
Wywiad miesiàca
Nie mo˝emy staç...

DDoo˝̋yynnkkii ssppaallsskkiiee

Nr 9 (64) wrzesieƒ 2006

Jarmark wojewódzki



Ju˝ po raz trzeci Polska, Czechy, S∏owacja i W´gry mog∏y wspólnie
wziàç udzia∏ w spotkaniu przedstawicieli tzw. czworokàta wyszehradz-

kiego, które odby∏o si´ w Brnie – stolicy regionu partnerskiego Po∏udniowe
Morawy. Samorzàd województwa ∏ódzkiego reprezentowa∏ Stanis∏aw Olas 
– cz∏onek zarzàdu województwa. 

Przedstawiciele samorzàdów lokalnych krajów grupy V4 dyskutowali 
o wdra˝aniu programów wspólnotowych oraz o roli i mo˝liwoÊciach realizacji
projektów wspó∏finansowanych z Funduszu Wyszehradzkiego. Uczestnicy
mówili o rozwoju i budowie transeuropejskich korytarzy komunikacyjnych
oraz wspólnych inwestycjach przeciwpowodziowych. Poruszona zosta∏a tak˝e
problematyka zró˝nicowanego rozwoju ekonomicznego, spo∏ecznego oraz
skutków importu starych pojazdów z krajów UE. Szczególnie wa˝ne stanowi-
sko zajà∏ marsza∏ek Stanis∏aw Olas, który zwróci∏ uwag´ na skutki 
niewystarczajàcych uregulowaƒ prawnych w tej sferze.

Uczestnicy III forum jednog∏oÊnie poparli dà˝enia do decentralizacji 
systemu zarzàdzania, zgodnie z zasadami subsydiarnoÊci.

W podpisanym 12 wrzeÊnia wspólnym oÊwiadczeniu przedstawicieli 
regionów grupy wyszehradzkiej podkreÊlili znaczenie prezentowania stano-
wiska cz∏onków grupy V4 na forum europejskim, g∏ównie w Komitecie
Regionów Unii Europejskiej jako wspólnego g∏osu regionów krajów grupy
wyszehradzkiej.

W swych wystàpieniach przedstawiciele polskich samorzàdów lokalnych
(z woj. ∏ódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, lubuskiego i Êlàskiego) 
zaakcentowali rol´ samorzàdu w kszta∏towaniu wspólnych struktur, a tym
samym zapewnieniu integracji mi´dzyregionalnej.

Swego poparcia dla konferencji i przysz∏ych inicjatyw wspólnotowych
udzieli∏, obecny na forum wyszehradzkim, Jan Tomasek - radca ambasady
Republiki Czech w Warszawie.

Na zakoƒczenie forum uzgodniono, i˝ nast´pne spotkanie czworokàta
wyszehradzkiego odb´dzie si´ w regionie Komárom–Esztergom 
na W´grzech, ale ju˝ w sk∏adzie rozszerzonym o Serbi´, Chorwacj´, 
Bu∏gari´ i Rumuni´, czyli V4 +.

Monika Karolczak
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Mamy wszyscy pozdrowienia od kapitana M/s „Ziemia ¸ódzka” Micha∏a Âniecia i liczàcej 20
osób polskiej za∏ogi naszego „flagowego” statku. W chwili wydawania tego numeru „Z¸” – 30
wrzeÊnia – statek wp∏ywa∏ na Wielkie Jeziora amerykaƒskie, dokàd uda∏ sí  z ∏adunkiem stali z
Holandii. W drodze powrotnej zabierze z Ameryki zbo˝e, z którym pop∏ynie do Maroka.

M/s „Ziemia ¸ódzka” jest typowym masowcem, ,który kursuje mí dzy Europà, Afrykà i
Amerykà. Wozi zbo˝e, koks, w´giel, fosforyty. – JeÊli typowa w´glarka kolejowa zabiera 40 ton
w´gla, to na nasz statek mieÊci sí  74 tys. ton – mówi obrazowo Krzysztof Gogol z dyrekcji
Polskiej ˚eglugi Morskiej w Szczecinie. Statki typu „Ziemia...” sà takimi TIR-ami, tylko ˝e o wiele
wí kszymi ni̋  te, które kursuj́  po naszych drogach. 

M/s „Ziemia ¸ódzka” p∏ywa obecnie pod banderà liberyjskà. Pod wzgĺ dem klasyfikacji
sprawnoÊci technicznej floty, Liberia znajduje sí  na pierwszej, tzw. bia∏ej liÊcie. Polska jest na
drugiej – szarej. Jest jeszcze trzecia - czarna lista, ale ta nam nie grozi. Tym bardziej, ˝e przygo-
towane sà nowe ustawy sejmowe, dotyczàce tzw. podatku tona˝owego i za∏óg pracujàcych na
polskich statkach. Ta druga ma zrównaç zarobki marynarzy pracujàcych na naszych statkach z
dochodami tych, którzy wybrali obcych armatorów. Nowe przepisy b´dà omawiane w sejmie
w tym roku, a wejdà w ˝ycie w roku 2007. 

Oby zatem za∏oga M/s „Ziemia ¸ódzka” wróci∏a jak najszybciej pod naszà narodowà bander´
i pracujàcy na niej marynarze ˝yli dostatniej.                                   

W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:
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Tegoroczne do˝ynki spalskie, które majà
tradycj´ przedwojennà (pierwsze do˝ynki
prezydenckie zorganizowano tam w roku
1927), odby∏y si´ w niedziel´ (10 wrzeÊnia)
pod honorowym patronatem marsza∏ka
województwa Stanis∏awa Witaszczyka. 
W komitecie honorowym znaleêli si´ jeszcze
starostowie: tomaszowski, piotrkowski,
rawski, skierniewicki oraz prezydenci Piotr-
kowa i Skierniewic.

W programie wojewódzkiego Êwi´ta plo-
nów by∏y: msza Êw. w kaplicy polowej AK,
ceremonia∏ do˝ynkowy z prezentacjà wieƒ-
ców, wyst´p Zespo∏u PieÊni i Taƒca
„Dobroƒ” oraz zabawa ludowa z wyst´pa-
mi kapel regionalnych. 

– Doceniajàc Waszà ci´˝kà prac´ 
i widzàc jej owoce – dzi´kuj´ za wytrwa∏oÊç
i upór w dà˝eniu do uzyskania jak najlep-
szych zbiorów, mimo niesprzyjajàcej w tym
roku aury – mówi∏ m.in. Stanis∏aw Witasz-
czyk. – Po integracji z UE polska wieÊ bar-
dziej intensywnie  poszukuje najw∏aÊciwsze-
go dla siebie modelu gospodarowania.
Dop∏yw unijnej pomocy dla polskich rolni-
ków umo˝liwia wprowadzenie nowych
inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz
dostosowywanie ich do standardów euro-
pejskich. Te przedsi´wzi´cia pozwalajà na
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci rynkowej
produktów polskiego rolnictwa oraz stwa-
rzajà realne szanse na widocznà i oczekiwa-

nà popraw´ warunków ˝ycia na wsi – mówi∏
w Spale marsza∏ek województwa.

Podobny charakter mia∏o wystàpienie
Andrzeja Baraƒskiego, starosty tomaszow-
skiego, który powiedzia∏ m.in.: – Chcàc
dorównaç najbardziej rozwini´tym rolniczo

krajom wspólnoty, trzeba patrzeç w przy-
sz∏oÊç i zainwestowaç w m∏odzie˝ wiejskà.
Od niej zale˝y przysz∏oÊç wsi, dlatego trze-
ba do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby jej wszech-
stronne wykszta∏cenie i wychowanie posz∏o
w parze z poprawà warunków ˝ycia na wsi.
Tylko wtedy wyedukowana m∏odzie˝ b´dzie
chcia∏a wróciç w rodzinne strony, aby kon-
tynuowaç dzie∏o swych ojców i dziadków.
W spe∏nieniu tych oczekiwaƒ pomocne sà,
realizowane od trzech lat, unijne programy
stypendialne, których celem jest wsparcie
finansowe m∏odzie˝y wiejskiej podejmujà-
cej studia wy˝sze i uczàcej si´ w szko∏ach
ponadgimnazjalnych. Dotychczas skiero-
wano na ten cel w skali województwa 
20 mln 426 tys. z∏, a na kolejny rok szkolny
zaplanowano prawie 17 mln 100 tys z∏.

Starostami do˝ynek spalskich 2006 byli:
Bo˝ena Król – mieszkanka Raciborowic w
powiecie piotrkowskim, prowadzàca gospo-
darstwo rolne o pow. 60 ha, specjalizujàca
si´ w hodowli trzody chlewnej i produkcji
mleka, cz∏onkini zarzàdu Ko∏a Gospodyƒ
Wiejskich zarzàdu Powiatowej Rady Kobiet
w Piotrkowie Trybunalskim, oraz Jan Staƒ-
czyk – rolnik z Godaszewic, gm. Tomaszów
Maz., prowadzàcy gospodarstwo rolne o
pow. 9,5 ha, specjalizujàcy si´ w hodowli
byd∏a opasowego, radny  Rady Powiatu w
Tomaszowie Maz. jak równie˝ przewodni-
czàcy Komisji Rolnictwa i Ochrony Ârodo-
wiska, wieloletni dzia∏acz zarzàdu gminne-
go Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, za∏o˝yciel i
Prezes Spó∏ki Wodnej Godaszewice. Spe-
cjalna komisja uzna∏a, ˝e najpi´kniejszy i
godny wyró˝nienia by∏ w tym roku wieniec
miasta Skierniewic.

Âwi´to plonów
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Lato na wsi zawsze by∏o okresem wyt´˝onej
pracy – doglàdania upraw, a potem zbiorów.
Zebranie plonów mia∏o dla ch∏opów donios∏e
znaczenie. Oznacza∏o obfitoÊç, sytoÊç i spokój
– skoƒczy∏ si´ bowiem przednówek, a stodo∏y i
spichrze pe∏ne by∏y zapasów. Ten szczególny
moment niós∏ ze sobà Êwi´to, b´dàce okazjà do
rozrywki po okresie wyt´˝onej pracy, ale rów-
nie˝ dzi´kczynieniem za plony – do˝ynki. Pier-
wotnie obchodzono je po zebraniu ˝yta i psze-
nicy, zwykle na Wniebowzi´cie NajÊwi´tszej
Marii Panny (15 sierpnia), póêniej w XIX w.
do˝ynki Êwi´towano po zakoƒczeniu ca∏ych
˝niw w koƒcu sierpnia lub na poczàtku wrze-
Ênia. Âwi´to to stanowi∏o zwieƒczenie ca∏o-
rocznego trudu rolnika, zachowa∏o ono to
symboliczne znacznie do dziÊ, choç wraz z
upowszechnieniem uprawy ziemniaków cykl
prac polowych wyd∏u˝y∏ si .́

Na wsi przeduw∏aszczeniowej uroczystoÊci
te organizowane by∏y przez dwór. Kluczowym
elementem do˝ynek by∏o uroczyste przekaza-
nie wieƒca, rzadziej bukietu, symbolizujàcego
nowe plony dziedzicowi – w∏aÊcicielowi ziemi,
które je wyda∏a. Wieniec zwykle wr´cza∏a
idàca na czele orszaku ˝niwiarzy przodownica
– dziewczyna, która wyró˝nia∏a si´ w pracy.
Dziedzic zobowiàzany by∏ przyjàç orszak,
zwyczaj nakazywa∏ mu ugoÊciç ˝niwiarzy obfi-
tym pocz´stunkiem w podzi´kowaniu za ich
trud. Wyró˝niajàcy si´ w pracy ch∏opi dosta-
wali zazwyczaj od dziedzica datki pieni´˝ne.
UroczystoÊç koƒczy∏a si ,́ trwajàcymi cz´sto
do rana, taƒcami. W domach ch∏opskich praca
równie˝ koƒczy∏a si´ uroczystym pocz´stun-
kiem dla wszystkich pracujàcych przy ˝ni-
wach, rzadziej zabawà przy muzyce.

Do˝ynkowy wieniec stanowi∏ tak˝e ofiar´
dla istot nadprzyrodzonych, które w Êwietle
dawnych przekonaƒ mog∏y wp∏ywaç na ota-
czajàcà cz∏owieka rzeczywistoÊç, w tym na zja-
wiska przyrodnicze a wi´c i na urodzaj. Dar
ten mia∏ zapewniç ch∏opom ich przychylnoÊç, a
tym samym wysokie plony w nast´pnym roku.
By∏ on nieprzypadkowo sk∏adany na r´ce dzie-
dzica, który jako osoba pozostajàca poza wio-
skowà wspólnotà – obcy, istota w tradycji
ludowej na po∏y sakralna, by∏ dobrym poÊred-
nikiem mi´dzy ch∏opami a Êwiatem nadprzyro-
dzonym. Choç jeszcze na prze∏omie XIX i XX
wieku powszechnie zachowa∏ si´ tradycyjny
kszta∏t obrz´du, to symboliczne znaczenie
Êwi´ta zapewne nie zawsze by∏o uÊwiadamiane
przez jego uczestników.

Mimo ˝e zasadniczy scenariusz do˝ynek by∏
szeroko rozpowszechniony we wszystkich cz´-
Êciach naszego kraju, obchody Êwi´ta plonów
by∏y zró˝nicowane regionalnie. Sama nazwa

uroczystoÊci funkcjonowa∏a w wielu lokalnych
odmianach; w Polsce Êrodkowej do˝ynki
zwane by∏y „okr´˝nym”, „wieƒcem” lub
„do˝ynkà”. Zró˝nicowany by∏ tak˝e kszta∏t
do˝ynkowego wieƒca – w Krakowskiem i na
Pomorzu by∏ on pleciony na drewnianych
obr´czach i przybiera∏ form´ korony, w
naszym rejonie mia∏ kszta∏t okr´gu. W niektó-
rych rejonach naszego kraju (na przyk∏ad na
Mazowszu, Kurpiach czy Podlasiu) zastawia-
no w polu a˝ do jesiennej orki przybranà kwia-
tami i wstà˝kami k´pk´ nie˝´tego zbo˝a. Okre-
Êlano jà, zale˝nie od regionu, mianem: „prze-
piórki”, „brody”, „p´pka” lub „kozy”. Nie-
zbieranie zbo˝a do koƒca mia∏o zapobiec
wyczerpaniu si´ si∏ natury, które pozwalajà
roÊlinom na coroczny wzrost. W Polsce Êrod-
kowej nie zostawiano „przepiórki” do jesieni,
jednak w ¸owickiem, Opoczyƒskiem, a tak˝e
Rawskiem i Brzeziƒskiem istnia∏ zwyczaj deko-
rowania polnymi kwiatami ostatniej k´pki
zbo˝a. W ¸´czyckiem kawalerowie starali si´
przeciàgnàç jednà z pracujàcych w polu panien
naoko∏o ostatniej k´pki zbo˝a, co mia∏o 
w przysz∏ym roku zapewniç urodzaj. Z do˝yn-
kami zwiàzane by∏y równie˝ praktyki majàce
zabezpieczyç uprawom odpowiednià iloÊç
wody. W Êrodkowej Polsce gospodarz przyj-
mujàc wieniec do˝ynkowy, symbolicznie pole-
wa∏ twarz dziewczyny kilkoma kroplami wody. 

W ludowej tradycji ka˝de Êwi´to ∏àczy 
w sobie wiele aspektów. Obok wymiaru teolo-
gicznego, obchody zawierajà obrz´dy majàce
zapewniç pomyÊlnoÊç ludziom, zdrowie zwie-
rz´tom gospodarskim i urodzaj na polach.
Poniewa˝ Êwi´towano zawsze we wspólnocie,
rodzinnej lub lokalnej, powstawa∏a okazja do
umacniania wi´zi rodzinnych, sàsiedzkich 
a tym samym do integracji tych grup. 

Tradycyjne do˝ynki sà Êwi´tem pozbawio-
nym wymiaru teologicznego, za religijne
dope∏nienie tego Êwi´ta mo˝na uznaç dzieƒ
Matki Boskiej Zielnej (tak w tradycji ludowej
nazywa si´ Wniebowzi´cie NajÊwi´tszej Marii
Panny), który wià˝e si´ z podzi´kowaniem za
wszystkie dary pól, ogrodów i ∏àk, czego wyra-
zem jest Êwiecenie bukietów z kwiatów,
warzyw i owoców. 

Wspó∏czeÊnie symboliczne znaczenie do˝y-
nek nie funkcjonuje w obiegu kultury wsi. Od
d∏u˝szego czasu podnoszony jest natomiast
spo∏eczny wymiar tego Êwi´ta. W∏adze ró˝nego
szczebla organizujà uroczystoÊci do˝ynkowe,
aby w ten sposób podkreÊliç znaczenie rolni-
ków i ich pracy w ˝yciu spo∏ecznym. 

