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Sponsorowany przez Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi projekt „¸ódzkie – warte utrwale-

nia i pokazania” okaza∏ si´ na tyle atrakcyjny, 
˝e jego rezultaty postanowiono zaprezentowaç
tak˝e w Brukseli. Na zaproszenie tamtejszego
Konsulatu Generalnego RP 13 paêdziernika 
(w piàtek!) do stolicy Parlamentu Europejskiego
pojecha∏o 12 Êpiewajàcych artystów ze Stowarzy-
szenia Studio Integracji wraz z opiekunami, 
m.in. Ryszardem Szymanowskim i Krzysztofem
Cwynarem oraz prace artystów Naszej Galerii.
Tygodniowy pobyt sfinansowa∏ Wydzia∏ Promocji
Urz´du Miasta ¸odzi. G∏ównym punktem 
programu by∏ wernisa˝ prac zrealizowanych pod-
czas lipcowego pleneru w wybranych zakàtkach
województwa ∏ódzkiego (m.in. w Byszewach,
Skoszewach, Nieborowie, Tumie ko∏o ¸´czycy),
po∏àczony z koncertem w konsulacie RP, w czasie
którego wykonano piosenki o ¸odzi (nagrodzone
w konkursie „¸ódzkie skrzyd∏a”, zorganizowa-
nym przez Towarzystwo Przyjació∏ ¸odzi) 
a tak˝e o malarstwie polskim i europejskim, 

ze szczególnym uk∏onem w stron´ twórców nider-
landzkich (do muzyki K. Cwynara i J. Kunce).
Dzieƒ wczeÊniej odby∏ si´ koncert „Santo Subito
Santo” – w koÊciele Notre Dame de La Chapelle,
dedykowany Janowi Paw∏owi II. Wyst´powali
laureaci licznych konkursów integracyjnych, 
m.in. Marta Pop∏awska i Angela Wawrzyk, 
zdobywczynie nagród na festiwalach Impresje
Ciechociƒskie. – PublicznoÊç by∏a zaskoczona
wysokim poziomem wykonania utworów, 
nie spodziewano si´ tak profesjonalnego przekazu
– wspomina Krzysztof Cwynar. – ArtyÊci Êpiewa-
li wprawdzie po polsku, ale dzi´ki t∏umaczeniom
na francuski s∏uchacze mogli wczuç si´ tak˝e 
w przes∏anie utworów. I byli naprawd´ pod
ogromnym wra˝eniem. 

Poza wyst´pami du˝o zwiedzano: Grand
Place, czyli rynek g∏ówny w Brukseli, s∏ynnà fon-
tann´ z figurkà sikajàcego ch∏opca, Atomium 
i oczywiÊcie siedzib´ Parlamentu Europejskiego 
– nowoczesny obiekt ze szk∏a i aluminium 
z wkomponowanymi w architektur´ rzeêbami. 

A˝ szkoda, ˝e nie mogli go obejrzeç i namalowaç
artyÊci plastycy z Naszej Galerii... Jest szansa, 
˝e i oni wybiorà si´ do Brukseli na kolejne zapro-
szenie konsulatu – za rok, w drodze z Pary˝a,
gdzie stowarzyszenie poka˝e spektakl „La Stra-
da” na imprezie poÊwi´conej teatralnej twórczoÊci
osób niepe∏nosprawnych.

W drodze powrotnej do ¸odzi artyÊci zatrzy-
mali si´ w niemieckim miasteczku Bad Wimpfen,
gdzie 22 paêdziernika dali koncert w koÊciele 
Êw. Piotra, a dzieƒ wczeÊniej w pobliskim Oedhe-
im odby∏ si´ wernisa˝ przywiezionych z Brukseli
prac w XII-wiecznym zamku Castel Hous 
– w ramach mi´dzynarodowej wymiany twórczo-
Êci osób niepe∏nosprawnych. Dzi´ki temu spo∏ecz-
noÊç niemiecka mog∏a podziwiaç utrwalone 
na kartonach i p∏ótnach widoki Nieborowa,
Arkadii, Tumu, malowniczych zakàtków Parku
Krajobrazowego Wzniesieƒ ¸ódzkich. Miejmy
nadziej´, ˝e kiedyÊ postanowi odwiedziç te miej-
sca osobiÊcie. M.N.

Fot.: Ryszard Szymanowski
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OSOBY WYBRANE NA RADNYCH III KADENCJI SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ¸ÓDZKIEGO

Komitet wyborczy Nazwisko i imiona

KW PSL Bagieƒski Artur Jan

KW PIS B∏aszczyk Przemys∏aw Jacek

KW PSL Chowis Andrzej Franciszek

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Dobkowski Wies∏aw

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Dudek Krzysztof Adam

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Dunin Artur Jerzy

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Fisiak W∏odzimierz

KW PSL Gajda Tadeusz Stanis∏aw

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Grabicka Krystyna

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Grabowski Piotr

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Hibner El˝bieta

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI Janowska Zdzis∏awa

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI Kaczmarek Micha∏

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Kamiƒska Anna Bogda

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Kula W∏odzimierz Stanis∏aw

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå KwaÊniak Pawe∏

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Kwiatkowski Krzysztof

KW SAMOOBRONA RP ¸y˝wiƒski Cezary Wojciech

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI Makowski Krzysztof Micha∏

KOMITET WYBORCZY PSL Mazur Marek Marian

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Michalak Grzegorz Jan

KW SAMOOBRONA RP Mi∏ek S∏awomir

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI Nowacka Irena Maria

KW PSL Olas Stanis∏aw Piotr

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Olszewski Wiktor ¸ukasz

KW SAMOOBRONA RP Popecki Jacek

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Przyrowski Waldemar Ireneusz

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Sadowska Agata Jolanta

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Stasiak Jerzy Antoni

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Trzciƒski Marek

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Walczak Wojciech Krzysztof

KW PSL Witaszczyk Stanis∏aw

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Wojciechowski Grzegorz

KW SAMOOBRONA RP Wojtera Jan

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Zacharewicz Jacek Pawe∏

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå Zarzycki Wojciech Szcz´sny



Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi
Grudzieƒ – sezon 2006/2007
DATA DU˚A SCENA MA¸A SCENA SCENA KAMERALNA

1 pt Eric Bogosian Thomas  Jonigk
SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL, g. 19.00 SPRAWCY, g. 19.00

2sb SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL, g. 19.00 
3nd Jon Fosse

SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL, g. 19.00 SEN O JESIENI, g. 19.00
4 pon
5 wt Janusz G∏owacki Rebecca Gilman Jon Fosse

ANTYGONA W NOWYM JORKU, g. 10.00, g. 17.00 BLASK ˚YCIA, g. 19.00 SEN O JESIENI,  g. 19.00
6 Êr ANTYGONA W NOWYM JORKU, g. 10.00,  g. 19.00 BLASK ˚YCIA,  g. 19.00 Mike O’Rowe 

MADE IN CHINA g. 19.00
7 czw ANTYGONA W NOWYM JORKU, g. 10.00 BLASK ˚YCIA g. 19.00 MADE IN CHINA g. 19.00
8 pt NI˚Y¡SKI g. 19.00
9 sb NI˚Y¡SKI g. 19.00
10 nd NI˚Y¡SKI g. 19.00
11 pon
12 wt William Shakespeare David Hare Antoni Czechow

SEN NOCY LETNIEJ  g. 10.00 PRZEÂWIT g. 19.00 IWANOW g. 19.00
13 Êr SEN NOCY LETNIEJ  g. 10.00 PRZEÂWIT g. 19.00 IWANOW g. 19.00
14 czw Ariano Suassuna Krzysztof Bizio

TESTAMENT PSA  g. 10.00 TOKSYNY g. 19.00
15 pt TESTAMENT PSA  g. 10.00 TOKSYNY g. 19.00
16 sb POMARA¡CZE I MANDARYNKI Arthur Miller

(spektakl zamkni´ty) g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00
17nd POMARA¡CZE I MANDARYNKI, g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00
18pon
19 wt Iwan Wyrypajew Mark  Ravenhill

DZIE¡ WALENTEGO g. 19.00 POLAROIDY    g. 19.00
20 Êr DZIE¡ WALENTEGO g. 19.00 POLAROIDY    g. 19.00
21 czw Eric Bogosian

CZO¸EM WBIJAJÑC GWOèDZIE W POD¸OG¢, g. 19.00 
22 pt CZO¸EM WBIJAJÑC GWO˚DZIE W POD¸OG¢

(spektakl zamkni´ty) g. 19.00
23 sb
24 nd
25 pon
26 wt
27 Êr Eric Bogosian

OBUDè SI¢ I POCZUJ SMAK KAWY, g. 19.00
28 czw OBUDè SI¢ I POCZUJ SMAK KAWY, g. 19.00
29 pt Ödon Von Horvath

OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO , g. 19.00
30 sb OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO, g. 19.00 
31 nd WIECZÓR SYLWESTROWY

MÓW MI O MI¸OÂCI. 
Koncert romansów rosyjskich  g. 19.00

Wieczór sylwestrowy 2006
Mów mi o mi∏oÊci
Najpi´kniejsze romanse rosyjskie
Widowisko muzyczne w wykonaniu: Urszuli Gryczewskiej-Staszczak, Anny Sarny, 
Emilii Klimczak, Kamili Klimczak (goÊcinnie), Stanis∏awa KwaÊniaka, Rados∏awa Osypiuka, 
Micha∏a Staszczaka, Bogus∏awa Suszki, Mariusza Witkowskiego

Wieczór sylwestrowy poprowadzi Stanis∏aw KwaÊniak

Scenariusz : Teresa Stokowska-Gajda i Stanis∏aw KwaÊniak
Kierownictwo muzyczne i aran˝acje: Teresa Stokowska-Gajda
Re˝yseria Êwiat∏a: Krzysztof Sendke
Kostiumy: Izabela Stronias
Dekoracje: Grzegorz Nowak

W wieczorze sylwestrowym us∏yszà Paƒstwo najs∏ynniejsze pieÊni i romanse rosyjskie.
Cz´Êç spektaklu b´dzie poÊwi´cona Aleksandrowi Wertyƒskiemu, którego piosenki powiàzane 
zosta∏y opowieÊciami o jego ˝yciu oraz wierszami najwi´kszych rosyjskich poetów. 
W drugiej cz´Êci us∏yszymy pieÊni do s∏ów m.in. Osipa Mandelsztama, Mariny Cwietajewej, 
Bu∏ata Okud˝awy, W∏odzimierza Wysockiego oraz piosenki – wariacje i ˝arty 
na tematy rosyjskie, napisane przez polskich autorów.

Widowisku, przy kieliszku szampana, towarzyszyç b´dzie loteria upominków.
Poczàtek „Wieczoru sylwestrowego” o godzinie 19.
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listopad 2006
– ˚eby Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç, trzeba by∏o obaliç „stary ∏ad europejski” utworzony 

na kongresie wiedeƒskim w 1815 roku, który uniemo l̋iwia∏ narodom ujarzmionym przez obce
mocarstwa stanowienie o w∏asnym losie. Dogodnà sposobnoÊç do zmiany geopolitycznej 
w Europie przynios∏a I wojna Êwiatowa, w której po wrogich sobie stronach stan ĺi polscy 
zaborcy – pisze w artykule „Âwí to Niepodleg∏oÊci” Piotr Machlaƒski.

Przytaczam to zdanie celowo, nie tylko ze wzgĺ du na historycznà dat´ kolejnej rocznicy, 
ale tak˝e, aby zwróciç uwag´ Czytelników „Z¸” na fakt, ˝e ju˝ w kolejnym numerze naszego
miesí cznika piszemy o wielkiej bitwie ∏ódzkiej, rozegranej w listopadzie 1918 roku. Historycy
twierdzà, ˝e gdyby nie skuteczny opór Niemców, Rosjanie prawdopodobnie zatrzymaliby sí  
dopiero w Berlinie, i dalszy rozwój wypadków z okresu I wojny Êwiatowej, jak i losy Polski, 
wyglàda∏y by zupe∏nie inaczej. Uwa˝am zatem nieskromnie, ˝e przybli̋ enie mieszkaƒcom 
województwa ∏ódzkiego wydarzeƒ z tamtych dni i opublikowanie fotografii z okresu dzia∏aƒ 
wojennych jest naszym drobnym wk∏adem w rozwój ÊwiadomoÊci historycznej i kulturowej 
spo∏eczeƒstwa naszego regionu. W taki oto sposób spe∏niamy roĺ , którà powierzy∏ nam samo-
rzàd województwa ∏ódzkiego, kiedy powo∏a∏ do ˝ycia swoje czasopismo. 

Z kolei artyku∏y Izabeli Nowakowskiej o Nieborowie i Piotra Wypycha o Spalskim Parku 
Krajobrazowym sà kontynuacjà cyklu, stanowiàcego wk∏ad naszej redakcji do tegorocznych 
obchodów Roku Dziedzictwa Przyrodniczego.

Nowo wybranym radnym Sejmiku Województwa ¸ódzkiego ˝yczymy sprawnego zarzàdza-
nia podleg∏ymi instytucjami, partnerskiej wspó∏pracy z samorzàdami lokalnymi i sprawiedliwego
podzia∏u unijnych funduszy.

W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi

R´kà  S∏awomira  ¸uczyƒskiego

NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Milejów - koÊció∏
pw. Êw. Józefa. Fot.: Andrzej Wach
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˚eby Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç,
trzeba by∏o obaliç „stary ∏ad europej-

ski” utworzony na kongresie wiedeƒskim 
w 1815 roku, który uniemo˝liwia∏ narodom
ujarzmionym przez obce mocarstwa stano-
wienie o w∏asnym losie. Dogodnà sposobnoÊç
do zmiany geopolitycznej w Europie przynio-
s∏a I wojna Êwiatowa, w której po wrogich
sobie stronach stan´li polscy zaborcy. 
W przededniu wojny w polskich ko∏ach poli-
tycznych zrodzi∏y si´ dwie orientacje, zak∏ada-
jàce odbudow´ Polski z ziem trzech zaborów 
– w oparciu o sojusz z Rosjà oraz u boku
paƒstw centralnych (Niemcy i Austro-W´gry).

