany w stylu klasycystycznym
w 1846 r. przez Wincentego W´gierskiego.

Dla lubiàcych wod´ polecamy wycieczk´
nad zalew „Patyki” oraz nad rzek´ Grabi ,́
nad którà le˝y wieÊ Jamborek.

Patyki to niewielki zalew otoczony
piaszczystà pla˝à i sosnowym lasem.
W tym pi´knym miejscu mo˝na nie tylko
p∏ywaç i opalaç si ,́ ale równie˝ np. wybraç
si´ do pobliskiego lasu na grzyby. P∏ywanie
i opalanie jest równie˝ mo˝liwe w Jambor-
ku. Ale wieÊ ma tak˝e inne turystyczne
atrakcje – stoi tam drewniany m∏yn wznie-
siony ok. 1920 roku. DziÊ w m∏ynie mieÊci
si´ bar, a obok niego ∏owisko pstràgów i in-
nych ryb.

Uzupe∏nieniem wszystkich tych atrakcji
jest Êrodowisko naturalne naszych tere-
nów. Dzi´ki lasom, które pokrywajà jednà
czwartà terenu gminy, mo˝emy z powodze-
niem rozwijaç dzia∏alnoÊç wypoczynkowà
i rekreacyjnà. 

Joanna Maciejewska

Rowerem
po gminie Zelów
Rowerem
po gminie Zelów

Region
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Sprawà, która budzi∏a najwi´ksze emo-
cje spoÊród zagadnieƒ z porzàdku obrad
57. sesji sejmiku (11 lipca) by∏o rozpozna-
nie wniosku radnych opozycji o odwo∏a-
nie Stanis∏awa Witaszczyka z funkcji
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego. Z∏o-
˝ony na r´ce przewodniczàcego Sejmiku
Jana Darnowskiego dokument podpisany
przez jedenastu radnych z klubów Samo-
obrony i LPR uzyska∏ pozytywnà opini´
Komisji Rewizyjnej Sejmiku. Zgodnie
z przepisami ustawy, móg∏ on zostaç roz-
patrzony przez sejmik najwczeÊniej po
up∏ywie jednego miesiàca od chwili wnie-
sienia. W burzliwej dyskusji radni opozy-
cji zarzucali marsza∏kowi brak w∏aÊciwe-
go nadzoru nad placówkami ochrony
zdrowia, nadu˝ycia finansowe w podle-
g∏ych samorzàdowi szpitalach oraz s∏abe
wyniki województwa w dziedzinie wyko-
rzystania Êrodków z funduszy UE. Mar-
sza∏ek uzna∏ wniosek opozycji za form´
przedwyborczej gry i podwa˝y∏ meryto-
ryczne uzasadnienie dokumentu. W po-

dobnym tonie wypowiadali si´ te˝ liderzy
z sejmikowych klubów SLD, PSL i KAR.
Ewentualne odwo∏anie marsza∏ka mog∏o
nastàpiç wi´kszoÊcià co najmniej 3/5 g∏o-
sów ustawowego sk∏adu sejmiku, w g∏oso-
waniu tajnym. Ostatecznie za odwo∏aniem
g∏osowa∏o 13 radnych, 18 by∏o przeciw a 1
wstrzyma∏ si´ od g∏osu. 

W dalszym ciàgu obrad sejmik nie wy-
razi∏ zgody na odwo∏anie radnego i by∏e-
go marsza∏ka województwa Mieczys∏awa
Teodorczyka ze stanowiska dyrektora
¸ódzkiego OÊrodka Doradztwa Rolni-
czego w Bratoszewicach. Zgodnie z prze-
pisami ustawy o samorzàdzie wojewódz-
twa, przy rozwiàzaniu stosunku pracy
z radnym wymagana jest zgoda sejmiku.
Dlatego wojewoda ∏ódzki, któremu oÊro-
dek podlega, zwróci∏ si´ do przewodni-
czàcego o przyj´cie przez radnych uchwa-
∏y w tej sprawie. Zdaniem dyrektora Teo-
dorczyka, zarzuty przedstawione przez
wojewod´ dotyczà jego poprzednika,
brakuje wi´c zasadnych podstaw do tego

odwo∏ania. W opiniach przedstawionych
przez radnych, wojewoda chce odwo∏aç
dyrektora, gdy˝ jest on w sejmiku rad-
nym lewicy. 

17 lipca sesja, przerwana wczeÊniej
z powodu upa∏u, zosta∏a dokoƒczona.
Radni wys∏uchali informacji dyrektora
Wojewódzkiego Urz´du Pracy Miros∏awa
Kwiatkowskiego, dotyczàcej rynku pracy
w województwie ∏ódzkim w 2005 roku.
Niekorzystne tendencje zmian podstawo-
wych wskaêników bezrobocia rejestrowa-
nego uleg∏y odwróceniu. Ten spadkowy
trend w omawianym okresie znaczàco
przybra∏ na sile. Bezrobocie w regionie
obejmowa∏o w koƒcu grudnia 2005 roku
198,4 tys. osób, tj. 17,9 proc. ogó∏u ludno-
Êci czynnej zawodowo (kraj 17,6 proc.).
Województwo ∏ódzkie jest szczególnie do-
tkni´te problemem bezrobocia d∏ugo-
trwa∏ego (d∏u˝szego ni˝ 12 miesi´cy).
W strukturze populacji bezrobotnych
osoby z wykszta∏ceniem gimnazjalnym
i ni˝szym oraz zasadniczym zawodowym

Z prac sejmiku

Marsza∏ek ten sam
57. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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stanowià 65 proc. Jedynie 5,9 proc. bezro-
botnych to osoby legitymujàce si´ wy-
kszta∏ceniem wy˝szym, choç ich udzia∏
w ogólnej liczbie bezrobotnych nieznacz-
nie wzrasta. Dyrektor Kwiatkowski
przedstawi∏ równie˝ regionalny plan dzia-
∏ania na rzecz zatrudnienia na rok 2006.
To zestawienie przedsi´wzi´ç majàcych
s∏u˝yç dalszemu obni˝eniu bezrobocia
(programy regionalne, projekty lokalne,
priorytetowe grupy bezrobotnych i in-
nych osób wymagajàcych wsparcia). 

Sejmik zmieni∏ ponadto swojà uchwa∏´
w sprawie podzia∏u na okr´gi wyborcze
(listopadowe wybory do sejmiku). Liczba
i zasi´g okr´gów nie uleg∏y zmianie (6
okr´gów). Pozosta∏a równie˝ ta sama licz-
ba radnych wojewódzkich (36 wybiera-
nych radnych). W zwiàzku z wahaniami
proporcji demograficznych zmianie ule-
g∏a liczba mandatów okr´gu ¸ódê-Za-
chód (z dotychczasowych 6 do 5 manda-
tów). Skorzysta∏ na tym okr´g nr 5 (po-
wiaty: ∏ódzki wschodni, be∏chatowski, ra-
domszczaƒski, piotrkowski, miasto Piotr-
ków Trybunalski), gdzie liczba mieszkaƒ-
ców wzros∏a, dlatego uzyska∏ dodatkowy
mandat. 

Zygmunt Markiewicz, prezes Samorzà-
dowego Kolegium Odwo∏awczego w ¸o-
dzi, w imieniu kolegiów z ¸odzi, Piotrko-
wa Trybunalskiego, Sieradza i Skiernie-
wic przedstawi∏ radnym informacj´
z dzia∏alnoÊci tych instytucji w 2005 roku.

Radni wys∏uchali równie˝ sprawozdania
Hieronima Hubara, zast´pcy dyrektora
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki UM na temat trwajàcej ju˝
XII Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie-
˝y w Sportach Letnich „Ziemia ¸ódzka
2006”. To sportowe wydarzenie przyczy-
niç si´ mo˝e do wzrostu walorów promo-
cyjnych województwa. Region nasz, b´dà-
cy organizatorem imprezy, goÊci sportow-
ców, przedstawicieli w∏adz centralnych,
samorzàdowców i by∏ych olimpijczyków
(∏àcznie ok. 6000 osób). 

Sejmik postanowi∏ wyznaczyç swoich
przedstawicieli w ponownie przeprowa-
dzonym konkursie na stanowisko ∏ódz-
kiego kuratora oÊwiaty. Zostali nimi Sta-
nis∏aw Olas (PSL) i Jaros∏aw Berger
(KAR). 

Przyj´to te˝ stanowisko w sprawie
zmiany przepisów dotyczàcych udzielania
pomocy finansowej na dostosowanie go-
spodarstw rolnych do standardów Unii
Europejskiej w planie rozwoju obszarów
wiejskich w latach 2004-2006. Dokument
opracowany zosta∏ przez Komisj´ Rolnic-
twa i nawiàzuje do podobnych w treÊci
stanowisk innych sejmików. Skierowany
do w∏adz centralnych, parlamentarzystów
i innych samorzàdów województw i ma
broniç interesu du˝ej liczby gospodarstw
rolnych. Propozycje rzàdu blokujà bo-
wiem rolnikom drog´ do wykorzystania
unijnej pomocy na rozwój gospodarstw.

Z prac sejmiku

Samorzàdowe kolegia
odwo∏awcze

Na zaproszenie Grzegorza Lorka, prze-
wodniczàcego Komisji Statutowo-Regula-
minowej, przybyli do ¸odzi prezesi czte-
rech kolegiów z naszego województwa.
W ich imieniu Zygmunt Markiewicz, pre-
zes SKO w ¸odzi, zreferowa∏ dzia∏alnoÊç
tych instytucji w 2005 r. Kolegium jest or-
ganem wy˝szego stopnia w rozumieniu
kodeksu post´powania administracyjnego
i ordynacji podatkowej w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicz-
nej nale˝àcych, do w∏aÊciwoÊci jednostek
samorzàdu terytorialnego. Instytucje te
z racji swojego charakteru przyjmujà
g∏ównie sprawy w formie odwo∏aƒ od de-
cyzji i za˝aleƒ na postanowienia wydane
przez organy pierwszej instancji. Kolegia
rozpatrujà równie˝ ˝àdania wznowienia
post´powania lub stwierdzenia niewa˝no-
Êci decyzji. 

SKO w ¸ódzkiem to organy prawne,
które przed reformà administracyjnà 1998
roku wyst´powa∏y w czterech ówczesnych
województwach. W ubieg∏ym roku do ko-
legiów tych trafi∏o ponad 12 tys. spraw.
Prezes poda∏ przyk∏ady kilku typowych
dziedzin, którymi kolegia si´ zajmujà
(m.in. podatki i op∏aty lokalne, op∏aty
skarbowe, dost´p do informacji publicz-
nej, pomoc spo∏eczna, sprawy lokalowe,
ochrona Êrodowiska). Opini´ w sprawie
przyj´cia do wiadomoÊci informacji SKO
w województwie ∏ódzkim za 2005 rok ko-
misja podj´∏a jednog∏oÊnie. 

Wypoczynek dzieci
i m∏odzie˝y

Pod koniec lipca Komisja Bezpieczeƒ-
stwa i Porzàdku Publicznego zaj´∏a si´ te-
matem „Wakacje na pó∏metku – wypoczy-
nek dzieci i m∏odzie˝y”. Pe∏niàcy obowiàz-
ki ∏ódzkiego kuratora oÊwiaty Marian
Przybylski zreferowa∏ zaanga˝owanie swo-
jej instytucji w dziedzinie letniego wypo-
czynku dzieci i m∏odzie˝y. Jedynie 14 tysi´-
cy m∏odych ludzi uczestniczy∏o dotychczas
w zorganizowanych formach wypoczynku
w regionie ∏ódzkim. To mi´dzy innymi ko-
lonie, pó∏kolonie, przedsi´wzi´cia sporto-
wo-rekreacyjne i ró˝nego typu szkolenia
(np. na kart´ rowerowà). Do koƒca lipca
wp∏yn´∏o do kuratorium zaledwie kilka
skarg na ich organizacj .́ Rozporzàdzenie
MEN okreÊla warunki, jakie muszà spe∏-
niaç organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i m∏odzie˝y szkolnej. Dokument odnosi si´
tak˝e do zasad jego organizowania i nadzo-
rowania. Warunkiem wydania zaÊwiadcze-
nia o zg∏oszeniu takiej placówki jest z∏o˝e-
nie w kuratorium kompletu dokumentów



11Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

(miejsce, czas trwania turnusu, program,
kwalifikacje pracowników pedagogicznych,
zezwolenia wojewody na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci turystycznej itp.). W tym roku ∏ódz-
kie kuratorium zarejestrowa∏o 209 zorgani-
zowanych przedsi´wzi´ç. Nie odnotowano
jeszcze zjawiska tzw. „dzikich kolonii”. Ku-
ratorium przyjmuje skargi dotyczàce ewen-
tualnych zastrze˝eƒ do wypoczynku na-
szych pociech. Do koƒca lipca skontrolowa-
no ponad po∏ow´ placówek, w których te-
raz wypoczywajà dzieci. W wi´kszoÊci wy-
mogi sà nale˝ycie wype∏niane. Kuratorium
i inne instytucje starajà si´ pomóc partycy-
pujàc w kosztach wypoczynku dzieci z naj-
ubo˝szych rodzin w naszym regionie. Obec-
ne mo˝liwoÊci to jednak tylko kropla w mo-
rzu potrzeb. 

Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej, odnios∏a si´
do zagro˝eƒ, na jakie nara˝eni sà m∏odzi
ludzie, szczególnie w okresie letnim. To
mi´dzy innymi problem nadu˝ywania al-
koholu, bardzo cz´sto b´dàcy przyczynà
wypadków w czasie wypoczynku nad wo-
dà. Wakacje sà niestety okresem narkoty-
kowej inicjacji cz´Êci m∏odych ludzi. Samo-
rzàd nasz uczestniczy w antynarkotykowej
kampanii „Bli˝ej siebie – dalej od narkoty-
ków – Szukaj porozumienia ze swoim
dzieckiem”. Adresatami akcji sà przede
wszystkim dzieci i m∏odzie˝, ale tak˝e ro-
dzice oraz opiekunowie dzieci w wieku
szkolnym. Katarzyna Cyniak z Departa-
mentu Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-
styki opowiedzia∏a o trwajàcej w∏aÊnie, or-

ganizowanej przez samorzàd wojewódz-
twa, Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie-
˝y w Sportach Letnich „Ziemia ¸ódzka
2006”. Uczestnicy posiedzenia wys∏uchali
równie˝ policyjnych statystyk z okresu wa-
kacji. Niepokojàco wzrasta w regionie licz-
ba ucieczek m∏odych ludzi z rodzinnych
domów. Cz∏onkowie komisji z uznaniem
odnieÊli si´ do rosnàcego zaanga˝owania
gmin i powiatów (obok stowarzyszeƒ i or-
ganizacji pozarzàdowych) w organizacj´
pó∏kolonijnego wypoczynku dzieci z ro-
dzin popegeerowskich.

W drugiej cz´Êci posiedzenia Andrzej
Doliƒski, dyrektor Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich, oraz Wojciech Jab∏oƒski, sekre-
tarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeƒstwa
Ruchu Drogowego, zreferowali temat „Po-
prawa bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
na drogach wojewódzkich planowanych do
wykonywania w roku 2007”. Obecny stan
bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym stawia
Polsk´ na jednym z ostatnich miejsc wÊród
paƒstw cz∏onkowskich UE. ZDW w roku
2007, podobnie jak w latach ubieg∏ych, za-
mierza poprawiaç bezpieczeƒstwo na dro-
gach poprzez dzia∏ania inwestycyjne, obej-
mujàce przebudow´ nawierzchni, remonty
obiektów mostowych i budow´ nowych
chodników. Obecnie na zlecenie ZDW
opracowywana jest dokumentacja projek-
tów, których realizacja nastàpi w 2007 r.
W tym roku ZDW w ¸odzi przystàpi∏ do
II edycji „Programu likwidacji miejsc nie-
bezpiecznych na drogach" organizowane-
go przez Krajowà Rad´ Bezpieczeƒstwa
Ruchu Drogowego. Program ten skoncen-
trowany jest przede wszystkim na popra-
wie bezpieczeƒstwa niechronionych u˝yt-
kowników dróg – pieszych i rowerzystów.
Polega on na przebudowie i modernizacji
najbardziej niebezpiecznych miejsc na uli-
cach miast, a tak˝e poza obszarem zabu-
dowanym, gdzie dochodzi do wielu wy-
padków. Program poprawy bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego winien zawieraç
tak˝e zadania, które stanowià zalecenia
komisji bezpieczeƒstwa ruchu, postulaty
samorzàdów lokalnych i policyjne dane
o wypadkach na drógach wojewódzkich.
W ramach zadaƒ inwestycyjnych poprawy
bezpieczeƒstwa ruchu na drogach woje-
wódzkich winny byç realizowane zamierze-
nia zwiàzane z przebudowà skrzy˝owaƒ,
jak budowa rond kompaktowych, przyczy-
niajàcych si´ do spowolnienia ruchu, bu-
dowa lub przebudowa sygnalizacji Êwietl-
nej, budowa azyli dla pieszych, zatok auto-
busowych i Êcie˝ek rowerowych oraz mon-
ta˝ barier energoch∏onnych. 

Dzia∏ z prac sejmiku przygotowuje 
Zbigniew Wojtkowiak

Z prac komisji

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Komisja Bezpieczeƒstwa 
i Porzàdku Publicznego
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Park zosta∏ utworzony w czerwcu 1988 r.
Po zmianach administracyjnych w 1999 ro-
ku jedna cz´Êç PPK znalaz∏a si´ w woje-
wództwie Êwi´tokrzyskim, a druga w ∏ódz-
kim – natomiast ca∏oÊç parku administro-
wana jest przez zarzàd ZNPK z siedzibà
w Moszczenicy. Powierzchnia parku wyno-
si 16.640 ha, a otuliny 14.490 ha. Zajmuje
on najcenniejsze przyrodniczo fragmenty
Pasma Przedborsko-Ma∏ogoskiego oraz
Niecki W∏oszczowskiej, Wzgórz ¸opu-
szaƒskich i Wzgórz Opoczyƒskich. Naj-
wi´kszymi wartoÊciami parku, decydujàcy-
mi o jego atrakcyjnoÊci, sà:

* malownicze i ró˝norodne krajobrazy,
z dominujàcymi wzniesieniami o wysoko-
Êci ponad 300 m n.p.m., 

* cenne przyrodniczo doliny rzek: Pili-
cy i Czarnej W∏oszczowskiej, 

* rozleg∏e obszary podmok∏e i torfowi-
skowe, 

* bogata flora i fauna, reprezentowane
przez wiele chronionych gatunków, 

* korzystne warunki bioklimatyczne
zwiàzane z obfitoÊcià lasów, 

* czyste wody powierzchniowe, 
* ustronnoÊç po∏o˝enia, przewaga tra-

dycyjnych form gospodarki rolnej,
* obecnoÊç zabytków architektury

i kultury ludowej. 
Teren parku rozciàga si´ w dolinie Pili-

cy i w okolicy Przedborza. Le˝y na wyso-
koÊci 192 m n.p.m., a najwy˝szy punkt –
347,0 m posiada góra Fajna Ryba – która
jest najwy˝szym naturalnym wzniesie-
niem w woj. ∏ódzkim. Przyrod´ o˝ywionà
reprezentujà: mszaki w liczbie 161 gatun-
ków, roÊliny naczyniowe – 964 gat. (chro-
nionych ca∏kowicie jest 51 gat. i cz´Êciowo
chronionych 12), grzyby 93 gat., porosty
155 gat., owady ok. 10 tys. gat., ryby 19
gat., p∏azy 10 gat., gady – 5 gat., ptaki -
187 gat., ssaki 39 gat. SpoÊród roÊlin wy-

odr´bniono grup´ gatunków zagro˝onych
wygini´ciem – ok. 206. W PPK stwier-
dzono nowe w Polsce gatunki owadów. Sà
to: podÊcianka wyst´pujàca w rezerwacie
Piskorzeniec, gnójka – w uroczysku Mo-
kry Las oraz zgi´twa i kuliboda wyst´pu-
jàce w rezerwacie Murawy Dobromier-
skie. Szata roÊlinna jest bogata i zró˝ni-
cowana. Stwierdzono tu wyst´powanie
143 zbiorowisk roÊlinnych. Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje unikatowy w Polsce ze-
spó∏ spirodeli wielokorzeniowej, stwier-
dzony w stawie w rezerwacie Piskorze-
niec, oraz reliktowa buczyna storczykowa
rosnàca w rezerwacie Bukowa Góra i na
górze Krzemyk ko∏o Je˝owca.

Na terenie parku znajduje si´ pi´ç re-
zerwatów przyrody: 

Bukowa Góra – rezerwat leÊny utworzo-
ny w 1959 roku o pow. 34,8 ha. Przedmio-
tem ochrony sà naturalne zbiorowiska le-
Êne, w tym unikatowe w Polsce Ârodkowej
p∏aty ciep∏olubnej buczyny storczykowej
oraz ˝yznej buczyny sudeckiej. Obszar re-
zerwatu posiada du˝e walory krajobrazo-
we. RoÊnie tu wiele gatunków rzadkich
i chronionych, jak: pluskwica europejska,
wyka grochowata, lilia z∏otog∏ów, zawilec
wielkokwiatowy, wawrzynek wilcze∏yko,
bluszcz pospolity, orlik pospolity, na-
parstnica zwyczajna, g∏owienka wielko-
kwiatowa oraz storczyki: gnieênik leÊny,
˝∏obik koralowy, kruszczyk szerokolistny,
bu∏awnik czerwony, obuwik pospolity. 

Murawy Dobromierskie – rezerwat ste-
powy utworzony w 1989 roku o pow.
36,29 ha. Przedmiotem ochrony sà nawa-
pienne murawy i zaroÊla kserotermiczne
z rzadkà florà i faunà. Obszar ten po II
wojnie Êwiatowej by∏ u˝ytkowany rolni-
czo, a nast´pnie porzucony, wytworzy∏y
si´ na nim ciep∏olubne, barwne i wonne
zbiorowiska roÊlinne z dominacjà ró˝, tar-

niny, ligustru oraz trawiaste murawy ste-
powe. Rezerwat stanowi najbogatsze sku-
pisko roÊlin stepowych w pó∏nocnej cz´Êci
Wy˝yny Ma∏opolskiej. Wed∏ug badaƒ,
stwierdzono tu wyst´powanie 320 gatun-
ków roÊlin naczyniowych i 10 gatunków
mszaków. W rezerwacie rosnà  rzadkie
gatunki podlegajàce ochronie: wiÊnia kar-
∏owata, pluskwica europejska, orlik po-
spolity, zawilec wielkokwiatowy (najwi´k-
sze stanowisko w Polsce Êrodkowej), dzie-
wi´çsi∏ bez∏odygowy, aster gaw´dka (naj-
wi´ksze stanowisko w Polsce Êrodkowej),
kruszczyk szerokolistny, pierwiosnek le-
karski, oman wierzbolistny, okrzyn szero-
kolistny, koniczyna d∏ugok∏osowa, lepnica
wàskop∏atkowa, w∏óczyd∏o polne, macie-
rzanka pannoƒska, naparstnica zwyczaj-
na i in. W cz´Êci rezerwatu, gdzie zaroÊla
zosta∏y wyci´te, murawa uleg∏a regenera-
cji i obecnie przedstawia niezwykle barw-
ny „step” z ja∏owcami.

Oleszno – rezerwat leÊny utworzony
w 1970 roku o pow. 31,43 ha. Chroni pod-
mok∏e lasy o bogatym drzewostanie pora-
stajàcym rozleg∏e obni˝enie w Niecce Za-
brodzkiej. Drzewostan budujà: olsza czar-
na i jesion wynios∏y, dàb szypu∏kowy, jo-
d∏a pospolita oraz buk zwyczajny, klon
zwyczajny, k. jawor, grab i wiàzy. Wyst´-
puje tu mozaika ∏´gu jesionowo-olszowe-
go, gràdu niskiego i olsu. W runie tego la-
su rosnà m.in. storczyki: listera jajowata,
bu∏awnik czerwony, podkolan bia∏y, stor-
czyk plamisty, szerokolistny oraz koko-
ryczka okó∏kowa, liczyd∏o górskie, wid∏a-
ki, wawrzynek wilcze∏yko, orlik pospolity,
parzyd∏o leÊne i inne. Jest trudny do prze-
bycia las – stwarza wra˝enie naturalnego.
Na terenie rezerwatu bytujà bieliki, bo-
ciany czarne, brodêce samotne.

Piskorzeniec – rezerwat torfowiskowo-
-leÊny (powo∏any 1990 r., na pow. 409 ha)

Rok dziedzictwa przyrodniczeg

Przedborski Park Krajobrazowy
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go województwa ∏ódzkiego

chroni naturalne ekosystemy torfowisko-
we oraz bagienne lasy olszowo-brzozowe
i bory bagienne z licznymi chronionymi
oraz rzadkimi gatunkami roÊlin i zwie-
rzàt. W sk∏ad rezerwatu wchodzi równie˝
zbiornik wodny oraz zaroÊni´ty szuwara-
mi staw i kompleks bagien. Obecnie tor-
fowisko zarasta w bardzo szybkim tem-
pie, co jest spowodowane zak∏óceniem wa-
runków wodnych torfowiska. Ginà cenne
gatunki, takie jak: rosiczki, bagnica tor-
fowa, wierzba borówkolistna, wolffia bez-
korzeniowa (najmniejsza roÊlina kwiato-
wa Êwiata), salwinia p∏ywajàca i inne.
W rezerwacie wyst´puje: 10 gatunków
p∏azów, 5 gatunków gadów, 110 gatunków
ptaków (98 ma tutaj swoje miejsca l´go-
we). SpoÊród ssaków du˝à atrakcj´ stano-
wià bobry i ∏osie. 