Barbara Chlebowska 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

Do˝ynki spalskie

Czas radoÊci i obfitoÊci



Tegoroczny III Jarmark Wojewódzki (26 - 27 sierpnia), który odbywa∏ si´
pod has∏em „Rok dziedzictwa przyrodniczego”, poprzedzi∏a nietypowa konfe-
rencja prasowa pod go∏ym niebem, czyli w pasa˝u ZNP w ¸odzi. Marsza∏ek
województwa Stanis∏aw Witaszczyk zapowiedzia∏ wszystkie zaplanowane
imprezy, sk∏adajàce si´ na jarmark, oraz konferencje i spotkania dotyczàce
dziedzictwa przyrodniczego, przewidziane jeszcze na ten rok.

Imprezy jarmarku, które odbywa∏y si´ na ul. Piotrkowskiej, zainaugurowa∏
koncert galowy w Teatrze Wielkim w ¸odzi. Najwi´ksze przeboje muzyki
operowej, operetkowej i musicalowej zaprezentowali soliÊci naszej wielkiej
sceny. Do udzia∏u w zorganizowanej przez marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczy-
ka uroczystoÊci zaproszeni zostali m.in. parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej,
przedstawiciele w∏adz wojewódzkich i miejskich, samorzàdu terytorialnego
oraz przedstawiciele regionów partnerskich województwa ∏ódzkiego.

Na program koncertu z∏o˝y∏y si´ utwory S. Moniuszki, W.A. Mozarta, 
G. Bizeta, J. Straussa, G. Rossiniego. GoÊcie wys∏uchali arii z oper „Strasz-
ny dwór”, „Halka”, „Wesele Figara”, „Carmen”, „Baron cygaƒski”, „Zem-
sta nietoperza”.

Jarmark 
w centrum 
¸odzi



Wystawy, konkursy, widowiskowe parady
orkiestr, pokazy walk rycerskich, wyst´py
zespo∏ów muzycznych i kapel ludowych oraz
prezentacje regionalnych potraw – to tylko nie-
które atrakcje Jarmarku Wojewódzkiego
2006 – najwi´kszej imprezy promocyjnej w
regionie ∏ódzkim.

Jak co roku, zadaniem jarmarku jest inte-
gracja spo∏ecznoÊci regionalnej, kultywowa-
nie i upowszechnianie folkloru oraz promocja
twórczoÊci artystycznej mieszkaƒców regionu
∏ódzkiego. Jarmark jest te˝ zawsze okazjà do
prezentacji tradycji i sztuki ludowej woje-
wództwa. Do udzia∏u w imprezie zaproszone
zosta∏y jednostki samorzàdowe, organizacje
przyrodnicze oraz regiony partnerskie woje-
wództwa ∏ódzkiego. W czasie dwóch dni
ponad 50 wystawców, wÊród nich gminy, mia-
sta i powiaty regionu ∏ódzkiego, zaprezento-
wa∏o swój potencja∏ gospodarczy, a tak˝e
przedstawi∏o ofert´ turystycznà i kulturalnà.
Na wystawach i kiermaszach twórczoÊci
ludowej odwiedzajàcy mogli zobaczyç oraz
kupiç wyroby r´kodzie∏a artystycznego,
przyjrzeç si´ pracy twórców, a tak˝e poznaç
kuchni´ regionalnà. W ramach programu
tegorocznej imprezy, na dwóch scenach przy
ul. Piotrkowskiej wystàpi∏o kilkanaÊcie kapel
ludowych i zespo∏ów muzycznych z wojewódz-
twa i regionów partnerskich z Wielkiej Bryta-
nii, Szwecji, ¸otwy, Czech, Bia∏orusi, Ukra-
iny i Serbii, a w sobotni wieczór swój repertu-
ar zaprezentowa∏a muzyczna gwiazda impre-
zy – Kayah. 

Tegoroczna edycja nawiàzywa∏a formà do
dwóch poprzednich, z których pierwsza przy-
pad∏a na 85-lecie województwa ∏ódzkiego 
i by∏a okazjà do przypomnienia poczàtków
naszego regionu, druga ukazywa∏a kultur´
ludowà kultywowanà w ró˝nych cz´Êciach
województwa. Motywem przewodnim tego-
rocznego jarmarku by∏a edukacja ekologicz-
na mieszkaƒców, czemu poÊwi´camy te˝
sporo miejsca na ∏amach „Ziemi ¸ódzkiej”.
W ramach jarmarku trwa∏a mi´dzynarodowa
konferencja przyrodnicza „Ochrona przyrody
i krajobrazu w regionach Europy”.

Jarmark poprzedzi∏a konferencja prasowa w pasa˝u ZNP w ¸odzi Gwiazda imprezy - Kayah

Przekazanie flagi olimpijskiej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu



O planach repertuarowych 
w nowym sezonie mówi dyrektor
artystyczny Teatru Wielkiego 
w ¸odzi – Kazimierz Kowalski

Miniony sezon uda∏o si´ zakoƒczyç w spo-
sób naprawd´ zadowalajàcy. Ju˝ za mojej
kadencji odby∏a si ,́ niezwykle ˝yczliwie
przyj´ta przez widzów, premiera „Aidy”.
Ostatnià w sezonie by∏a premiera baletowa
„Âpiàca królewna”, która – jeÊli chodzi o fre-
kwencj´ – bije wszelkie rekordy. Uwa˝am, ˝e
sukces ten z pewnoÊcià jest efektem obj´cia
funkcji kierownika baletu przez wielce uta-
lentowanà artystk´ - Edyt´ Was∏owskà,
która razem z zespo∏em zosta∏a zaproszona
w obecnym sezonie do Dubaju, m.in. 
z przedstawieniem „Wolfgang Amadeus”.

Nadchodzàcy sezon 2006/2007 zapowiada
si´ naprawd´ interesujàco. Realizujàc zamie-
rzenie „grania dla publicznoÊci”, wystawiaç
b´dziemy dzie∏a wartoÊciowe i jednoczeÊnie
popularne, a obok wspania∏ych dzie∏ Êwiato-
wej klasyki operowej, jak „Carmen”, „Cyga-
neria”, „Cyrulik Sewilski”, w repertuarze
teatru znajdà si´ polskie narodowe dzie∏a
operowe: „Halka”, „Straszny Dwór”, „Kra-
kowiacy i Górale”, jak równie˝ - w przygoto-
waniu Zofii Rudnickiej z muzykà Krzesimi-
ra D´bskiego - interesujàce widowisko bale-
towe „OpowieÊç o Rudolfie Valentino”.
Wznowiona zostanie te˝ operetka „Ksi´˝-
niczka Czardasza”, a wszystkie te premiery
zrealizowane zostanà w sposób – jak ju˝ kie-

dyÊ powiedzia∏em – najbardziej przyst´pny
dla widza i widowiskowy.

Wielki, wspania∏y re˝yser Kazimierz Dej-
mek o sposobie realizacji sztuk powiedzia∏
kiedyÊ: jak si´ nie wie jak, to trzeba inaczej. 
W pe∏ni zgadzam si´ ze s∏owami wielkiego
mistrza, bowiem jestem g∏´boko przekonany,
˝e trzeba prezentowaç ogromnà wiedz´ 
w zakresie znajomoÊci materii muzycznej i nie
tylko muzycznej, aby móc zrealizowaç dzie∏o,
odczytujàc w pe∏ni intencje jego twórców.

W najbli˝szym sezonie Teatr Wielki 
w ¸odzi goÊciç b´dzie wybitnych realizato-
rów, dyrygentów Andrzeja Straszyƒskiego 
i Tadeusza Wojciechowskiego, a tak˝e re˝y-
sera – Laco Adamika. 

¸ódzki teatr posiada znakomity zespó∏
solistów, mogàcych sprostaç najci´˝szemu
repertuarowi operowemu. Dlatego g∏ówne
partie w nadchodzàcych premierach kre-
owaç b´dà artyÊci naszego teatru. Dodam,
˝e realizujàc zamierzony plan, nie b´dziemy
„posi∏kowaç si´” – jak robi to wiele teatrów
operowych czy operetkowych w Polsce 
– anga˝owanymi do wykonywania pierwszo-
planowych ról artystami „z zewnàtrz”. 
Nie mam natomiast nic przeciwko temu, 
aby wielcy i wspaniali artyÊci Êpiewali u nas
goÊcinnie, ale tylko goÊcinnie.

Widoczny wzrost zainteresowania widow-
ni ju˝ w koƒcu ubieg∏ego sezonu niezwykle
cieszy. Ale wed∏ug mnie, zainteresowanie
widowni b´dzie mo˝na nazwaç „normal-
nym” dopiero wówczas, gdy na ka˝dym
przedstawieniu widownia zape∏ni sal´ 
w 80-90%. Trzeba b´dzie jeszcze na takà
sytuacj´ poczekaç, aby podczas ka˝dego
przedstawienia - a nie tylko w czasie niektó-
rych - pod teatrem czeka∏o ok. 20-30 auto-
karów, aby przywiezionà do teatru publicz-
noÊç zawieêç z powrotem do domu. 
A publicznoÊç czasem w ¸odzi, w tak wiel-
kim teatrze jest po raz pierwszy... I jest to dla
niej naprawd´ ogromne prze˝ycie.

JeÊli sytuacja pozwoli – b´dziemy oczywi-
Êcie wyje˝d˝aç poza siedzib ,́ ale wyjazdy 
te wià˝à si´ zarówno z finansami jak i z fak-
tem, ˝e zrealizowanych na du˝ej scenie 
w danych mo˝liwoÊciach technicznych spek-
takli nie da si ,́ bez uszczerbku dla ich reali-
zacji i artystycznego przekazu, przedstawiaç
na ma∏ych scenach o zupe∏nie innych mo˝li-
woÊciach technicznych. Zatem, zapraszam
do teatru. Teatru, który w styczniu 2007
obchodziç b´dzie 40-lecie dzia∏alnoÊci 
w nowym gmachu. 

Notowa∏a:  
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

„AIDA”

„ÂPIÑCA KRÓLEWNA”
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JJaakk ppoojjmmuujjee PPaann zzaaddaanniiee kkiieerroowwaanniiaa
MMuuzzeeuumm SSzzttuukkii ww ¸̧ooddzzii??

Jest to instytucja finansowana ze Êrodków
publicznych, co nak∏ada na nià zobowiàzania
wobec spo∏eczeƒstwa. Ja rozumiem to w taki
sposób, ˝e muzeum nie mo˝e s∏u˝yç wàskiemu
gronu ludzi, wy∏àcznie Êrodowisku artystyczne-
mu. Jego spo∏eczna rola jest znacznie powa˝niej-
sza i zobowiàzania te˝ muszà byç rozleglejsze. 

AA ccoo mmoo˝̋ee bbyyçç pprrooffiitteemm,, kkttóórryy ssppoo∏∏eecczzeeƒƒ--
ssttwwoo zzyysskkuujjee ww zzaammiiaann??

Muzeum mo˝e staç si´ jednym ze znaków,
jednà z marek, symboli regionu - czymÊ, co pod-
nosi jego znaczenie. Atrakcyjna dzia∏alnoÊç
prowadzona na wysokim poziomie, wysokiej
klasy zbiory sà w stanie podnieÊç wartoÊç tury-
stycznà regionu, a w konsekwencji mogà te˝
przyciàgaç potencjalnych inwestorów. Praga
zjednuje przedsi´biorców nie tylko dlatego, ˝e
w∏adze stworzy∏y dla nich dobre warunki eko-
nomiczne, ale tak˝e dlatego, ˝e Praga jest pi´k-
na i ludzie chcà si´ tam osiedlaç, a przy okazji
robiç interesy. G∏´boko wierz ,́ ˝e muzeum te˝
mo˝e staç si´ takim magnesem. Przyk∏adu
dostarcza chocia˝by Bilbao.

MMaa PPaann nnaa mmyyÊÊllii mmuuzzeeuumm GGuuggggeennhheeiimmaa??
W∏aÊnie. Miasto raczej nieciekawe, które do

tej pory by∏o omijane przez wszystkich szero-
kim ∏ukiem, od czasu, kiedy zbudo-
wano w nim muzeum sztuki
nowoczesnej, prze˝ywa praw-
dziwy boom turystyczny. I
ten boom, oczywiÊcie,
powoduje, ˝e miasto i jego
mieszkaƒcy majà ca∏kiem
konkretne zyski. 

AAllee wwrróóççmmyy ddoo tteeggoo,, ˝̋ee
iinnssttyyttuuccjjaa jjeesstt dd∏∏uu˝̋nniikkiieemm
ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa......

OczywiÊcie, muzeum
rewan˝uje si´
finansujà-
cym

go podatnikom przede wszystkim dostarczajàc
im produkt kulturalny najwy˝szej jakoÊci. Ale
nie mniej istotnà funkcjà, jakà wype∏nia wobec
spo∏eczeƒstwa, jest funkcja edukacyjna.
Muzeum winno stymulowaç rozwój kultury,
rozwijaç wra˝liwoÊç, poszerzaç horyzonty
myÊlowe. Nawiasem mówiàc, badania dowo-
dzà, ˝e technologicznie i ekonomicznie najlepiej
rozwijajà si´ te spo∏eczeƒstwa, które sà dojrza∏e
równie˝ pod wzgl´dem kulturowym. Powszech-
ny udzia∏ w kulturze, charakterystyczny dla tych
spo∏eczeƒstw, wp∏ywa na ich wi´kszà, otwartoÊç
na zmian ,́ nowatorstwo – a to sà cechy, które
przesàdzajà równie˝ o sukcesie w nauce i gospo-
darce.

CCzzyyllii ˝̋ee pprrzzeeccii´́ttnnyy cczz∏∏oowwiieekk,, kkttóórryy uurrooddzzii∏∏
ssii´́ ww ¸̧ooddzzii,, nniiee mmaa ww XXXXII wwiieekkuu wwii´́kksszzyycchh
sszzaannss ww kkoonnkkuurreennccjjii zz ttyymm,, kkttóórryy ppoocchhooddzzii zz
FFlloorreennccjjii??

Niby ma pan racj ,́ bo w takich miastach, jak
Florencja, cz∏owiek wr´cz oddycha kulturà jak
powietrzem. Ale mo˝na te˝ spraw´ ujàç inaczej:
oni majà t´ przewag ,́ ˝e obcujà ze wspania∏à
architekturà i dzie∏ami sztuki renesansowej, jed-
nak ∏odzianie mogà obcowaç z kapitalnymi
przyk∏adami sztuki XX-wiecznej i wspó∏czesnej
w∏aÊnie tu, w naszym muzeum. Muszà si´ tylko
przekonaç, ˝e warto. Niestety, w Polsce general-

nie sztuk plastycznych si´ nie docenia. Dla
nas najwa˝niejsza jest twórczoÊç oparta

na s∏owie. Literatura, teatr, cz´Êciowo
film. Byç mo˝e bierze si´ to stàd, i˝
to w∏aÊnie twórczoÊç literacka ma
najwi´ksze zas∏ugi w podtrzymywa-
niu naszej narodowej to˝samoÊci w
czasach, kiedy by∏a ona zagro˝ona.

Malarstwo staje si´ wi´c dla nas
wa˝ne tylko wówczas, gdy opowiada

jakàÊ histori ,́ gdy jest malowanà litera-
turà, jak np. obrazy Matejki.

Szko∏a na ogó∏ nie uczy, niestety, zrozu-
mienia sztuki i jej w∏asnych „j´zyków”

Stàd te˝ Polacy nie sà przygotowa-
ni do obioru dzie∏ plastycz-

nych, zw∏aszcza tych wspó∏-
czesnych, a tym samym nie
sà w stanie doceniç, jak
istotne tkwià w nich war-
toÊci. Tym bardziej ˝e
media – których wp∏yw

na sposób odbioru kul-
tury jest coraz wi´kszy

– piszà o sztuce
wspó∏czesnej prze-
wa˝nie przy okazji
skandali. 

AAllee ddyyrreekkttoorr SSttaanniiss∏∏aawwsskkii nniiee zzaassyyppiiaa∏∏ ggrruu--
sszzeekk ww ppooppiieellee ii MMuuzzeeuumm SSzzttuukkii ww ¸̧ooddzzii mmaa
cchhyybbaa jjaakkààÊÊ ppoozzyyccjj´́ ww EEuurrooppiiee??

OczywiÊcie, ˝e ma. Przed 1989 rokiem, je˝eli
¸ódê by∏a w mi´dzynarodowym Êwiecie sztuki 
z czymÊ kojarzona, to w∏aÊnie z tym muzeum.
W tamtym czasie by∏y dwie instytucje zajmujà-
ce si´ sztukà wspó∏czesnà, znane w Europie 
i Êwiecie: Galeria „Foksal” w Warszawie 
i Muzeum Sztuki w ¸odzi. Olbrzymia w tym
zas∏uga dyrektora Ryszarda Stanis∏awskiego,
który potrafi∏ wypromowaç w Êwiecie fanta-
styczne zbiory naszego muzeum, a tak˝e nie-
zwyk∏à legend´ ich powstania. Trzeba bowiem
pami´taç, ˝e u poczàtków muzeum leg∏a pio-
nierska idea grupy polskich awangardzistów,
aby stworzyç ogólnie dost´pnà kolekcj´ sztuki
wspó∏czesnej. W ten sposób powsta∏a druga w
Europie publiczna sta∏a ekspozycja awangardy.
I dzia∏o si´ w 1931 roku, a wi´c w tym samym
czasie, kiedy otwiera∏o si´ s∏ynne Museum 
of Modern Art w Nowym Jorku.