Prorosyjska orientacja, reprezentowana
przez endeka Romana Dmowskiego, zak∏a-
da∏a uzyskanie daleko idàcej autonomii dla
Królestwa Polskiego w ramach cesarstwa
rosyjskiego poprzez dzia∏ania dyplomatycz-
ne. Inicjatorem drugiej orientacji by∏ wywo-
dzàcy si´ z PPS Józef Pi∏sudski, który zak∏a-
da∏ walk´ zbrojnà z Rosjà pod polskimi
sztandarami  u boku Austrii. W tym celu 
od 1908 roku w Galicji prowadzone by∏y
dzia∏ania, majàce na celu utworzenie polskie-
go wojska. Powsta∏ Zwiàzek Walki Czynnej,
Zwiàzek Strzelecki i Polskie Dru˝yny Strze-
leckie, czyli tak zwana Kompania Kadrowa,
na czele której 6 sierpnia 1914 roku Pi∏sudski
wkroczy∏ do Królestwa Polskiego z zamia-
rem wzniecenia powstania antyrosyjskiego.
Wobec braku odzewu rodaków, w obliczu
groêby rozwiàzania formacji, przekszta∏cono
jà w Polskie Legiony, majàce walczyç z Rosjà
u boku paƒstw centralnych .

Walczàce ze sobà strony szybko dostrzeg∏y
znaczenie sprawy polskiej i postanowi∏y
wykorzystaç jà w jak najlepszy dla siebie spo-
sób. W zwiàzku z tym, aby zyskaç poparcie
zbrojne Polaków, deklarowa∏y utworzenie
namiastk´ polskoÊci. W 1914 roku car zapo-
wiedzia∏ w manifeÊcie zjednoczenie ziem pol-
skich i nadanie im jakiejÊ bli˝ej nieokreÊlonej
autonomii w ramach monarchii rosyjskiej.
Niemcy i Austro-W´gry, w obliczu przed∏u˝a-
jàcych si´ dzia∏aƒ zbrojnych, w tak zwanym
„akcie 5 listopada”z 1916 roku proklamowa-
∏y z ziem zaboru rosyjskiego, zaj´tych 
w wyniku dzia∏aƒ wojennych, stworzenie
pewnego tworu paƒstwowego, uzale˝nionego
od Niemiec i Austro-W´gier, z bli˝ej nieokre-
Êlonymi granicami, pod nazwà Królestwo
Polskie. Dzia∏ania te, rzecz jasna, nie zaspo-
koi∏y ambicji Polaków, dà˝àcych do utworze-
nia paƒstwa polskiego niepodleg∏ego i suwe-
rennego. Sprzyja∏y jednak utworzeniu
zawiàzków polskich urz´dów. 

Ogromne znaczenie dla sprawy polskiej
mia∏y natomiast rewolucje rosyjskie w 1917
roku. Pierwsza, lutowa, która doprowadzi∏a
do obalenia caratu, oÊmieli∏a mocarstwa
zachodnie do otwartego wypowiedzenia si´ 
w kwestii Polski. WczeÊniej bowiem paƒstwa
te mia∏y zwiàzane r´ce, gdy˝ car przedstawia∏
problem polski jako wewn´trznà spraw´ Rosji.
Po rewolucji paêdziernikowej bolszewicy og∏o-
sili „Deklaracj´ praw narodów Rosji”, która
dawa∏a wszystkim narodom ujarzmionym
dawniej przez carat prawo do stanowienia 
o w∏asnym losie i od∏àczenia si´ od Rosji. 

I, mimo ̋ e „mocarstwa zachodnie”nie popar-
∏y tego aktu, gdy˝ nie chcia∏y uznaç Rosji 
bolszewickiej, to dla nowej Polski decyzja
rosyjska mia∏a wyjàtkowe znaczenie. 

2 lipca 1917 roku Pi∏sudski, przewidujàc
upadek paƒstw centralnych, demonstracyjnie
wystàpi∏ z zale˝nej od zaborców Tymczaso-
wej Rady Stanu, odpowiedzialnej za funkcjo-
nowanie Królestwa Polskiego, i wywo∏a∏ 
9 lipca 1917 roku „kryzys przysi´gowy”, czyli
doprowadzi∏ do odmowy przez legionistów
przysi´gi na wiernoÊç cesarzowi niemieckie-
mu. 22 lipca Pi∏sudski zosta∏ aresztowany 
i osadzony w Magdeburgu. By∏ to znaczàcy
sygna∏ dla mocarstw europejskich, po której
stronie opowiada si´ polskie wojsko.

Umi´dzynarodowienie sprawy polskiej
by∏o kolejnym krokiem na drodze do niepod-
leg∏oÊci. Na „zachodzie” Polaków reprezen-
towa∏ utworzony w sierpniu 1917 roku 
w Szwajcarii Komitet Narodowy Polski 
z Romanem Dmowskim na czele. W 1917
roku przystàpiono do formowana we Francji
armii polskiej, zwanej B∏´kitnà Armià. Jesie-
nià tego roku has∏o niepodleg∏oÊci Polski
wysun´∏a w∏oska izba pos∏ów. Dzi´ki stara-
niom Ignacego Jana Paderewskiego, w stycz-
niu 1918 roku prezydent USA Woodrow
Wilson w s∏ynnym or´dziu do Kongresu zwa-
nym „14 punktami Wilsona” postulowa∏
„jako jeden z koniecznych elementów przy-
sz∏ego ∏adu pokojowego powo∏anie do ˝ycia
niepodleg∏ej Polski z wolnym dost´pem 
do morza, na obszarze etnicznie polskim”.

5 wrzeÊnia 1918 roku w Moskwie bolsze-
wicy wydali akt uniewa˝niajàcy wszystkie
traktaty dotyczàce rozbiorów Polski, zawarte
przez carat z Prusami i Austrià, jako sprzecz-
ne z „nieodbieralnym prawem narodu 
polskiego do niepodleg∏oÊci”. 

W paêdzierniku 1918 roku poszczególne
ziemie by∏y wyzwalane spod okupacji zabor-
ców przez polskie formacje wojskowe. 
W wolnym Lublinie z 6 na 7 listopada
powsta∏ Tymczasowy Rzàd Ludowy Repu-
bliki Polskiej. W obliczu kl´ski Niemiec 
10 listopada do Warszawy przyby∏ zwolniony
z niewoli Józef Pi∏sudski, b´dàcy niekwestio-
nowanym symbolem walki o wolnà Polsk .́
11 listopada, w dniu podpisania kapitulacji
przez Niemcy, co to˝same by∏o z zakoƒcze-
niem dzia∏aƒ zbrojnych wielkiej wojny, powo-
∏ana przez zaborców w 1917 roku Rada
Regencyjna, pe∏niàca rol´ najwy˝szej w∏adzy
na ziemiach polskich, przekaza∏a Józefowi
Pi∏sudskiemu w∏adz´ wojskowà, a 14 listopa-
da w∏adz´ cywilnà. Podobnie uczyni∏ rzàd
lubelski, którego trzon stanowili zwolennicy
bohatera legionowego. 22 listopada 1918
roku Józef Pi∏sudski og∏osi∏ si´ tymczasowym
Naczelnikiem Paƒstwa, rozpoczynajàc odbu-
dow´ wolnej demokratycznej Ojczyzny po
123 latach zaborów.

Piotr Machlaƒski

Historia

Âwi´to Niepodleg∏oÊci
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Organizacja konferencji „Wielka wojna 
o ziemi´ obiecanà” trwa∏a rok. Przez dzie-
wi´çdziesiàt dwa lata, jakie dzielà nas 
od wydarzeƒ operacji ∏ódzkiej, ani razu nie
by∏o okazji do rzeczowej debaty na ten temat.
Na seminarium informacyjno-organizacyj-
nym w ∏ódzkim oddziale PAN 6 grudnia
zesz∏ego roku przedstawiciele Êrodowisk
naukowych (tak˝e z Niemiec), spo∏ecznych 
i odpowiednich urz´dów potwierdzili, ˝e
mówiç warto, ale najwa˝niejsze, ˝eby mia∏
kto, bo na szukanie znawców tematu recepty
brak. Do pytania „o czym” dosz∏o wi´c  „czy
b´dzie mia∏ kto rozmawiaç?“.

Po pó∏rocznej, planowej i uporczywej kwe-
rendzie oraz organizacyjnych bojach  19 i 20
maja odby∏a si´ konferencja, wyprzedzajàca
o jeden dzieƒ oficjalne rozpocz´cie miejskich
obchodów Roku Rosyjskiego, w ramach któ-
rego zosta∏a zaplanowana. 

W auli Instytutu Historii Uniwersytetu
¸ódzkiego na spotkanie z uczestnikami
wyszed∏ niespodziewanie w galowym mundu-
rze car Miko∏aj II wraz eskortà. Podobieƒ-
stwo do portretu zamieszczonego na plakacie
konferencji by∏o tak uderzajàce, ˝e sobowtór
Marcin Kaêmierczak kilkakrotnie musia∏
wracaç przed obiektywy kamer i aparatów
fotograficznych.

Na wst´pie Lech Kwiecieƒ, prezes Funda-
cji „Ziemia Obiecana“, która koordynowa∏a
organizacj´ przedsi´wzi´cia, poprosi∏ dzieka-

na instytutu prof. Eugeniusza  Pytlasa, aby
jako gospodarz w imieniu uczelni otworzy∏
konferencj .́ 

Cykl siedemnastu wystàpieƒ rozpoczà∏em
wprowadzeniem opisujàcym zarówno palet´
motywacji, jak i wàtpliwoÊci inspirujàcych do
podj´cia tematu operacji ∏ódzkiej, a które
zamyka pytanie „czy jest o czym pami´taç 
i po co?”. Potem by∏ wspólny referat dwóch
naukowców niemieckich Volkera Caysy 
i Franka M. Schustera, zawierajàcy historycz-
no-filozoficzne refleksje o I wojnie. GoÊcie
rosyjscy zaprezentowali nieznane nam szcze-
gó∏y dotyczàce dwóch zagadnieƒ. Walentin
Bondariew z Muzeum w Krasnojarsku,
mówi∏ o odnalezionych ostatnio listach miesz-
kaƒców tego miasta, uczestniczàcych w wal-
kach o ¸ódê w ramach dywizji syberyjskiej 
a Walentin Juszko z Moskwy przedstawi∏ syl-
wetki rosyjskich dowódców ró˝nych szczebli
odznaczonych krzy˝em Êw. Jerzego za zas∏ugi
w bitwach tej operacji. WÊród nich wskaza∏
tak˝e tych, którzy zostali rozstrzelani przez
bolszewików po rewolucji paêdziernikowej.
Rosyjskie aspekty podj´li równie˝ Wioletta
Wiernicka, prezentujàc operacj´ ∏ódzkà 
w spo∏ecznych kontekstach doniesieƒ prasy 
i korespondencji rosyjskiej, oraz Marcin Sta-
siewicz, omawiajàc udzia∏ rosyjskiej broni
pancernej.

Zatem, od zagadnieƒ etyczno-filozoficz-
nych, poprzez problemy opieki nad ˝o∏nier-

skimi cmentarzami, po odkrycia archeololo-
giczne. Nie zabrak∏o omówienia wydawnictw
êród∏owych i zbiorów archiwalnych w zaso-
bach Archiwum Paƒstwowego i Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w ¸odzi. Jednym 
z najistotniejszych wystàpieƒ by∏ referat Pio-
tra Marciniaka, broniàcy tezy, i˝ ówczesne
za∏o˝enia strategiczne niemieckiego sztabu
stanowi∏y genez´ hitlerowskiego blitzkriegu.
Zaskoczeniem by∏ zg∏oszony w ostatniej
chwili referat Paw∏a Dzieciƒskiego „Lit-
zmann a Litzmannstadt” omawiajàcy sylwet-
k´ zwyci´zcy spod Brzezin i powody jego 
niezas∏u˝onej legendy. 

Sam fakt istnienia oko∏o 200 cmentarzy, na
których spoczywa 200 000 ˝o∏nierzy ró˝nych
nacji, daje wcià˝ do myÊlenia. Niewielka
miejscowoÊç Verdun znana jest na ca∏ym
Êwiecie i od dziesiàtków lat odwiedzana przez
rzesze turystów. A kto zna histori´ bitew 
o ¸ódê? Dlatego powsta∏ regionalny projekt
unijny, przewidujàcy powstanie grupy doku-
mentalnej, mi´dzynarodowego zespo∏u
badawczego oraz biura do spraw wymiany
m∏odzie˝owej. Wszystko to w celu rekon-
strukcji Êladów, zbierania archiwaliów i w∏a-
Êciwego wyeksponowania tego zapomniane-
go rozdzia∏u historii Europy, aby „jutro”
województwo ∏ódzkie znalaz∏o si´ na szla-
kach turystyki historycznej, tak ch´tnie upra-
wianej na Zachodzie.

„Wielka wojna o ziemi´ obiecanà” w for-
mie wydawnictwa b´dzie w grudniu do naby-
cia w Wydziale Promocji Urz´du Miasta
¸odzi.

Piotr Werner
Red.: Piotr Werner – re˝yser, dokumentalista,
publicysta – pomys∏odawca i organizator 
konferencji popularnonaukowej „Wielka
wojna o ziemi´ obiecanà”, zorganizowanej w
maju tego roku w ¸odzi.

Historia

¸ódê jak Verdun

¸ód˝ ul. Zgierska 23/25 - listopad 1914 r.