Czarna Rózga – rezerwat leÊny (1996 r.,
pow. 185,6 ha) chroni on naturalne eko-
systemy lasów liÊciastych z licznymi drze-
wami pomnikowymi i gatunkami rzadkich
roÊlin zielnych, m.in. gatunki górskie: wi-
d∏ak wroniec, kokoryczka okó∏kowa.

Z Przedborskim Parkiem Krajobrazo-
wym zwiàzane sà liczne miejsca historycz-
ne oraz zabytki kultury materialnej. Naj-
wa˝niejsze z nich to: 

Przedbórz
* gotycki koÊció∏ Êw. Aleksego 1241r.,
wielokrotnie przebudowywany i odnawiany
* pozosta∏oÊci Êredniowiecznych murów
miejskich i ruiny zamku z czasów Kazi-
mierza Wielkiego
* zabytkowe kamieniczki w obr´bie ryn-
ku XVIII-XIX w.
* póênoklasycystyczny ratusz miejski
z lat 1820 – 1830

* zespó∏ s∏upowych kapliczek cholerycz-
nych z XVIII w.
* Spo∏eczne Muzeum Ludowe z ciekawy-
mi zbiorami etnograficznymi i historycz-
nymi

Kluczewsko
* zespó∏ podworski z XVIII-XIX w.,
w tym ciekawy budynek wozowni z XVIII
w. 
* koÊció∏ parafialny pw. Êw. Wawrzyƒca
murowany z 1797 r.,

Oleszno
* relikty dworu z XVI w. oraz park
z dworem murowanym i uk∏adem wodnym
z XVIII-XIX w. opasany fosà, ze Êladami
za∏o˝enia regularnego; zabudowania fol-
warczne murowane z XIX w.; rynek
* koÊció∏ pw. NMP murowany z 1643-85
wczesnobarokowy z wystrojem wczesno-
barokowym, 

Wola Âwidziƒska
* dwór z prze∏. XIX w. oraz pozosta∏oÊç
parku z uk∏adem naturalistycznym z II
po∏owy XIX i zabudowaniami dworskimi
murowanymi

Lasocin
* pozosta∏oÊci za∏o˝enia parkowego i pa-
∏acu z ogrodzeniem murowanym z II po∏.
XIX w. Niedu˝y park krajobrazowy, ota-
cza ruiny XIX w. pa∏acu Niemojewskich

Stanowiska
* dworski park krajobrazowy z XIX w. 
* koÊció∏ parafialny pw. Êw. Jakuba mu-
rowany XIV i XV w. przebudowany
w XVIII i 1800, na koÊciele jest zegar s∏o-
neczny; kuênia murowana kamienna
z koƒca XIX w. – Stanowiska 38, drew-
niany dom nr 50. 
* dwie s∏upowe kapliczki z podwójnà la-
tarnià z XVII-XVIII w. – kapliczki te

w przesz∏oÊci wytycza∏y i zamyka∏y grani-
c´ wsi
* kuênia murowana XIX w. (nieczynna)

¸apczyna Wola
* ruiny zboru ariaƒskiego z XVII w. (po-
wsta∏ego przed 1629 r.) usytuowane na
niewielkim wzniesieniu

Mrowina
* kamienna figura przydro˝na Êw. Jana
Nepomucena z po∏.XVIII w.
˚eleênica
* koÊció∏ parafialny pw. Êw. Miko∏aja,
murowany z 1869-70 r. Na miejscu obec-
nego koÊcio∏a wczeÊniej sta∏ koÊció∏ drew-
niany z 1617 roku – który uleg∏ spaleniu,
a przed nim ok. roku 1511 wybudowano
pierwszy koÊció∏ parafialny

Dobromierz
* szczàtki parku krajobrazowego o pow.
3,5 ha, i ruiny dworu z XVIII w.

Ràczki
* znajduje si´ tu koÊció∏ filialny pw. Âwi´-
tej Trójcy, murowany z lat 1864-1865;
dzwonnica z 1865 r.
* ruiny dworu z XIX w.; zabudowania
podworskie, park krajobrazowy z po∏.
XIX w. o pow. 2,5 ha

Ruda Pilczycka
* park krajobrazowy z koƒca XIX w. 
* pa∏ac w zespole dworsko-pa∏acowym,
XIX w.

Przedborski Park Krajobrazowy jest
jednym z najcenniejszych parków krajo-
brazowych w Êrodkowej Polsce, a niektóre
fragmenty, jak np. rezerwaty: Bukowa
Góra, Murawy Dobromierskie, Czarna
Rózga nale˝à do unikatowych w skali ca-
∏ej Polski Êrodkowej.

Piotr Wypych
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Wojewódzkie obchody
Dnia Zapobiegania
Narkomanii

26 czerwca 2006 r., w ramach wojewódz-
kich obchodów Mi´dzynarodowego Dnia
Zapobiegania Narkomanii, w ogródku re-
stauracji Klubu Spadkobierców odby∏o si´
spotkanie z przedstawicielami instytucji,
które aktywnie w∏àczajà si´ w dzia∏ania na
rzecz rozwiàzywania problemu narkoma-
nii w województwie ∏ódzkim. Wzi´li w nim
udzia∏ przedstawiciele kuratorium oÊwiaty,
Komendy Wojewódzkiej Policji w ¸odzi
i licznych organizacji pozarzàdowych.
Wzorem lat ubieg∏ych na ul. Piotrkow-
skiej, przy pasa˝u Rubinsteina, przepro-
wadzona zosta∏a akcja ulotkowa realizo-
wanej w naszym regionie kampanii anty-
narkotykowej pod has∏em „Bli˝ej siebie –
dalej od narkotyków – Szukaj porozumie-
nia ze swoim dzieckiem”. M∏odzie˝ szkó∏
Êrednich oraz oÊrodków terapeutycznych
rozdawa∏a przechodniom ulotki informa-
cyjne, a tak˝e przestrzega∏a m∏odych ludzi
przed negatywnymi skutkami za˝ywania
narkotyków. Akcja poprzedzona by∏a kon-
ferencjà prasowà, w której uczestniczyli m.
in. marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, dy-
rektor Regionalnego Centrum Polityki
Spo∏ecznej Anna Mroczek, przewodniczà-
ca Towarzystwa „Powrót z U” Henryka
Rak oraz dyrektor Profilaktyczno-Rozwo-
jowego OÊrodka M∏odzie˝y i Dzieci, reali-
zator programu „Pomaraƒczowa Linia”
Witold Skrzypczyk.

Instytucjom, które w∏àcza∏y si´ w dzia-
∏ania na rzecz rozwiàzywania problemów
narkomanii, wspieranych przez samorzàd
województwa, marsza∏ek wr´czy∏ dyplomy
uznania.

Rozmowy o zdrowiu
Sytuacja w s∏u˝bie zdrowia i problemy,

z jakimi borykajà si´ placówki ochrony
zdrowia w regionie, by∏y g∏ównymi temata-
mi odbywajàcego si´ 28 czerwca w Rawie
Mazowieckiej konwentu powiatów woje-
wództwa ∏ódzkiego. Ze starostami powia-
tów, dyrektorami placówek medycznych,
a tak˝e przedstawicielami zwiàzków zawo-
dowych lekarzy i piel´gniarek spotka∏ si´
minister zdrowia Zbigniew Religa. W spo-
tkaniu uczestniczy∏ równie˝ cz∏onek zarzà-
du województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas. 

Najwi´kszym problemem w naszym re-
gionie jest niedofinansowanie i niejasny
podzia∏ Êrodków z NFZ. Zdaniem dyrek-
torów szpitali, obecny poziom finansowa-
nia i niedoszacowanie w du˝ym stopniu
powodujà zad∏u˝anie si´ ich placówek.

Plan restrukturyzacyjny pozwoli zwi´k-
szyç nak∏ady na s∏u˝b´ zdrowia ponad-
dwukrotnie w ciàgu czterech lat. Zbigniew
Religa zapowiedzia∏, ˝e w roku 2006 na-
k∏ady wzrosnà o ponad 4 mld (przeznaczo-
ne g∏ównie na podwy˝ki p∏ac dla persone-
lu medycznego), a w 2007 r. o 5,4 mld z∏o-
tych, w tym 4 mld na p∏ace, pozosta∏a
czeÊç przeznaczona zostanie na zakup
sprz´tu medycznego i bie˝àce funkcjono-
wanie placówek ochrony zdrowia. W pla-
nach jest tak˝e stworzenie koszyka Êwiad-
czeƒ gwarantowanych, który okreÊli, które
us∏ugi finansowane b´dà w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia, a które utwo-
rzà tzw. koszyk ponadstandardowy, finan-
sowany z ubezpieczenia dodatkowego.

Nowe w∏oskie inwestycje
Od 150 do 300 nowych miejsc pracy po-

wstanie w Radomsku, w nowych zak∏adach
kooperantów w∏oskiej firmy Carraro, produ-
centa osi nap´dowych. 18 lipca w Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi z w∏oskimi inwe-
storami spotkali si´ marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk i wicemarsza∏ek Krzysztof Makow-
ski. Rozmawiano o mo˝liwoÊciach i warun-
kach inwestowania w ¸ódzkiem. W spotka-
niu, na którym obecni byli tak˝e przedstawi-
ciele w∏oskiego konsorcjum Palladio Polska
i prezydent Radomska Jerzy S∏owiƒski, mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk przekonywa∏ do
inwestowania w województwie ∏ódzkim.

– Nasz region pr´˝nie si´ rozwija, z roku
na rok roÊnie liczba inwestycji, w tym tak˝e
zagranicznych. Województwo, pod wzgl´-
dem dynamiki rozwoju, zajmuje 24 miejsce
wÊród wszystkich regionów europejskich,
a w Polsce jesteÊmy na drugiej pozycji, po
województwie mazowieckim – mówi∏ Stani-
s∏aw Witaszczyk.

Z prac zarzàdu

Wizyta w∏oskich inwestorów w urz´dzie marsza∏kowskim.

Stanis∏aw Olas i Zbigniew Religa dyskutowali 
o finansowaniu s∏u˝by zdrowia.
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W∏osi, którzy w regionie ∏ódzkim goÊcili
dwa dni, odwiedzili m.in. Radomsko, gdzie
dzia∏a ju˝ kilka firm z kapita∏em w∏oskim. 

Misja 
naukowo-gospodarcza
w regionie
West Midlands

Od 19 do 22 lipca w ramach wspó∏pracy
pomi´dzy województwem ∏ódzkim a regio-
nem partnerskim West Midlands w Wielkiej
Brytanii marsza∏ek województwa Stanis∏aw
Witaszczyk i przewodniczàcy Sejmiku Wo-
jewództwa ¸ódzkiego Jan Darnowski
uczestniczyli w misji naukowo-gospodarczej
w Anglii. G∏ównym celem wyjazdu by∏o
omówienie kwestii dotyczàcych nawiàzania
wspó∏pracy z partnerem brytyjskim w za-
kresie rozwoju parków naukowo-technolo-
gicznych w województwie ∏ódzkim w opar-
ciu o istniejàce kontakty pomi´dzy Politech-
nikà ¸ódzkà a Uniwesytetem w Coventry. 

W organizacj´ przyjazdu polskiej dele-
gacji zaanga˝owa∏y si´ m.in. Ambasada
RP w Londynie, zgromadzenie regionu
West Midlands, Uniwersytet Coventry
oraz park naukowo-technologiczny Ma-
lvern Hills. 

Politechnika ¸ódzka jest zainteresowana
mo˝liwoÊcià skorzystania z doÊwiadczeƒ an-
gielskich m.in. przy pozyskiwaniu funduszy
europejskich na realizacj´ projektów, któ-
rych celem by∏oby przygotowanie planu roz-
woju naszego parku naukowo-technologicz-
nego, wzorem Wroc∏awia, który skorzysta∏
ju˝ z pomocy i doÊwiadczeƒ doradców Uni-
wersytetu Coventry. Delegacja mia∏a mo˝li-
woÊç oceny korzyÊci, jakie niesie lokalizacja
firm w parku naukowo-technologicznym
w Malvern Hills.