PPrrzzeedd nnaammii bbyy∏∏oo ttyyllkkoo mmuuzzeeuumm ww HHaannoowwee--
rrzzee,, zz kkttóórryymm tteerraazz ssaammoorrzzààdd wwoojjeewwóóddzzttwwaa 
ii nnaasszzee mmuuzzeeuumm uuttrrzzyymmuujjàà ddoobbrree kkoonnttaakkttyy..

Zgadza si .́ Zatem mamy pi´knà legend ,́
która jest naszym atutem. Stanis∏awski umiej´t-
nie si´ nim pos∏ugiwa∏, dzi´ki czemu muzeum
mog∏o si´ staç ambasadorem nie tylko ¸odzi,
ale i ca∏ej polskiej kultury. W ostatnich latach
by∏o ju˝ z tym ró˝nie i tà mi´dzynarodowà
pozycj´ i znaczenie muzeum trzeba teraz odbu-
dowywaç, zw∏aszcza w ÊwiadomoÊci m∏odszych
pokoleƒ artystów, profesjonalistów i mi∏oÊni-
ków sztuki. 

CCzzyy mmoo˝̋ee PPaann pprrzzyywwrróócciiçç ttee llaattaa ÊÊwwiieettnnooÊÊccii ??
Potencja∏ jest ogromny, mo˝e byç zatem

nawet lepiej, bo czasy, w których przyszy∏o dzia-
∏aç dyrektorowi Stanis∏awskiemu by∏y general-
nie trudniejsze, tak˝e dla sztuki. 

AAllee cczzyy ddeekkllaarruujjee PPaann ppoommoocc ww pprroommooccjjii
ddzziieeddzziiccttwwaa aarrttyyssttyycczznneeggoo rreeggiioonnuu,, ww∏∏ààcczzeenniiee
ssii´́ ww rróó˝̋nnee aakkccjjee ssaammoorrzzààdduu,, uuddzziiaa∏∏ ww kkoonnttaakk--
ttaacchh zz rreeggiioonnaammii ppaarrttnneerrsskkiimmii?? 

Deklaruj´ ch´ç stworzenia muzeum, którym
region b´dzie si´ móg∏ szczyciç i promowaç. 
I oczywiÊcie, jestem otwarty na wspó∏prac´ 
z partnerskimi regionami, przy czym kwestià
zasadniczà jest wartoÊç kulturowa projektów, 
w które muzeum mia∏oby si´ anga˝owaç, oraz
ranga i presti˝ instytucjonalnych partnerów.
˚eby dobrze promowaç region, musimy tak˝e
dbaç o swój presti˝.

II nniiee wwyypprrzzeeddaa PPaann nnaasszzyycchh zzbbiioorróóww sswwooiimm
kkoolleeggoomm ww KKrraakkoowwiiee cczzyy WWaarrsszzaawwiiee??

O tym nie ma mowy! Wr´cz przeciwnie,
zamierzam zbiory naszego muzeum rozbudo-
wywaç i nieustajàco aktualizowaç. Tym bar-
dziej ˝e za trzy lata wzbogacimy si´ o nowy
obiekt w kompleksie Manufaktury i b´dziemy
mogli w znacznie wi´kszym ni˝ do tej pory
zakresie t´ naszà kolekcj´ eksponowaç.

Rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

Wywiad miesiàca

Rozmowa z Jaros∏awem Suchanem, dyrektorem Muzeum Sztuki w ¸odzi.

Nie mo˝emy staç wynioÊle i czekaç

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego
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Region - Wieruszów

Historia tworzenia lokalnej grupy dzia∏a-
nia „Mi´dzy Prosnà a Wartà” rozpocz´∏a
si´ od zainicjowania w powiecie wieruszow-
skim modelu partnerstwa lokalnego, 
w ramach polsko-amerykaƒskiego progra-
mu,  w Polsce w latach 2002-2004. Program
partnerstwa lokalnego realizowany by∏ pod
patronatem prezydenta RP, przy wspó∏pra-
cy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej, Departamentu Pracy USA,
ambasady USA, Zwiàzku Powiatów Pol-
skich, Wojewódzkiego Urz´du Pracy 
w ¸odzi samorzàdów lokalnych.

Cz∏onkowie i zarzàd Stowarzyszenia
Forum Inicjatyw Ziemi Wieruszowskiej
doszli do porozumienia, aby stowarzyszenie
przekszta∏ciç w Lokalnà Grup´ Dzia∏ania
(LGD). Dokonano zmian w statucie, zmie-
niono nazw´ na Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia∏ania „Mi´dzy Prosnà a
Wartà”. Do 7 gmin powiatu wieruszowskie-
go do∏àczy∏y dwie gminy sàsiadujàcego
powiatu sieradzkiego, tj. gmina Klonowa i
gmina Z∏oczew. Po po∏àczeniu, obszar obj´-
ty strategià rozwoju liczy 789 kmkw. z licz-
bà mieszkaƒców 53 tysiàce. 

W ramach zintegrowanej strategii rozwo-
ju obszarów wiejskich okreÊlono trzy kie-
runki rozwoju, w których uwzgl´dniono
projekty opracowane podczas warsztatów
LOG:

* poprawa jakoÊci ˝ycia „Mi´dzy Prosnà
a Wartà”

* podnoszenie wartoÊci lokalnych pro-
duktów tj. mi´sa wieprzowego pochodzàce-
go z hodowli na obszarze obj´tym ZSROW

i jego przetworów charakterystycznych dla
tego obszaru, produkowanych w tutejszych
zak∏adach przetwórstwa – u∏atwianie
ma∏ym jednostkom produkcyjnym dost´pu
do rynków dzi´ki wspólnym dzia∏aniom

* wykorzystanie zasobów naturalnych 
i kulturowych obszaru „Mi´dzy Prosnà 
a Wartà”.

Obrano kilkanaÊcie celów strategicznych,
np. rozwój przedsi´biorczoÊci, restruktury-
zacja i modernizacja rolnictwa, pomoc 
w pozyskiwaniu Êrodków finansowych na
inwestycje w gospodarstwach rolnych,
dost´p do informacji i edukacji oraz propa-
gowanie nowoczesnych form kszta∏cenia
ustawicznego, w tym: wsparcie dzia∏alnoÊci
punktów dost´pu do Internetu, w szczegól-
noÊci w miejscowoÊciach zagro˝onych mar-
ginalizacjà, edukacj´ na odleg∏oÊç, nowo-
czesne kszta∏cenie ustawiczne dla osób 
o niskich kwalifikacjach, upowszechnianie
sportu i rekreacji, w tym: reaktywacja 
i upowszechnianie sportów kajakowych na
rzece ProÊnie, szkolenia dla s´dziów i ani-
matorów sportu oraz aktywizacja kultural-
na obszaru (organizacja imprez kultural-
nych, wspieranie zespo∏ów folklorystycz-
nych, orkiestr d´tych, twórców ludowych).

W ramach pierwszego kierunku „Popra-
wa jakoÊci ˝ycia” jednym z celów jest dost´p
do informacji i edukacji oraz propagowanie
nowoczesnych form kszta∏cenia ustawiczne-
go. Jako sposób osiàgni´cia tego celu przyj´-
to jeden z projektów opracowanych podczas
warsztatów – WICEK – Wieruszowskie
Informacyjne Centrum Edukacyjno-Kapita-

∏owe. W zwiàzku z tym, ˝e program Leader+
dotyczy przede wszystkim zrównowa˝onego
rozwoju obszarów wiejskich, przekszta∏cono
ten projekt na wiejskie informacyjne centra
edukacyjno-kapita∏owe. Na obszarze dzia∏a-
nia LGD ma powstaç sieç takich centrów
wspierajàcych dzia∏ania edukacyjne, infor-
macyjne, doradcze oraz zwiàzane z dost´-
pem do kapita∏u dla lokalnych spo∏ecznoÊci,
w tym ma∏ych i Êrednich firm. Centra
WICEK prowadziç b´dà na wsi dzia∏ajàce
aktywnie organizacje spo∏eczne, realizujàc
zadania wynikajàce ze zintegrowanej strate-
gii rozwoju obszarów wiejskich oraz progra-
mu Leader+. 

Drugim kierunkiem rozwoju jest „Pod-
noszenie wartoÊci lokalnych produktów”
Takim produktem jest trzoda chlewna (pro-
dukcja trzody najwi´ksza w województwie
∏ódzkim), czyli surowiec do przetwórstwa w
kilku wiodàcych zak∏adach mi´snych. Przy-
j´to jeden cel strategiczny: wdro˝yç zinte-
growany program wprowadzenia na rynek 
i promowania mi´sa wieprzowego oraz jego
przetworów oznaczonych certyfikatem
jakoÊci „Mi´dzy Prosnà a Wartà”. Mo˝na
to zrealizowaç m.in. poprzez budow´ zaple-
cza naukowo-organizacyjnego na bazie
gospodarstwa rolnego Zespo∏u Szkó∏ Rolni-
czych w Lututowie, specjalizujàcego si´ w
produkcji trzody i filii w Lututowie Akade-
mii Rolniczej we Wroc∏awiu.

Chcàc wykorzystaç w trzecim obranym
kierunku rozwoju zasoby naturalne i kultu-
rowe obszaru, b´dzie to realizowane
poprzez dwa cele strategiczne: podnoszenie
ÊwiadomoÊci ekologicznej mieszkaƒców
(segregacja odpadów, promowanie odna-
wialnych êróde∏ energii, analizy stworzenia
wzorcowej produkcji biopaliw) i agrotury-
styk´ – opracowanie produktu turystyczne-
go dla obszaru „Mi´dzy Prosnà a Wartà”.

Leader+ na obszarze „Mi´dzy Prosnà 
a Wartà” stanowiç ma uzupe∏nienie innych
programów operacyjnych, realizowanych 
w ramach Narodowego Planu Rozwoju, 
a tak˝e realizowanych w ramach inicjatyw
samorzàdów lokalnych i organizacji spo-
∏ecznych. Ma te˝ te programy wyprzedzaç 
i przygotowaç spo∏ecznoÊç lokalnà do
wdra˝ania kolejnych, zaplanowanych na
lata 2007-2013.

El˝bieta Nawrocka 



9Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

12 wrzeÊnia odby∏a si´ 58. sesja sejmiku.
Zarzàd województwa przedstawi∏ informacj´
o sposobie tworzenia planu inwestycyjnego
przedstawiajàcego wykaz kluczowych pro-
jektów w ramach „Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa ¸ódzkiego na
lata 2007-2013”. Zarzàd, kierujàc si´ dyspo-
zycjami Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, zg∏osi∏ do RPO list´ 6 projektów na ∏àcz-
nà kwot´ 99 mln euro, realizujàc za∏o˝enia
strategii rozwoju regionu. Sà tu mi´dzy inny-
mi projekty zwiàzane z rozbudowà portu lot-
niczego na ∏ódzkim Lublinku, rozwojem
¸ódzkiego Regionalnego Parku Naukowo
-Technologicznego i Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
¸ódzkiego oraz utworzeniem podobnego
systemu w zakresie informacji medycznej. Na
sesji omówiono równie˝ sprawozdanie z dzia-
∏alnoÊci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ̧ odzi za
2005 r. Radni zapoznali si´ te˝ ze sprawozda-
niem finansowym Funduszu za ubieg∏y rok.
Sejmik wys∏ucha∏ sprawozdania Kazimierza
Pereka p.o. dyrektora Wydzia∏u Ârodowiska i
Rolnictwa Urz´du Wojewódzkiego na temat
katastrofalnych skutków lipcowej suszy oraz
dzia∏aƒ administracji paƒstwowej podj´tych
w tej materii. 

Dyrektor Departamentu Geodezji, Karto-
grafii i Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego Alek-
sander Bielicki zaprezentowa∏ ocen´ funkcjo-
nowania s∏u˝b geodezyjnych. Zdaniem wice-
marsza∏ka Krzysztofa Makowskiego, dzia∏a-
nia departamentu cechuje nowatorskie spoj-
rzenie na województwo ∏ódzkie, przyczyniajà-
ce si´ do trafniejszego wydatkowania Êrodków
UE oraz kszta∏towania wizerunku regionu
nowoczesnego i przyjaznego dla inwestorów. 

Radni wys∏uchali te˝ wystàpienia Hieroni-
ma Hubara, zast´pcy dyrektora Departamen-
tu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, na
temat roli samorzàdu województwa i samo-
rzàdów lokalnych w rozwoju turystyki. Woje-
wództwo ∏ódzkie pod wzgl´dem posiadanych
turystycznych walorów naturalnych nie stano-
wi wyraênej konkurencji wobec innych regio-
nów, jednak istniejàce walory regionu mogà
byç podstawà do tworzenia atrakcyjnych ofert
dotyczàcych uprawiania turystyki aktywnej i
kulturowej. Województwo zaanga˝owane jest
mi´dzy innymi w rozwój infrastruktury zwià-
zanej z utworzeniem szlaków kajakowych na
rzece Warcie i Pilicy. Podstawowym dzia∏a-

niem samorzàdu jest jednak promocja walo-
rów ziem Êrodkowopolskich. 

W dalszej cz´Êci obrad radni zatwierdzili
kwot´ 9 mln z∏ na realizacj´ zadania drogo-
wego pn. „Poprawa bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego w ciàgu dróg wojewódzkich”
przewidzianego do realizacji w 2007 r.
Wybrali równie˝ przedstawicieli Sejmiku do
rad spo∏ecznych zak∏adów opieki zdrowotnej
podleg∏ych marsza∏kowi. W trakcie sesji prze-
wodniczàcy Sejmiku Jan Darnowski zaapelo-
wa∏ do radnych o uczczenie minutà ciszy
zmar∏ego dzieƒ wczeÊniej pomys∏odawc´ i
dyrektora Festiwalu Dialogu Czterech Kul-
tur pana Witolda Knychalskiego.

Z prac sejmiku

58. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

W trosce o nowoczesny region
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Z prac komisji

Na wyjazdowym posiedzeniu zorgani-
zowanym w OÊrodku Szkoleniowo-

Wypoczynkowym Borki Komisja Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego spotka∏a
si´ z ratownikami Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Niezwykle trudna
sytuacja finansowa WOPR (status stowarzy-
szenia pozarzàdowego) sk∏oni∏a w∏adze tej
organizacji z powiatu tomaszowskiego do
zainteresowania problemami zapewnienia
bezpieczeƒstwa nad Zalewem Sulejowskim
samorzàdu województwa. Nad wodami zale-
wu przy sprzyjajàcych warunkach atmosfe-
rycznych przebywa ok. 50 tysi´cy ludzi

wypoczywajàcych, kàpiàcych si´ i uprawiajà-
cych sporty wodne. W wi´kszoÊci interwencji
nad zbiornikiem ratownicy WOPR pe∏nià
swoje obowiàzki spo∏ecznie nara˝ajàc w∏asne
˝ycie i zdrowie. 

Ratownicy skar˝yli si´ na brak zaintereso-
wania ich problemami administracji paƒ-
stwowej oraz odpowiedzialnymi za ich finan-
sowanie samorzàdami gmin. Wielu ratowni-
ków w tym sezonie, zamiast pracy na pol-
skich pla˝ach i basenach, wybra∏o zatrudnie-
nie w bogatszych krajach Zachodu, gdzie
zarabiajà znacznie wi´cej. Zdaniem Andrze-
ja Jankowskiego, prezesa wojewódzkiego
WOPR, Zalew Sulejowski móg∏by staç si´

dobrym miejscem do ulokowania bazy szko-
leniowej dla ratowników z regionu ∏ódzkiego.
W jego opinii ju˝ wiele prywatnych firm zade-
klarowa∏o pomoc w realizacji tego przedsi´-
wzi´cia. Spotkanie to powinno jednak zmo-
bilizowaç w∏adze województwa do zaintere-
sowania si´ problemami WOPR. Przewodni-
czàcy sejmiku Jan Darnowski zwróci∏ si´ do
ratowników o przedstawienie konkretnych
propozycji. Sà mo˝liwoÊci, by samorzàd
województwa lub WFOÂiGW, a tak˝e UE
wspar∏y dzia∏ania na rzecz wypoczywajàcych
nad wodà mieszkaƒców regionu. 

Na pomoc ratownikom
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Pod koniec sierpnia przedstawiciele kiero-
wanej przez radnego Edwarda Gnata Komi-
sji Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska przyby-
li z goÊcinnà wizytà do powiatu ∏owickiego.
Niewàtpliwymi walorami po∏o˝onego nad
rzekà Bzurà dawnego Ksi´stwa ¸owickiego
jest zachowana kultura ludowa (zwana
powszechnie ksi´˝ackà) oraz dominujàca 
w lokalnej gospodarce produkcja rolna. 