Plakat konferencji i ok∏adka wydawnictwa
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DoÊç przewrotnie i intrygujàco brzmi dzi-
siaj to zdanie, a niewiele brakowa∏o, by by∏o
ono prawdziwe. Biegnàcy przez tereny
naszego województwa dzia∏ wodny, rozgra-
niczajàcy zlewni´ Wis∏y i Odry, by∏ w sto-
sunkowo niedalekiej przesz∏oÊci przedmio-
tem zainteresowania zwolenników szybkie-
go uprzemys∏owienia kraju. Ponad pó∏
wieku snuto projekty budowy sztucznych
po∏àczeƒ mi´dzy dop∏ywami obu wielkich
rzek. Dowody fascynacji kana∏ami i „urzà-
dzeniami wodnymi”, jak nazywano ró˝nego
rodzaju Êluzy, jazy, tamy, znaleêç mo˝na 
u wszystkich niemal autorów prac ekono-
micznych z prze∏omu XVIII i XIX w. 
W latach 1769-1770 podró˝ do pó∏nocnych
Niemiec i Holandii odby∏ Józef Wybicki,
autor s∏ów hymnu narodowego, polityk 
i ekonomista. W swoim pami´tniku wspo-

mina∏: „Z Amsterdamu p∏ynà∏em jak zwy-
kle kana∏em przez Haarlem do Leiden;
zda∏o mi si ,́ ˝e p∏ynà∏em Polami Elizejskimi
do raju”. Zadziwiajàce, ˝e osiem lat póêniej
podró˝ujàcy tà samà drogà Stanis∏aw Sta-
szic mia∏ podobne odczucia. W dzienniku
podró˝y zanotowa∏: „Zdaje si ,́ ˝e si´ p∏ynie
kana∏em poÊród jednego a du˝ego ogrodu”.
Obserwacje i doÊwiadczenia zebrane przez
Wybickiego znalaz∏y swoje odbicie w opu-
blikowanym w 1782 r. „Wyk∏adzie sposo-
bów do rzekosp∏awnoÊci i handlów wprowa-
dzenia”. Aby wydobyç kraj z zacofania,
autor proponowa∏ przede wszystkim popra-
w´ dróg wodnych i làdowych oraz budow´
kana∏ów. Widzia∏ w nich Êrodek usprawnie-
nia komunikacji i handlu, obni˝enia kosz-
tów transportu. Dostrzega∏ coraz powszech-
niejsze na Zachodzie zastosowanie nap´du

wodnego we wszystkich niemal ga∏´ziach
przemys∏u. 

W 1774 r.,  po rekordowo krótkim, bo 
18-miesi´cznym okresie budowy, oddany
zosta∏ do u˝ytku Kana∏ Bydgoski, ∏àczàcy
Wis∏´ z Notecià. W zamyÊle króla pruskiego
Fryderyka Wielkiego, nowa droga wodna
mia∏a si´ przyczyniç do bojkotu i gospodar-
czego za∏amania wiernego Polsce Gdaƒska.
Wyznaczonej mu roli kana∏ nie odegra∏, 
ale przyczyni∏ si´ do o˝ywienia gospodar-
czego terenów po obu jego brzegach i wp∏y-
nà∏ na przyspieszenie prac nad polskimi
projektami. W 1775 r. Ferdynand Nax, uro-
dzony w Gdaƒsku architekt i „budowniczy
wodny” (hydrotechnik), przedstawi∏ projekt
usp∏awnienia Pilicy i Warty oraz po∏àczenia
ich kana∏em na odcinku Sulejów – Widawa
w celu powiàzania Wis∏y z Odrà. Projekt

odrzucono z powodu wysokich kosztów
realizacji, ale nie zniech´ci∏o to autora do
zaprezentowania koncepcji kana∏u Ner 
– Bzura, biegnàcego przez b∏ota ∏´czyckie.
Dà˝eniem Naxa by∏o po∏àczenia wszystkich
dróg wodnych Rzeczypospolitej w jednà
sieç, co przy op∏akanym stanie chylàcego si´
ku upadkowi paƒstwa by∏o ca∏kowicie niere-
alne. Do projektów Naxa wrócono jednak 
w czasach Ksi´stwa Warszawskiego i Króle-
stwa Polskiego. 

Pierwszy uczyni∏ to Wawrzyniec Suro-
wiecki, autor wydanej w 1811 r. rozprawy
„O rzekach i sp∏awach krajów Ksi´stwa
Warszawskiego”. W opisie Pilicy wskaza∏ na
jeszcze dogodniejszà mo˝liwoÊç po∏àczenia
zlewni Wis∏y i Odry, przez przekopanie
kana∏u mi´dzy Wolbórkà a Nerem. Szacu-
jàc koszty transportu wodnego jako sied-

miokrotnie ni˝sze od transportu làdowego,
n´ci∏ potencjalnych inwestorów znacznymi
dochodami. Argumentowa∏, ˝e kana∏ przy-
spieszy rozwój hut ˝elaza w okr´gu staro-
polskim i u∏atwi tani eksport ich wyrobów. 

Oko∏o 1807 r. propozycj´ wybudowania
na w∏asny koszt (!) kana∏u ∏àczàcego Ner 
i Bzur´ pod ¸´czycà z∏o˝y∏ w∏adzom Ksi´-
stwa Warszawskiego Jan Fryderyk Wojciech
Lange. Ten urodzony w Brandenburgii, 
ale ze Êwiadomego wyboru Polak, swoim
przebogatym ̋ yciorysem, zas∏ugami i zwiàz-
kami z ziemià ∏ódzkà, zas∏uguje na przypo-
mnienie w odr´bnym szkicu. Zwrotu kosz-
tów swojej inwestycji upatrywa∏ Lange 
w dziesi´cioletnim monopolu na wywóz
drewna d´bowego z okolic kana∏u. Zbyt
optymistyczny szacunek kosztów budowy
lub brak zgody na warunek Langego, prze-
kreÊli∏ szanse realizacji zamierzenia. Mimo
to Lange oczyÊci∏ koryto Neru a˝ do Podd´-
bic i sp∏awi∏ nim, a dalej Wartà i Odrà do
Szczecina, ponad 7 mln sztuk klepek d´bo-
wych. Do projektu budowy kana∏u Ner 
– Bzura powrócono w 1820 r., przy okazji
wyszukiwania miejscowoÊci dogodnych 
do lokalizacji przemys∏u w∏ókienniczego,
upatrujàc w ¸´czycy przysz∏e jego centrum.
O ostatecznym porzuceniu zamiaru zadecy-
dowa∏a opinia Rajmunda Rembieliƒskiego,
który nie zwiedziony obfitoÊcià wody, 
krytycznie oceni∏ miejscowe warunki hydro-
graficzne, a szczególnie mo˝liwoÊç sp∏awu
Bzurà. Natomiast Wojciech Lange wykorzy-
sta∏ w pe∏ni swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci
hydrotechniczne, projektujàc i nadzorujàc
wykonanie kana∏u doprowadzajàcego wod´
z Pilicy do manufaktury sukna w Przedbo-
rzu. Od 1824 r. prowadzi∏ to przedsi´bior-
stwo w spó∏ce z wybitnym belgijskim kon-
struktorem maszyn Johnem Cockerillem.
Rozwiàzanie zastosowane w Przedborzu
by∏o podobne do istniejàcego w macierzy-
stych zak∏adach J. Cockerilla w Seraing,
gdzie kana∏em ∏àczàcym Moz´ z fabrykà
transportowano rud´ ˝elaza. Widoczny jesz-
cze dziÊ w terenie zarys kana∏u przedbor-
skiego jest jedynym Êladem realizacji ambit-
nych planów budowy kana∏ów, którym
ostateczny kres po∏o˝y∏a kl´ska powstania
listopadowego i likwidacja autonomii Kró-
lestwa Polskiego. Czym mog∏yby byç pro-
jektowane drogi wodne mi´dzy Wis∏à 
a Odrà, pokazuje przyk∏ad Kana∏u Augu-
stowskiego, który do dziÊ zachowa∏ swojà
u˝ytecznoÊç. Ta zrealizowana w latach 1825
– 1839 inwestycja stanowi∏a szczytowe osià-
gni´cie w zakresie budownictwa wodnego 
I po∏owy XIX wieku. 

Krzysztof Woêniak

Temat numeru

Ziemia ∏ódzka kana∏ami s∏ynàca

Na poczàtku XIX w. sp∏awiono Nerem ponad 7 mln sztuk klepek d´bowych
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Ustawa Prawo wodne nak∏ada na mar-
sza∏ka województwa obowiàzek wykonania
i utrzymania urzàdzeƒ melioracyjnych, sta-
nowiàcych w∏asnoÊç skarbu paƒstwa, oraz
budow´ nowych.  W imieniu marsza∏ka za-
danie to realizuje Wojewódzki Zarzàd Me-
lioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi, b´-
dàcy samorzàdowà jednostkà organizacyj-
nà województwa ∏ódzkiego. 

Na terenie naszego regionu znajduje si´ 
3 637,716 km rzek i cieków oraz 184,67 km
kana∏ów, wzgl´dem których prawa w∏aÊci-
cielskie sprawuje zgodnie z prawem wod-
nym marsza∏ek. 

Wojewódzki Zarzàd Melioracji i Urzà-
dzeƒ Wodnych w ¸odzi realizuje zadania
wynikajàce z przepisów ustaw Prawo wodne
i Prawo budowlane:

a) sprawuje prawa w∏aÊcicielskie w sto-
sunku do wód publicznych stanowiàcych
w∏asnoÊç skarbu paƒstwa i gruntów pod 
tymi wodami.

b) utrzymuje wody istotne do potrzeb
rolnictwa i urzàdzenia melioracji wodnych 
i obszarów zmeliorowanych:

– rzeki, cieki i kana∏y,
– wa∏y przeciwpowodziowe które chronià

grunty rolne o pow. 10 618 ha,
– budowle pi´trzàce i komunikacyjne,
– zbiorniki,
c) prowadzi ewidencj´ wód i urzàdzeƒ

melioracji wodnych i terenów zmeliorowa-
nych.

Ewidencja ta jest corocznie aktualizowa-
na i uwzgl´dnia zmiany wynikajàce z nowo
wykonanych inwestycji i wy∏àczeƒ z tytu∏u
zu˝ycia oraz zniszczeƒ istniejàcych urzà-
dzeƒ melioracyjnych. JednoczeÊnie stanowi
podstaw´ do dokonywania uzgodnieƒ 

dokumentacji z zakresu gospodarki wodnej
i urzàdzeƒ melioracyjnych oraz tworzy baz´
niezb´dnych informacji przy uzgodnieniach
w powiatowych zespo∏ach  dokumentacji. 

Wojewódzki Zarzàd realizuje równie˝
zadania inwestycyjne z zakresu budowy
urzàdzeƒ melioracji podstawowych. W ra-
mach tych prac wykonywane sà budowle
pi´trzàce, stanowiàce istotny element 
retencjonowania wód, regulacja rzek 
polegajàca na kszta∏towaniu przekroju 
pod∏u˝nego i poprzecznego koryta, 
równie˝ prowadzona jest modernizacja
i budowa wa∏ów przeciwpowodziowych,
polegajàca na dog´szczaniu pod∏o˝a, 
nowym uformowaniu korpusu oraz 
zag´szczania nasypów wa∏ów. Realizowa-
ny jest tak˝e program „ma∏ej retencji”
poprzez budow´ zbiorników rolniczych.

Nale˝y podkreÊliç ˝e kwoty przeznacza-
ne z bud˝etu paƒstwa na utrzymanie rzek
i urzàdzeƒ melioracyjnych podstawowych
plasujà województwo ∏ódzkie na koƒcowym
miejscu w Polsce.

Dodatkowym utrudnieniem w utrzymaniu
wód i urzàdzeƒ jest dzia∏alnoÊç bobrów, uwi-
daczniajàca si´ w postaci powstawania zato-
rów z powalonych drzew w korytach prak-
tycznie ju˝ wszystkich rzek. Dodatkowym
utrudnieniem, co ma miejsce coraz cz´Êciej,
jest dzia∏alnoÊç lisów tworzàcych nory w wa-
∏ach przeciwpowodziowych.

Kolejnym czynnikiem jest nieprzestrze-
ganie przepisów prawa wodnego poprzez:

– podwy˝szanie terenów dolin rzecznych 
– budow´ ogrodzeƒ a˝ do kraw´dzi brze-

gów rzek
– samowolnà budow´ urzàdzeƒ przegra-

dzajàcych koryta rzeki
– nielegalny pobór wód  bez wymaganych

pozwoleƒ wodno-prawnych, co w wielu
przypadkach powoduje nawet zanik prze-
p∏ywów biologicznych w ciekach.

Przez teren województwa przep∏ywajà rze-
ki Pilica i Warta, administrowane przez
RZGW w Warszawie i Poznaniu. Doliny
tych rzek zachowa∏y si´ w stanie naturalnym
i ze wzgl´du na swoje walory krajobrazowe
wykorzystywane sà rekreacyjnie do sp∏ywów
kajakowych, np. sp∏yw rzekà Wartà odbywa
si´ w granicach przepi´knego krajobrazowo
Za∏´czaƒskiego Parku Krajobrazowego. 

Zakoƒczenie budowy Grupowej Oczysz-
czalni Âcieków ¸ódzkiej Aglomeracji Miej-
skiej (GOÂ ¸AM) spowodowa∏o znaczàcà
popraw´ jakoÊci wody w Nerze. Po wielu 
latach w rzece pojawi∏y si´ pierwsze oznaki
˝ycia biologicznego. W tym roku na odcin-
ku od Wartkowic do D´bia odby∏ si´ pierw-
szy sp∏yw kajakowy, którego organizatorem
by∏ Zwiàzek Gmin Nadnerzaƒskich.

Pawe∏ Bu∏hak

Temat numeru

Mi´dzy Odrà a Wis∏à

Zbiornik wodny „Joachimów Ziemiary”
w gminie Bolimów (pow. skierniewicki)
jest dobrym przyk∏adem realizacji pro-
gramu ma∏ej retencji w harmonii z
przyrodà

Budowla pi´trzàca na rzece Czarnej
Koneckiej w Ro˝enku (pow. piotrkowski).
Obiekt s∏u˝y retencji korytowej, czyli
spowolnieniu odp∏ywu i zahamowaniu
erozji dennej. Po prawej stronie widoczny
jest  wylot z przep∏awki dla ryb.
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W po∏owie wrzeÊnia na wodach zbiornika Wàglan-
ka-Miedzna w gminie ˚arnów w powiecie opo-

czyƒskim  odby∏y si´ çwiczenia na wypadek wystàpienia
zagro˝enia powodziowego. Ich organizatorem by∏ Woje-
wódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi.
åwiczenia obejmowa∏y pozorowanà akcj´ przeciwpowo-
dziowà na terenie powiatów piotrkowskiego i radomsz-
czaƒskiego po og∏oszeniu przez wojewod´ ∏ódzkiego alar-
mu przeciwpowodziowego dla województwa ∏ódzkiego.  