A2 wreszcie otwarta
Samochodem z ¸odzi do Poznania o po-

∏ow´ szybciej? Teraz ju˝ tak. Sta∏o si´ to re-
alne 26 lipca wraz z oddaniem do u˝ytku
104-kilometrowego odcinka autostrady A2
ze Strykowa do Konina. W uroczystym
otwarciu, które odby∏o si´ w miejscowoÊci
Dàbie na granicy województwa ∏ódzkiego
i wielkopolskiego, uczestniczyli premier Ja-
ros∏aw Kaczyƒski, minister transportu Jerzy
Polaczek oraz przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych dwóch po∏àczonych autostradà
województw. Zarzàd województwa repre-
zentowali marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
oraz cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas.

Powa˝nym problemem komunikacyjnym
jest w dalszym ciàgu brak fragmentu auto-
strady A2 w kierunku Warszawy oraz auto-
strady A1 pe∏niàcej funkcj´ wschodniej ob-

wodnicy ¸odzi. Wed∏ug danych GDDKiA,
oba odcinki, zarówno A2 Stryków-Warsza-
wa (Konotopy), jak i A1 Stryków-Tuszyn
zostanà oddane do u˝ytku do 2010 r. 

Wybudowanie „∏ódzkiego” odcinka auto-
strady, o d∏ugoÊci 58 kilometrów, kosztowa-
∏o niemal 154 mln euro. Przebiega on przez
3 powiaty (∏´czycki, podd´bicki i zgierski) i 7
gmin (Stryków, Zgierz, Parz´czew, Dalików,
Wartkowice, Âwinice Warckie i Uniejów).

Jeszcze jedna dobra wiadomoÊç dla kie-
rowców. Przez najbli˝szy rok mogà u˝ytko-
waç nowy odcinek autostrady bezp∏atnie.
W przysz∏oÊci za przejazd stu pi´ciu kilome-
trów samochodem osobowym op∏ata wynie-
sie ok. 10 z∏. 

Mniej pieni´dzy 
dla ¸ódzkiego

Podzia∏ unijnych pieni´dzy na lata 2007-
-2013 przyj´ty 1 sierpnia przez rzàd jest
krzywdzàcy dla województwa ∏ódzkiego.

– Zamiast ponad 1,1 mld euro w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, nasz
region ma dostaç 867 mln euro – poinformo-
wa∏ dziennikarzy marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk na konferencji prasowej 2 sierpnia
w Urz´dzie Marsza∏kowskim. – Zarzàd woje-
wództwa b´dzie walczyç o zmian´ niekorzyst-
nego dla naszego regionu algorytmu. B´dzie-
my podejmowaç dzia∏ania, aby zmieniç pro-
ponowany przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego sposób finansowania. Z takiego
wariantu jesteÊmy niezadowoleni zarówno
my, jak i samorzàdy naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli tak˝e wice-
marsza∏ek Zbigniew ¸uczak i z-ca dyrekto-
ra Departamentu Polityki Regionalnej Zbi-
gniew Bursa.

Podzia∏ Êrodków unijnych przeprowadza-
ny jest na podstawie jednego z trzech warian-

Z prac zarzàdu

Uroczyste otwarcie 
odcinka autostrady A2.

Konferencja prasowa w sprawie
podzia∏u pieni´dzy z UE.
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tów algorytmu. Pierwszy z nich, w którym
brana jest pod uwag´ liczba mieszkaƒców,
poziom PKB i stopa bezrobocia, jest najbar-
dziej niekorzystny dla województwa ∏ódzkie-
go i niestety w∏aÊnie ten wariant przyj´∏o Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego. Gdyby
rzàd przyjà∏ drugi wariant algorytmu, woj.
∏ódzkie mog∏oby otrzymaç nawet 1,163 mld
euro, wed∏ug trzeciego do naszego regionu
mog∏oby nap∏ynàç 1,125 mld euro.

Nowy dyrektor 
Muzeum Sztuki w ¸odzi

Muzeum Sztuki w ¸odzi ma nowego dy-
rektora. 31 lipca podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Tomasz Merta wr´czy∏ Jaros∏awowi
Suchanowi akt nominacji na stanowisko
dyrektora muzeum. Suchan zastàpi∏ do-
tychczas kierujàcego placówkà Miros∏awa
Borusiewicza. 

1 sierpnia w siedzibie muzeum nowy dy-
rektor spotka∏ si´ z pracownikami muzeum
i dziennikarzami. W konferencji uczestni-
czyli dyrektor Departamentu Dziedzictwa
Narodowego Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Franciszek Cemka,
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk oraz cz∏o-
nek zarzàdu województwa Stanis∏aw Olas.
Nowy dyrektor przedstawi∏ wizj´ prowa-
dzenia placówki. Jego zadaniem, konieczna
jest zmiana wizerunku muzeum i uczynienie
z niego miejsca, które b´dzie mia∏o wiele do
zaoferowania, a tym samym przyciàgnie
publicznoÊç. 

Obchody Âwi´ta 
Wojska Polskiego

15 sierpnia przedstawiciele samorzàdu
województwa wzi´li udzia∏ w obcho-
dach Âwi´ta Wojska Polskiego. Uroczy-
stoÊci rozpocz´∏y si´ z∏o˝eniem kwiatów
przed pomnikiem Ofiar Katynia.

W imieniu zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego wieniec z∏o˝y∏ wicemarsza∏ek
Krzysztof Makowski. Nast´pnie w ko-
Êciele garnizonowym pw. Matki Boskiej
Zwyci´skiej odby∏a si´ msza polowa
w intencji Ojczyzny i s∏u˝b munduro-
wych, którà celebrowa∏ metropolita
∏ódzki arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek.

G∏ówne obchody Âwi´ta Wojska Pol-
skiego odby∏y si´ na placu archikate-
dralnym, przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza. Przedstawiciele organizacji
kombatanckich, wojewódzkich i miej-
skich w∏adz samorzàdowych, parla-
mentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, ˝o∏nierze
i policjanci z∏o˝yli wieƒce pod pomni-
kiem bohaterów zas∏u˝onych w walce
o niepodleg∏à Rzeczpospolità. Samo-
rzàd województwa reprezentowali mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, wicemar-
sza∏ek Krzysztof Makowski, cz∏onek
zarzàdu Stanis∏aw Olas .

– Cud nad Wis∏à ocali∏ polskà niepod-
leg∏oÊç i demokracj´ europejskà – mówi∏

marsza∏ek Witaszczyk. – Symbolem
przywiàzania wojska do wiekowych i bo-
gatych tradycji or´˝a polskiego jest Grób
Nieznanego ˚o∏nierza, przed którym
uczestniczymy w patriotycznej uroczy-
stoÊci. W dniu Âwi´ta Wojska Polskiego,
w imieniu zarzàdu województwa ∏ódzkie-
go, ˝ycz´ zachowania ducha bojowego
oraz zdrowia wszystkim ˝o∏nierzom Gar-
nizonu ¸ódzkiego. Przemówienia po-
przedzi∏y: podniesienie flagi paƒstwowej
i uroczysta zmiana warty. Po wystàpie-
niach okolicznoÊciowych ˝o∏nierze odda-
li salw´ honorowà, po czym zgromadzeni
na placu uczestniczyli w apelu poleg∏ych.
UroczystoÊci przed ∏ódzkà katedrà za-
koƒczy∏a defilada pododdzia∏ów wojska,
policji i stra˝y po˝arnej.

10 lat ko∏a pszczelarzy
w Kocierzowach

W Kocierzowach (gmina Gomunice)
odby∏ si´ jubileusz 10-lecia istnienia Rejo-
nowego Ko∏a Pszczelarzy, którego preze-
sem jest Edwin Krawczyk. Cz∏onkowie
ko∏a prowadzà pasiek´ zarodowà. Jest to
jedyna tego typu placówka w naszym re-
gionie, nale˝àca do Mazowieckiego Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierzàt, znana
nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach
Europy. 

Podczas wspólnych uroczystoÊci, któ-
rych patronem honorowym by∏ marsza-
∏ek województwa Stanis∏aw Witaszczyk,
Rejonowe Ko∏o Pszczelarzy w Kocierzo-
wach otrzyma∏o sztandar, ufundowany
przez samorzàdy trzech gmin: Gorzkowi-
ce, Gomunice i Kamieƒsk.

UroczystoÊci poprzedzi∏a msza Êwi´ta
w koÊciele w Gomunicach, gdzie nastà-
pi∏o poÊwi´cenie sztandaru.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu”
przygotowuje wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

UroczystoÊci w Kocierzowach.

UroczystoÊci przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza w ¸odzi
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Wpo∏owie lipca odby∏o si´ w Bruk-
seli spotkanie dotyczàce wymagaƒ

stawianych regionalnym programom
operacyjnym. Wzi´li w nim udzia∏
przedstawiciele Komisji Europejskiej,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(MRR) oraz samorzàdów lokalnych.
Nasze województwo reprezentowa∏ wi-
cemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak, przed-
stawiciele Departamentu Polityki Regio-
nalnej UM oraz dyrektor regionalnego
biura w Brukseli. Prelegentami byli
przedstawiciele poszczególnych Dyrekcji
Generalnych KE oraz MRR, wÊród nich
minister Jerzy Kwieciƒski – podsekretarz

stanu w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego. Pierwszego dnia omawiano za-
gadnienia zwiàzane ze zrównowa˝onym
rozwojem, alokacjà Êrodków, badaniami
i rozwojem, innowacjami oraz budowa-
niem potencja∏u administracyjnego.
Szczególnà uwag´ poÊwi´cono sprawie
okreÊlenia potrzeb i charakteru regionu,
dla którego przygotowywany jest ka˝dy
program. Czynniki te warunkowaç po-
winny stopieƒ, w jakim rozwini´te sà po-
szczególne elementy programu oraz iloÊç
Êrodków poÊwi´conych danym kwe-
stiom. 

Drugiego dnia przedstawiony zosta∏
mi´dzy innymi program Jessica, majàcy

na celu wspomaganie rozwoju miast w
nowym okresie programowania. Mó-
wiono tak˝e o zarzàdzaniu finansami,
m.in. o regu∏ach stosowania procedury
cross-financing, regulacjach dotyczà-
cych pomocy paƒstwowej oraz rozwija-
niu infrastruktury. Wielokrotnie podej-
mowane by∏y te˝ zagadnienia koordyna-
cji i stopnia powiàzania regionalnych
programów operacyjnych z programami
rozwijanymi na szczeblu krajowym.
Podczas konferencji wicemarsza∏ek Zbi-
gniew ¸uczak spotka∏ si´ mi´dzy innymi
z ministrem Jerzym Kwieciƒskim, z któ-
rym rozmawia∏ na temat zagadnieƒ

zwiàzanych z przygotowanym przez wo-
jewództwo ∏ódzkie Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym oraz kwestii roz-
strzygni´cia problemu alokacji przewi-
dzianych w jego ramach Êrodków. 

W trakcie pobytu w Brukseli wicemar-
sza∏ek Zbigniew ¸uczak wspólnie z Bar-
barà Mrozowskà-Nieradko, prezyden-
tem Sieradza, oraz dyrektorem RBW¸
w Brukseli Mariuszem Mielczarkiem
uczestniczyli tak˝e w spotkaniu z Mar-
kiem Teplanskym z Dyrekcji Generalnej
ds. Polityki Regionalnej KE. Wizyta zor-
ganizowana zosta∏a w zwiàzku z prowa-
dzonymi obecnie przez miasto Sieradz
rozmowami z Komisjà Europejskà, do-

tyczàcymi dofinansowania z Funduszu
SpójnoÊci projektu pod nazwà „Sieç ka-
nalizacji sanitarnej dla miasta i gminy
Sieradz oraz modernizacja stacji wodo-
ciàgowej w Sieradzu”. 