W pierwszym punkcie posiedzenia komi-
sja spotka∏a si´ z kierownictwem Okr´gowej
Spó∏dzielni Mleczarskiej w ¸owiczu. 
Z informacji przedstawionej przez wicepre-
zes zak∏adu Ann´ Klimczyƒskà wynika, 
˝e przedsi´biorstwo w bran˝y mleczarskiej
jest obecnie jednym z najwi´kszych w kraju.
ZdolnoÊci zak∏adu pozwalajà na przerób
ponad 1 miliona litrów mleka dziennie. 
W ostatnim dziesi´cioleciu zak∏ad zosta∏
rozbudowany i zmodernizowany. Nowocze-
sne technologie przerobu mleka oraz uzy-
skane certyfikaty otwierajà spó∏dzielni

drog´ nie tylko na krajowe sto∏y. Coraz
wi´ksza cz´Êç wyrobów trafia na eksport
(ok. 20% produkcji). Konsumenci docenia-
jà bowiem zró˝nicowany asortyment pro-
duktów (m.in. mleko, sery, ice coffee, jogur-
ty czy orzeêwiajàcy napój na bazie serwatki
„Opti” - wprowadzony przez spó∏dzielni´
jako pierwszà w kraju). Zdaniem starosty
∏owickiego Cezarego Dzier˝ka, sukcesem
przedsi´biorstwa jest te˝ fakt, i˝ przed prze-
∏omem 1989 r. zak∏ad funkcjonowa∏ wed∏ug
w∏aÊciwych – zdrowych zasad spó∏dzielczo-
Êci rolniczej, dlatego by∏ w stanie sprostaç
wymogom wolnego rynku. DziÊ wspó∏pra-
cuje z ponad 5600 dostawcami, dajàc utrzy-
manie tak˝e i ich rodzinom. 

Radni trafili równie˝ tam, gdzie zaczyna
si´ produkcja rolna – do Mazowieckiego
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierzàt 
w ¸owiczu. Spó∏ka ta organizuje i Êwiadczy
us∏ugi w zakresie hodowli i rozrodu byd∏a,
trzody chlewnej oraz pszczó∏ rolnikom 

z czterech województw: ∏ódzkiego, mazo-
wieckiego, Êwi´tokrzyskiego i dolnoÊlàskie-
go. Wyniki, tak˝e te zwiàzane z pozyskiwa-
niem kontrahentów z UE, Êwiadczà o nie-
wàtpliwym sukcesie przedsi´biorstwa. Zda-
niem prezesa zarzàdu MCHiRZ Krzyszto-
fa Gajka, niezwykle cennym wsparciem
b´dzie zaanga˝owanie samorzàdu woje-
wództwa przy organizacji proponowanej 
w naszym regionie krajowej wystawy
hodowlanej w 2008 r. 

Komisja zaznajomi∏a si´ te˝ z problema-
tykà przetwórstwa owoców i warzyw, 
wizytujàc ∏owickà firm´ „Bracia Urbanek
SC”. Zak∏ad ten jest jednym z wi´kszych
podmiotów gospodarki przetwórstwa
rolno-spo˝ywczego ziemi ∏owickiej. Zna-
czàca cz´Êç produkcji trafia na eksport. 

W dalszej cz´Êci posiedzenia dyrektor
Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji i Urzà-
dzeƒ Wodnych w ¸odzi Bogumi∏ Kazulak
omówi∏ proponowane za∏o˝enia reformy
gospodarki wodnej. 

Na zakoƒczenie radni zwiedzili skansen
w Maurzycach (po∏o˝ony ok. 7 km od
¸owicza, przy trasie Warszawa – Poznaƒ).
B´dàcy cz´Êcià muzeum w ¸owiczu 
od koƒca lat 70. gromadzi zabytki architek-
tury drewnianej z terenu dawnego Ksi´stwa
¸owickiego. W tym godnym szczególnej
uwagi miejscu znajduje si´ ponad 30 obiek-
tów budownictwa wiejskiego, które zlokali-
zowane sà wed∏ug planu, zak∏adajàcego
ukazanie dwóch uk∏adów przestrzennych:
tzw. starej wsi wyst´pujàcej do po∏owy XIX w.,
o kszta∏cie zbli˝onym do ko∏a z centralnym
placem wioskowym, oraz nowej wsi-uliców-
ki, powszechnej w II po∏. XIX w. Wed∏ug
tych za∏o˝eƒ usytuowano gospodarstwa
(budynki mieszkalne oraz inwentarskie),
prezentujàc w nich charakterystyczne dla
wspomnianych okresów wyposa˝enie wn´-
trza i sposoby jego dekoracji. 

Dzia∏ z prac sejmiku przygotowuje
Zbigniew Wojtkowiak

Z prac komisji

Plony Ksi´stwa ¸owickiego
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Jednym z najwybitniejszych m´˝ów stanu
urodzonych w naszym regionie (na ziemi sie-
radzkiej) by∏ Jan ¸aski (1456-1531), dla roz-
ró˝nienia nazywany Starszym. M∏odoÊç jego
zakorzeniona by∏a w okresie póênego Êre-
dniowiecza, odszed∏ w blasku polskiego „z∏o-
tego wieku”, b´dàc jednym z jego g∏ównych
wspó∏twórców. Jako kanclerz wielki koronny
w latach 1503-10, a nast´pnie prymas Polski
w latach 1510-31, po∏o˝y∏ olbrzymie zas∏ugi
dla naszej ojczyzny i dla polskiego KoÊcio∏a.
By∏ dalekowzrocznym politykiem, znanym
dyplomatà i doradcà królów. Jako arcybi-
skup gnieênieƒski i legat papieski zachowa∏
∏àcznoÊç polskiego KoÊcio∏a z Rzymem w
okresie reformacji, chocia˝ widzia∏ koniecz-
noÊç zmian w jego dzia∏alnoÊci.

Jan ¸aski Starszy urodzi∏ si´ w po∏owie
marca 1456 r. w ¸asku, gdzie nieomal od
wieku znajdowa∏ si´ dwór Korabitów
¸askich. Ojcem jego by∏ Andrzej ¸aski,
matkà Barbara z Rembieszowa c. Jaros∏awa,
podczaszego sieradzkiego. Kszta∏towa∏a go
rodzinna tradycja s∏u˝by dla ojczyzny, króla i
KoÊcio∏a. Ma∏o wiemy o wykszta∏ceniu Jana
¸askiego. Jednym z jego nauczycieli by∏
Andrzej Góra z Miko∏ajewic – póêniejszy
doktor praw Akademii Krakowskiej. Spowi-

nowacenie ̧ askich z mo˝now∏adczym rodem
Gruszczyƒskich, z którego wywodzi∏ si´
ówczesny prymas Polski, spowodowa∏o
wybranie przez Jana kariery duchownego. 
W wieku 15 lat otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒ-
skie. Oko∏o 1480 r. ¸aski znalaz∏ si´ w kance-
larii królewskiej, zatrudniony przez Krzes∏a-
wa z Kurozw´k – sekretarza królewskiego, 
a nast´pnie od 1484 r. kanclerza koronnego.
To dzi´ki Kurozw´ckiemu Jan ¸aski zetknà∏
si´ z problemami kraju, naby∏ praktyki
urz´dniczej i pozna∏ polskie prawo. Pos∏owa∏
do Wiednia (1490), Rzymu (1494) i Flandrii
(1496) oraz na W´gry, do Rosji i Prus. Otrzy-
ma∏ znaczàce beneficja koÊcielne, w tym
kanclerstwo gnieênieƒskie (1493), z czego
dochody finansowa∏y jego dzia∏alnoÊç
publicznà. Wraz z wstàpieniem na tron króla
Aleksandra Jagielloƒczyka, ¸aski g∏osi∏
potrzeb´ wzmocnienia paƒstwa i autorytetu
króla, osiàgnà∏ wzgl´dy monarchy i najwy˝-
sze stanowiska w Rzeczypospolitej. W 1502 r.
zosta∏ najwy˝szym sekretarzem królewskim,
a po Êmierci Kurozw´ckiego mianowany 
20 listopada 1503 r. kanclerzem wielkim
koronnym. 

Odpowiada∏ wówczas za kurs polityki
zagranicznej i wewn´trznej paƒstwa. Pe∏niàc

t´ godnoÊç, dà˝y∏ do zreformowania skarbu,
wojska, ustawodawstwa. Z jego inspiracji
sejm piotrkowski (1504) zakaza∏ królowi dal-
szego rozdawnictwa dóbr koronnych bez
swojej zgody, zabroni∏ kumulacji wy˝szych
urz´dów i godnoÊci koÊcielnych, okreÊli∏
kompetencje urz´dów centralnych, ich hie-
rarchi´ oraz sposób obsady. Na sejmie
radomskim w 1505 r. doprowadzi∏ do uchwa-
lenia konstytucji „Nihil novi”– gwarantujàcej
pos∏om ziemskim udzia∏ we w∏adzy. Konsty-
tucja ta – uzale˝niajàc wszelkie zmiany prawa
pospolitego i wolnoÊci politycznych od
wspólnej zgody trzech sejmujàcych stanów,
tj. króla, senatu i izby poselskiej, tworzàcych
tzw. „naród polityczny”– sta∏a si´ fundamen-
tem demokracji szlacheckiej. Uchwalenie jej
rozpocz´∏o nowy okres w dziejach polskiej
paƒstwowoÊci. 

¸aski uwa˝a∏, ˝e rozumne prawo spe∏nia
rol´ fundamentu ∏adu i sprawiedliwoÊci, 
a Rzeczpospolita winna byç praworzàdnà. 
W styczniu 1506 r. wyda∏ swoje najwi´ksze
dzie∏o „Commune inclyti Poloniae Regni pri-
vilegium...”, czyli  tzw. „Statut ¸askiego”,
gromadzàcy najwa˝niejsze akty ustawodaw-
cze sprzed XVI w. oraz te przyj´te za pano-
wania króla Aleksandra, które dzi´ki
zatwierdzeniu królewskiemu mia∏y charakter
urz´dowy. W zbiorze zamieÊci∏ równie˝ opisy
prawa zwyczajowego, m.in. prawo miejskie
niemieckie. Wysoki poziom artystyczny 
i techniczny drzeworytów przedstawiajàcych
polski parlament oraz króla i jego rodzin ,́ 
a tak˝e zamieszczenie w j´zyku ojczystym
pieÊni „Bogurodzica” (carmen Patriae) czyni-
∏y dzie∏o to wyjàtkowym. Wydrukowanie go 
w drukarni Hallera w Krakowie w 162
egzemplarzach by∏o pierwszym krokiem ku
temu, aby „znajomoÊç prawa z wyjàtkowej
powszechna si´ sta∏a”. 

By∏ to szczytowy okres dzia∏alnoÊci poli-
tycznej Jana ¸askiego, gdy˝ po Êmierci króla
Aleksandra (1506) jego brat i nast´pca na
tronie Zygmunt Stary swoje rzàdy opar∏ na
mo˝now∏adztwie nieprzychylnym ¸askiemu.
Kiedy w maju 1510 zosta∏ arcybiskupem
gnieênieƒskim, zrzek∏ si´ kanclerstwa i odda∏
piecz´ç. Równie˝  dzia∏alnoÊç ¸askiego jako

Historia

O Janie ¸askim 
- kanclerzu wielkim koronnym 
i prymasie Polski
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prymasa Polski w latach 1510-31 nie by∏a
przeci´tna. By∏ màdrym i zapobiegliwym
administratorem olbrzymiego majàtku arcy-
biskupiego, który zinwentaryzowa∏ w „Liber
beneficiorum” z myÊlà o opodatkowaniu
dóbr koÊcielnych na cele publiczne (m.in.
wiàza∏o si´ to z reformà skarbu paƒstwa).
Chcia∏ w ten sposób zminimalizowaç zarzuty
o bogaceniu si´ dostojników koÊcio∏a i ogra-
niczyç argumenty reformacji. Na Soborze
Lateraƒskim V promowa∏ Polsk´ i broni∏ pol-
skich interesów przeciwko zakonowi krzy˝ac-
kiemu. Dà˝y∏ do likwidacji skutków rozbicia
dzielnicowego i ponownego w∏àczenia
Mazowsza, Prus, Pomorza i Âlàska do Koro-
ny. Wysuwa∏ projekty likwidacji bàdê prze-
mieszczenia zakonu krzy˝ackiego poza gra-
nice Polski. By∏ mecenasem uczonych i arty-
stów oraz czo∏owym propagatorem sztuki
renesansowej w Polsce. W Gnieênie wystawi∏
pierwszà w kraju renesansowà kaplic´ oraz
rozpoczà∏ budow´ zamku arcybiskupów.
Ufundowa∏ koÊcio∏y w ¸asku, Skierniewi-
cach i odbudowa∏ kolegiat´ po po˝arze w
¸owiczu. Âlady jego dzia∏alnoÊci mo˝na spo-
tkaç w Piotrkowie, Wolborzu, Uniejowie,
Kaliszu i innych miastach.

W roku 2006 przypada 550. rocznica uro-
dzin Jana ¸askiego i 475. rocznica jego
Êmierci oraz 500-lecie wydania statutu (1506)
– najwa˝niejszego dzie∏a jego ˝ycia.

Z ¸asku – miasta jego urodzenia – wysz∏a
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej inicjaty-
wa obchodów Roku Jana ¸askiego, która
znalaz∏a poparcie wielu historyków PAN
(szczególnym jej or´downikiem by∏ urodzony
równie˝ w ̧ asku prof. dr hab. Marian Marek
Drozdowski), parlamentarzystów, na czele z
zamieszka∏ymi w ¸asku senatorami. Sprzyja∏

jej ks. kardyna∏ Józef Glemp, prymas Polski.
Szczególnà przychylnoÊç dla tej inicjatywy
okaza∏ marsza∏ek Sejmu RP Marek Jurek,
który równie˝ – po podj´ciu przez Sejm RP
16 grudnia 2005 r. stosownej uchwa∏y – objà∏
honorowy patronat nad obchodami. 

Inauguracja Roku Jana ¸askiego – na
którà przyby∏o liczne grono parlamentarzy-
stów na czele z marsza∏kiem Markiem Jur-
kiem oraz zaproszeni goÊcie – odby∏a si´ 
15 stycznia 2006 r. w kolegiacie ∏askiej ufun-
dowanej przez prymasa ¸askiego. Przed
mszà Êw. w intencji Êp. Jana ¸askiego i ojczy-
zny, którà celebrowa∏ ks. bp Adam Lepa, 
w kruchcie koÊcio∏a ods∏oni´to i poÊwi´cono
tablic´ pamiàtkowà nawiàzujàcà do 500.
rocznicy wydania „Statutu ¸askiego”. 
Po mszy prof. Krzysztof Goêdê-Roszkowski

z U¸ wyg∏osi∏ referat nt. znaczenia statutu.
Z okazji inauguracji mo˝na by∏o nabyç

wydawnictwo oraz karty pocztowe okolicz-
noÊciowe i ostemplowaç je okolicznoÊciowym
datownikiem. Obok koÊcio∏a, w Zespole
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2, którego
patronem jest Jan ¸aski, mo˝na by∏o obej-
rzeç wystaw´ poÊwi´conà jego osobie i okre-
sowi, w którym ˝y∏ (wystaw´ póêniej ekspo-
nowano w Bibliotece Publicznej). Oprócz tej
wyjàtkowej w swoim charakterze uroczysto-
Êci inauguracyjnej, Gminny Komitet Organi-
zacyjny Obchodów Roku Jana ¸askiego,
powo∏any uchwa∏à Rady Miejskiej w ¸asku,
przy wspó∏udziale instytucji miejskich 
i powiatowych zorganizowa∏ w ¸asku wiele
innych imprez. Do nich zaliczyç mo˝na
powiatowy konkurs wiedzy o ˝yciu i dzia∏al-
noÊci Jana ¸askiego dla uczniów wszystkich
szkó∏. W okresie Êwiàt majowych zorganizo-
wano sadzenie drzew w zabytkowym parku
miejskim im. Rodu ¸askich, a dzia∏ajàca
przy ¸askim Domu Kultury grupa Pospolite
Ruszenie wystawi∏a spektakl teatralny „Epi-
tafium” o Janie ¸askim i jego statucie. 

Jesienià planowane sà inne imprezy, a w
tym przy wspó∏udziale miejscowego PTTK
rajd rowerowy do Kalisza i Gniezna. Warto
zaznaczyç, ˝e do obchodów Roku Jana
¸askiego z inicjatywy p. E. Pawlika w∏àczy∏o
si´ tak˝e Archiwum Paƒstwowe w Piotrko-
wie, urzàdzajàc wystaw´ poÊwi´conà Janowi
¸askiemu, a tak˝e istniejàca w ¸odzi Funda-
cja Kultury i Biznesu z prezesem W. Grocho-
walskim, organizujàc sesje popularnonauko-
we w ¸odzi i Warszawie.

Usatysfakcjonowani b´dà kolekcjonerzy,
bo na prze∏omie III i IV kwarta∏u NBP wybi-
je okolicznoÊciowe monety, a Poczta Polska
w przysz∏ym roku wyda znaczek zwiàzany 
z obchodami Roku Jana ¸askiego. 