W çwiczeniach uczestniczy∏y jednostki  powiatowych
centrów zarzàdzania kryzysowego z Opoczna, Radomska
i Piotrkowa. Swoje umiej´tnoÊci zaprezentowali ratownicy
medyczni, stra˝acy, policjanci, uczniowie Szko∏y Policeal-
nej  Samorzàdu Województwa ¸ódzkiego im. M. Koper-
nika w Piotrkowie Tryb. Najwi´ksze zainteresowanie
towarzyszy∏o çwiczeniom cz∏onków Grupy Operacyjnej
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woje-
wództwa ¸ódzkiego. W çwiczeniach udzia∏ wzi´∏o oko∏o
140 osób.

W trakcie çwiczeƒ korzystano ze sprz´tu  zgromadzo-
nego w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym 
w Bia∏aczowie w powiecie opoczyƒskim. Dla województwa
∏ódzkiego zlokalizowany jest w czterech miejscowoÊciach,
które znajdujà si´ w sàsiedztwie terenów i obiektów zagro-
˝onych powodzià lub zjawiskami lodowymi, a dojazd do
nich jest zapewniony drogami publicznymi. Oprócz maga-
zynu w Bia∏aczowie, magazyny znajdujà si´ w Podd´bi-
cach, Wieluniu i miejscowoÊci Chojne w okolicach rzeki
Warty w powiecie sieradzkim. W ka˝dym magazynie sà
m.in. samochód terenowy z interwencyjnym wyposa˝e-
niem przeciwpowodziowym, ratunkowy sprz´t p∏ywajàcy
oraz inny, niezb´dny w przypadku wystàpienia zagro˝enia
powodziowego. 

Anna Szymanek-Juêwin

MIEDZNA 2006
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Systematycznie obni˝a si´ poziom wód
gruntowych w Polsce. W Warcie i Pilicy,  naj-
wi´kszych rzekach regionu, poziom wód by∏
latem tego roku najni˝szy od wielu lat. 
Czy wi´c w niedalekiej przysz∏oÊci o istnieniu
wielu rzeczek i strumyków  Êwiadczyç b´dà
jedynie ich wyschni´te koryta? 

Sytuacja jest rzeczywiÊcie groêna, bowiem
zarówno warunki atmosferyczne (ocieplenie
klimatu), jak i brak skutecznego sposobu
zatrzymania odp∏ywu wód dajà powody
wystàpienia takich zagro˝eƒ. Dodatkowo
województwo ∏ódzkie ma szczególne nieko-
rzystne po∏o˝enie wododzia∏owe. Pomimo
istnienia na naszym terenie rzek o ogólnej
d∏ugoÊci ponad 3,6 tys. km, zasoby wodne s
à niewielkie. Badania przeprowadzone przez
prof. Henryka S∏ot ,́ okreÊlajàce zasi´g posu-
chy wyst´pujàcej w Polsce, uplasowa∏y nasz
region na drugim miejscu, w czterostopnio-
wej skali, jako „posucha silna”. 

Badania prof. Piotra Kowalczyka w zakre-
sie okreÊlenia hierarchii potrzeb obszarowych
ma∏ej retencji w Polsce postawi∏y wojewódz-
two ∏ódzkie w pierwszej strefie najpilniej-
szych potrzeb (obejmujàcej 15% obszaru
województwa – cz´Êç zachodnio-pó∏nocna) 
i w drugiej strefie du˝ych potrzeb rozwoju
retencji (obejmujàcej pozosta∏y obszar 
województwa).

Co trzeba robiç, ˝eby zatrzymaç proces
degradacji naszych rzek?

Wobec groêby suszy WZMiUW w ¸odzi
podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do zatrzy-
mania maksymalnej iloÊci wody i racjonalne-

go nià gospodarowania. W tym celu na sze-
Êciu zbiornikach wodnych administrowanych
przez wojewódzki zarzàd, po sp∏ywie wód
roztopowych, prowadzi si´ maksymalnà
retencj´ wody w tych akwenach, co umo˝li-
wia w okresach niedoborów wód zwi´kszenie
przep∏ywu w rzekach poprzez sukcesywne
uwalnianie wód zmagazynowanych w zbior-
nikach. Gromadzenie wód w korytach rzecz-
nych poprzez pi´trzenie pozwala na tworze-
nie tzw. retencji korytowej, co ma wp∏yw na
podtrzymywanie poziomu wód gruntowych
na terenach przyleg∏ych.

Bardzo niekorzystny pod wzgl´dem zja-
wisk hydrologicznych jest bie˝àcy rok. Wio-
snà by∏a powódê o charakterze roztopowym,
kiedy to na skutek niesprzyjajàcych okolicz-
noÊci – zamarzni´ta ziemia, znaczne ocieple-
nie – nastàpi∏ gwa∏towny sp∏yw wód, co by∏o
przyczynà podtopieƒ. Tegoroczne lato cha-
rakteryzowa∏o si´ bardzo niskimi opadami
atmosferycznymi i wysokà temperaturà, 
co powodowa∏o zmniejszenie przep∏ywu wód
w ciekach. D∏u˝sze trwanie stanów z wysokà
temperaturà i brakiem opadów stworzy∏oby
groêb´ tzw. suszy hydrologicznej, gdzie paro-
wanie wody do atmosfery przewy˝sza iloÊç
wody pochodzàcej z opadów atmosferycz-
nych. W lipcu, w rejonie pó∏nocno-zachod-
nim województwa, opady wynosi∏y tylko
oko∏o 6-7 mm, przy Êredniej wieloletniej 
60 mm s∏upa wody na 1 mkw.  powierzchni.

Jakie dzia∏ania, majàce na celu z∏agodzenie
skutków powodzi lub suszy, sà prowadzone
przez pana instytucj´? 

W celu zapobie˝enia suszy i powodziom
oraz z∏agodzenia ich skutków WZMiUW 
w ¸odzi realizuje w ramach Êrodków 
z bud˝etu paƒstwa zadania inwestycyjne oraz
zadania polegajàce na bie˝àcym utrzymaniu
wód i urzàdzeƒ melioracji wodnych, takich
jak zbiorniki wodne, wa∏y przeciwpowodzio-
we i budowle pi´trzàce. Ârodki finansowe
przewidywane w bud˝ecie na te cele sà od
wielu lat niewystarczajàce. Dodatkowo pozy-
skujemy pieniàdze z  funduszy ochrony Êro-
dowiska: narodowego i wojewódzkiego,
„Programu dla Odry 2006” oraz Sektorowe-
go Programu Operacyjnego. 

W celu racjonalnego wydatkowania bar-
dzo ograniczonych Êrodków finansowych na
utrzymanie, konserwacj´ rzek i urzàdzeƒ
wodnych, typowanie zadaƒ do realizacji
odbywa si´ na podstawie ustalonej hierarchii,
odnoszàcej si´ przede wszystkim do ochrony
przeciwpowodziowej. Zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe zale˝y od w∏aÊciwego utrzy-

mania przed wszystkim wa∏ów przeciwpowo-
dziowych i zbiorników retencyjnych, których
awaria mo˝e spowodowaç ogromne straty,
np. zaniedbania na zbiorniku  Miedzna mogà
spowodowaç zalanie oko∏o 2,5 tys. hektarów
pól i stu gospodarstw. 

Co jest najwi´kszym utrudnieniem, oprócz
braku pieni´dzy, w realizacji tych inwestycji?

Prowadzenie procesów inwestycyjnych 
w Êwietle obowiàzujàcych przepisów sta∏o si´
dzia∏aniem bardzo z∏o˝onym. Ustawy Prawo
wodne i Prawo budowlane, ustawa o gospo-
darowaniu nieruchomoÊci oraz ustawa Prawo
ochrony Êrodowiska nak∏adajà na inwesto-
rów szereg obowiàzków,  wykonywanie któ-
rych wymaga znacznego zaanga˝owania, 
a przede wszystkim czasu. Do podstawowych
utrudnieƒ nale˝y zaliczyç nieuregulowany
stan prawny gruntów zajmowanych pod
inwestycje oraz brak w gminach planów
zagospodarowania przestrzennego, co przy-
czynia si´ do d∏ugotrwa∏ego procesu uzyski-
wania decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu.

Zatem, jak b´dzie w przysz∏oÊci i jaki b´dzie
stan  Êrodowiska naturalnego, w du˝ej mierze
zale˝y od naszych indywidualnych postaw. 
W jaki sposób kierowana przez pana instytu-
cja w∏àcza si´ w szeroko rozumianà edukacj´
ekologicznà? 

Wspólnie ze stowarzyszeniem Ekologicz-
no-Kulturowym „Klub Gaja” dotarliÊmy do
kilkudziesi´ciu podmiotów zainteresowanych
ochronà Êrodowiska wodnego, rozprowadza-
jàc 150 kopii filmu edukacyjnego, dotyczàce-
go istotnych problemów ochrony wód.

W ramach programu „Zaadaptuj rzek´”
wojewódzki zarzàd wskaza∏ kilka odcinków
rzek w regionie, na których mo˝na realizo-
waç ten program. NawiàzaliÊmy wspó∏prac´
z Publicznym Gimnazjum nr 45 w ¸odzi, 
co zaowocowa∏o organizacjà akcji sprzàtania
przez m∏odzie˝ okolic rzeki Olechówki (M∏y-
nek) w Dniu Sprzàtania Âwiata.

Gdy mówimy o naszej ÊwiadomoÊci ekolo-
gicznej, przypominajà mi si´ s∏owa  profesora
Janusza Kindlera z Politechniki Warszaw-
skiej, który mówi∏: „w wi´kszoÊci krajów
ludzie uÊwiadamiajà sobie, jak istotna jest
rola wody, dopiero kiedy z racji jej braku lub
nadmiaru powstajà okreÊlone trudnoÊci bàdê
zagro˝enia”. Podobnie jak w medycynie,
taniej i lepiej jest zapobiegaç ni˝ leczyç. Nega-
tywne skutki naszych zaniedbaƒ mogà byç
dla Êrodowiska naturalnego nieodwracalne. 

Rozmawia∏a: 
Anna Szymanek-Juêwin

Wywiad miesiàca

Rozmowa z Bogumi∏em Kazulakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi

Pan na wodzie
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Konstantynów ¸ódzki swojà przysz∏oÊç
wià˝e z bliskim po∏o˝eniem lotniska 
im. W. Reymonta w ̧ odzi, hotelami, budowà
zachodniej obwodnicy ¸odzi S-14,  niskimi
podatkami i atrakcyjnymi terenami dla inwe-
storów oraz sprowadzeniem tych mieszkaƒ-
ców stolicy województwa, którzy b´dà chcie-
li budowaç tu dla siebie rezydencje.

Liczàcy prawie 20 tys. mieszkaƒców Kon-
stantynów ̧ ódzki jest gminà wy∏àcznie o sta-
tusie miejskim. Od wschodu graniczy 
z ¸odzià, z którà po∏àczony jest linià tram-
wajowà i drogà wojewódzkà nr 710. Jadàc 
z ¸odzi, nagle znajdujemy si´ na terenie innej
gminy. Z kolei z pó∏nocy na po∏udnie przez
Konstantynów przebiega droga krajowa 
nr 71, b´dàca zachodnià obwodnicà ¸odzi.

Ostatnie kilkanaÊcie lat to dynamiczny roz-
wój miasta. Powsta∏y tu m.in.: budynek
nowego liceum, p∏ywalnia oraz nowoczesna
ciep∏ownia. 

– Ostatnià, najwa˝niejszà du˝à inwestycjà
w naszej gminie by∏a budowa przepompowni
Êcieków do istniejàcego ju˝ systemu kanaliza-
cyjnego i odprowadzanie naszych Êcieków
kana∏ami do Grupowej Oczyszczalni Âcie-
ków w ¸odzi – mówi Henryk Brzyszcz, bur-
mistrz Konstantynowa ¸ódzkiego. – Pod∏à-
czenie do GOÂ nastàpi∏o w 2005 r. To bardzo
du˝e osiàgni´cie, które przez wiele lat by∏o
przygotowywane. Teraz chcemy wszystkie
tereny uzbroiç i pod∏àczyç do przepompow-
ni. Wówczas problem gospodarki wodno-
Êciekowej b´dziemy mieli w pe∏ni za∏atwiony 
i zajmiemy si´ wi´kszymi inwestycjami dro-
gowymi. W zwiàzku z planowanymi pracami
wodno-kanalizacyjnymi, gmina z∏o˝y∏a za
poÊrednictwem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ̧ odzi oraz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska wniosek o dofinansowanie
inwestycji z unijnego Funduszu SpójnoÊci.
Ca∏kowity koszt tej inwestycji szacuje si´ na
70 mln z∏, a pieniàdze unijne mia∏yby stano-
wiç 80 proc. Pozosta∏a cz´Êç pochodzi∏aby 
z bud˝etu gminy. 

W Konstantynowie jest podstrefa ¸ódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wed∏ug
burmistrza, to du˝a szansa dla gminy, ponie-
wa˝ firmy, które si´ w niej lokujà, b´dà te˝
zatrudniaç osoby z Konstantynowa. Dodat-
kowo w∏adze gminy postanowi∏y wykorzy-
staç obecnoÊç podstrefy i w pobli˝u przygo-
towa∏y w planie zagospodarowania prze-
strzennego tereny dla ewentualnych inwesto-
rów, którzy chcieliby je wykupiç.

Burmistrz zdradza, ˝e powa˝na zagranicz-
na firma zainteresowana jest inwestycjà 
w Konstantynowie. Dla niej w∏adze gminy
ju˝ przygotowujà teren. Rozmowy sà bardzo
zaawansowane i jest to inwestycja porówny-
walna do Della w ¸odzi, gdy˝ ma daç 
ok. 3 tys. miejsc pracy. Potwierdzeniem
atrakcyjnoÊci dla inwestorów Konstantyno-
wa ¸ódzkiego jest przyznanie gminie w tym
roku przez Krajowà Izb´ Gospodarczà
miana Gminy Fair Play 2006. 