* * *
W Brukseli trwajà intensywne przygo-

towania do najwi´kszej imprezy promu-
jàcej polityk´ regionalnà UE – „Open
Days 2006”. Mo˝liwa jest ju˝ rejestracja
na warsztaty i seminaria, które odb´dà
si´ 9-12 paêdziernika. Tematem prze-
wodnim tegorocznych Open Days b´dzie
„Inwestowanie w europejskich regionach
i miastach – partnerstwo publiczno-pry-
watne dla rozwoju”. Tegoroczna impreza
sk∏adaç si´ b´dzie z 70 wydarzeƒ na tere-
nie ca∏ej Europy. Organizowane sà one
przez Komisj´ Europejskà oraz Komitet
Regionów we wspó∏pracy z 135 regiona-
mi i miastami. Regionalne Biuro Woje-
wództwa ¸ódzkiego, podobnie jak w ro-
ku ubieg∏ym, tak˝e teraz weêmie aktyw-
ny udzia∏ w Open Days. Nasz region b´-
dzie wspó∏pracowaç w ramach konsor-
cjum, do którego nale˝à mi´dzy innymi:
nasz regionalny partner – land Styria,
a ponadto Galicja, Cantabria, Extrema-
dura (Hiszpania), North-West (Wielka
Brytania), Bretania/Pays de la Loire/Po-
itou-Charentes (Francja), Zachodnia Pa-
nonia (W´gry) oraz drugi z reprezentan-
tów naszego kraju – województwo ku-
jawsko-pomorskie. Razem jesteÊmy or-
ganizatorami kilku seminariów i towa-
rzyszàcych im imprez promocyjnych.
WÊród nich zaplanowana jest m.in. nowa
inicjatywa – „Investors’ Cafe” – której
celem b´dzie zapoczàtkowanie dyskusji
mi´dzy decydentami szczebla lokalnego
i regionalnego a potencjalnymi inwesto-
rami. Organizatorzy liczà, i˝ w Open
Days weêmie udzia∏ ponad 5000 pod-
miotów z ca∏ej Europy. Ch´tni do udzia-
∏u w imprezie mogà dokonaç rejestracji
na stronie: www.opendays.europa.eu

* * *
AktualnoÊci z prac Biura, informacje

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

ŁÓDZKIE W BRUKSELI

Od lewej: Barbara Nieradko - prezydent Sieradza, Mariusz 
Mielczarek - dyr. RBWR w Brukseli, minister Jerzy Kwieciƒski 
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, 

Zbigniew ¸uczak - wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego.

Zrównowa˝ony rozwój i „Jessica”
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Interesujàcy projekt promujàcy zarówno ko-
lekcj´ Muzeum Sztuki w ¸odzi, jak i kultur´
polskà w Japonii zakoƒczy∏ si´ sukcesem. Ja-
poƒczycy mogà oglàdaç w Shoto Museum of
Art w Tokio 178 prac fotograficznych, ukazu-
jàcych polskà fotografi´ od poczàtku XX wie-
ku do chwili obecnej. Drugim miastem, gdzie
goÊciç b´dà zbiory ∏ódzkiego muzeum jest Nii-
gata. Ekspozycja stanowi obszernà prezentacj´
dokonaƒ polskich artystów fotografów. Kura-
torami wystawy sà: Hitoyasu Kimura, Krzysz-
tof Jurecki i Ewa Ga∏àzka.

OpowieÊç o dziejach fotografii w Polsce roz-
poczynajà prace „ojca” polskiej fotografii Jana
Bu∏haka oraz artystów pozostajàcych pod jego
wp∏ywem (np. wczesne fotografie Edwarda

Hartwiga). Okres mi´dzywojenny, czas awan-
gardy reprezentowany jest przez prace Mieczy-
s∏awa Szczuki, Kazimierza Podsadeckiego,
Aleksandra Krzywob∏ockiego, Janusza Marii
Brzeskiego; lata powojenne przez dokonania
Zbigniewa D∏ubaka, Jerzego Lewczyƒskiego,
Zofii Rydet. Fotografie o charakterze doku-
mentalnym to przede wszystkim przedwojenne
zdj´cia Stefana Kie∏szni, Benedykta Jerzego
Dorysa, Józefa Szymaƒczyka; z lat wojny – Fe-
liksa ¸ukowskiego, i powojenne, a˝ po doku-
mentacj´ wydarzeƒ Sierpnia ’80 oraz reporta˝e
z po∏owy lat 80. 

Jak mówi kurator Ewa Ga∏àzka, atrakcjà
dla japoƒskiego widza sà wczesne, studenckie
fotografie Andrzeja Wajdy oraz kilka portre-

tów znanych Polaków: Romana Polaƒskiego,
Stanis∏awa Lema, wykonane przez Krzysztofa
Giera∏towskiego. Dope∏nieniem wystawy jest
prezentacja filmów kina eksperymentalnego –
od obrazów Stefana Themersona i Janusza
Marii Brzeskiego po prace wideo Zbigniewa
Libery, Marka Rogulskiego, Wspólnoty Lee˝eç
oraz dokonania m∏odych artystów, takich jak
Marek Zygmunt czy Marcin Nowak.

– Wn´trza Shoto Museum of Art w Tokio sà
kameralne i przytulne. Nasza wystawa zajmuje
ca∏à powierzchni´ muzeum. Zosta∏a bardzo
ciekawie zaaran˝owana. Prace rozmieszczone
sà chronologicznie, ale dzi´ki bardzo ciekawej
architekturze samego muzeum od razu widaç,
który z autorów jest bli˝szy sercu organizato-
rów ekspozycji. Drugà cz´Êç – powojennà –
otwierajà znaczàce nazwiska: Zbigniew D∏u-
bak, Jerzy Lewczyƒski i Zofia Rydet. Ekspozy-
cja jest tak zaran˝owana, ˝e widaç poszczegól-
ne nurty. Na przyk∏ad, bardzo ciekawie wyeks-
ponowane sà prace Natalii LL, Andrzeja La-
chowicza, Wojciecha Bruszewskiego czy An-
drzeja Ró˝yckiego, wywodzàcych si´ z nurtu
konceptualnego. Potem sztuka konceptualna
przechodzi w metaforycznà z dokonaniami
Stanis∏awa Wosia, Andrzeja Ró˝yckiego, jest
równie˝ nurt tzw. fotografii elementarnej, zaj-
mujàcy ca∏à Êcian ,́ reprezentowany przez Ew´
Andrzejewskà, Bogdana Konopk´ i Andrzeja
Jerzego Lecha – mówi Ewa Ga∏àzka, kurator
wystawy, która bra∏a udzia∏ w otwarciu ekspo-
zycji w Shoto Museum of Art w Tokio.

Pomys∏odawcà i „motorem” wystawy pol-
skiej fotografii XX wieku ze zbiorów Muzeum
Sztuki w ¸odzi w Kraju Kwitnàcej WiÊni jest
Hitoyasu Kimura, kurator Niigata City Art
Museum w Niigacie, d∏ugoletni przyjaciel ∏ódz-
kiego muzeum. Mi´dzy innymi dzi´ki jego
uporowi i szerokiej wiedzy Japoƒczycy majà
mo˝liwoÊç poznaç histori´ fotografii w Polsce,
a tak˝e poszerzyç swojà wiedz´ o naszym kra-
ju. Polskiej wystawie w Niigacie towarzyszyç
b´dzie bowiem wiele imprez towarzyszàcych –
wyk∏ad na temat polskiej fotografii wyg∏osi
Krzysztof Jurecki, odb´dà si´ koncerty muzyki
Chopina, ale te˝ polskich kol´d, które bardzo
si´ Japoƒczykom podobajà, pokazy filmów
Andrzeja Wajdy – jego studenckich etiud, ale
i „Ziemii obiecanej”.

– W Shoto Museum of Art w Tokio prace
oddzia∏ujà mi´dzy sobà. Muzeum w Niigacie
ma ca∏kiem inny klimat. Sà tu du˝e nowocze-
Ênie zaaran˝owane sale wystawiennicze. B´dzie
wi´c mo˝na bardziej oddzia∏ywaç przestrzenià
– dodaje Ewa Ga∏àzka.

Ekspozycji towarzyszy japoƒsko-angielski
katalog. Zawiera on reprodukcje wszystkich
eksponowanych prac, teksty krytyczne Miro-
s∏awa Borusiewicza, Krzysztofa Jureckiego
i Hitoyasu Kimury, a tak˝e noty biograficzne
opracowane przez Ew´ Ga∏àzk .́ 

Pod koniec roku wystawa powróci do ¸odzi.
Gra˝yna Bo˝yk

Sztuka

W Tokio i Niigacie
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Aby si´ przekonaç, ile pi´knych miejsc
kryje województwo ∏ódzkie, wystar-
czy odwiedziç we wrzeÊniu Naszà

Galeri´ w ¸ódzkim Domu Kultury. Zoba-
czymy tam plon twórczych poszukiwaƒ nie-
pe∏nosprawnych artystów z ca∏ej Polski, któ-
rzy od 15 do 26 lipca uczestniczyli w plene-
rze „¸ódzkie – warte utrwalenia i pokaza-
nia”, zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie Studio Integracji, a sfinansowanym
przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
i PFRON. Bazà pleneru by∏ oÊrodek szkol-
no-konferencyjny w Dobieszkowie, skàd
dwoma busami (jeden dostosowany by∏ do
przewozu wózków inwalidzkich) 13 twór-
ców wyrusza∏o codziennie w kolejny zakàtek
ziemi ∏ódzkiej. ArtyÊci zostali zaopatrzeni
przez Urzàd Marsza∏kowski w sztalugi ple-
nerowe, farby, p∏ótna i inne niezb´dne mate-
ria∏y, dzi´ki którym mogli swobodnie korzy-
staç z ró˝nych technik plastycznych uwiecz-
niania urody woj. ∏ódzkiego. Pod opiekà
merytorycznà profesorów ∏ódzkiej Akade-
mii Sztuk Pi´knych Ryszarda Hungera
i Piotra Stachlewskiego powstawa∏y suche
i olejne pastele, obrazy olejne na p∏ótnach
i akrylowe na kartonach, rysunki, grafiki,
zdj´cia. 

Na wrzeÊniowej wystawie zobaczymy jed-
nak przede wszystkim malowane w plenerze
widoki naszego województwa: stawy ko∏o
Dobieszkowa, wy∏aniajàcy si´ z zieleni ko-
Êció∏ w Starych Skoszewach, kameralny
dwór w Byszewach, Park Krajobrazowy
Wzniesieƒ ¸ódzkich. ¸ódzki pejza˝ mo˝e
inspirowaç bez koƒca. Wdzi´cznym tema-
tem okaza∏a si´ ma∏a architektura parku
w Arkadii – ch´tnie malowano zw∏aszcza

Êwiàtyni´ Diany i akwedukt oraz pa∏ac Ra-
dziwi∏∏ów w Nieborowie. Interesujàce przed-
stawienia tego gmachu stworzy∏y Maria Jo-
lanta Jarzyna z Aleksandrowa ¸ódzkiego
i ∏ódzkie artystki: Jaga Ward i Krystyna Ma-
tusiak. Co ciekawe, pani Krystyna bardziej

znana jest z kompozycji abstrakcyjnych
(wieloletni cz∏onek Stowarzyszenia Arty-
stów Âwi´tego Jerzego), a Jaga Ward, upra-
wiajàca malarstwo olejne, odkry∏a podczas
pleneru mo˝liwoÊci farb akrylowych. Arty-
stów urzek∏a tak˝e monumentalna archiko-
legiata w Tumie pod ¸´czycà. Malowali jej
mroczne wn´trza, dojazd do Êwiàtyni,
a Piotr Dudek z Katowic przedstawi∏ budy-

nek na tle iÊcie baÊniowego, pastelowego
nieba. ArtyÊci z du˝à dyscyplinà podeszli do
proporcji i praw perspektywy, stàd prace ich
majà tak˝e wartoÊç dokumentalnà. Na uwa-
g´ zas∏ugujà zw∏aszcza du˝ych rozmiarów
pastele Danuty Stelter z ¸odzi, która dosko-
nale odda∏a na kartonach szczegó∏y, propor-
cje i klimat zabytków w Tumie i Nieborowie.
Ekspozycja obejmuje tak˝e widoki ¸odzi:
grafiki i rysunki wykonane na podstawie
zdj´ç. Nic wi´c dziwnego, ˝e wiele poplene-
rowych prac zostanie wykorzystanych
w materia∏ach promocyjnych regionu: w fol-
derach, albumach i kalendarzach. Kilka
z nich obieca∏ zakupiç Urzàd Marsza∏kow-
ski – artystów w plenerze odwiedzi∏a Doro-
ta Biskupska-Neidowska – cz∏onek zarzàdu
województwa. Pozosta∏e dzie∏a, fachowo
oprawione na koszt PFRON-u, b´dzie mo˝-
na obejrzeç i nabyç w Naszej Galerii lub w...
Brukseli! Z ¸odzi wystawa pojedzie bowiem
tam, gdzie na 13 paêdziernika zaplanowano
wernisa˝ z udzia∏em konsula RP. – Liczymy
na sukces tak˝e za granicà – mówi mened˝er
Naszej Galerii Ryszard Szymanowski. –
Wszystkie prezentowane prace sà w∏asno-
Êcià ich twórców i to do nich trafià pieniàdze
ze sprzeda˝y. Takimi projektami nie tylko
aktywizujemy niepe∏nosprawnych artystów,
ale tak˝e dajemy im mo˝liwoÊç zarobienia
na swoim talencie. 

Pamiàtkà po plenerze b´dzie katalog ze
zdj´ciami prac 13 uczestników i ich notami
biograficznymi, wydany przy udziale Od-
dzia∏u Regionalnego Banku PKO BP SA
w ¸odzi, Urz´du Marsza∏kowskiego i Urz´-
du Miasta ¸odzi. 