Ryszard Wróbel

Historia
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Sport liczy na UE
O mo˝liwoÊci wykorzystania funduszy

unijnych, m.in. przy budowie wspólnego
kompleksu sportowo-treningowego na tere-
nie oÊrodka Wawrzkowizna (okolice Be∏-
chatowa), rozmawia∏ 23 sierpnia wicemar-
sza∏ek województwa Krzysztof Makowski
z przedstawicielami GKS Be∏chatów, Wi-
dzewa, ¸KS i Budowlanych ¸ódê. – Ârodki
unijne, a konkretnie Regionalny Program
Operacyjny, pozwalajà beneficjentom ubie-
gaç si´ nawet o 85. procentowe dofinanso-
wanie, np. do projektów zak∏adajàcych bu-
dow´ muzeum z klubowymi pamiàtkami,
kompleksów rekreacyjnych, nowoczesnej
bazy hotelowej czy usuwanie barier archi-
tektonicznych dla osób niepe∏nosprawnych.
– Ciesz´ si ,́ ˝e jest zainteresowanie ze strony
klubów, które widzà mo˝liwoÊci, jakie daje
Unia Europejska – podsumowa∏ spotkanie
Krzysztof Makowski. – Mam nadziej´ ˝e
w najbli˝szym czasie kluby przedstawià ko-
lejne projekty, które prowadziç b´dà tak˝e
do poprawy infrastruktury sportowej.

Informatyzacja w wojewódz-
twie ∏ódzkim - warsztaty

„Diagnoza stanu rozwoju spo∏eczeƒstwa
informacyjnego w województwie ∏ódzkim”
warsztaty pod takà nazwà odby∏y si´ 
28 sierpnia w Urz´dzie Marsza∏kowskim
w ¸odzi. Zwiàzane by∏y z przystàpieniem
samorzàdu województwa do opracowania
programu – „e-Strategii rozwoju spo∏eczeƒ-
stwa informacyjnego na lata 2007-2013”.
Do udzia∏u w spotkaniu zaproszeni zostali
przedstawiciele samorzàdów lokalnych,
firm sektora ICT (Information and Com-
munication Technologies) oraz operatorzy
publicznych punktów dost´pu do Internetu.

– To poczàtek prac nad poprawà stanu
informatyzacji w województwie ∏ódzkim 
– mówi∏ wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak. 
– W ciàgu kilku tygodni zamierzamy wy-
pracowaç program g∏ównych zadaƒ infor-
matycznych, jakie musimy przeprowadziç 
w ¸ódzkiem w latach 2007-2013. Informa-
tyzacja spo∏eczeƒstwa to dzia∏anie majàce
na celu u∏atwienie u˝ytkownikom Internetu
dost´pu np. do urz´dów i jednostek s∏u˝by
zdrowia. – W przysz∏oÊci chcemy doprowa-
dziç do sytuacji, w której pacjent sam zmie-
rzy sobie ciÊnienie, zapisze wyniki w kom-
puterze, a prowadzàcy go lekarz odczyta je
na monitorze swojego komputera – wyja-
Ênia∏ prowadzàcy spotkanie prezes Stowa-
rzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztof

G∏omb. Organizatorami spotkania byli
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi i Stowarzy-
szenie „Miasta w Internecie”, które opraco-
wuje „e-Strategi´…”. 

62. rocznica likwidacji
∏ódzkiego getta

29 sierpnia obchodzono 62. rocznic´ li-
kwidacji przez Niemców Litzmannstadt
Getto. UroczystoÊci rozpocz´∏y modlitwy
poranne na Cmentarzu ˚ydowskim, skàd
w milczàcym Marszu Pami´ci zaproszeni
goÊcie przeszli na stacj´ Radegast.

G∏ównym elementem tegorocznych ob-
chodów by∏o ods∏oni´cie tablicy upami´t-
niajàcej berliƒskich ˚ydów deportowanych
przez Niemców do Litzmannstadt. – Jestem
tu by z∏o˝yç ho∏d ofiarom nazistowskiego
terroru. Ten niepoj´ty zaplanowany mord,
wspomnienia wszystkich tych, którzy tu by-
li i dla których nie by∏o ju˝ stàd powrotu, nie
pozwalajà zapomnieç tej okrutnej tragedii.
PrzybyliÊmy tutaj z postanowieniem, aby ni-
gdy nie dopuÊciç, aby coÊ tak strasznego wy-
darzy∏o si´ ponownie. Musimy piel´gnowaç
pami´ç o minionych wydarzeniach,
a zw∏aszcza o ofiarach zbrodni przeciwko
ludzkoÊci. To obowiàzek wynikajàcy z hi-
storii – mówi∏a Heidi Knake Werner, zast´p-
ca burmistrza Berlina ods∏aniajàc tablic´ pa-
mi´ci zamordowanych. Kwiaty pod  tablicà
z∏o˝yli ambasador Izraela w Polsce Dawid
Peleg, przedstawiciele Zwiàzku By∏ych ¸o-
dzian w Izraelu pos∏owie i senatorowie ziemi
∏ódzkiej oraz przedstawiciele wojewódzkich
i miejskich w∏adz samorzàdowych. W imie-
niu zarzàdu województwa ∏ódzkiego kwiaty
z∏o˝y∏a Dorota Biskupska-Neidowska. 

Z prac zarzàdu

Wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak 
mówi o rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego.

Dorota Biskupska-Neidowska sk∏ada ho∏d ofiarom nazistowskiego terroru.
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UroczystoÊci 67. rocznicy 
wybuchu II wojny Êwiatowej
w ¸odzi i Wieluniu

1 wrzeÊnia 2006 r. pod pomnikiem Chwa-
∏y ˚o∏nierzy Armii ¸ódê odbywa∏y si´ uro-
czystoÊci 67. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej. Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´-
ta w intencji Ojczyzny i s∏u˝b munduro-
wych, którà celebrowa∏ ks. kapelan Hen-
ryk Sofiƒski. Po zmianie warty honorowej
i apelu poleg∏ych przedstawiciele organiza-
cji kombatanckich, wojewódzkich i miej-
skich w∏adz samorzàdowych, a tak˝e parla-
mentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, z∏o˝yli wieƒce
pod pomnikiem bohaterów zas∏u˝onych
w walce o niepodleg∏à Rzeczpospolità. Za-
rzàd województwa ∏ódzkiego reprezentowa∏
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski.

Równie˝ Wieluƒ uczci∏ rocznic´ wrzeÊnia
1939. Rokrocznie w ruinach wieluƒskiej fa-
ry odbywajà si´ uroczystoÊci upami´tniajà-
ce wybuch II wojny Êwiatowej. Wystàpienia
okolicznoÊciowe zaproszonych goÊci po-
przedzi∏a msza Êwi´ta w intencji ojczyzny,
oraz poleg∏ych i pomordowanych w czasie
II wojny Êwiatowej, która celebrowana by∏a
przez J.E. ksi´dza arcybiskupa dr. Stanis∏a-
wa Nowaka. Podczas uroczystoÊci komba-
tantom wr´czono odznaczenia paƒstwowe 
i z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem upami´t-
niajàcym ofiary II wojny. Kwiaty w imieniu
zarzàdu województwa z∏o˝y∏ cz∏onek zarzà-
du Stanis∏aw Olas.

Honorowy patronat nad uroczystoÊciami
w Wieluniu obj´li prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej Lech Kaczyƒski, oraz ostatni
prezydent RP na uchodêstwie Ryszard Ka-
czorowski. 

Âwi´towali rolnicy 
W drugà niedziel´ wrzeÊnia w wielu miej-

scowoÊciach województwa ∏ódzkiego odby-
wa∏y si´ do˝ynki, w których uczestniczy∏
m.in. cz∏onek zarzàdu województwa Stani-
s∏aw Olas. 

Rolnicy z kilkudziesi´ciu parafii woje-
wództwa ∏ódzkiego przyjechali poÊwi´ciç
tegoroczne plony do ∏ódzkiej katedry, gdzie
10 wrzeÊnia odby∏y si´ do˝ynki archidiece-
zjalne. Msz´ Êwi´tà celebrowa∏ arcybiskup
metropolita ∏ódzki ks. W∏adys∏aw Zió∏ek.
W uroczystoÊciach uczestniczyli przedsta-
wiciele w∏adz ¸odzi i regionu, samorzàd
województwa reprezentowa∏ Stanis∏aw Olas
– cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego.

Podczas mszy Êwi´tej arcybiskup W∏ady-
s∏aw Zió∏ek poÊwi´ci∏ wieƒce do˝ynkowe i po-
dzi´kowa∏ rolnikom za tegoroczne plony. Pod-
kreÊli∏ wysi∏ek i poÊwi´cenie ludzi pracujàcych
na roli, zw∏aszcza w okresie tak trudnym jak
susza, która w tym roku powa˝nie dotkn´∏a

rolnictwo w województwie ∏ódzkim. Po mszy
Êwi´tej odby∏ si´ festyn, podczas którego
Stanis∏aw Olas otrzyma∏ z ràk rolników do-
˝ynkowy bochen chleba.

– W imieniu radnych Sejmiku Wojewódz-

twa ¸ódzkiego i zarzàdu dzi´kuj´ wszyst-
kim rolnikom za poÊwi´cenie i prac .́ Mimo
kl´ski suszy, dzi´ki waszemu wysi∏kowi,
mieszkaƒcom naszego regionu na pewno nie
zabraknie chleba – mówi∏ Stanis∏aw Olas.

Z prac zarzàdu

Stanis∏aw Olas i Ryszard Kaczorowski w Wieluniu.

Krzysztof Makowski w ¸odzi.

Wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas i arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek
podczas Êwi´ta ludowego w ¸odzi.
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Dell zaczyna budowaç 
w ¸odzi

Trzy tysiàce nowych miejsc pracy przy-
niesie mieszkaƒcom ¸odzi i regionu do
2012 r. nowa inwestycja firmy Dell. Szacuje
si´ te˝, ˝e kolejne dziesi´ç tysi´cy osób zy-
ska zatrudnienie u kooperantów amerykaƒ-
skiej firmy. 18 wrzeÊnia w obecnoÊci preze-
sa Rady Ministrów RP, Jaros∏awa Kaczyƒ-
skiego, oraz w∏adz województwa ∏ódzkiego
z marsza∏kiem Stanis∏awem Witaszczykiem,
podpisano list intencyjny dotyczàcy budo-
wy na ∏ódzkim Olechowie fabryki, w której
produkowany b´dzie nowoczesny sprz´t
komputerowy.

Stronà polskà reprezentowali: minister
gospodarki Piotr Woêniak i prezydent ¸o-
dzi Jerzy Kropiwnicki. W imieniu amery-
kaƒskiego inwestora dokument parafowa∏
Sean Corkery, wiceprezes koncernu Dell na
Europ ,́ Bliski Wschód i Afryk ,́ który
w przysz∏oÊci b´dzie kierowa∏ nowo pow-

sta∏à fabrykà. – B´dzie to najbardziej za-
awansowana technologicznie tego typu pla-
cówka na Êwiecie, produkujàca najnowsze,
kompleksowe systemy informatyczne, takie
jak serwery nowej generacji oraz notebooki 
– mówi∏ po podpisaniu listu Sean Cockery.
Wyprodukowane tu komputery trafià na
rynki krajów Europy Ârodkowej i Wschod-
niej oraz do Skandynawii. Inwestycja
o ∏àcznej wartoÊci 200 mln euro powstanie
na dzia∏ce o powierzchni 47 ha. 

Olimpijska Rzeczyca
NajnowoczeÊniejszà hal´ sportowà w regio-
nie oddano do u˝ytku 18 wrzeÊnia w gminie
Rzeczyca w powiecie tomaszowskim.
W uroczystym otwarciu wzi´li udzia∏ parla-
mentarzyÊci, samorzàdowcy, mieszkaƒcy
gminy oraz uczniowie Publicznej Szko∏y
Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy. Sa-
morzàd województwa ∏ódzkiego: Dorota
Biskupska-Neidowska i Stanis∏aw Olas.

W nowoczesnej hali sportowej im. Pol-
skich Olimpijczyków znajdujà si´: boisko,
si∏ownia, sala korekcyjno-gimnastyczna
i trybuna dla 250 widzów. Obiekt posiada
zaplecze sanitarne i gastronomiczne, na ze-
wnàtrz hali znajdujà si´ boiska do gry
w siatkówk ,́ koszykówk´ i pi∏k´ r´cznà.

Budow´ hali rozpocz´to w lipcu 2005 r., jej
koszt to blisko 6 mln z∏otych, z czego 75 %
Êrodków pochodzi∏o z funduszy unijnych
w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego.

– To dzi´ki funduszom unijnym by∏a
mo˝liwa ta inwestycja, dlatego pragn´ ser-
decznie podzi´kowaç zarzàdowi wojewódz-
twa ¸ódzkiego, dzi´ki któremu pieniàdze,
ponad 4 mln z∏, trafi∏y do Rzeczycy – mówi∏
wójt gminy Marek Pa∏asz.

– Jestem przekonana, ˝e obiekt im. Pol-
skich Olimpijczyków przygotuje wielu
wspania∏ych sportowców, uczestników
Êwiatowych zawodów i olimpiad – mówi∏a
podczas uroczystego otwarcia Dorota Bi-
skupska-Neidowska, gratulujàc mieszkaƒ-
com gminy nowej hali sportowej.

Gratulacje i ˝yczenia sk∏ada∏ te˝ Stani-
s∏aw Olas, który powiedzia∏ m.in.: – To bar-
dzo wa˝ne, by dzieci z niewielkich miejsco-
woÊci mia∏y równie dobry dost´p do obiek-
tów sportowych jak uczniowie z du˝ych
miast. Wychowanie fizyczne jest równie
istotne, jak nauczanie i powinno odbywaç
si´ w nowoczesnych, Êwietnie wyposa˝o-
nych obiektach, jak ten w Rzeczycy. Dlate-
go rozdzielajàc Êrodki unijne, samorzàd wo-
jewództwa uwzgl´dnia projekty dotyczàce
budowy hal sportowych w województwie
∏ódzkim – powiedzia∏ Stanis∏aw Olas.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

UroczystoÊç podpisania umowy z firmà Dell.

Cz∏onkowie zarzàdu województwa i gospodarze uroczystoÊci 
zaj´li miejsca w lo˝y dla kibiców.
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¸ódzka reprezentacja wróci∏a z sierpnio-
wych igrzysk Ludowych Zespo∏ów Sporto-
wych, które odbywa∏y si´ w Siedlcach, w glo-
rii i chwale. Liczàca 140 sportowców dru˝yna
zdoby∏a 38 medali! W klasyfikacji ogólnej
woj. ∏ódzkie zaj´∏o szóste miejsce, uzyskujàc
tyle samo punktów co Wielkopolska.

– Wiemy, ˝e mamy dobrych zawodników,
podnoszàcych ci´˝ary, ale nie przypuszczali-
Êmy, ˝e a˝ 17 zawodników spoÊród 20-osobo-
wej reprezentacji w tej dyscyplinie przyjedzie
z medalami. Nie mieliÊmy te˝ równych 
w przeciàganiu liny. Dobrzy sà nasi zawodni-
cy w kolarstwie, ∏ucznictwie, tenisie sto∏o-
wym, a tak˝e w lekkoatletyce – mówi Marek
Mazur, prezes Wojewódzkiego Zwiàzku
Ludowych Zespo∏ów Sportowych.

SzeÊçdziesiàt lat temu, nie baczàc na brak
bazy, powstawa∏y ko∏a LZS. Kto by tam cze-
ka∏ na wybudowanie hali sportowej czy
boiska. Wystarczy∏a równa ∏àka albo sala
gimnastyczna w najbli˝szej szkole, wystarczy∏
rower czy pi∏ka, a przede wszystkim ch´ci do
uprawiania sportu i turystyki. Ogniwa LZS
powstawa∏y spontanicznie. Brak bazy szkole-
niowej, sprz´tu, a nawet trenerów, wiejscy
sportowcy nadrabiali ambicjà i pracà. Rów-
nie spontanicznie organizowano festyny
sportowe i spartakiady. Uczestniczy∏y w nich
ca∏e rodziny. By∏a to wtedy najcz´Êciej jedyna
forma sp´dzania czasu wolnego. Zresztà, co
tu ukrywaç, uczestnictwo w treningach i
zawodach, organizowanych przez LZS, jest w
wielu miejscowoÊciach nadal jedynà odskocz-
nià od codziennoÊci.

To tylko t∏o, w jakim wyrastali znakomici
pi∏karze, kolarze, koszykarze uczestniczàcy

potem w reprezentacji kraju. I co charaktery-
styczne, nie s∏yszy si´ dziÊ o istnieniu na wsi
kó∏ Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej, znik∏y z
wiejskiego pejza˝u gminne spó∏dzielnie, z
rzadka funkcjonujà jeszcze ko∏a gospodyƒ
wiejskich. Szko∏y rolnicze przechodzà z ràk
do ràk, czyli od ministra rolnictwa do mini-
stra oÊwiaty i z powrotem, a LZS zawsze sà
na swoim miejscu. Doskonale wype∏niajà
swojà rol´ organizatora ˝ycia sportowego,
spo∏ecznego i kulturalnego w Êrodowiskach
gminnych. Spe∏niajà równie˝ bardzo wa˝nà
funkcj´ wychowawczà.