Od lat Konstantynów ¸ódzki na tle wielu
innych gmin woj. ∏ódzkiego wyró˝niajà niskie
stawki podatków.

– Chcemy byç uwa˝ani za przyjaznych
przedsi´biorczoÊci. Wychodzimy z za∏o˝enia,
˝e tam gdzie sà niskie podatki, tam przybywa
miejsc pracy. Z naszych szacunków wynika,
˝e w ostatnich 3 – 4 latach powsta∏o u nas 
ok. 800 nowych miejsc pracy dzi´ki firmom,
którym stworzyliÊmy odpowiednie warunki
do inwestowania. Te nowe miejsca pracy 
to nie tylko zatrudnienie w du˝ych firmach.
Jest bowiem bardzo du˝o miejsc pracy, które
powstajà prawie niezauwa˝alnie, bo kto 
w Konstantynowie ¸ódzkim prowadzi ma∏à
dzia∏alnoÊç gospodarczà i si´ rozwija, to tam
powstaje jedno lub dwa nowe miejsca pracy.
W Konstantynowie jest 1500 podmiotów
gospodarczych i je˝eli chocia˝ w jednej trze-
ciej powstanie choçby jedno miejsce pracy, 
to przecie˝ b´dzie takich miejsc pi´çset 
– mówi Bernard Cichosz, rzecznik prasowy
burmistrza.

Kolejnà du˝à inwestycjà w Konstantyno-
wie by∏o zakoƒczenie modernizacji centrum

miasta, czyli pl. KoÊciuszki. Wyremontowa-
no odcinek drogi wojewódzkiej nr 710 oraz
odcinek drogi krajowej w kierunku Aleksan-
drowa ¸ódzkiego. Powsta∏o kilkadziesiàt
miejsc parkingowych, nowe oÊwietlenie oraz
nowe chodniki. 

– ChcielibyÊmy zg∏osiç kilka projektów 
do Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi 
na drugà pul´ unijnych pieni´dzy w latach
2007-2013. Sà to wnioski o dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum,
remont ul. Kiliƒskiego, modernizacj´ uk∏adu
drogowego ulic KoÊcielna-Cegielniana w∏àcz-
nie z mostami. To dojazd do podstrefy ¸ódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówi
burmistrz Henryk Brzyszcz.

Za najwa˝niejsze do rozwiàzania w naj-
bli˝szych latach problemy inwestycyjne 
w gminie uwa˝a si´ rozwój budownictwa
komunalnego i socjalnego oraz uregulowanie
uk∏adów drogowych. To ostatnie zwiàzane
jest z nadziejà, ˝e powstanie zachodnia
obwodnica ̧ odzi S-14 i Konstantynów zosta-
nie odcià˝ony od obecnego ruchu pojazdów.

– Nie czujemy si´ przyt∏oczeni bliskim
sàsiedztwem ¸odzi. Przeciwnie, chcemy to
wykorzystaç. Jest przecie˝ u nas trzygwiazd-
kowy hotel, po∏o˝ony najbli˝ej ∏ódzkiego lot-
niska. Chcemy zach´ciç kolejnych przedsi´-
biorców z ¸odzi, aby u nas prowadzili swoje
firmy, i tych ∏odzian, którzy myÊlà o budowie
rezydencji, aby wybrali Konstantynów. 
W zwiàzku z tym planujemy rozbudow´ bazy
sportowo-wypoczynkowej – zach´ca bur-
mistrz Henryk Brzyszcz.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje – Konstantynów

Przyjaêni inwestorom

Pomnik Tadeusza KoÊciuszki
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Sztuka

Muzeum Sztuki w ¸odzi zaprasza 
w grudniu do obejrzenia dwóch

nowych wystaw. Podczas pierwszej z nich
pt. „Muzeum jako Êwietlany przedmiot
po˝àdania” g∏os na temat kszta∏tu wspó∏-
czesnego muzeum sztuki zabiorà najbar-
dziej aktywni twórcy m∏odego pokolenia:
Micha∏ Budny, Hubert Czerepok, Oskar
Dawicki, El˝bieta Jab∏oƒska, Leszek Kna-
flewski, Jaros∏aw Kozakiewicz, Kamil
Kuskowski, ¸ukasz Ogórek & Tomasz
Kaczkowski, Zbigniew Rogalski, Julita
Wójcik, Zorka Wollny.

Ekspozycja ta stanowi konfrontacj´
muzeum oraz miejsca archiwizacji i prezen-
tacji, jako ostatecznej instancji przyznawa-
nia statusu dzie∏ z dzia∏aniami artystyczny-
mi, rzucajàcymi wyzwanie rutynie i kon-
wencjom. ArtyÊci zadajà pytanie o kszta∏t
zarówno architektoniczny, jak i instytucjo-
nalny „wymarzonego” muzeum. 

Wystawa trwaç b´dzie do 4 lutego 2007 r.

Fot. Praca Zbigniewa Rogalskiego 
i Micha∏a Budnego, Projekcja, 2005 
(dzi´ki uprzejmoÊci Galerii Raster)

Nowe wystawy w Muzeum Sztuki w ¸odzi

Artystyczna dyskusja

Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Szczecinie – to tytu∏

kolejnej wystawy w ∏ódzkim Muzeum Sztuki.
Oglàdaç jà b´dzie mo˝na od 14 grudnia do
18 lutego roku przysz∏ego. Ciekawà i prze-
krojowà ekspozycj´ tworzy 40 obrazów 
z okresu od XVI do XX wieku. Jest to pierw-
sza wystawa dzie∏ Muzeum Narodowego 
w Szczecinie poza jego siedzibà. Stanowi
dokumentacj´ tradycji kolekcjonerskiej tego
miasta, odzwierciedlajàc jednoczeÊnie jego
charakter nie tylko jako portu, ale i miejsca
wymiany myÊli artystycznej. Szczeciƒska
kolekcja pokazuje okresy artystycznej Êwiet-
noÊci, a wi´c „z∏oty wiek” prze∏omu XVI 
i XVII wieku, czas wielkiego boomu gospo-
darczego w XIX i na poczàtku XX stulecia,
wydobywa te˝ zwiàzki z krajami nadba∏tycki-
mi, a tak˝e silne niderlandzkie wp∏ywy. Ilu-
struje te˝ zmieniajàce si´ gusta kolekcjonerów.

Ekspozycja ta powsta∏a dzi´ki programo-
wi wymian wystaw malarstwa dawnego mi´-
dzy Muzeum Sztuki w ¸odzi i Muzeum
Narodowym w Szczecinie.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany,
dwuj´zyczny (polsko-niemiecki) katalog.
Wszyscy, których zainteresuje temat wysta-
wy, mogà poszerzyç swà wiedz ,́ uczestniczàc
w wyk∏adach: Dariusza Kacprzaka „Mi´dzy
Cranachem a Corinthem. Wybrane obrazy 

z kolekcji malarstwa dawnego Muzeum
Narodowego w Szczecinie w Êwietle nowych
badaƒ” (7.01.2007, godz. 11), Anny Bartczak
„Miasto na sprzeda˝. Szczecin od koƒca XVI
do pocz. XX wieku” (21.01.2007, godz. 11) 
i dr Ewy Gwiazdowskiej: „August Ludwig

Most – pomorski przedstawiciel biedermeie-
ru” (8.02.2007, godz. 18).                                  

GB

Fot. Lovis Corinth (1858 Tapiau – 1925
Zandvoort), Portret pisarza Georga Hirschfelda 
i jego ˝ony Elli, 1903, olej, p∏ótno, 100x120

Od Cranacha do Corintha
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Pod koniec paêdziernika odby∏a si´ 59.,
ostatnia w tej kadencji, sesja Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego. Dla radnych by∏a to
okazja do podsumowaƒ i ocen. Na sesji
przedstawione zosta∏y sprawozdania z czte-
roletniej dzia∏alnoÊci Sejmiku i Zarzàdu
Województwa. Skarbnik Jadwiga Kawecka
omówi∏a wykonanie naszego bud˝etu 
za I pó∏rocze 2006 r. oraz poinformowa∏a 
o przebiegu wykonania planów finanso-
wych podleg∏ych w∏adzom regionu zak∏a-
dów opieki zdrowotnej, samorzàdowych
instytucji kultury i innych osób prawnych,
wykonujàcych wojewódzkie zadania. 

Goszczàca na sesji przedstawicielka
Komendy Wojewódzkiej Policji w ¸odzi
przedstawi∏a sprawozdanie z wykorzystania
Êrodków przekazanych policji przez samo-
rzàd województwa, który w tym roku prze-
kaza∏ 550 tysi´cy z∏otych na zadania zwià-
zane z poprawà bezpieczeƒstwa mieszkaƒ-
ców ¸odzi i województwa. Pieniàdze wyko-
rzystane zosta∏y na doposa˝enie policji 
m.in. w radary, radiotelefony, noktowizory,
samochody oraz na zakup centrali telefo-
nicznej do nowej siedziby Komendy Powia-
towej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Dotacja wykorzystana zosta∏a ju˝ w ca∏o-
Êci. W∏adze komendy wojewódzkiej zwróci-
∏y si´ do radnych z apelem o jeszcze wi´ksze
zaanga˝owanie samorzàdu ∏ódzkiego 
w zakresie bezpieczeƒstwa w roku przy-
sz∏ym. Dodatkowe Êrodki mogà byç wyko-
rzystane m.in. przy modernizacji woje-
wódzkiego stanowiska kierowania (KWP

¸ódê), a co za tym idzie lepszego wspó∏-
dzia∏ania wszystkich s∏u˝b ratowniczych 
w sytuacjach kryzysowych. 

Radny Jacek Popecki zaprezentowa∏
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji Doraê-
nej Sejmiku. Wniosek tej komisji o podjecie
uchwa∏y w sprawie rezygnacji z realizacji
programu „Pilica” nie uzyska∏ aprobaty

Z prac sejmiku

Pora na bilans
59. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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wi´kszoÊci radnych. Zdaniem radnego
Popeckiego, Komisja Doraêna odegra∏a
wa˝nà rol´ w ˝yciu samorzàdowym tej
kadencji sejmiku. Powo∏ano jà w 2003 r. 
w celu analizy problematyki programu
„Pilica”. Radny  Stanis∏aw Boczek zazna-
czy∏, ˝e prace tej komisji  nie wp∏yn´∏y na
dzia∏ania publicznych s∏u˝b, które to wyja-
Êniajà ewentualne nieprawid∏owoÊci, a sama
komisja dzia∏a∏a w celu uzyskania doraê-
nych korzyÊci politycznych. Zdaniem rad-
nego Boczka, merytorycznie s∏abe sprawoz-
danie nie odpowiada na ˝adne z postawio-
nych przed nià pytaƒ.  Sejmik wyrazi∏ zgod´
na obj´cie przez ¸ódzkie kolejnych 600
udzia∏ów (o ∏àcznej wartoÊci 1,5 mln z∏)
spó∏ki Port Lotniczy im. W∏adys∏awa Rey-
monta. W tym roku region przeznaczy∏ na
dokapitalizowanie lotniska ju˝ 3 miliony z∏.
Radni mówili o potrzebie jeszcze wi´kszego
zaanga˝owania samorzàdu województwa 
w port lotniczy na ∏ódzkim Lublinku. Sej-
mik przekaza∏ równie˝ Êrodki na wyposa˝e-
nie podleg∏ych samorzàdowi placówek s∏u˝-
by zdrowia w nowoczesny sprz´t i aparatu-
r´ medycznà. Radni zaakceptowali tak˝e
program profilaktyki zaka˝eƒ wirusem pta-
siej grypy H5N1 wÊród personelu placówek
medycznych podleg∏ych w∏adzom regionu.
Ciàgle aktualny problem zagro˝enia pande-
mià grypy szczególnie nara˝a województwo
∏ódzkie. Jest tu wiele ferm drobiu oraz

du˝ych zbiorników wodnych. Ârodowi-
skiem szczególnie nara˝onym jest personel
placówek medycznych. Program w za∏o˝e-
niu ma na celu redukcj´ ryzyka choroby
poprzez edukacj´ zdrowotnà i tworzenie

bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy
personelu medycznego.

Dzia∏ z prac sejmiku przygotowuje
Zbigniew Wojtkowiak

Z prac sejmiku

Sejmik Województwa ¸ódzkiego w liczbach
Pierwsza sesja sejmiku tej kadencji odby∏a si´ 18 listopada 2002 r. 
Ostatnia by∏a 59. sesjà plenarnà SW¸. 
W tym czasie radni podj´li 1091 uchwa∏. 
W latach 2002-2006 z∏o˝yli 232 interpelacje.

W minionej kadencji 
przewodniczàcymi Sejmiku Województwa ¸ódzkiego byli:

Stanis∏aw Olas od 18 listopada 2002 r. do 23 czerwca 2004 r.
Micha∏ Kasiƒski od 23 czerwca 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
Jan Darnowski od 26 stycznia 2005 r. do koƒca

Zmiany na stanowiskach wiceprzewodniczàcych Sejmiku Województwa ¸ódzkiego:

Micha∏ Król od 18 listopada 2002 r. do 28 grudnia 2004 r.
Kazimierz Maruszewski od 18 listopada 2002 r. do koƒca
Bogus∏aw Olejniczak od 18 listopada 2002 r. do 28 grudnia 2004 r.
Artur Bagieƒski od 26 stycznia 2005 r. do koƒca
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Zosta∏ utworzony w 1995 roku i zajmuje
powierzchni´ 12.875 ha. Obejmuje dolin´
rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi tere-
nami przyleg∏ymi – lasami spalskimi i lasami
brudzewickimi. Park wraz z otulinà w ca∏o-
Êci le˝y w woj. ∏ódzkim; jego wschodnia
cz´Êç przylega do granicy woj. mazowieckie-
go. Na obszarze parku przewa˝ajà tereny
leÊne (57,4 % powierzchni), du˝y udzia∏ majà
te˝ u˝ytki rolne (35,6% pow.). 