Monika Nowakowska

Kultura

Warte utrwalenia i pokazania
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Tradycja

Âwi´to Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Marii Panny w tradycji ludowej

Wcyklu tradycyjnego Êwi´towania
na wsi lato stanowi∏o okres ma∏o
intensywny. Gdy wiosenna, ob-

rz´dowa odnowa przyrody uleg∏a defini-
tywnemu zakoƒczeniu, nastawa∏ czas sku-
pienia si´ na pracy – doglàdaniu plonów
i zbiorach. Jednym z nielicznych, po-
wszechnie obchodzonych na ziemiach pol-
skich letnich Êwiàt by∏o Wniebowzi´cie
NajÊwi´tszej Marii Panny. W tradycji ludo-
wej, harmonijnie ∏àczàcej aspekt teologicz-
ny ka˝dego Êwi´ta z obrz´dami majàcymi
zapewniç cz∏owiekowi zdrowie i dostatek,
funkcjonowa∏o ono jako dzieƒ Matki Bo-
skiej Zielnej. 

Âwi´to to mo˝na uznaç za re-
ligijne uzupe∏nienie do˝ynek,
które pozbawione by∏y czysto
teologicznego wymiaru. Ze
Êwi´tem Matki Boskiej Zielnej
wià˝e si´ praktykowany do dziÊ
zwyczaj Êwi´cenia bukietów, po-
pularnie okreÊlanych mianem
„ziela”. W ich sk∏ad wchodzi∏y:
k∏osy wszystkich zbó˝, popular-
ne zio∏a, marchew, groch, g∏ów-
ki maku, len, zatkni´te na patyk
owoce (jab∏ka, gruszki i Êliwki)
oraz kwiaty ogrodowe do deko-
racji. Z zió∏ leczniczych w Êrod-
kowej Polsce tradycyjnie do bu-
kietów dodawano g∏ównie bylic ,́ mi´t´
i pio∏un, a niekiedy tak˝e lubczyk, lawend ,́
macierzank´ i dziurawiec czy dziewann .́
Po przyjÊciu do domu z poÊwi´conym bu-
kietem gospodyni dzieli∏a mi´dzy domow-
ników marchew i owoce. W przekonaniu
mieszkaƒców wsi spo˝ycie marchwi mia∏o
zapobiegaç ˝ó∏taczce, a spróbowanie ka-
wa∏ka poÊwi´conego jab∏ka, gruszki i Êliw-
ki mia∏o sprawiç, ̋ e owoce te nie b´dà szko-
dziç zdrowiu. Pozosta∏e roÊliny z bukietu
zanoszono w pole i k∏adziono w grzàdkach
warzyw i lnu. Zwyczaj ten mia∏ zapewniç
urodzaj i chroniç uprawy przed szkodnika-
mi. Nast´pnego dnia bukiet zabierano do
domu, gdzie przechowywano go, by wyko-
rzystywaç przy ró˝nych okazjach. Ziarno
z k∏osów Êwi´conych w bukietach w dzieƒ
Matki Boskiej Zielnej dodawano do ziarna
siewnego. Lecznicze zio∏a, których dobro-
czynna moc zosta∏a zwielokrotniona po-
przez poÊwiecenie, znajdowa∏y szerokie za-
stosowanie. W ¸owickiem na przyk∏ad
okadzano byd∏o zio∏ami ze Êwie˝o poÊwi´-
conego bukietu. Wk∏adano je tak˝e do po-
duszki niemowl´tom, do ∏ó˝ka rodzàcych

kobiet i do trumny. Zgodnie z dawnymi
wierzeniami, cz∏owiek w prze∏omowych
momentach ˝ycia by∏ szczególnie nara˝ony
na szkodliwe dzia∏ania istot demonicznych,
a Êwi´cone roÊliny uchodzi∏y za najlepszà
ochron´ przed  tym zagro˝eniem. 

W bukietach przygotowywanych dziÊ do
Êwi´cenia w dniu Matki Boskiej Zielnej
brak wielu tradycyjnych sk∏adników.
Z oczywistych powodów zakazano uprawy
maku, len nie jest dziÊ tak powszechny jak
dawniej. Minimum, które musi znaleêç si´
w bukiecie, stanowià k∏osy czterech zbó˝,
marchew i kwiaty. 

W przekonaniu mieszkaƒców wsi, to
Êwi´to by∏o podzi´kowaniem za plony
i wszystkie dary ziemi. Jednak jego bogata
symbolika nie wyczerpywa∏a si´ na tym,
mia∏o ono tak˝e wymiar ofiarny. Po-
wszechne na prze∏omie XIX i XX
wieku przekonanie, ˝e jedzenie owoców
przed dniem Matki Boskiej Zielnej jest
szkodliwe, by∏o prawdopodobnie pozosta-
∏oÊcià zapomnianej ju˝ praktyki sk∏adania
ofiar z pierwszych plonów istotom nad-
przyrodzonym, które wedle ludowego Êwia-
topoglàdu mog∏y mieç wp∏yw na procesy
zachodzàce w przyrodzie i na los cz∏owie-
ka. Zebranie plonów by∏o zwiàzane g∏ów-
nie z radoÊcià i satysfakcjà z efektów w∏a-
snej pracy, jednak wraz z koƒcem  jednego
cyklu w przyrodzie, a tym samym w ˝yciu
ch∏opa, rozpoczyna∏ si´ nast´pny. Dlatego
te˝ niektóre zwyczaje zwiàzane z dniem
Matki Boskiej Zielnej mia∏y zapewniç uro-
dzaj w nadchodzàcym roku. 

Uzupe∏nienie Êwi´ta maryjnego o aspek-
ty agrarne jest zrozumia∏e, jeÊli wziàç pod
uwag´ cechy, jakie Matce Boskiej przypisy-
wa∏ lud. NajÊwi´tsza Maria Panna zajmo-

wa∏a centralne miejsce w kulcie i wierze-
niach spo∏ecznoÊci wiejskich. Lud ˝ywi∏
g∏´bokà wiar´ w Jej nieograniczonà wr´cz
∏askawoÊç – „NajÊwi´tsza Panienka” by∏a
najlepszà opiekunkà ludzi i poÊredniczkà
próÊb kierowanych do Boga i Jezusa Chry-
stusa. Matce Boskiej  przypisywano liczne
uzdrowienia. Wedle ludowych przekazów,
grzesznicy zawdzi´czali jej nie tylko skróce-
nie pobytu w czyÊçcu, ale nawet wybawie-
nie od màk piekielnych. Matka Boska mo-
g∏a tak˝e podejmowaç interwencje doty-
czàce ca∏ego rodzaju ludzkiego i wp∏ywaç
na kszta∏t rzeczywistoÊci przyrodniczej.

W literaturze ludowej po-
jawia si´ motyw „Naj-
Êwi´tszej Panienki” ratujà-
cej ludzi przed g∏odem.
Bóg postanowi∏ ukaraç lu-
dzi za grzeszne ˝ycie nisz-
czàc zbo˝e, które pierwot-
nie mia∏o k∏osy d∏ugie jak
ca∏e êdêb∏o. Matka Boska
uprosi∏a, by na ka˝dym
êdêble zosta∏ choç taki
k∏os, jaki mieÊci∏ si´ jej
w d∏oni. W innej wersji
Bóg ukara∏ ludzkoÊç za
grzechy wielkim g∏odem,
gdy ludzie masowo umie-
rali, a Stwórca nie dawa∏

si´ przeb∏agaç, Matka Boska zacz´∏a p∏a-
kaç nad losem ludzi. Jej ∏zy zamienia∏y si´
w ziarna grochu, który pozwoli∏ przetrwaç
ludziom do czasu, gdy Bóg ulegajàc wresz-
cie proÊbom Maryi zaprzesta∏ kary. W lu-
dowym wyobra˝eniach dotyczàcych Matki
Boskiej bardzo silne by∏y wàtki macierzyƒ-
skie – uwa˝ano Jà za patronk´ kobiet, ma-
cierzyƒstwa, a tak˝e szeroko rozumianej
p∏odnoÊci. Te aspekty postaci NajÊwi´tszej
Maryi Panny zadecydowa∏y, ˝e w tradycji
ludowej Êwi´ta maryjne, nie tylko dzieƒ
Matki Boskiej Zielnej, by∏y zwiàzane z po-
szczególnymi etapami cyklu przyrodnicze-
go i rolniczego. 

Âwi´to Matki Boskiej Zielnej, jedno
z uroczyÊciej obchodzonych na wsi Êwiàt
maryjnych, doskonale skupia∏o w sobie ce-
chy ludowego kultu Matki Boskiej. Obrz´-
dy zwiàzane z tym Êwi´tem podkreÊlajà po-
wiàzanie kultu maryjnego z realiami ˝ycia
na dawnej wsi i g∏´bokimi potrzebami emo-
cjonalnymi jej mieszkaƒców.  

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi
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O tym, ˝e polska ˝ywnoÊç robi karier´
w paƒstwach UE wiemy od dawna. Nasze
produkty sà smaczne, zdrowe i tanie. No
i nie sà, przynajmniej w wi´kszoÊci, modyfi-
kowane genetycznie. Teraz chodzi o to, aby
naszych wyrobów by∏o coraz wi´cej, ˝eby
rzeczywiÊcie by∏y konkurencyjne wobec in-
nych i bezpieczne.

Podstaw´ dzia∏ania w firmach majàcych
do czynienia z ˝ywnoÊcià stanowià tzw. za-
sady dobrych praktyk higienicznych i pro-
dukcyjnych. Przestrzeganie tych zasad jest
fundamentem systemu HACCP, czyli anali-
zy zagro˝eƒ i tzw. krytycznych punktów
kontroli. Chodzi o to, ˝e podstawowym za-
∏o˝eniem HACCP jest bezpieczeƒstwo pro-
dukcji ˝ywnoÊci pod wzgl´dem mikrobiolo-
gicznym. System ten ma si´ staç przepustkà
polskich produktów na unijne rynki, a wia-
domo, ˝e w ostatnich latach obserwowano
na Êwiecie wzrost liczby zatruç pokarmo-
wych. Obliczono, ˝e 10 proc. ludzi na Êwie-

cie ulega systematycznym zatruciom pokar-
mowym. Sytuacji tej sprzyja b∏yskawiczny
rozwój mi´dzynarodowego handlu ˝ywno-
Êcià, czyli jedna z form globalizacji Êwiato-
wego rynku.

System analizy zagro˝eƒ i krytycznych
punktów kontroli (identyfikacja zagro˝eƒ
biologicznych i chemicznych w czasie pro-
dukcji, magazynowania i dystrybucji oraz
szybka reakcja na takie zagro˝enia) staje si´
podstawowym narz´dziem zapewnienia ja-
koÊci zdrowotnej i bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
w bran˝y gastronomicznej i cateringowej,
a wspomniane tu ju˝ „dobre praktyki” ma-
jà na celu upowszechnienie warunków do
wytwarzania zdrowej ˝ywnoÊci.

Jak dowiedzieliÊmy si´ w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ¸o-
dzi, kontrolerzy systematycznie oceniajà
stopieƒ wdra˝ania systemu HACCP w Pol-
sce. Nie ˝àdajà okazania certyfikatów pe∏-
nego zastosowania, poniewa˝ prawo tego

O bezpiecznà ˝ywnoÊç

W styczniu 2007 roku firma Sabic planu-
je uruchomiç w Kutnie centrum logistyczne.
Zaopatrywaç ono b´dzie kraje Europy
Ârodkowej i Wschodniej w produkty poli-
merowe sprowadzane z Arabii Saudyjskiej.

Zanim jednak inwestorzy z Arabii Sau-
dyjskiej wybudujà w∏asne magazyny, zamie-
rzajà korzystaç z istniejàcych silosów i hal
magazynowych nale˝àcych do dzia∏ajàcej
ju˝ od kilkunastu lat na terenie stolicy po-
wiatu kutnowskiego holenderskiej firmy
Nijhof Wassink. 

Jak nas poinformowa∏a Joanna Brylska,
rzecznik prasowy prezydenta Kutna, w sie-
dzibie Nijhof Wassink w Kutnie odby∏o si´
spotkanie prezydenta Kutna Zbigniewa Bu-
rzyƒskiego z Hermanem Marinusem Nijho-
fem – w∏aÊcicielem firmy Nijhof Wassink.
Herman Marinus Nijhof poinformowa∏
o podpisaniu przez firm´ Nijhof Wassink
kontraktu z saudyjskà firmà Sabic, obej-
mujàcego import do Polski produktów pe-
trochemicznych i granulatów tworzyw
sztucznych. Planowana docelowa wielkoÊç

wynosi 350 tys. ton rocznie. Strony rozma-
wia∏y o stanie przygotowaƒ do uruchomie-
nia w Kutnie terminalu intermodalnego
oraz o mo˝liwoÊciach przyspieszenia reali-
zacji projektu w kontekÊcie podpisanego
przez Nijhof Wassink kontraktu. 