Aktywnie w ˝yciu LZS uczestniczy 24.800
cz∏onków. To nie sà „martwe dusze”, p∏acàce
sk∏adki dla tzw. Êwi´tego spokoju, ale osoby,
udzielajàce si´ sportowo albo turystycznie w
ponad 500 klubach. Dla wi´kszoÊci przyna-
le˝noÊç do LZS stwarza okazj´ do kopania
pi∏ki, rozruszania koÊci na boisku albo przy
stole pingpongowym, na rowerze... Dla
innych jest to ch´ç zaimponowania swoimi
umiej´tnoÊciami. Przy okazji odÊwie˝ania
pami´ci oka˝e si ,́ ˝e na przestrzeni kilku-
dziesi´ciu lat znaczna liczba polskich kadro-
wiczów wy∏ania∏a si´ w∏aÊnie z LZS, wÊród
których z naszego regionu byli m.in. kolarze,
olimpijczycy: Marek Goliƒski, S∏awomir
Barul, Jan Krawczyk czy jeêdzcy z Bogus∏a-
wic: Roman Kusz i Grzegorz Kubiak.

W ciàgu szeÊçdziesi´ciu lat, w wojewódz-
twie ∏ódzkim zorganizowano 30 imprez ogól-
nopolskich pod ró˝nymi has∏ami. Walczono
o „Z∏oty Kask”, o „Z∏otà Wie˝´”, ∏ódzkie
by∏o te˝ gospodarzem Mistrzostw Polski
LZS M∏odzie˝y Szkó∏ Rolniczych. Mo˝na
by∏oby d∏ugo wyliczaç osiàgni´cia usporto-

wionej m∏odzie˝y wiejskiej oraz osoby i insty-
tucje wspierajàce LZS. Na przyk∏ad wsparcie
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi by∏o w
tym roku czterokrotnie wi´ksze ni˝ w ubie-
g∏ym. No i sukces przywieziono, tym razem 
z Siedlec. OczywiÊcie jest to równie˝ wynik
tego, ˝e w ciàgu ostatnich lat bardzo du˝o
zmieni∏o si´ w infrastrukturze wsi i gmin. Jest
gdzie trenowaç, jest gdzie urzàdzaç zawody,
jest gdzie si´ spotykaç. Prawda, ˝e niewiele
jest takich gmin, jak Kleszczów czy Rozprza,
w których wójtowie stawiajà inwestycje spor-
towe na czo∏owym miejscu, ale systematycz-
nie zmienia si´ to na korzyÊç. Bo te˝ widzà,
jak pod wp∏ywem rozwoju sportu i turystyki
zmienia si´ zachowanie m∏odzie˝y.

Na 60. urodziny Ludowych Zespo∏ów
Sportowych wydano publikacj´ ksià˝kowà 
„Ludowe Zespo∏y Sportowe w regionie ∏ódz-
kim w latach 1946–2006”. Jej autor skromnie
napisa∏ we wst´pie, ˝e jest to dzie∏o wieloty-
si´cznej rzeszy sportowców i dzia∏aczy. Fakt,
˝e histori´ tworzà ludzie, ale ksià˝k ,́ poÊwi´-
conà im w∏aÊnie, napisa∏ jeden cz∏owiek – pre-
zes Marek Mazur, pasjonat sportu, organiza-
cji, która uczy zdrowego wspó∏zawodnictwa,
wychowuje i podtrzymuje kondycj´ fizycznà.
Ksià˝ka zawiera wiele rozdzia∏ów, poÊwi´co-
nych sportowcom, dzia∏aczom i sponsorom,
bez których dziÊ trudno by∏oby w ogóle
mówiç o istnieniu LZS. 

– W przypadku niektórych osób, prawdzi-
wie zas∏u˝onych dla LZS, jak Stefana Peterki,
nie zdà˝y∏em przed Êmiercià, choç by∏em
umówiony na spotkanie... – mówi z goryczà
Marek Mazur. Ale do historii zawsze mo˝na
wróciç. Znajdzie si´ materia∏ na kolejnà
ksià˝k ,́ którà uzupe∏nià inni...  

Anna Orzechowska

Sport

Igrzyska 
dla niepe∏nosprawnych

Po raz siódmy odby∏y si´ w Spale
Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnej Reha-
bilitacji. Centralny OÊrodek Przygoto-
waƒ Olimpijskich okaza∏ si´ jak zwykle
przyjazny dla niepe∏nosprawnych, gosz-
czàc w tym roku 250 zawodników z ca∏e-
go kraju, którzy rywalizowali m.in. w
biegach, ∏ucznictwie, tenisie sto∏owym i
p∏ywaniu. Najbardziej aktywnych spor-
towo uhonorowano medalami i puchara-
mi. 

Od 18 lat inicjatorem i organizatorem
igrzysk jest Fundacja Aktywnej Rehabi-
litacji, rozwijajàca dzia∏alnoÊç sportowà
wÊród niepe∏nosprawnych w ca∏ej Polsce. 

Jan Maruszak

LZS – igrzyska i codziennoÊç

Pezes LZS Marek Mazur wr´cza
medale m∏odym sportowcom.
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29 lipca Przemys∏aw Witkowski i Rado-
s∏aw Wilczek wp∏yn´li do Gdaƒska. By∏ to
ostatni dzieƒ ich podró˝y, która rozpocz´∏a
si´ 1 lipca pod Zamkiem Królewskiem na
Wawelu. W ciàgu nieca∏ego miesiàca przep∏y-
n´li ca∏à Wis∏ ,́ ponad 900 kilometrów, ∏odzià
nap´dzanà energià s∏onecznà. Przed nimi
jeszcze nikt tego nie dokona∏.

Organizatorem wyprawy by∏ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w ¸odzi, który w tym roku postawi∏
na promocj´ odnawialnych êróde∏ energii.
Podró˝ katamaranem wyposa˝onym w 14
ogniw fotowoltaicznych mia∏a byç cz´Êcià
tego programu. Za∏oga „Solarka” – bo tak
nazywa∏a si´ ∏ódê – w ciàgu miesiàca zacu-
mowa∏a do 13 najwi´kszych nadwiÊlaƒskich
miast, wzbudzajàc wsz´dzie du˝e zaintereso-
wanie mediów, dzia∏aczy samorzàdowych i
mieszkaƒców. Na ka˝dym „przystanku”
uczestnicy wyprawy rozdawali setki ulotek o
alternatywnych êró∏ach energii i efektywnych
sposobach jej oszcz´dzania. Przemys∏aw Wit-
kowski i Rados∏aw Wilczek przybli˝ali zalety
energii odnawialnej, a tak˝e koniecznoÊci
inwestowania w „czystà” energi .́ Unia Euro-
pejska chce, aby od 2010 roku jej udzia∏ w
bilansie energetycznym wyniós∏ 12 proc.

- Bardzo zale˝a∏o nam na przekonaniu
samorzàdów do naszej idei, bo to one w∏aÊnie

poniosà najwi´kszy koszt zmian, jakie
wymusi prawo europejskie – mówi Przemek
Witkowski, g∏ówny specjalista Zespo∏u
Komunikacji Spo∏ecznej WFOÂiGW 
w ¸odzi. – MyÊl ,́ ˝e wielu przedstawicieli
naprawd´ uda∏o si´ zainteresowaç wykorzy-
staniem baterii s∏onecznych, ogniw fotowol-
taicznych i pomp ciep∏a.

Âwiecàce bez przerwy s∏oƒce powodowa∏o,
˝e za∏oga „Solarka” niemal nie musia∏a
wykorzystywaç akumulatorów, które zabra∏a
do magazynowania energii. Co wi´cej, bate-
rie produkowa∏y jà w nadmiarze. Dlatego
oprócz dwóch silników elektrycznych, które
pcha∏y ∏ódê w dó∏ Wis∏y, pràd z ogniw zasila∏
laptop, telefony komórkowe, a nawet ma∏y
telewizor.

W wielu miastach samorzàdowcy przygo-
towali otwarte imprezy, podczas których
za∏oga „Solarka” promowa∏a odnawialne
êród∏a energii. Na przyk∏ad w Sandomierzu
zorganizowano specjalny piknik z wyst´pami
miejscowych grup muzycznych, w Kazimie-
rzu Dolnym przygotowano dla za∏ogi
wydzielone miejsce na g∏ównym deptaku. 
Z kolei w Warszawie, w konferencji prasowej
dla kilkudziesi´ciu dziennikarzy zorganizo-
wanej w porcie czerniakowskim wraz z za∏o-
gà wystàpi∏ prof. Jan Szyszko, minister Êrodo-
wiska – jeden z Dobrych Duchów, dzi´ki któ-

rym wyprawa dosz∏a do skutku. Innym
Dobrym Duchem by∏ równie˝ marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witasz-
czyk.

Wreszcie w Gdaƒsku katamaran funduszu
otwiera∏ wielkà, dorocznà parad´ ̋ aglowców,
zorganizowanà w ramach mi´dzynarodowej
imprezy Batic Sail.

Upa∏ dla baterii by∏ zbawienny, ale w
innych przypadkach dawa∏ si´ mocno we
znaki. Za∏oga by∏a bez przerwy na s∏oƒcu, 
a na niektórych odcinkach poziom Wis∏y by∏
tak niski, ˝e „Solarka” trzeba by∏o holowaç.
Tak by∏o we W∏oc∏awku, gdzie przed tamà
woda w rzece si´ga∏a zaledwie do kolan.

„Koniec. Koniec. Koniec. Gdaƒsk i Sta-
rówka na dziobie. MijaliÊmy t∏umy ludzi 
na nabrze˝u. Zaczyna∏ si´ Jarmark Domini-
kaƒski i t∏umy ludzi spacerowa∏y na làdzie.
Pozdrowienia i wiele ciekawych spojrzeƒ. 
Za burtà przesuwa∏y si´ budynki, stragany 
i kramy, roznosi∏y si´ zapachy z knajpek 
i restauracji. Po tylu tygodniach na wodzie
ch∏on´liÊmy làdowe aromaty. Wraz z nami
w´drowa∏y do mariny inne jachty. W towa-
rzystwie wspania∏ych jednostek weszliÊmy do
przystani. RadoÊç, ˝e si´ uda∏o, ˝e nikomu
nic si´ nie sta∏o, ˝e przyp∏yn´liÊmy o czasie.
Koniec. Ulga. Uff”.

R. K.

Ekologia

S∏oneczny rejs
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ÂwiadomoÊç nie tylko obywatelska

Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci 
w ¸odzi, jako jedyna instytucja z Polski,
wraz z instytucjami partnerskimi z Francji,
Grecji, Wielkiej Brytanii i W∏och tworzy
konsorcjum mi´dzynarodowe, realizujàce
projekt „Pierwsza lekcja ÊwiadomoÊci oby-
watelskiej” w ramach akcji wspólnych pro-
gramów UE Leonardo da Vinci, Socrates 
i M∏odzie˝. Celem projektu jest promocja
postaw aktywnoÊci obywatelskiej wÊród
m∏odzie˝y w wieku 13-18 lat.

Projekt anga˝uje wiele instytucji lokal-
nych, przez co przyczynia si´ do rozwoju
regionalnego. ¸ódzki kurator oÊwiaty, doce-
niajàc inicjatyw´ i przewidywane efekty
przedsi´wzi´cia, objà∏ honorowym patrona-
tem realizacj´ projektu. Z kolei eksperci Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej Wojewódzkiego Urz´du Pracy – jed-
nostki organizacyjnej samorzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego – udzielili wsparcia kadrowego
do przeprowadzenia seminarium dla nauczy-
cieli w Polsce. Wydzia∏ Edukacji Urz´du
Miasta ¸odzi wspar∏ finansowo wyjazd pol-
skiej m∏odzie˝y do W∏och, a prezydent Skier-
niewic dofinansowa∏ spotkanie mi´dzynaro-
dowe uczniów w Wielkiej Brytanii. Ponadto
w projekcie uczestniczà przedstawiciele Kole-
gium Nauczycielskiego w Zgierzu, Ochotni-
czych Hufców Pracy oraz M∏odzie˝owego

OÊrodka Socjoterapii SOS nr 1 w ¸odzi. 
WÊród szkó∏ obj´tych projektem znalaz∏y

si´: Gimnazjum nr 8 w ¸odzi, Gimnazjum
Spo∏eczne STO nr 1 w ¸odzi, Zespó∏ Szkó∏
Ponadgimnazjalnych nr 6 w ¸odzi, Zespó∏
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 19 w ¸odzi,
II LO w ¸odzi, XII LO w ¸odzi, XXI LO
w ¸odzi, XXVI LO w ¸odzi, Zespó∏ Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych i I LO w Zgierzu,
Samorzàdowe Liceum Ogólnokszta∏càce 
w Zgierzu, I LO w ¸owiczu, LO w Alek-
sandrowie ¸ódzkim, Zespó∏ Szkó∏ nr 3 
w Kutnie, Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 
w Skierniewicach.

We wszystkich krajach uczestniczàcych
przeprowadzono badanie ankietowe, majàce
na celu okreÊlenie stanu ÊwiadomoÊci oby-
watelskiej oraz poziomu zaanga˝owania 
w ˝ycie spo∏ecznoÊci lokalnej m∏odzie˝y 
w wieku 13-18 lat. W Polsce w akcji wzi´∏o
udzia∏ kilkanaÊcie szkó∏ gimnazjalnych 
i Êrednich z województwa ∏ódzkiego. Próba
obj´∏a 860 uczniów, 303 rodziców i 169
nauczycieli. Przygotowane zosta∏y trzy
ankiety skierowane do uczniów oraz ich
nauczycieli i rodziców. Na podstawie wyni-
ków badaƒ oceniono stopieƒ relacji mi´dzy
instytucjami reprezentujàcymi formalny sys-
tem kszta∏cenia z jednej strony oraz organi-
zacjami pozarzàdowymi – z drugiej, a tak˝e

wp∏yw, jaki majà wszystkie te struktury na
˝ycie i ÊwiadomoÊç m∏odego cz∏owieka. 

Trwajà prace nad przygotowaniem naro-
dowych wersji j´zykowych publikacji.

Odby∏y si´ równie˝ szkolenia dla nauczy-
cieli w celu poszerzenia ich wiedzy z zakre-
su inicjatyw propagujàcych aktywnoÊç oby-
watelskà. 

Uczniowie bioràcy czynny udzia∏ w dzia-
∏aniach projektu majà okazj´ wymieniaç si´
doÊwiadczeniami ze swoimi rówieÊnikami 
z Europy poprzez wirtualne Forum Aktyw-
nych Obywateli oraz bezpoÊrednio 
w ramach realizowanych wizyt studyjnych.
Uczniowie szkó∏ z województwa ∏ódzkiego
w maju br. brali udzia∏ w mi´dzynarodo-
wym spotkaniu m∏odzie˝y w Perugii we
W∏oszech, a w paêdzierniku planowany jest
podobny wyjazd do Newcastle w Wielkiej
Brytanii. M∏odzi ludzie poprzez zabaw´
poznajà kultur´ krajów partnerskich, 
a w ramach wspólnych dyskusji wymieniajà
si´ doÊwiadczeniami i rozwijajà Êwiado-
moÊç obywatelskà. Nale˝y podkreÊliç, 
˝e rodzice uczniów tak˝e dofinansowujà
wyjazdy zagraniczne swoich dzieci. 

Wi´cej informacji uzyskaç mo˝na w sie-
dzibie Fundacji Rozwoju Przedsi´biorczo-
Êci przy ul. Piotrkowskiej 86 w ¸odzi oraz
na stronie: www.primaora.net.          (J.M.)

„Prima ora”, czyli pierwsza lekcja

Rozwój turystyki w naszym kraju spowodowa∏ ogrom-
ny wzrost liczby zak∏adów gastronomicznych. Podstawà
dzia∏ania w firmach majàcych do czynienia z ̋ ywnoÊcià sà
zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych.
Przestrzeganie tych zasad jest fundamentem systemu
HACCP, czyli analizy zagro˝eƒ i tzw. i krytycznych punk-
tów kontroli.

Jak poinformowa∏a nas dr in˝. Aleksandra Szczepanik,
wyk∏adowca, audytor systemu HACCP – zgodnie z usta-
wà o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia, uchwalonà
przez sejm 13.07.2006 roku i skierowanà do popisania
przez prezydenta, „..kto nie wdra˝a w zak∏adzie produkcji
lub obrotu ˝ywnoÊcià zasad systemu HACCP, wbrew
obowiàzkowi okreÊlonemu w art. 5 rozporzàdzenia
852/2004 podlega odpowiedzialnoÊci karnej...”.

Praktyczne szkolenia dotyczàce systemu HACCP propo-
nuje Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci w ramach pro-
jektu „System HACCP warunkiem wzrostu konkurencyj-
noÊci firm gastronomicznych” (www.frp.lodz.pl). W szkole-
niach, które sà dofinansowane w 80 proc. z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego mogà, wziàç udzia∏ wszyscy mali 
i Êredni przedsi´biorcy dzia∏ajàcy w bran˝y gastronomicznej.