Naturalnà osià parku jest dolina Pilicy 
z ró˝norodnoÊcià krajobrazów zwiàzanych 
z rzekà i jej dop∏ywami oraz przyleg∏ymi
lasami, b´dàcymi pozosta∏oÊciami dawnej
puszczy. Pilica p∏ynie naturalnym korytem,
meandrujàc – posiada du˝o starorzeczy 
i wysp. Na terenie parku Pilica przyjmuje
wody kilku niewielkich dop∏ywów. Z lewej
strony sà to: Gaç, Struga Licià˝na (tzw.
Olszynka), Luboczanka, a po prawej – do
Pilicy uchodzà m.in.: S∏omianka, Ceteƒka 
i Studzianka. Najbardziej interesujàcy krajo-
brazowo fragment doliny Pilicy stanowi
prze∏omowy odcinek rzeki w pobli˝u Inow-
∏odza – z wysokiego brzegu rzeki rozpoÊcie-
rajà si´ rozleg∏e panoramy widokowe. Rów-
nie atrakcyjnymi miejscami widokowymi sà
tereny w okolicach ¸´gu, Brzegu i Grotowic. 

Na terenie spalskiego parku stwierdzono
ponad 800 gatunków roÊlin naczyniowych.
Ostojà najciekawszych roÊlin sà przede
wszystkim du˝e kompleksy leÊne, piaszczyste
skarpy, wysoczyzny oraz podmok∏e tereny
nadrzeczne, starorzecza i ÊródleÊne bagna.
Na terenie parku stwierdzono 19 gatunków
roÊlin, podlegajàcych ochronie ca∏kowitej, 
i 11 gatunków obj´tych ochronà cz´Êciowà.
Wyró˝niono tu wiele zbiorowisk leÊnych:
wikliny nadrzeczne, olsy, ∏´gi, olsy jesionowe,
gràdy, Êwietliste dàbrowy oraz zajmujàce naj-
wi´ksze powierzchnie zbiorowiska borowe,
wÊród których dominujà Êwie˝e bory sosno-
we z drzewostanami odnawianymi przez
cz∏owieka. W dolinie Pilicy wzd∏u˝ starorze-
czy wyst´pujà zbiorowiska szuwarowe, a na
pozosta∏ym terenie ∏àki i pastwiska. 
Na piaszczystych miejscach w cz´Êci terasy
zalewowej Pilicy wyst´pujà cz´sto zbiorowi-
ska muraw piaskowych. 

Najciekawsze przyrodniczo lasy ze stary-
mi drzewostanami wyst´pujà w okolicach
Spa∏y, Konewki, Licià˝nej, ˚àd∏owic i Smar-
dzewic. Na terenie parku i otuliny znajduje
si´ 5 rezerwatów przyrody: 

Rezerwat Jeleƒ – rezerwat leÊny 
o powierzchni 47 ha, utworzony w 1976 r.

Przedmiotem ochrony jest tu fragment natu-
ralnego wielogatunkowego lasu z udzia∏em
jode∏, rosnàcych na granicy zasi´gu geogra-
ficznego. Innà atrakcjà botanicznà rezerwatu
jest ró˝norodnoÊç zbiorowisk leÊnych wyst´-
pujàcych g∏ównie na siedliskach wilgotnych.

RReezzeerrwwaatt SS∏∏uuggoocciiccee – rezerwat florystycz-
ny o powierzchni 8 ha, utworzony w 1984 r.
w celu ochrony stanowiska ˝ywca dziewi´-
ciolistnego – gatunku typowego dla buczyny
sudeckiej. Stanowiska w centralnej Polsce tej
roÊliny nale˝à do rzadkoÊci. 

RReezzeerrwwaatt KKoonneewwkkaa – rezerwat leÊny 
o powierzchni niespe∏na 100 ha utworzony w
1978 r. Chroni naturalne p∏aty dàbrowy Êwie-
tlistej z ciep∏olubnà florà leÊnà. Zachowa∏ si´
tu starodrzew sosnowo-d´bowy w wieku
100-150 lat. Jest ostojà d´bów bezszypu∏ko-
wych, a ponadto rosnà tu ciekawe sk∏adniki
flory leÊnej, m.in.: orlik pospolity, miodunka
wàskolistna i naparstnica zwyczajna.

RReezzeerrwwaatt SSppaa∏∏aa – leÊny rezerwat utworzo-
ny w 1958 r. o powierzchni 103 ha, chroni
fragment naturalnych lasów liÊciastych i ∏´go-
wych na obu brzegach Pilicy. Starodrzew
(d´by, sosny i in.) w wieku oko∏o 250 lat jest
pozosta∏oÊcià puszczaƒskiej przesz∏oÊci
lasów spalskich. Rezerwat jest cennym obiek-
tem krajoznawczym i dydaktycznym.

Spalski Park KrajobrazowySpalski Park Krajobrazowy

˚ubr z oÊrodka hodowli 
w Ksià˝u ko∏o Smardzewic



RReezzeerrwwaatt ˚̊ààdd∏∏oowwiiccee – rezerwat leÊny
utworzony w 1968 r. o powierzchni 241 ha.
Wyst´pujà tu liczne cieki oraz niewielkie
równoleg∏e dolinki i wzniesienia. RoÊlin-
noÊç rezerwatu posiada znacznà ró˝no-
rodnoÊç krajobrazowà. Rezerwat tworzy
mozaika bagiennych lasów olszowych 
i bagiennych lasów sosnowych, uzupe∏-
niona obecnoÊcià innych biotopów,
zw∏aszcza szuwarów i torfowisk niskich. 

W SPK projektowany jest szósty rezer-
wat – Dolina M∏ynów. Ponadto w Ksià˝u
ko∏o Smardzewic znajduje si´ tzw. „rezer-
wat ˝ubrów” – OÊrodek Hodowli ˚ubrów,
o pow. 56 ha, utworzony w 1934 r. Obiekt
podlega Kampinoskiemu Parkowi Naro-
dowemu. Przebywa w nim stado oko∏o 
20 ˝ubrów z linii bia∏owieskiej. 

Ró˝norodnoÊç warunków siedlisko-
wych sprawia, ˝e obszar parku cechuje
bogactwo zasiedlajàcych go gatunków
zwierzàt. Rejon Konewki i Inow∏odza jest
ostojà wielu rzadkich w skali kraju gatun-
ków owadów. W Pilicy oraz jej starorze-
czach stwierdzono wyst´powanie 
28 gatunków ryb i smoczkoustych.
Ponadto odnotowano 9 gatunków p∏a-
zów i 5 gatunków gadów. Na terenie
parku stwierdzono gnie˝d˝enie si´ 
139 gatunków ptaków. SpoÊród 31 wyst´-
pujàcych tu gatunków ssaków, 7 obj´tych
jest ochronà prawnà.

Do wa˝niejszych zabytków kultury
materialnej tego obszaru mo˝na zaliczyç:

SSppaa∏∏aa
– kaplica Prezydentów RP – 1922 rok
– kompleks budynków po dawnej rezy-

decji carskiej – koniec XIX, pocz.XX w. 
– wie˝a ciÊnieƒ, dom wczasowy „Ro-
gacz”, „Pa∏acyk Szwajcarski”

IInnooww∏∏óóddzz
– romaƒski koÊció∏ Êw. Idziego w Ino-

w∏odzu ufundowany pomi´dzy 1086
a 1102 rokiem, odbudowany po wielu
zniszczeniach w latach 1936 – 1938

– koÊció∏ parafialny pw. Êw. Micha∏a
Archanio∏a ufundowany w roku 1520
przez Zygmunta I

– ruiny Êredniowiecznego zamku
w Inow∏odzu, wybudowanego pomi´dzy
1352 a 1370 rokiem 

– synagoga z poczàtku XIX w.
PPooÊÊwwii´́ttnnee
– zespó∏ klasztorny filipinów – XVIII w.
(koÊció∏ pw. Êw. Filipa Nareusza i Jana

Chrzciciela, dzwonnice, brama, zabudo-
wania klasztorne)

– zespó∏ koÊcio∏a cmentarnego pw. Êw.
Józefa – XVIII w.

– kaplica pw. Êw. Anny – XVIII w.
Równie˝ na terenie SPK znajdujà si´

zabytkowe parki powsta∏e mi´dzy XVIII
i XX w. Sà to parki dworskie w Rzeczycy
i Grotowicach oraz park towarzyszàcy 
rezydencji myÊliwskiej  w Spale z koƒca
XIX w.

Piotr Wypych

KoÊció∏ w Spale

Rezerwat w Spale

Rok dziedzictwa przyrodniczego
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Obchody Dnia Edukacji
Narodowej

16 paêdziernika w sali kameralnej im.
Henryka Czy˝a w Filharmonii ¸ódzkiej
goÊcili nauczyciele i pedagodzy, reprezentu-
jàcy placówki podleg∏e Departamentowi
Kultury i Edukacji Urz´du Marsza∏kow-
skiego. Powodem wizyty by∏y obchody
Dnia Edukacji Narodowej. W uroczysto-
Êci uczestniczyli m.in. marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk, cz∏onek zarzàdu województwa
Stanis∏aw Olas oraz wicewojewoda Witold
Gwiazda.

W czasie uroczystoÊci wicewojewoda
wr´czy∏ przyznane przez ministra edukacji
narodowej odznaczenia resortowe – medale
Komisji Edukacji Narodowej za zas∏ugi dla
oÊwiaty, w szczególnoÊci w zakresie dzia∏al-
noÊci dydaktycznej, a tak˝e kszta∏cenia 
i doskonalenia nauczycieli.

Osobne nagrody przyznali te˝ marsza∏ek
i kurator oÊwiaty. Za dba∏oÊç o wysoki
poziom kszta∏cenia oraz bardzo dobre
zarzàdzanie prowadzonymi jednostkami,
uhonorowani zostali dyrektorzy i wicedy-
rektorzy szkó∏ i placówek oÊwiatowych
samorzàdu województwa.

Rozmowy z Komisjà
Europejskà o nowym
Regionalnym Programie
Operacyjnym

11 paêdziernika marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk spotka∏ si´ z Manfredem
Beschelem – szefem Wydzia∏u Polskiego 
w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej w Komisji Europejskiej. Celem spo-
tkania, które zorganizowa∏o RBW¸ 
w Brukseli, by∏o omówienie obecnego
stanu wdra˝ania przyznanych naszemu
regionowi Êrodków z funduszy struktural-

nych oraz prac nad Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Województwa ¸ódz-
kiego na lata 2007-13. 

Mapa 
zawodów deficytowych
W Wojewódzkim Urz´dzie Pracy w ¸odzi
powsta∏a mapa zawodów deficytowych.
Dzi´ki niej wiemy, jacy specjaliÊci sà aktual-
nie najpilniej poszukiwani przez pracodaw-
ców. Znajdujà si´ tu zarówno profesje, na
które w ciàgu ostatnich lat mala∏o zapotrze-
bowanie – a dziÊ wracajà, jak równie˝ zwià-
zane z bran˝ami nowoczesnej gospodarki. 
– Wiedza, kogo brakuje na lokalnym rynku
pracy, pozwoli planowaç, w jakich zawo-
dach nale˝y kszta∏ciç mieszkaƒców, aby
odpowiadaç na potrzeby przedsi´biorców 
– poinformowa∏ na spotkaniu z dziennika-
rzami wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski.

Dni Austrii
Koncerty, spektakle, konkursy oraz projek-
cje filmów to tylko niektóre atrakcje, towa-
rzyszàce odbywajàcym si´ po raz dziewiàty
w ¸odzi, w dniach 17 – 19 paêdziernika,
Dniom Austrii. W tym roku trzydniowà
imprez´ zainaugurowa∏, wystawiony 
w Teatrze im. Stefana Jaracza, spektakl
„Graj klezmerska kapelo“. WÊród zapro-
szonych goÊci znaleêli si´ m.in. ambasador
Republiki Austrii w Polsce dr Alfred Län-
gle, honorowy konsul Republiki Austrii 
w ¸odzi Szczepan Mi∏osz oraz przedstawi-
ciele w∏adz samorzàdowych województwa:
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk.

50. rocznica w´gierskiego
Paêdziernika ‘56

18 paêdziernika w sali lustrzanej
Muzeum Historii Miasta ¸odzi odby∏y si´
obchody 50. rocznicy powstania na
W´grzech. Wzi´li w nich udzia∏ marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego – Stanis∏aw
Witaszczyk oraz cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego – Dorota Biskupska-
-Neidowska. WÊród goÊci znaleêli si´ tak˝e
ambasador W´gier – Mihály Györ, konsul
honorowy Republiki W´gierskiej w ¸odzi 
– Tadeusz Kaczor.

Nie zabrak∏o równie˝ uczestników wyda-
rzeƒ z 1956 roku. Powstanie na W´grzech,
zwane dziÊ rewolucjà 1956 r., zacz´∏o si´ 
23 paêdziernika, a zakoƒczy∏o wraz z inwa-
zjà wojsk radzieckich 4 listopada. By∏o ono
próbà uwolnienia si´ od komunizmu i osià-
gni´cia demokracji.

Podczas uroczystoÊci w Muzeum Historii
Miasta ¸odzi wr´czono medale honorowe
osobom, które 50 lat temu odda∏y krew 
na rzecz ofiar rewolucji na W´grzech.

Z prac zarzàdu

Stanis∏aw Witaszczyk uhonorowa∏ 
dyrektorów szkó∏ i placówek oÊwiatowych

Spotkanie z dyplomatami z okazji Dni Austrii
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Koncert papieski
28 lat temu kardyna∏ Karol Wojty∏a

zosta∏ wybrany na papie˝a. W rocznic´
pontyfikatu Jana Paw∏a II w Filharmonii
¸ódzkiej im. Artura Rubinsteina 22 paê-
dziernika odby∏ si´ okolicznoÊciowy kon-
cert oratoryjny z udzia∏em Orkiestry Sym-
fonicznej i Chóru Filharmonii ¸ódzkiej. 