Sabic to najwi´ksza spó∏ka notowana na
saudyjskiej gie∏dzie, o kapitalizacji rynko-
wej si´gajàcej 100 mld dolarów. Produkuje
m.in. surowce chemiczne, materia∏y prze-
tworzone, wyroby PCV, nawozy sztuczne.
Ma 18 fabryk w Arabii Saudyjskiej oraz po
jednym zak∏adzie w Niemczech i Holandii.
W Europie zatrudnia ∏àcznie 2450 osób, na
Êwiecie – 16 tys.

Wojciech Petera

nie przewiduje. Najistotniejsze sà bowiem:
analiza zagro˝eƒ i kontrola owych newral-
gicznych z punktu widzenia higieny etapów
produkcji i dystrybucji wyrobów. Stopieƒ
zastosowania systemu HACCP jest ró˝ny
w poszczególnych zak∏adach pracy. O pe∏-
nej kontroli mo˝emy mówiç w wypadku
du˝ych sieci marketów. Mniejsze firmy te˝
coraz cz´Êciej dajà sobie rad´ z higienà i ja-
koÊcià produkowanej ˝ywnoÊci. Dbajà o to
cechy i organizacje rzemieÊlnicze. ˚eby im
pomóc w zastosowaniu systemu HACCP,
organizuje si´ ca∏y system szkoleƒ, których
celem jest wspomniany wzrost konkuren-
cyjnoÊci firm i nowatorstwo wytwarzanych
przez nie produktów.

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom
rynku oraz potrzebom rolników i przedsi´-
biorców rolnych, Fundacja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci w ¸odzi wystàpi∏a do
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczo-
Êci o dofinansowanie szkoleƒ wspomagajà-
cych firmy we wdra˝aniu systemu HACCP.
Realizacja programu szkolenia ma wzmoc-
niç pozycj´ firm poprzez zaoferowanie
przedsi´biorcom kompleksowego podejÊcia
do problemu bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.
W trakcie szkoleƒ przedsi´biorstwa przygo-
towujà tzw. ksi´g´ HACCP, w której opisu-
jà higien´ i bezpieczeƒstwo zdrowotne ofe-
rowanych wyrobów. 

Szkolenia te (fundacja@frp.lodz.pl) sà
dofinansowane w 80 proc. z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego.

System HACCP rekomendowany jest
przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia
(WHO). Jego koncepcja narodzi∏a si´ na
prze∏omie lat 60. i 70. w USA. Wymusi∏ go
program „Apollo”, bo wtedy sta∏o si´ oczy-
wiste, ˝e produkty ˝ywnoÊciowe dla ko-
smonautów powinny w ekstremalnych wa-
runkach, poza wartoÊciami od˝ywczymi,
przetrwaç okreÊlony czas. Od 1993 r. rozpo-
cz´to wprowadzanie go w krajach Unii Eu-
ropejskiej, gdzie obecnie jego stosowanie
jest obowiàzkowe.

(oprac. W. M.)

Inwestorzy z Arabii Saudyjskiej
w Kutnie
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9lipca, w szeÊçdziesiàtà trzecià roczni-
c´ aresztowaƒ przez hitlerowców lud-
noÊci wsi Kozenina i Kamilówki, od-

by∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´-
cenia tablicy, upami´tniajàcej Êmierç
mieszkaƒców wsi, przy budynku Publicz-
nej Szko∏y Podstawowej w Kozeninie
w gminie S∏awno. 

Jest wczesny ranek 10 lipca 1943 r. Hitle-
rowscy okupanci okrà˝ajà wsie Kozenin
i Kamilówk .́ Ze wszystkich zabudowaƒ
mieszkaƒcy zostajà sp´dzeni do budynku
szko∏y w Kozeninie. Tam hitlerowscy wy-
czytujà kolejno nazwiska osób przeznaczo-
nych do wywiezienia ze sporzàdzonej wcze-
Êniej listy. 

Sà to wy∏àcznie m´˝czyêni w wieku od
kilkunastu do kilkudziesi´ciu lat, w sumie
trzydzieÊci trzy nazwiska. We wsi tego sa-
mego dnia od kul hitlerowskich ginie trzech
innych m´˝czyzn. Pozostali zostajà prze-
wiezieni do wi´zienia w Tomaszowie Mazo-
wieckim, a nast´pnie do obozu zag∏ady
w OÊwi´cimiu.  Po wojnie do domów wróci-
∏o tylko dwunastu spoÊród aresztowanych
w lipcu 1943 roku. Do dnia uroczystego od-
s∏oni´cia tablicy prze˝y∏o ju˝ tylko dwóch –
Boles∏aw K´dziora i Boles∏aw Benesiewicz. 

So∏tysi obu wsi wraz z radami so∏eckimi
w grudniu 2004 roku rozpocz´li starania
o ustawienie pomnika lub tablicy upami´t-
niajàcej tamte tragiczne wydarzenia. Po-
wstanie miejsca pami´ci narodowej sfinan-
sowa∏ wójt gminy S∏awno i ¸ódzki Urzàd
Wojewódzki. 

Na uroczystoÊç przybyli mieszkaƒcy Ko-
zenina i Kamilówki oraz zaproszeni goÊcie:
w∏adze samorzàdowe powiatu, gminy,
przedstawiciele stra˝y po˝arnej zawodowej
i ochotniczej, policji, wojska. Przeci´cia
wst´gi na tablicy pamiàtkowej dokonali obaj
˝yjàcy Êwiadkowie i uczestnicy tragicznych
wydarzeƒ, starosta powiatu opoczyƒskiego
Andrzej Nasulewicz, wójt gminy S∏awno Ta-
deusz Wojciechowski oraz dowódca 25 Ba-
talionu Dowodzenia pp∏k. Pawe∏ Kwieciƒ-
ski. Przy tablicy pamiàtkowej wart´ honoro-
wà pe∏nili ˝o∏nierze z jednostki wojskowej
w S∏awnie, uczniowie Szko∏y Podstawowej
w Kozeninie oraz druhowie OSP.

Pami´ci pomordowanych

W∏aÊnie ujrza∏o Êwiat∏o
dzienne kolejne wydawnic-
two dotyczàce ¸owicza.
„Podgrodzie w ¸owiczu”
Krzysztofa WiÊniewskiego
to ju˝ kolejna w tym roku
publikacja zwiàzana z jubi-
leuszem 870-lecia ¸owicza.
Wydawcà ksià˝ki jest ¸o-
wicki OÊrodek Kultury.

Broszura autorstwa Wi-
Êniewskiego, na co dzieƒ
∏owickiego przewodnika
PTTK, jest jego odpowie-
dzià na apel burmistrza Ry-
szarda Budza∏ka, który
podczas oficjalnej inauguracji obchodów ju-
bileuszu 870-lecia zach´ca∏ mieszkaƒców
¸owicza do czynnego udzia∏u w Êwi´cie
miasta. Krzysztof WiÊniewski mia∏ pomys∏
na do∏o˝enie w∏asnej cegie∏ki do uÊwietnie-
nia jubileuszu ¸owicza. „Czytelnik, który
chcia∏by poczytaç o podgrodziu, musia∏by
wyszukiwaç wiadomoÊci w literaturze

przedmiotu w wielu ksià˝-
kach. Od dziÊ mo˝e to
znaleêç w jednej broszurce
(…) Zebrane informacje
w tym szkicu o podgro-
dziu w sposób skrótowy
przybli˝à czytelnikowi
wiedz´ o cz´Êci ¸owicza,
dziÊ istniejàcej tylko frag-
mentarycznie” – pisze we
wst´pie do publikacji au-
tor o motywach wyboru
tematu do ksià˝ki.

Broszura dotyczy ∏owic-
kiego podgrodzia, miejsca
usytuowanego przy gro-

dzie, którego funkcj´ pe∏ni∏ w ¸owiczu za-
mek prymasów Polski. Z czasem podgrodzie
zacz´∏o pe∏niç funkcj´ us∏ugowà, odbywa∏y
si´ tam targi, budowano koÊcio∏y. By∏o czyn-
nikiem miastotwórczym. 

„Traktuj´ t´ broszur´ jak opowiadanie
przewodnika, którym jestem, i z którym
zwiedzamy podgrodzie. (…) Jego dzieje i bu-

dowle Êwiadczy∏y wyjàtkowo o tym frag-
mencie ¸owicza. DziÊ, kiedy patrzymy na te
tereny (pó∏nocno-zachodnie ÊródmieÊcie
¸owicza – przyp. red.), trudno nam sobie
wyobraziç, ˝e by∏a to czeÊç miasta kiedyÊ
t´tniàca ˝yciem” – pisze autor.

Ju˝ pierwsze zdania przewodnika przyno-
szà ciekawostki nieznane w powszechnej
ÊwiadomoÊci lokalnej spo∏ecznoÊci, np. ta,
˝e przed II wojnà Êwiatowà Bzura p∏yn´∏a
tu˝ obok ÊródmieÊcia ¸owicza, a mieszkaƒ-
cy Podrzecznej ∏owili ryby ze swoich dzia∏ek.
W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy
uregulowali rzek ,́ odsuwajàc jà od miasta
na odcinku B∏oni. Publikacja jest ilustrowa-
na rycinami, fragmentami map i fotografia-
mi. Autor podzieli∏ wydawnictwo na roz-
dzia∏y, w których szczegó∏owo pisze m.in.
o obiektach na terenie podgrodzia. Ca∏oÊç
jest wydana w kolorze sepii na kredowym
papierze, ale w formie broszury przewodni-
ka, co znacznie u∏atwia korzystanie z wy-
dawnictwa.

Ksià˝ka, w cenie 5 z∏, jest do nabycia
w ¸OK (ul. Podrzeczna 20) i w CIT (Stary
Rynek 3). Promocja z udzia∏em autora od-
b´dzie si´ we wrzeÊniu.

Szkic o ∏owickim podgrodziu
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W sierpniu przypad∏a 86. rocznica bitwy
warszawskiej, która stanowi∏a moment
zwrotny w wojnie polsko-bolszewickej
(1919-1921). Wspomniane starcie zbrojne
odby∏o si´ mi´dzy 13 a 25 sierpnia 1920 ro-
ku i rozegra∏o si´ w trzech fazach: bój na
przedmieÊciach Warszawy, walka nad Wkrà
oraz manewr nad Wieprzem. Naczelne do-
wództwo sprawowa∏ Józef Pi∏sudski. Zwy-
ci´skie dokonania polskiego ˝o∏nierza po-
zwoli∏y na utrzymanie niepodleg∏oÊci i suwe-
rennoÊci odrodzonego kilkanaÊcie miesi´cy
wczeÊniej paƒstwa polskiego oraz zatrzyma-
∏y pràce na zachód Europy „widmo czerwo-
nego komunizmu”. Lord E.V. d’Abernon
uzna∏ bitw´ za jednà z „osiemnastu decydu-
jàcych bitew Êwiata”. 

Wydarzenie to cz´sto okreÊlane jest mia-
nem „cudu nad Wis∏à”, gdy˝ pokonanie bol-
szewików wydawa∏o si´ zadaniem nie do wy-
konania dla m∏odej polskiej armii. Przed
walkà jeden z dowodzàcych, genera∏ Józef
Haller, zarzàdzi∏ oÊmiodniowe nabo˝eƒstwo

w intencji zwyci´-
stwa. Po bitwie na ∏a-
mach „Rzeczpospoli-
tej” napisano: „...mo-
dliliÊmy si´ o cud Wi-
s∏y. Dzisiaj, po tych
oÊmiu dniach, powie-
dzieç mo˝na, ˝e cud
si´ ziÊci∏…”.

Rocznica victorii
warszawskiej to do-
skona∏y moment, aby
przybli˝yç postaç jed-
nego z bohaterów tej
bitwy – ksi´dza Igna-
cego Skorupki i jego
zwiàzki z naszym re-
gionem.