„Z¸” patronuje wprowadzaniu systemu HACCP 
w naszym regionie.                                                 (W.M.)
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„A tkacze, b´dàc pó∏ch∏opami, zabrali ze
sobà do nowego kraju ca∏e swoje mienie i
dobytek, wszystko co posiadali: od kury do
kota, od rózgi do karcenia dzieci do kàdzieli,
od harmonijki do przygrywania przy Êwi´cie
do sochy i p∏uga dla uprawy roli. Na lep-
szych, dostatniejszych wozach, jechali za nimi
z ˝onami i dzieçmi ubrani w d∏ugie szaty
pastorzy, aby w obcym, katolickim kraju
utrzymaç w protestanckiej wierze swoje
owieczki, i aby wychowywaç dzieci i m∏odzie˝
w wierze i pos∏uszeƒstwie wobec Boga i cesa-
rza”. Tak Izrael Joshua Singer charakteryzo-
wa∏ w swej powieÊci „Bracia Aszkenazy”,
ewangelickich osadników, którzy w poczàt-
kach XIX w. pojawili si´ na terenie Polski
Êrodkowej. Kierowali si´ g∏ównie do osad
fabrycznych, gdzie zgodnie z planami w∏adz
Królestwa Polskiego, rozwinà∏ si´ z czasem
przemys∏ w∏ókienniczy. 

W zorganizowaniu ˝ycia religijnego osad-
nicy otrzymali du˝à pomoc ze strony w∏adz
polskich - wznoszono koÊcio∏y, uposa˝ano
parafie w grunty, zapewniono duchownym
wynagrodzenie z bud˝etu paƒstwa. Mimo to,
praca pastorów by∏a w poczàtkowym okresie
niezwykle trudna. KoniecznoÊç administro-
wania rozleg∏ymi parafiami, spory o lokaliza-
cj´ Êwiàtyƒ i cmentarzy wymaga∏y hartu
ducha, umiej´tnoÊci godzenia ró˝nych intere-
sów, a bardzo cz´sto ∏agodzenia ró˝nic oby-
czajowych mi´dzy wiernymi. DoÊwiadczy∏
tego m. in. pierwszy pastor pabianicki Samu-
el Fryderyk Jaekel. Przyby∏ do Pabianic z
wielkopolskich Zdun w lutym 1820 r. Na czas
jego urz´dowania przypad∏ szczyt sporu o
miejsce budowy koÊcio∏a. Jako centrum para-
fii typowano Starowà Gór´ - wieÊ zasiedlonà
w ca∏oÊci przez przyby∏ych z Wirtembergii
osadników. O wyborze Pabianic przesàdzi∏
upór pastora Jaekla, któremu poparcia
udzielili niemieccy tkacze. Pierwszy pastor
pabianicki pozostawi∏ po sobie opini´ cz∏o-
wieka zdecydowanego. Podczas kazaƒ nie
stroni∏ od uderzania pi´Êcià w ambon´ lub
o∏tarz. Nie podoba∏o si´ to pabianickim wier-
nym, zarzucajàcym pastorowi schlebianie
gustom parafian mieszkajàcych we wsiach.
W oficjalnej skardze napisano, ̋ e: „mieszcza-
nie w Pabianicach, jako ludzie majàcy wi´cej
delikatnoÊci i edukacji, niekontenci sà z
metody odbywania kazaƒ”. Zarzut ten prze-
pe∏ni∏ chyba szal´ goryczy, gdy˝ Jaekel bory-
kajàcy si´ z licznymi trudnoÊciami, tak˝e
finansowymi, opuÊci∏ Pabianice w 1822 r. 

Z podobnymi k∏opotami spotka∏ si´ Chri-
stian Georg Herman, pierwszy pastor w
Brzezinach, ordynowany w 1828 r. Upomina∏
swoich wiejskich parafian przychodzàcych na

nabo˝eƒstwa do brzeziƒskiego koÊcio∏a, aby
zdejmowali nakrycia g∏owy, nie zanieczysz-
czali pod∏ogi i nie prowadzili g∏oÊnych roz-
mów. Powa˝niejszym problemem by∏ gwa∏-
towny sprzeciw Ksawerego Ogiƒskiego,
ówczesnego w∏aÊciciela Brzezin, wobec nomi-
nacji ks. Hermana. Majàc w∏asnego kandy-
data, Ogiƒski zarzuca∏ nieprawid∏owoÊç
wyboru pastora. Prawdziwym jednak powo-
dem niech´ci by∏o ˝ydowskie pochodzenie
pastora (Herman ochrzci∏ si´ w 1824 r. pod-
czas studiów teologicznych w Halle). W
obronie proboszcza stan´li zgodnie wszyscy
parafianie. Jakob Tim, starszy cechu sukien-
ników, w imieniu ewangelików brzeziƒskich i
247 rodzin z 15 osad rolnych, wnioskowa∏ o
zatwierdzenie na urz´dzie wybranego przez
gmin´ pastora. W 1829 r. konsystorz general-
ny oddali∏ zastrze˝enia K. Ogiƒskiego i Ch.
G. Hermann pozosta∏ w Brzezinach, gdzie
zmar∏ w 1870 r. By∏ najd∏u˝ej urz´dujàcym
pastorem brzeziƒskim. W tej wieloletniej
pos∏udze tylko raz zdarzy∏a si´ przerwa. W
trakcie powstania listopadowego pastor Her-
man odmówi∏ z∏o˝enia przysi´gi na wiernoÊç
rzàdowi powstaƒczemu i na kilka miesi´cy
(od maja do paêdziernika 1831 r.) musia∏
opuÊciç Brzeziny. 

Zupe∏nie odmiennie postàpi∏ wówczas
Daniel Biedermann, który w sierpniu 1829 r.
rozpoczà∏ swoje 35-letnie urz´dowanie w
Pabianicach. Sposób, w jaki opowiedzia∏ si´
za polskimi dà˝eniami narodowymi popiera-
jàc powstanie, sta∏ si´ przedmiotem
wysuwanych pod jego adresem pomó-
wieƒ i oskar˝eƒ. Dwaj cz∏onkowie kole-
gium koÊcielnego zarzucili pastorowi, ˝e
„knu∏ spisek z innymi rokoszanami do
obalenia tronu, przy pa∏aszu i pistoletach
by∏ w koÊciele, grozi∏ wszystkim,
aby si´ brali do broni, a skoro
tego nie uczynili, chrztu Êwi´-
tego dla dzieci odmówi∏,
póêniej z partyzanta-
mi po lasach i borach
si´ w∏óczy∏, przez co
postrada∏ zaufanie
w gminie”. W∏adze
koÊcielne wszcz´∏y
dochodzenie. Spo-
Êród autorów
donosu, jeden nie
stawi∏ si´ na prze-
s∏uchanie, a
drugi oraz
p o w o ∏ a n i
Êw i a d kow i e
pogubili si´ w
szczegó∏ach

swoich zeznaƒ. Sam Biedermann nie zaprze-
czy∏, ˝e wyg∏asza∏ patriotyczne kazania. Kon-
systorz ewangelicki nie nada∏ sprawie rozg∏o-
su i szybko o niej zapomniano, nie dajàc w∏a-
dzom rosyjskim pretekstu do interwencji i
odwo∏ania pastora.

Pastorzy ewangeliccy w miastach i wsiach
Polski Êrodkowej wykazywali bardzo wiele
zrozumienia dla problemów i aspiracji pol-
skiego, katolickiego otoczenia. Bardzo
wyraênie ujawni∏o si´ to podczas powstania
styczniowego. Liczni duchowni ewangeliccy
poparli je. Organizowali pomoc materialnà
dla oddzia∏ów powstaƒczych, prowadzili
nabo˝eƒstwa w intencji oswobodzenia kraju,
anga˝owali si´ w pobór podatku narodowe-
go. Najaktywniejsi (np. Karol Gustaw Mani-
tius z ̧ odzi) zap∏acili za to przeniesieniem do
innych, mniejszych parafii. 

Na prze∏omie XIX i XX w. olbrzymim
polem aktywnoÊci duchownych ewangelic-
kich sta∏a si´ szeroko poj´ta dzia∏alnoÊç cha-
rytatywna. Bolesne niedogodnoÊci wynikajà-
ce z gwa∏townego rozwoju kapitalizmu przy
braku paƒstwowych instytucji opieki zdro-
wotnej, spo∏ecznej, stowarzyszeƒ kultural-
nych ∏agodzone by∏y w du˝ej mierze przez
dobroczynnoÊç parafialnà. Programowa tole-
rancja Êrodowiska ewangelickiego czyni-
∏a jà dost´pnà dla wszystkich
potrzebujàcych.

Historia

Pastorów ewangelickich losy rozmaite

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Krzysztof Woêniak
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... „Spotykamy si´ dziÊ przed obeliskiem
zbudowanym na miejscu pola walki. 
To w∏aÊnie na pobliski Wieluƒ o godz. 4.42
spad∏y pierwsze bomby.  To tutaj zacz´∏a si´
wojna. Na polach Nalepy, Przywór i Krajan-
ki, polscy ˝o∏nierze, przelewajàc krew, starali
si´ powstrzymaç wroga w pierwszych godzi-
nach wojny”... Tymi s∏owami Andrzej Szy-
manek, starosta wieruszowski, przypomnia∏
pierwsze chwile wojny obronnej na terenie
powiatu wieruszowskiego podczas obcho-
dów 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiato-
wej. Powiatowa uroczystoÊç upami´tniajàca
t´ rocznic´ odby∏a si´ w piàtek 1 wrzeÊnia
przed obeliskiem „Poleg∏ym na polu chwa∏y”

na Polach Krajeƒskich – gmina Czastary.
Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´ta polowa w
intencji ˝o∏nierzy – pierwszych ofiar kampa-
nii wrzeÊniowej na ziemi wieruszowskiej.
M∏odzie˝ z Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
Miko∏aja Kopernika w Wieruszowie przed-
stawi∏a literackà inscenizacj´ wrzeÊniowych
wydarzeƒ. Na zakoƒczenie uroczystoÊci
przedstawiciele samorzàdu powiatowego,
samorzàdów gminnych z powiatu wieru-
szowskiego, powiatowych s∏u˝b, inspekcji i
stra˝y, m∏odzie˝ szkolna oraz przedstawiciele
partii politycznych, w ho∏dzie bohaterom
wojny obronnej, z∏o˝yli wiàzanki kwiatów
pod obeliskiem.                                        (P)

Region

Grupa harcerzy i zuchów z Hufca Kutno
uczestniczy∏a w Êwi´cie Choràgwi ¸ódzkiej.
Âwi´to pod has∏em ,,Plecak pe∏en przygód”
odbywa∏o si´ w Radomsku. WÊród wielu
atrakcji najwi´kszym prze˝yciem by∏ lot
balonem, budowanie tratwy i przeprawa
przez staw, sztuczne ognie tu˝ nad g∏owami
i nocna gra, w której uczestniczyli w´drow-
nicy. Zuchy by∏y w „Krainie baÊni i bajek“,
gdzie ubiera∏y Kopciuszka na bal, rozma-
wia∏y o bezpieczeƒstwie z Czerwonym Kap-
turkiem, robi∏y karty do kroniki z Kosza∏-
kiem Opa∏kiem i spotka∏y si´ z Kapitanem
B∏ystkiem. Rozpoznawa∏y tak˝e tropy zwie-
rzàt i smakowa∏y ró˝nych rodzajów miodu.
Harcerze uczestniczyli w grze kamykowej.
Na punktach wykonywali zadania dotyczà-
ce postaci Aleksandra Kamiƒskiego i dzia-
∏aƒ Szarych Szeregów. Kutnowscy w´drow-
nicy odnieÊli sukces. Pierwsi zrobili tratw´ i
przep∏yn´li staw. Harcerze otrzymali wyró˝-

nienie za udzia∏ w grze kamykowej. Zuchy
wywalczy∏y nagrody rzeczowe. 

To by∏a doskona∏a zabawa. Trwa∏a 3 dni.
W Êwi´cie uczestniczy∏o ponad 2000
zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu
województwa ∏ódzkiego. Ka˝dy znalaz∏ dla
siebie interesujàcà propozycj .́ Warto pod-
kreÊliç, ˝e odby∏a si´ promocja programu

Harcerska Akademia Bezpieczeƒstwa. Ten
program ZHP realizuje wspólnie z policjà.
Ma on na celu nauk´ bezpiecznych zacho-
waƒ w ró˝nych sytuacjach, nie tylko kryzy-
sowych – powiedzia∏a phm Iwona Zawadz-
ka. – Rozpocz´cie roku harcerskiego
2006/2007 w Radomsku stanowi∏o harcer-
skà przygod ,́ którà umieÊcimy w naszym
plecaku.

hm Mariola Baranowska
komendantka Hufca ZHP Kutno

UroczystoÊci rocznicowe w Wieruszowie

Harcerski plecak pe∏en przygód

JJuubbiilleeuusszzoowwyy 
aallbbuumm 
oo BBee∏∏cchhaattoowwiiee

Wydzia∏ promocji be∏chatowskiego sta-
rostwa opracowa∏ z okazji 50-lecia powiatu
be∏chatowskiego album „Powiat be∏cha-
towski – wczoraj i dziÊ”. 

– Na 150 stronach albumu znajdujà si´
fotografie dokumentujàce histori´ i teraê-
niejszoÊç naszego powiatu – mówi Ma∏go-
rzata Nowak, naczelnik wydzia∏u promo-
cji. – Publikacja wykonana zosta∏a na
papierze dobrej jakoÊci, w twardej oprawie.
B´dziemy jà wr´czaç delegacjom odwie-
dzajàcym nasz powiat oraz podczas imprez
promocyjnych, na stoiskach wystawienni-
czych. Przygotowanie 1000 sztuk wydaw-
nictwa by∏o mo˝liwe dzi´ki du˝emu wspar-
ciu BOT Elektrowni Be∏chatów oraz BOT
Kopalni W´gla Brunatnego Be∏chatów,
które partycypowa∏y w kosztach. Wydzia∏
promocji wyda∏ tak˝e okolicznoÊciowe
karty pocztowe,
które mo˝na
zakupiç w urz´-
dzie pocztowym
przy ulicy Ko-
Êciuszki, oraz
stempel „50 lat
powiatu be∏cha-
t ow s k i e g o ” ,
którym stem-
plowana jest
korespondencja
wychodzàca ze
starostwa.
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Wzniesiona z ceg∏y i kamienia na rzucie
czworoboku wie˝a bramna w Wieluniu,
zwanà te˝ krakowskà – niegdyÊ u wylotu
traktu biegnàcego na RuÊ – by∏a wielokrotnie
przebudowywana. DziÊ jej surowe, od wscho-
du wsparte skarpami elewacje stanowià
malowniczy akcent Êródmiejskiej zabudowy,
a niewielkie wn´trze od pi´ciu lat jest przy-
stanià galerii Art Déco. Prowadzi jà miejsco-
wy artysta, W∏adys∏aw ¸uczak, któremu
lokal zosta∏ powierzony przez Urzàd Miejski
– znajdujàcy si´ po sàsiedzku, w ratuszu. 

W Wieluniu warto odwiedziç równie˝ to
miejsce coraz mocniej wpisujàce si´ 
w kulturalnà map´ naszego województwa.
Turysta nie znajdzie tu wprawdzie sztuki 
art deco – co sugeruje nazwa – galeria oferu-
je jednak du˝y wybór twórczoÊci ludowej na
dobrym poziomie: malowanych widoków

miasta i portretów, rzeêb z drewna – masek i
miniatur koÊció∏ków typu wieluƒskiego, cha-
rakterystycznych dla tych stron. Prace wiszà
bezpoÊrednio na kamiennych, nieotynkowa-
nych Êcianach, co nadaje wn´trzu niezwyk∏y
klimat. Prowadzàcy organizuje równolegle
czasowe ekspozycje sztuki wspó∏czesnej na
kilkunastu metrach kwadratowych, do tego
nieogrzewanych – dlatego od koƒca paêdzier-
nika do po∏owy marca galeria czynna jest
tylko w soboty i niedziele lub po wczeÊniej-
szym umówieniu przez tel. 604-856-680. 
Do udzia∏u w wystawach obok twórców
miejscowych, np. Krzysztofa Jackiewicza czy
Miros∏awa Wagnera, zapraszani sà artyÊci 
z ca∏ej Polski, m.in. z Cz´stochowy i ¸odzi,
bo z tymi miastami Wieluƒ utrzymuje najlep-
sze kontakty. Z ∏odzian swoje prace pokazy-
wali m.in. prof. Zygmunt Laskowski, Zdzi-

s∏aw Walter i Józef Janecki, Cz´stochow´
reprezentowa∏y Dorota Gàsiorowska 
i Agnieszka Tworek. – Artysta musi byç po
prostu dobry a to, czy ma dyplom akademii
czy jest samoukiem jest dla mnie sprawà dru-
gorz´dnà – uzasadnia swoje wybory W∏ady-
s∏aw ¸uczak. Cennà inicjatywà galerii 
sà organizowane od pi´ciu lat, wspólnie 
z ksi´dzem Morgà, plenery malarsko-rzeê-
biarskie w Toporowie. To w∏aÊnie aukcja
powsta∏ych na nich w latach 2002-2005 dzie∏
by∏a jednym z g∏ównych punktów uroczysto-
Êci pi´ciolecia galerii, która odby∏a si´ 1 sierp-
nia w sali widowiskowej Wieluƒskiego Domu
Kultury – sprzedano kilkanaÊcie prac.
Wystàpi∏ duet jazzowy w sk∏adzie: Pawe∏
Jab∏oƒski Magdalena Wi´sek oraz zespó∏ Fil-
dis z ¸odzi, grajàcy muzyk´ irlandzkà.
Zaproszeni zostali przyjaciele placówki. Oso-
bom i organizacjom wspierajàcym finansowo
toporowskie plenery W∏adys∏aw ¸uczak
zamiast dyplomów wr´cza∏ miniatury
koÊció∏ków wieluƒskich – dodajmy, ˝e swoje-
go autorstwa. Innà mi∏à niespodziankà by∏o
losowanie wÊród goÊci obrazu Józefa Janec-
kiego, który trafi∏ do… autora! Artysta prze-
kaza∏ jednak dzie∏o Magdzie Wi´sek. Wspa-
nia∏a atmosfera urodzin potwierdzi∏a niezwy-
k∏y klimat galerii z wie˝y bramnej, w której 
– jak mawia w∏aÊciciel – wi´cej jest artystów
ni˝ zwiedzajàcych.