Do udzia∏u w zorganizowanej przez mar-
sza∏ka województwa ∏ódzkiego Stanis∏awa
Witaszczyka uroczystoÊci zaproszeni zosta-
li m.in.: przedstawiciele wojewódzkich 
i miejskich w∏adz samorzàdowych, parla-
mentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, a tak˝e w∏adze
samorzàdu terytorialnego.

Na program koncertu z∏o˝y∏o si´ pi´ç
kompozycji. Orkiestra i chór pod dyrekcjà
Tadusza Wojciechowskiego zaprezentowa∏y
m.in.: IV Litani´ Ostrobramskà S. Mo-
niuszki oraz Koncert fortepianowy e-moll
op. 11 F. Chopina. Partie solowe wykona-
li: Stanis∏aw Drzewiecki (fortepian), ¸ukasz
B∏aszczyk (skrzypce) i Jerzy Mechliƒski
(baryton). Poezj´ Karola Wojty∏y recytowa∏
Jerzy Zelnik.

Rozprawy doktorskie i prace
magisterskie nagrodzone

20 paêdziernika w Rezydencji „Ksi´˝y
M∏yn” w ¸odzi marsza∏ek województwa
Stanis∏aw Witaszczyk i cz∏onek zarzàdu
Stanis∏aw Olas wr´czyli nagrody i wyró˝-
nienia laureatom VII edycji konkursu na
najlepsze rozprawy doktorskie, prace magi-
sterskie i dyplomowe, tematycznie zwiàzane
z województwem ∏ódzkim. Konkurs, które-
go podstawowym celem jest promocja
regionu, og∏oszony zosta∏ 5 maja i dotyczy∏
nast´pujàcych obszarów tematycznych:
nauk ekonomiczno-spo∏ecznych, humani-

stycznych, medycznych, przyrodniczych,
technicznych, kultury i sztuki. Komisja, 
w pracach której uczestniczyli przedstawi-
ciele wszystkich paƒstwowych ∏ódzkich
wy˝szych uczelni, w wyniku g∏osowania 
do nagrody marsza∏ka województwa ∏ódz-
kiego nominowa∏a 2 rozprawy doktorskie 
i 5 prac magisterskich.

75 lat Radia ¸ódê
Rozg∏oÊnia Polskiego Radia w ¸odzi

Êwi´tuje w tym roku jubileusz 75-lecia swo-
jej dzia∏alnoÊci. Z tej okazji 21 paêdziernika
w Teatrze Wielkim w ¸odzi zorganizowana
zosta∏a uroczysta gala jubileuszowa. WÊród
zaproszonych goÊci znaleêli si´ m.in.: par-
lamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, w∏adze samo-
rzàdowe województwa i miasta ¸odzi, 
a tak˝e tworzàcy histori´ radia pracownicy.
Zarzàd województwa reprezentowa∏ mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, który wr´czy∏
listy gratulacyjne d∏ugoletnim pracowni-
kom rozg∏oÊni.

Nowa inwestycja 
w ¸ódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej

Ju˝ wkrótce mi´dzynarodowy koncern
Indesit otworzy kolejnà fabryk´ w woje-
wództwie ∏ódzkim. 25 paêdziernika premier
Jaros∏aw Kaczyƒski wr´czy∏ dyrektorowi
generalnemu firmy Indesit Polska Antonio
Melone zezwolenie na rozpocz´cie dzia∏al-
noÊci gospodarczej w ¸ódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Inwestycja zlokalizo-
wana jest w podstrefie Radomsko ¸ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W uroczy-
stoÊci podpisania umowy udzia∏ wzi´li mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw
Witaszczyk, wojewoda ∏ódzki Helena 
Pietraszkiewicz, prezydenci ¸odzi Jerzy
Kropiwnicki i Radomska Jerzy S∏owiƒski. 

Decyzja o lokalizacji inwestycji w pod-
strefie Radomsko wynika∏a m.in. z bardzo
dobrego przygotowania terenu do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. 
W ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego w latach
2004–2006 samorzàd województwa przy-
zna∏ ponad 11 mln z∏ na budow´ drogi
dojazdowej do radomszczaƒskiej podstrefy
ekonomicznej i dodatkowe 3 mln z∏ na kom-
pleksowe uzbrojenie dzia∏ki pod inwestycje.
Tylko dzi´ki inwestycji Indesitu w Radom-
sku, utworzonych zostanie 1300 nowych
miejsc pracy. 

Nowe inwestycje drogowe 
w ¸´czycy oddane do u˝ytku

29 paêdziernika pierwsze samochody
przejecha∏y po przebudowanej ulicy Kali-
skiej oraz nowym wiadukcie kolejowym 
w ¸´czycy. W uroczystoÊci oddania do
u˝ytku nowych inwestycji wzi´li udzia∏
m.in. wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski
oraz cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏aw Olas, burmistrz ¸´czycy

Z prac zarzàdu

Stanis∏aw Witaszczyk, 
Jaros∏aw Kaczyƒski i Helena Pietrszkiewicz

Podczas jubileuszu 75 lat PR ¸ódê
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Krzysztof Lipiƒski oraz inwestorzy, wyko-
nawcy i mieszkaƒcy miasta.

Realizacja zadania obejmowa∏a przebu-
dow´ drogi wojewódzkiej nr 703 ul. Kali-
skiej w ¸´czycy na odcinku 1 510 m oraz
budow´ wiaduktu nad torami PKP. Zakres
inwestycji obejmowa∏ tak˝e wykonanie
obustronnych chodników i Êcie˝ek rowero-
wych, budow´ 5 zatok postojowych i 2 za-
tok autobusowych oraz budow´ kanalizacji
deszczowej. Projekt zrealizowano w ramach
ZPORR i dofinansowano z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realiza-
cja inwestycji trwa∏a rok, a wszystkie robo-
ty zakoƒczy∏y si´ przed terminem. Ca∏kowi-
ty koszt inwestycji to 13,5 mln z∏otych.
WielkoÊç dofinansowania ze Êrodków Unii
Europejskiej to 8,5 mln, dofinansowanie 
z Urz´du Marsza∏kowskiego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego wynios∏o prawie 
5 mln. 

Nowy ultrasonograf w WSRM
Wojewódzka Stacja Ratownictwa

Medycznego w ¸odzi wzbogaci∏a si´ o no-
woczesny ultrasonograf dopplerowski. 
W przekazaniu nowego sprz´tu uczestni-
czyli m.in.: cz∏onek zarzàdu województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Olas oraz dyrektor
WSRM Bogus∏aw Tyka.

– Zarzàd województwa ∏ódzkiego do∏o-
˝y∏ wszelkich staraƒ, by poprawiç dost´p-
noÊç i jakoÊç us∏ug Êwiadczonych w placów-
kach ochrony zdrowia podleg∏ych samorzà-
dowi województwa. Ciesz´ si ,́ ˝e kolejnej
placówce mo˝emy przekazaç do u˝ytku
nowy sprz´t medyczny. Wszyscy wiemy,
jak wa˝nym i niezwykle pomocnym narz´-
dziem w pracy lekarzy jest nowoczesna apa-
ratura. Szybkie i w∏aÊciwe rozpoznanie
schorzenia pozwala na równie szybkie
zastosowanie odpowiedniego leczenia–
mówi∏ Stanis∏aw Olas.

Za pomocà nowego ultrasonografu
b´dzie mo˝na wykonywaç m.in.: badania
klatki piersiowej, jamy brzusznej, ortope-
dyczne, naczyniowe, kostne, badania serca,
nerek i tarczycy. Ultrasonograf kosztowa∏
150 tysi´cy z∏otych, znacznà cz´Êç tej kwoty
(130 tysi´cy) przekaza∏ Urzàd Marsza∏kow-
ski w ¸odzi.

Remonty oddzia∏ów 
w szpitalu im. M Kopernika

Pacjenci kliniki chirurgii endokrynolo-
gicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. M. Kopernika w ¸odzi b´dà
leczeni w lepszych warunkach. 10 listopada
w uroczystoÊci oddania do u˝ytku odno-
wionego oddzia∏u uczestniczy∏ cz∏onek
zarzàdu województwa Stanis∏aw Olas. Ca∏-
kowity koszt modernizacji szacowany jest
na kwot´ 200 tysi´cy z∏otych. Cz´Êç kosz-
tów szpital pokry∏ z w∏asnych Êrodków, 
50 tysi´cy przekaza∏ zarzàd województwa
∏ódzkiego. Odnowiony oddzia∏ to niejedyna

inwestycja w szpitalu. Obecnie rozpocz´∏y
si´ finansowane g∏ównie przez zarzàd woje-
wództwa prace remontowe kolejnych 
czterech oddzia∏ów. Odnawiane sà: Oddzia∏
Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej 
(200 tys.); Oddzia∏ Neurochirurgii 
(100 tys.); Oddzia∏ Urologii (150 tys.); klini-
ki chemioterapii w oÊrodku onkologicznym
(200 tys.).

Obchody 
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci

11 listopada w uroczystych obchodach
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci przed ∏ódzkà archi-
katedrà w imieniu zarzàdu województwa
∏ódzkiego uczestniczyli: marsza∏ek Stani-
s∏aw Witaszczyk, wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski i Dorota Biskupska-Neidowska,
cz∏onek zarzàdu województwa.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´-
tà, celebrowanà przez arcybiskupa Stanis∏a-
wa Zió∏ka. Zaraz po mszy poÊwi´cono
tablic ,́ upami´tniajàcà ∏odzian, poleg∏ych
w walkach w latach 1918-1920. G∏ówne
obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci odby∏y si´
przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza.
¸ódzcy harcerze przekazali ogieƒ niepodle-
g∏oÊci, przywieziony jak co roku z Ukrainy,
z grobów polskich legionistów, pochowa-
nych na cmentarzu m.in. w Kostiuchnówce.
Ogieƒ niepodleg∏oÊci na Grobie Nieznane-
go ˚o∏nierza z∏o˝y∏ m.in. marsza∏ek Stani-
s∏aw Witaszczyk. Nast´pnie odby∏a si´
zmiana warty honorowej, odczytano apel
poleg∏ych, oddano salw´ honorowà. Uro-
czystoÊci zakoƒczy∏o z∏o˝enie kwiatów
przez parlamentarzystów, przedstawicieli
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych,
kombatantów i innych organizacji i stowa-
rzyszeƒ.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego

Przed
Grobem

Nieznanego
˚o∏nierza 

w ¸odzi
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Od czasu przystàpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, w naszym kraju coraz powszechniej
zacz´to zwracaç uwag´ na poj´cie europejskiego
lobbingu – terminu, który w potocznej opinii
cz´sto niesie ze sobà niezbyt pozytywne konota-
cje. Jak pokazuje jednak praktyka brukselska,
jest to stereotyp nie tylko pozbawiony realnych
podstaw, ale przede wszystkim wr´cz szkodliwy
dla interesów kraju czy regionu. 

Brak jednej obowiàzujàcej definicji lobbingu.
Cz´sto cytowana mówi, ˝e „lobbing to instru-
ment strategicznej komunikacji i próba osiàgni´-
cia swoich celów za pomocà przedstawiania
decydentom konkretnych informacji”.

Wed∏ug ocen Komisji Europejskiej, liczba
organizacji zajmujàcych si´ lobbingiem w Bruk-
seli w ciàgu ostatnich pi´tnastu lat wzros∏a pra-
wie siedmiokrotnie – z ok. 450 na poczàtku 
lat 90. do 3 tys. obecnie. WÊród instytucji i orga-
nizacji zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç lobbi-
stycznà sà oczywiÊcie tak˝e przedstawicielstwa
regionów i miast europejskich, które prze˝ywajà
ostatnich latach swój najwi´kszy rozkwit – jest
ich obecnie w Brukseli ju˝ ponad 250. W przy-
padku regionów pochodzàcych z paƒstw fede-
ralnych, jak Niemcy czy Austria, biura regional-
ne w du˝ej mierze koncentrujà si´ na monitoro-
waniu procesu legislacyjnego w UE i odpowied-
nim lobbingu w tym zakresie. Polskie regiony,
podobnie jak francuskie, hiszpaƒskie czy brytyj-
skie, majà mniej kompetencji jeÊli chodzi o sta-
nowienie prawa. Ich strategie lobbingu w Bruk-
seli koncentrowaç si´ zatem powinny bardziej na
konkretnych projektach, sk∏adanych przez
samorzàdy i instytucje regionalne do ró˝nych
programów europejskich. Jest to te˝ jedno z naj-
wa˝niejszych zadaƒ, stojàcych przed Biurem
Województwa ¸ódzkiego.

Jak wiadomo, decyzje o projektach w ramach
funduszy strukturalnych zapadajà w kraju. 
Jednak w przypadku projektów o wartoÊci

powy˝ej 50 mln euro, potrzebna jest tzw. notyfi-
kacja KE, bez której projekt nie mo˝e byç reali-
zowany. Ostatnio o takà notyfikacj´ dla projek-
tu „¸ódzki Tramwaj Regionalny” stara∏o si´ 
np. MPK. Na proÊb´ beneficjanta, czyli MPK
¸ódê, biuro regionalne wraz z sekcjà miejskà
w∏àczy∏o si´ w lobbowanie na rzecz pozytywnej
decyzji komisji w tej sprawie. DziÊ projekt jest ju˝
w fazie realizacji.