Ignacy Jan Skorup-
ka urodzi∏ si´ w War-
szawie 31 lipca 1893
roku w zubo˝a∏ej ro-
dzinie szlacheckiej.
Ojciec Adam praco-
wa∏ na stanowisku
kasjera w magistracie
miejskim, matka Ele-
onora z domu Pomiƒ-
ska zajmowa∏a si´
pracami domowymi,
a przede wszystkim
wychowywaniem sy-
na. Wpojone w dzie-
ciƒstwie umi∏owanie
ojczyzny, sumiennoÊç
w dzia∏aniu i posza-
nowanie pracy za-
owocowa∏y w jego
dalszym ˝yciu. Sko-
rupka majàc niespe∏-
na 16 lat wstàpi∏ do
Seminarium Du-

chownego w Warszawie, a po jego ukoƒcze-
niu kontynuowa∏ nauk´ w Akademii Du-
chownej w Petersburgu – jedynej uczelni ka-
tolickiej w cesarstwie rosyjskim. Âwi´cenia
kap∏aƒskie przyjà∏ w 1916 roku. Ju˝ tam
ksiàdz Ignacy by∏ postrzegany jako dosko-
na∏y duszpasterz i dzia∏acz spo∏eczny.
W pierwszej parafii w Bogarodzcu ko∏o Mo-
skwy utworzy∏ Komitet Pomocy i Opieki
nad Uchodêcami oraz schronisko dla sierot.
Po przeniesieniu do Kliniec w guberni czer-
nihowskiej za∏o˝y∏ szko∏´ dla dzieci zes∏aƒ-
ców oraz Zwiàzek ˚o∏nierzy Polskich, któ-
rego nadrz´dnym celem by∏o utrzymanie
poziomu moralnego. Od sierpnia 1918 roku
pracowa∏ w parafii w Ojrzanowie-˚elecho-
wie niedaleko Grodziska Mazowieckiego. 
4 wrzeÊnia tego samego roku otrzyma∏ no-
minacj´ na wikariusza w parafii Przemienie-
nia Paƒskiego w ¸odzi (ul. Rzgowska 88),
stajàc si´ tym samym cz´Êcià historii tego
miasta. Ta wówczas prawdziwie europejska
metropolia zachwyci∏a go swym pi´knem,

jednak pe∏na kontrastów – bogactwa i biedy
– okaza∏a si´ nie lada wyzwaniem w pracy
duszpasterskiej, szczególnie w tak trudnej
sytuacji politycznej odbudowy naszej ojczy-
zny po 123 latach zaborów.

Po krótkim czasie Skorupka „da∏ si´ po-
znaç jako wymagajàcy i gorliwy duszpa-
sterz”. Zosta∏ cz∏onkiem komitetu za∏o˝y-
cielskiego, a nast´pnie pierwszym prezesem
¸ódzkiego Towarzystwa „OÊwiata”. Od li-
stopada 1918 roku pe∏ni∏ funkcj´ prefekta
w Gimnazjum M´skim Mieczys∏awa Wita-
nowskiego przy ulicy Placowej 13 (obecnie
Ignacego Skorupki), Gimnazjum ˚eƒskim
R. Sobolewskiej przy ul. D∏ugiej 90 (dzisiaj
Gdaƒskiej) oraz na kursach wieczorowych
Józefa Barczewskiego.

Od lipca 1919 roku Skorupka przebywa∏
ponownie w Warszawie, gdzie pos∏ugiwa∏
w Kurii Metropolitalnej, szko∏ach oraz za-
k∏adzie dla sierot. W sierpniu 1920 roku,
kiedy „u wrót miasta” stan´∏y wojska bol-
szewickie, w sercu kap∏ana odezwa∏ si´ g∏os
nakazujàcy podj´cie czynnej walki w obro-
nie ojczyzny. 14 sierpnia jako kapelan woj-
ska polskiego, stojàc na czele warszawskiej
m∏odzie˝y I Batalionu 236. Pu∏ku Piechoty
Armii Ochotniczej im. Weteranów 1863 ro-
ku, wzià∏ udzia∏ w kontrataku na pozycje
bolszewickie pod Ossowem. Ze stu∏à na ra-
mionach i krzy˝em w r´ce, Êpiewajàc „Ser-
deczna Matko”, stanà∏ do walki w pierw-
szym szeregu. Zginà∏ od strza∏u w g∏ow .́ Po-
k∏ute bagnetami cia∏o z∏o˝ono na wojsko-
wym cmentarzu Powàzkowskim w Warsza-
wie. Bohatera „cudu nad Wis∏à” poÊmiert-
nie odznaczono srebrnym krzy˝em Orderu
Virtuti Militari.

¸odzianie, pami´tajàc heroicznego ksi´-
dza, jego g∏´bokie zaanga˝owanie w sprawy
miasta i mieszkaƒców oraz walecznoÊç na
polu bitewnym, oddali mu ho∏d, nazywajàc
jego imieniem ulic ,́ przy której niegdyÊ pra-
cowa∏ oraz fundujàc poÊwi´cony mu po-
mnik. Monument stojàcy przy placu archi-
katedralnym (imienia Jana Paw∏a II) przed-
stawia Chrystusa dêwigajàcego krzy˝ oraz
sceny z bitwy warszawskiej: modlitwa przed
walkà, atak bojowy, niesienie zw∏ok Skorup-
ki i apoteoz´ zwyci´stwa – wizerunek Matki
Bo˝ej Królowej Polski ukazanej mi´dzy
dwoma or∏ami w koronach. Uroczystego
ods∏oni´cia dokonano w dziesiàtà rocznic´
Êmierci kap∏ana. Pomnik w czasie II wojny
Êwiatowej rozebrali hitlerowcy, a jego ele-
menty ∏odzianie ukryli w katedrze. Z inicja-
tywy diecezji ∏ódzkiej odbudowano z orygi-
nalnych elementów monument. Ponownego
poÊwi´cenia dokona∏ biskup W∏adys∏aw
Zió∏ek 3 wrzeÊnia 1989 roku.

Niech nigdy wi´c ˝aden Polak nie zapo-
mni o jednej z najwa˝niejszych bitew w dzie-
jach or´˝a polskiego i o skromnym ksi´dzu,
który odda∏ ˝ycie, broniàc Matki Ojczyzny. 

Piotr Machlaƒski

Znane, a jednak nieznane

BBoohhaatteerrsskkii kkaapp∏∏aann
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Reprezentacja Polski juniorów przegra∏a
z kretesem fina∏y mistrzostw Europy U-19,
które po raz drugi w historii, a pierwszy od
1978 roku, rozegrane zosta∏y w naszym kra-
ju. Turniej Wielkopolska 2006 by∏ znakomi-
cie zorganizowany, a przedstawiciele UEFA
z zachwytem cmokali, widzàc 15 tysi´cy wi-
dzów na trybunach stadionu Lecha podczas
inauguracyjnego meczu Polska – Austria
(0:1). To rekord mistrzostw rozgrywanych
od 1948 roku, a dla polskiej pi∏ki no˝nej
wa˝ny argument w staraniach (wraz z Ukra-
inà) o organizacj´ Euro 2012. Na boisku nie
by∏o tak ró˝owo jak wokó∏ niego. Polacy
w stylu dobrze znanym z wielu wyst´pów
naszych sportowców – nie tylko pi∏karzy –
o˝ywili nadziej´ u∏aƒskà szar˝à (z Belgià
4:1), po czym niefrasobliwie wypuÊcili z ràk
szans´ gry o medale (z Czechami 0:2). Po-
ra˝ka juniorów dope∏ni∏a smutek po kl´sce
Janasowej dru˝yny na mundialu i nakreÊli∏a
ostrà linià obraz polskiego futbolu. 

Obie imprezy, choç nieporównywalne
w swojej skali, z ∏ódzkiego punktu widzenia

∏àczy to, ˝e nie by∏o w nich ∏ódzkich pi∏ka-
rzy. W reprezentacji seniorów nie ma nikogo
z naszego województwa, a w juniorskiej ho-
nor ziemi ∏ódzkiej ratowali be∏chatowianie
z GKS BOT: zmiennik, grywajàcy koƒców-
ki Krzysztof Michalak i oglàdajàcy ca∏e mi-
strzostwa z ∏awki rezerwowych Jakub Tosik.
– Kiedy nasza reprezentacja kadetów zdo-
by∏a wicemistrzostwo Europy do lat 16, by-
∏o w niej szesnastu uczniów szkó∏ mistrzo-
stwa sportowego, a w z∏otej dru˝ynie mi-
strzów kontynentu do lat 18 w 2001 roku
niewielu mniej, bo dwunastu – mówi Janusz
Matusiak, prezes UKS SMS i wicedyrektor
SMS im. Kazimierza Górskiego. – Trener
by∏ ten sam, co obecnie – Micha∏ Globisz,
a trzon zespo∏u stanowili ∏odzianie: ¸ukasz
Madej, Robert Sierant, Pawe∏ Golaƒski, Ra-
fa∏ Grzelak i Przemys∏aw Kaêmierczak. To
jest chyba sedno sprawy. PZPN polikwido-
wa∏ szko∏y mistrzostwa sportowego, z któ-
rych pozosta∏a tylko ∏ódzka. Nie stworzy∏
jednak w to miejsce innego systemu organi-
zacji futbolu m∏odzie˝owego i w Wielkopol-

sce zebra∏ ˝niwo tego posuni´cia. Trener
Globisz nie zapomnia∏ przecie˝, jak si´ tre-
nuje m∏odzie˝. Ma jednak mniejsze ni˝ daw-
niej mo˝liwoÊci selekcji. W klubach ligo-
wych nie szkoli si´ m∏odzie˝y, albo czyni si´
to marginalnie. 

Droga z ma∏ych oÊrodków do ekstraklasy
wyd∏u˝y∏a si ,́ bo nie ma ogniw poÊrednich,
które skupia∏yby najbardziej utalentowa-
nych ch∏opców. W trzech klubach pierwszo-
ligowych gra niewielu wychowanków.
W szerokiej kadrze GKS BOT sà ¸ukasz
Sapela i Krzysztof Michalak, ale majà ma∏à
szans´ na gr .́ Podobnie jak w ¸KS wycho-
wankowie klubu: Witold Sabela, Adam
Marciniak i Tomasz Ostalczyk. Rezerwo-
wym, choç z uzasadnionymi pretensjami do
miejsca w pierwszym sk∏adzie, jest ¸ukasz
Madej, a nie gra jeszcze Robert Sierant.
W pierwszej jedenastce wybiega tylko jeden
wychowanek z al. Unii – Sebastian Przyby-
szewski. W kadrze Widzewa jest czterech za-
wodników, którzy uczyli si´ graç w pi∏k´
przy al. Pi∏sudskiego, ale gra tylko Jakub
Rzeêniczak, a zmiennikiem jest Piotr Grzel-
czak. Pozostali – Przemys∏aw Zió∏kowski
i Piotr Kuklis mogà liczyç na miejsce na ∏aw-
ce. ̧ ódzka SMS rozwija si´ dynamicznie, in-
westuje w baz ,́ która staje si´ wprost wzor-
cowa i a˝ dziw bierze, ˝e w ¸ódzkiem nie
znaleziono formu∏y na wspó∏prac´ szko∏y
z naszymi klubami ligowymi. Na szkolenie
m∏odzie˝y postawi∏ GKS Be∏chatów, ale na
efekty trzeba jeszcze zaczekaç. W Widzewie
ograniczono szkolenie m∏odzie˝y, a w ¸KS
nie ma gdzie jej szkoliç w zwiàzku z budowà
hali widowiskowo-sportowej i likwidacjà
placów gry. Modelowym przyk∏adem szko-
lenia m∏odzie˝y na potrzeby dru˝yny ligowej
pozostaje szkó∏ka nie˝yjàcych ju˝ trenera
Stanis∏awa Barana i W∏adys∏awa Lachowi-
cza oraz MKS Hala trenera Leszka Jezier-
skiego, ale to rozwiàzania z lat... szeÊçdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia. Mo˝e jednak
warto odkurzyç tamte wzorce?

Siedem lat temu juniorzy ¸KS zdobyli
mistrzostwo Polski w obu kategoriach (do
lat 17 i do lat 19). Z tamtych dru˝yn w na-
szym województwie gra tylko czterech za-
wodników: Rados∏aw Matusiak, który wy-
rasta na indywidualnoÊç ekstraklasy, strzela
gole dla GKS BOT Be∏chatów, Piotr Klep-
czarek tak˝e zosta∏ be∏chatowianinem,
a Madej i Sierant próbujà przebiç si´ do
sk∏adu ¸KS. W ubieg∏ym roku sukces ¸KS
z 1999 r. powtórzy∏y obie dru˝yny juniorskie
UKS SMS ¸ódê. Czy mistrzowie kraju
z 2005 roku trafià do klubów naszego woje-
wództwa, czy tak jak ich starsi koledzy –
Golaƒski, Grzelak, Kaêmierczak i wielu in-
nych b´dà szukaç chleba z dala od ¸odzi? 

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”
Fot. Pawe∏ Nowak

Sport

Kr´ta droga 
do doros∏ego futbolu
Kr´ta droga 
do doros∏ego futbolu

Wychowanek ∏ódzkiej SMS
i by∏y reprezentant Polski juniorów
Rados∏aw Matusiak staje si´ 
indywidualnoÊcià ekstraklasy. 