W tym roku w sierpniu odby∏ si´ tak˝e
piàty plener w Toporowie, w którym udzia∏
wzi´li artyÊci z ¸odzi, Wroc∏awia, Gdaƒska.
Efekty ich pracy b´dzie mo˝na podziwiaç 
w galerii Art Déco od 1 wrzeÊnia do po∏owy
paêdziernika.

Monika Nowakowska

fotografia górna: Wystawa prac Doroty Gàsiorowskiej 
i Agnieszki Tworek  z  Cz´stochowy

fotografie dolne: Galeria Art Déco - ekspozycja sta∏a 

Art déco
w ratuszowej bramie
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Wieluƒ – ma∏e miasto wielkiej historii

We wrzeÊniu tego roku przypada 67. roczni-
ca napaÊci wojsk hitlerowskich i sowieckich na
naszà Ojczyzn ,́ tym samym kolejna rocznica
wybuchu II wojny Êwiatowej. Warto zatem
wróciç do pierwszych dni tej wojny, które nie-
rozerwalnie zwiàzane sà z naszym regionem.

Wojska niemieckie wczesnym rankiem 
1 wrzeÊnia 1939 roku przystàpi∏y do realizacji
planu operacyjnego, okreÊlanego kryptoni-
mem „Fall Weiss”, którego celem by∏o b∏yska-
wiczne rozbicie polskich si∏ zbrojnych i zaj´cie
paƒstwa polskiego (Blitzkrieg). Powodzenie
przedsi´wzi´cia mia∏ zagwarantowaç równo-
czesny atak z powietrza, làdu i morza. Wbrew
powszechnej wiedzy, pierwszà ofiarà hitlerow-
skiej kampanii pad∏ po∏o˝ony na po∏udniu
naszego województwa Wieluƒ. O godzinie 4.40
Luftwaffe zrzuci∏o na miasto pierwsze w tej
wojnie bomby. Atak ten, przeprowadzony nie-
spe∏na pi´ç minut przed ostrza∏em Westerplat-
te z pancernika „Schleswik-Holstein”, rozpo-
czà∏ dzia∏ania zbrojne II wojny Êwiatowej. Do
godziny 5.00 nastàpi∏y nast´pne dwa bombar-
dowania i jeszcze kilka do godziny 14.00. 

16-tysi´czne miasteczko zniszczono w 70
procentach. Uciekajàcych w panice cywili
ostrzeliwano z broni pok∏adowej. Zgin´∏o
oko∏o 1200 wielunian. Najwi´kszych znisz-
czeƒ dokonano w zabytkowej cz´Êci miasta,
stanowiàcego jeden z najwa˝niejszych oÊrod-
ków administracji monarszej w paƒstwie pia-
stowskim. Wieluƒ od 1281 roku by∏ siedzibà
kasztelanii i stolicà Êredniowiecznej ziemi wie-
luƒskiej. XVI-wieczny zapis kronikarski opi-
sywa∏ Wieluƒ jako jedno z pi´kniejszych miast
w Rzeczypospolitej.

Dzisiaj o tragicznym nalocie przypominajà
po∏o˝one w centrum miasta ruiny Êwiàtyni pod
wezwaniem Âwi´tego Micha∏a Archanio∏a,
pochodzàcej z koƒca XIII stulecia. KoÊció∏
pe∏niàcy w latach 1419-1819 rol´ kolegiaty,
nale˝a∏ do najpi´kniejszych w Polsce central-

nej. Posiada∏ dziewi´ç o∏tarzy oraz trzy kaplice.
By∏ miejscem synodów i sejmików szlachec-
kich. Na synodzie w 1424 roku król W∏adys∏aw
Jagie∏∏o wyda∏ tak zwany „edykt wieluƒski”,
majàcy zapobiec szerzeniu si´ ówczeÊnie w
kraju nauki Jana Husa. Drugim miejscem
pami´ci po wydarzeniach pierwszego wrzeÊnia
jest cmentarz parafialny, gdzie pochowane sà
w zbiorowej mogile ofiary bombardowania.

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ zbrojnych miasto
odbudowano. Dzisiaj prawdziwym skarbem
mieszkaƒców sà pieczo∏owicie odrestaurowane
zabytkowe budowle, b´dàce Êwiadkami barw-
nych wydarzeƒ w dziejach naszej ojczyzny.

Godny uwagi jest oryginalny Êredniowiecz-
ny uk∏ad przestrzenny miasta z fragmentami
murów obronnych z XIV wieku oraz basztami:
„M´czarnià”, „Prochownià”, „Swawolà”,
„Skarbczykiem” i „Bramà Krakowskà”, do
której w 1842 roku dobudowano klasycystycz-
ny ratusz oraz gotyckie i barokowe Êwiàtynie:
parafialnà pod wezwaniem Âwi´tego Józefa 
z kolegium pijarów z 1740 roku, popauliƒskà
pod wezwaniem Âwi´tego Miko∏aja z koƒca
XIV wieku, obecnie nale˝àcà do sióstr bernar-
dynek, koÊció∏ klasztorny reformatów pod
wezwaniem Zwiastowania NMP z I po∏owy
XVII stulecia, poaugustiaƒskà pod wezwa-
niem Bo˝ego Cia∏a z XIV wieku z wieloma
cennymi dzie∏ami sztuki, m.in. z pochodzàcym
ze szko∏y Tycjana obrazem „Grosz czynszo-
wy” i „Madonnà” typu Assunta z XVI wieku
oraz umieszczonymi w korytarzu klasztornym
dybami kamiennymi, zwanymi „kunà”.
Ponadto XVIII-wieczny koÊció∏ klasztorny
nale˝àcy niegdyÊ do sióstr bernardynek. Âwià-
tynia ta s∏u˝y dzisiaj protestantom, a w zabu-
dowaniach klasztornych znajduje si´ Muzeum
Ziemi Wieluƒskiej, prezentujàce bogatà ofert´
ekspozycyjnà, poÊwi´conà mi´dzy innymi
archeologii, historii i etnografii okolic.

Interesujàcym obiektem jest tak˝e po∏o˝ony

w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci starego mia-
sta klasycystyczny pa∏ac z 1840 roku, b´dàcy
obecnie siedzibà w∏adz powiatowych. W cz´Êci
fundamentowej kryje on relikty gotyckiej
warowni, wybudowanej staraniem króla Kazi-
mierza Wielkiego w latach 1350-1351, która
by∏a wa˝nym elementem systemu fortyfikacji
miejskich. Jak podajà êród∏a z 1673 roku,
odbudowany po „potopie szwedzkim” zamek
utworzony by∏ na planie nieregularnego czwo-
roboku o wymiarach oko∏o 30 x 50 x 60 m,
spi´tego murami obwodowymi. Od strony
miasta okala∏y go g∏´boka fosa i staw zamko-
wy. Za∏o˝enie zamkowe tworzy∏y poza murami
trzy budynki. Dom mieszkalny, pe∏niàcy rol´
rezydencji, budynek bramny oraz drugi dom
umieszczony w jego sàsiedztwie. Pierwotnie ist-
nia∏a równie˝ wie˝a, zwana „Bia∏à”, b´dàca
prawdopodobnie pozosta∏oÊcià kazimierzow-
skiej twierdzy. Rozebrano jà z polecenia królo-
wej Bony w po∏owie XVI wieku.

W 1588 roku w zamku rezydowa∏ arcyksià-
˝´ Maksymilian Habsburg, b´dàcy pretenden-
tem do korony polskiej po Êmierci Stefana
Batorego. Wybrany przez cz´Êç polskiej ary-
stokracji na króla, jak podaje tradycja, w jed-
nej z sal mia∏ napisaç na szybie diamentem
pierÊcienia „veni, veniam et non tardabo 
– przyby∏em, przyb´d´ i nie b´d´ zwleka∏”.
Sytuacja arcyksi´cia drastycznie si´ zmieni∏a
po przegranej bitwie pod Byczynà. Dowodzà-
cy polskà szlachtà hetman Jan Zamoyski,
zawzi´ty przeciwnik elekcji Habsburga na tron
Polski, ponownie „zaprosi∏” pokonanego do
wieluƒskiego zamku, tym razem jako zak∏ad-
nika. Maksymilian by∏ wi´ziony, póki nie zre-
zygnowa∏ z pretensji do polskiej korony.

Taki w∏aÊnie jest Wieluƒ – kolejne nieodkry-
te miasto naszego województwa.

Piotr Machlaƒski
Fot. Wieluƒ – ruiny kolegiaty z XIII wieku, 

zniszczonej 1 wrzeÊnia 1939 roku

Znane, a jednak nieznane
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Na ostatnich kilku olimpiadach w repre-
zentacji Polski wystàpi∏o niewielu przedsta-
wicieli województwa ∏ódzkiego. Po latach
chudych przychodzà ponoç t∏uste. Tak si´
sk∏ada, ˝e do Pekinu 2008 ma szans´ pole-
cieç najwi´ksza od lat grupa sportowców z
naszego regionu. Na pó∏metku drogi od
Aten do Pekinu perspektywa olimpijskiego
startu rysuje si´ przed p∏ywakami MKS
Trójka ¸ódê: Aleksandrà Urbaƒczyk,
Mateuszem Matczakiem i Luizà Hrynie-
wicz. Coraz g∏oÊniej jest o ∏ódzkich lekko-
atletach. W mistrzowskich imprezach
seniorów medale zdobywajà czterystume-
trowcy AZS ¸ódê Daniel Dàbrowski i Piotr
K´dzia. W czo∏ówce Êwiatowej m∏odzie˝ow-
ców jest skoczek wzwy˝ RKS Sylwester
Bednarek, w którym wielu widzi kandydata
na nast´pc´ Artura Partyki. B∏ysn´li w tym
sezonie sprinterka MULKS MOS Sieradz
Aleksandra Kocio∏ek i Êredniodystansowiec
RKS Adam Kszczot, kolega szkolny Bed-
narka z 43. LO przy al. Królewskiej. Do
Pekinu wybierajà si´ tak˝e Agnieszka Sta-
roƒ strzelajàca w barwach Or∏a ¸ódê,
Justyna Mospinek – ∏uczniczka Piàtki
Zgierz, Jacek Dobrzyƒski – ∏ucznik Spo-
∏em, a zapewne tak˝e siatkarze BOT Skry
Be∏chatów. Mo˝e byç jednak i tak, ˝e znaj-
dà si´ oni w ekipie olimpijskiej, ale... cieszyç
si´ b´dà z tego mieszkaƒcy innego woje-
wództwa. Najpowa˝niejsze ostrze˝enie
nadesz∏o od lekkoatletów. Olimpijczyk 
z Aten Robert Wolski nie skacze ju˝ 
w barwach MKLA ¸´czyca. Inny
∏´czycanin, trójskoczek Jacek Kazi-

mierowski jest ju˝ zawodnikiem Zawiszy
Bydgoszcz. Znacznie wczeÊniej wyemigro-
wali z naszego województwa Lemiesz,
Pacholak, Pskit i Âcigaczewski. Poza ¸ódz-
kiem szukajà dobrych warunków do trenin-
gu liczni ∏ódzcy p∏ywacy, siatkarki, koszyka-
rze, pi∏karze r´czni. 

Sytuacja jest alarmujàca. Stworzenie
mechanizmów, które zach´ci∏yby sportow-
ców naszego regionu do kontynuowania
kariery w∏aÊnie tu staje si´ palàcym proble-
mem. Jego skal´ obrazuje przyk∏ad p∏ywa-
ków Trójki. Jeszcze par´ lat temu klub mia∏
108 godzin na p∏ywalni w parku Sienkiewi-
cza, na której funkcjonuje od poczàtku ist-
nienia. W ostatnich sezonach otrzyma∏
tylko 55, a teraz walczy o zachowanie 42!
Irytujàcy jest taki widok: przez godzin´
dziesi´ciu amatorów kàpieli uprawia zaba-
wy wodne, po czym na p∏ywalni´ wchodzi
trzy razy wi´cej p∏ywaków z mistrzyniami
Europy Urbaƒczyk i Hryniewicz oraz
mistrzem Êwiata Matczakiem na czele i bar-
dziej ni˝ na treningu koncentrujà si´ na
tym, ˝eby nie porozbijaç sobie g∏ów. 
W takich warunkach wykuwa si´ w ¸odzi
medale! ˚eby poprawiç sylwetk´ wystarczy
mo˝e p∏ywaç raz w tygodniu, ale ˝eby
zostaç mistrzem trzeba przep∏ywaç 15 kilo-
metrów dziennie od poniedzia∏ku do sobo-
ty! Takie warunki do treningu sà w ∏ódzkim
sporcie regu∏à, a nie wyjàtkiem. JeÊli ktoÊ

ma wàtpliwoÊci, to warto, ˝eby wybra∏ si´
do salki, w której zimà trenuje czo-

∏owy junior Êwiata w skoku
wzwy˝ Sylwek Bednarek.

Marzy mu si´ olimpiada i kariera Partyki, 
a sà to marzenia realne. Tylko czy mogà si´
spe∏niç w ∏ódzkich warunkach? 

Samorzàdowcy województwa zdajà sobie
spraw´ z tego, ˝e wielu uzdolnionych
zawodników opuszcza nasz region w poszu-
kiwaniu lepszych warunków do treningu. 
Z inicjatywy Komisji Nauki, Kultury 
i Sportu oraz AZS powsta∏ regulamin przy-
znawania nagród i wyró˝nieƒ za wybitne
wyniki sportowe dla zawodników, trenerów
i dzia∏aczy reprezentujàcych województwo
∏ódzkie w zawodach krajowych i mi´dzyna-
rodowych. Dokument przewiduje te˝ zasa-
dy nadawania tytu∏u „Mecenasa Sportu“.
Zdaniem przewodniczàcego komisji Jaro-
s∏awa Bergera i wiceprezesa AZS Lecha
Leszczyƒskiego, przyj´cie projektu to w∏a-
Êciwy krok w stron´ dobrej wspó∏pracy
województwa ze sportowcami. Miejmy
nadziej ,́ ˝e regulamin nagradzania to tylko
jeden z elementów systemu, który pozwoli
zatrzymaç odp∏yw talentów. ˚adna nagro-
da nie zastàpi jednak rozwiàzaƒ organiza-
cyjnych, u∏atwiajàcych godzenie treningu 
z naukà. Problemy dotyczà bowiem przede
wszystkim sportowców, którzy uczà si´ 
i studiujà. Ola Urbaƒczyk rozpoczyna stu-
dia w Uniwersytecie ¸ódzkim, Mateusz
Matczak i Luiza Hryniewicz uczà si´ 
w XXIX LO, a Sylwester Bednarek i Adam
Kszczot ucz´szczajà do 43. LO. Co zrobiç,
˝eby mogli doskonaliç si´ w swoich dyscy-
plinach i pog∏´biaç wiedz´ bez szkody dla
obu tych sfer? To kluczowe pytanie. 

Jest nad czym dumaç, bo od lat nie mo˝e-
my doczekaç si´ w ¸odzi sekcji p∏ywackiej
AZS, szko∏y mistrzostwa sportowego, przy-
krycia dachem p∏ywalni Anilany, remontu
hali RKS, w której mo˝na by trenowaç
zimà bez nara˝ania si´ na zapalenie p∏uc.
Choç ¸ódê kocha siatkówk ,́ ta dyscyplina
wcià˝ le˝y. Nie mo˝e odrodziç si´ boks,
wegetujà  judo, szermierka i zapasy. Zew-
szàd s∏ychaç narzekania, ˝e m∏odzi ∏ódzcy
uczniowie podstawówek nie umiejà p∏ywaç,
a p∏ywalnie sà niewykorzystane i stojà
puste. To garÊç problemów. Nie zatuszuje
si´ ich nawet najlepszym regulaminem. 

Marek Kondraciuk 
Fot. Krzysztof Szymczak 

„Dziennik ¸ódzki“ 

Na zdj´ciu: Mateusz Matczak z MKS Trój-
ka zdoby∏ w sierpniu w Rio de Janeiro
pierwszy w historii polskiego p∏ywania
z∏oty medal m∏odzie˝owych mistrzostw
Êwiata 

Sport

Jak ich zatrzymaç?