W Brukseli zapadajà tak˝e decyzje dot. finan-
sowania projektów z Funduszu SpójnoÊci (du˝e
projekty z zakresu ochrony Êrodowiska i trans-
portu). Po wst´pnej selekcji w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego, konkretny projekt trafia
na biurko w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki
Regionalnej KE i ju˝ na tym etapie mo˝liwa jest
pomoc biura. Lobbing takiego projektu w prak-
tyce polega na organizowaniu spotkaƒ benefi-
cjenta (miasta, gminy) z decydentami w Komisji,
przygotowywaniu prezentacji dot. danego pro-
jektu oraz monitorowaniu ca∏ego procesu podej-
mowania decyzji przez poszczególne dyrekcje
generalne KE. Kluczem do sukcesu jest w tym
wypadku dotarcie bezpoÊrednio do osób zajmu-
jàcych si´ pracà nad danym projektem, tak aby
przesta∏ on byç dla nich kolejnym anonimowym
wnioskiem. Nie mniej wa˝na jest równie˝ dobra
komunikacja z beneficjentem. Przyk∏adem sku-
tecznego lobbingu wniosku z Funduszu Spójno-
Êci z naszego regionu jest np. wniosek miasta 
Sieradza dot. budowy kanalizacji sanitarnej
wmiascie i gminie Sieradz oraz modernizacja
stacji wodociàgowej w Sieradzu.
Oprócz funduszy struktural-
nych, istnieje wiele innych
p r o g r a m ó w
wspólnoto-
wych doty-
c z à c y c h

np. edukacji, promocji, wspó∏pracy mi´dzy gmi-
nami i miastami. Biuro informuje o konkur-
sach i ofertach partnerstwa do wszystkich tych
programów. Dodatkowo na bie˝àco monitoru-
jemy, zdobywamy i dystrybuujemy nowe infor-
macje oraz pomagamy w ∏àczeniu si´ przy-
sz∏ych parterów.

Biuro pomaga∏o równie˝ w znalezieniu parte-
rów do projektów w ramach Norweskiego
Instrumentu Finansowego i Instrumentu Finan-
sowego EOG. W tej chwili 2 wnioski z regionu
∏ódzkiego sà poddawane ocenie ekspertów
sekretariatu EOG w Brukseli. Monitorujemy
ten proces i jesteÊmy dobrej myÊli co do pozy-
tywnej decyzji w obydwu przypadkach.

Powy˝szy opis zawiera tylko niektóre przy-
k∏ady skutecznego lobbingu projektów na tere-
nie Brukseli. Warto te˝ jednak pami´taç, ˝e po
2007 r., razem z nowym bud˝etem wspólnoty
otwiera si´ du˝o wi´cej mo˝liwoÊci aplikowania
o unijne Êrodki, a co za tym idzie pojawià si´
kolejne zadania o charakterze lobbingowym.
Nowe programy, takie jak 7 Program Ramowy
(bud˝et 50,5 mld euro) czy Program na rzecz
KonkurencyjnoÊci i Innowacji (bud˝et 3,6 mld
euro), dost´pne sà poprzez aplikacje sk∏adane
bezpoÊrednio w Brukseli. Wyznacza to kolejne
zadania dla naszego biura, które ju˝ rozpocz´∏o
na terenie regionu akcj´ informacyjnà 
nt. nowych programów UE. Podj´liÊmy równie˝
dzia∏ania majàce na celu w∏àczenie zaintereso-
wanych podmiotów z województwa w tworzàce

si´ sieci wspó∏pracy mi´dzyregio-
nalnej, a tym samym u∏a-

twienie im skorzystania
z dost´pnych Êrodków
unijnych.

M.M.

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
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Samorzàd przed sàdem

§
Sprzeda˝ 
nieruchomoÊci
przez gmin´

Gmina nie mo˝e sprzedawaç z bonifika-
tà ziemi pod przydomowe ogródki, parkin-
gi czy place zabaw, gdy˝ mo˝e ona doty-
czyç tylko celów mieszkaniowych.

Rada gminy podj´∏a uchwa∏´ w sprawie
udzielenia bonifikaty przy sprzeda˝y 
w trybie bezprzetargowym prawa w∏asno-
Êci nieruchomoÊci na popraw´ warunków
zagospodarowania nieruchomoÊci przyle-
g∏ej, przeznaczonej lub wykorzystywanej
na cele mieszkaniowe, okreÊlajàc jej wyso-
koÊç na 90 proc. Powo∏a∏a si´ przy tym na
art. 37 ust. 6 ustawy o gospodarce nieru-
chomoÊciami, zezwalajàcy w takich
wypadkach na sprzeda˝ bezprzetargowà,
oraz na art. 68 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
mówiàcy o udzielaniu bonifikat przy
sprzeda˝y na cele mieszkaniowe.

Z treÊcià uchwa∏y nie zgodzi∏ si´ woje-
woda, zarzucajàc jej sprzecznoÊç z art. 68
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.
Podniós∏, ˝e przepis ten zawiera zamkni´-
ty katalog warunków udzielania bonifika-
ty. Cel, jaki zapisa∏a w swojej uchwale
rada gminy, nie mieÊci∏ si´ – zdaniem
wojewody – w tym katalogu, albowiem
poprawy warunków nieruchomoÊci przy-
leg∏ej nie sposób podciàgnàç pod cele
mieszkaniowe.

Skarg´ rady gminy na rozstrzygni´cie
wojewody oddali∏ Wojewódzki Sàd Admi-
nistracyjny, stwierdzajàc, ˝e zawarte w art.
68 ust. 1 okreÊlenie „cele mieszkaniowe“
jest w´˝sze od poj´cia „zagospodarowania
nieruchomoÊci przyleg∏ej, przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkanio-
we“. W skardze kasacyjnej rada dowodzi-
∏a, ˝e wojewoda i WSA zaw´zili interpreta-
cj´ tego przepisu i intencje ustawodawcy.
Poj´cie celu mieszkaniowego nale˝y inter-
pretowaç rozszerzajàco, poniewa˝ mo˝e
nim byç tak˝e urzàdzanie ogródków przy-
domowych, parkingów osiedlowych, pla-
ców zabaw, skwerków, trawników, Êmietni-
ków itp. WÊród tych najcz´Êciej skrawków
ziemi sà tak˝e tereny wewnàtrzosiedlowe,
dzia∏ki bàdê ich cz´Êci, zaj´te bezumownie,
niekorzystnie po∏o˝one, np. bez dojazdu,
nie nadajàce si´ na cele budowlane. Gmina
musi je utrzymywaç, a nie mo˝e sprzedaç
po pe∏nej cenie, jako pe∏nowartoÊciowych
gruntów. Mimo ˝e nie mogà byç zagospo-
darowane jako odr´bne nieruchomoÊci,
rzeczoznawcy wyceniajà je jak inne tereny
budowlane. Tak okreÊlona cena jest zawy-
˝ona i nie ma ch´tnych na ich kupno ani

wydzier˝awienie. Zastosowanie bonifikaty
by∏oby wi´c korzystne dla obu stron.

Naczelny Sàd Administracyjny uzna∏
jednak przedstawionà przez gmin´
wyk∏adni´ rozszerzajàcà za b∏´dnà. Stwier-
dzi∏, ˝e je˝eli ustawodawca wprowadzi∏
zamkni´tà regulacj´, to zastosowanie
wyk∏adni rozszerzajàcej jest b∏´dne 
(sygn. akt I OSK 199/06).

Zezwolenie 
na sprzeda˝ 
alkoholu

Nie mo˝na odmówiç spó∏ce zezwolenia
na sprzeda˝ alkoholu, powo∏ujàc si´ na
przepisy mówiàce o cofaniu tych zezwoleƒ.

W konkretnym stanie faktycznym
zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu w skle-
pie wielkopowierzchniowym odmówi∏
spó∏ce prezydent miasta. Jego decyzj´
potwierdzi∏o nast´pnie Samorzàdowe
Kolegium Odwo∏awcze. By∏ to skutek roz-
pocz´cia przez spó∏k´ sprzeda˝y, mimo
niezakoƒczonego jeszcze post´powania 
o wydanie zezwolenia. Ustawa o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu
alkoholizmowi przewiduje, ˝e sprzeda˝
alkoholu mo˝e si´ odbywaç jedynie na
podstawie zezwolenia wójta, burmistrza
czy prezydenta miasta. Przedstawiciel
wnioskodawcy t∏umaczy∏, ˝e dosz∏o do
tego wskutek jednostkowego b∏´du. Pra-
cownik by∏ przekonany, ˝e wystarczà
pozytywne opinie inspekcji sanitarnej
oraz Komisji ds. Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych.

Wojewódzki Sàd Administracyjny, 
do którego trafi∏a skarga spó∏ki, stanà∏ po
stronie prezydenta i SKO. Odmow´ wyda-
nia zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu uzna∏
za zgodnà z prawem. Mimo ˝e ustawa nie
okreÊla wprost, w jakich wypadkach
odmawia si´ zezwolenia, nale˝y stosowaç
takie przes∏anki, jak przy cofni´ciu zezwo-
lenia. Jednà z nich jest m.in. nieprzestrze-
ganie zasad obrotu alkoholem.

W skardze kasacyjnej spó∏ka dowodzi∏a,
˝e wskutek takiej decyzji dosz∏o do ograni-
czenia konstytucyjnej zasady wolnoÊci
gospodarczej. Przepis, który nakazuje cof-
ni´cie zezwolenia w okreÊlonych wypad-
kach, nie mo˝e byç stosowany do wniosku
o uzyskanie zezwolenia. Zdaniem spó∏ki
wyjàtku od zasady wolnoÊci gospodarczej,
jakim sà zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu,
nie wolno interpretowaç rozszerzajàco 
i traktowaç jako represji. Ustawa mówi
tylko o cofni´ciu zezwolenia i o tym, 
˝e w takich wypadkach przedsi´biorca

mo˝e wystàpiç o jego ponowne wydanie
nie wczeÊniej ni˝ po trzech latach.

Naczelny Sàd Administracyjny uchyli∏
wyrok i przekaza∏ spraw´ WSA do ponow-
nego rozpatrzenia. PodkreÊli∏, ˝e zasadni-
cze znaczenie ma ró˝nica mi´dzy cofni´-
ciem a niewydaniem zezwolenia. Ju˝ samo
przenoszenie przes∏anek cofni´cia zezwo-
lenia na odmow´ jego wydania budzi
powa˝ne zastrze˝enia. To, ˝e tego rodzaju
dzia∏alnoÊç gospodarcza jest reglamento-
wana, jest oczywiste, ale trzeba respekto-
waç warunki tego reglamentowania 
(sygn. akt. (sygn. akt II GSK 23/06).

Powo∏ywanie 
inkasentów 
op∏aty targowej

Powo∏ywanie administratorów targo-
wisk przez rad´ miejskà w drodze w∏asnej
uchwa∏y jest niezgodne z prawem.

Postanowienie uchwa∏y rady gminy
zak∏adajàce, ˝e inkasent op∏aty targowej
na targowisku powo∏any uchwa∏à rady
miejskiej jest jednoczeÊnie administrato-
rem tego targowiska, a obowiàzki inkasen-
ta i administratora powierza si´ na podsta-
wie ∏àcznej umowy cywilnoprawnej jest nie-
zgodne z obowiàzujàcymi przepisami
prawa, w szczególnoÊci z art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy o samorzàdzie gminnym. Zgodnie
z tym przepisem gospodarowanie mieniem
komunalnym nale˝y do zadaƒ zarzàdu
danej gminy. Skoro ustawodawca uzna∏, 
˝e zadania w zakresie gospodarowania
(administrowania) mieniem gminnym
nale˝à do zarzàdu gminy, to nale˝y uznaç,
i˝ imienne powo∏ywanie administratorów
targowisk przez rad´ miejskà w drodze
w∏asnej uchwa∏y jest niezgodne z prawem.

Tego typu postanowienia naruszajà
tak˝e art. 19 ust. 2 ustawy o podatkach 
i op∏atach lokalnych, zgodnie z którym
okreÊlenie inkasenta i wysokoÊci wynagro-
dzenia za inkaso powinno nastàpiç przez
rad´ gminy w drodze uchwa∏y. Je˝eli celem
rady by∏o po∏àczenie funkcji administrato-
ra danego targowiska z funkcjà inkasenta
op∏aty targowej na tym targowisku, to za
prawid∏owy sposób post´powania mo˝na
by∏oby uznaç ustanowienie przez prezy-
denta w drodze umowy cywilnoprawnej
(poprzedzonej ewentualnie odpowiednim
konkursem) administratora targowiska,
który zostaje nast´pnie powo∏any uchwa∏à
rady do pe∏nienia czynnoÊci inkasenta.

przygotowa∏
dr Robert Adamczewski
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Powiat be∏chatowski otrzyma∏ certyfikat
„Powiat otwarty na fundusze strukturalne”
– decyzj´ og∏oszono podczas seminarium
zorganizowanego przez Zwiàzek Powiatów
Polskich w Sieradzu. Agnieszka First 
– p.o. naczelnik wydzia∏u zarzàdzania fundu-
szami be∏chatowskiego starostwa – otrzyma-
∏a natomiast certyfikat „Ekspert do spraw
funduszy strukturalnych”.

Celem konkursu jest promowanie samo-
rzàdów terytorialnych oraz zwiàzków i stowa-
rzyszeƒ jednostek samorzàdu terytorialnego,
które starajà si´ o fundusze strukturalne Unii
Europejskiej, majà dobrze przygotowanà
kadr´ zarzàdzajàcà projektami, infrastruktu-
r´ niezb´dnà do profesjonalnego pozyskiwa-
nia informacji, przygotowywania wniosków,
realizacji i rozliczania projektów oraz wspó∏-
pracujà z ró˝nymi podmiotami w celu pozy-
skiwania funduszy strukturalnych.

Konkurs „Powiaty i gminy otwarte na fun-
dusze strukturalne” wyró˝nia samorzàdy
szczególnie zaanga˝owane w pozyskiwanie
funduszy strukturalnych oraz promuje dobre

praktyki z tego zakresu. Aby uzyskaç certyfi-
kat, nale˝a∏o spe∏niç wszystkie warunki,
zarówno formalne, jak i merytoryczne, okre-
Êlone w regulaminie konkursu.

W ramach realizacji tego projektu Zwià-
zek Powiatów Polskich przyzna∏ równie˝ cer-
tyfikaty „Eksperta do spraw funduszy struk-
turalnych”pracownikom urz´dów gmin i sta-
rostw powiatowych, jednostek organizacyj-
nych samorzàdu terytorialnego, spó∏ek
komunalnych oraz zwiàzków i stowarzyszeƒ
jednostek samorzàdu terytorialnego, którzy
zajmujà si´ pozyskiwaniem Êrodków z fundu-
szy unijnych.

Oprócz wyró˝niania osób, które anga˝ujà
si´ w pozyskiwanie funduszy strukturalnych
na rzecz swojej gminy lub powiatu, promo-
wane sà tak˝e dobre praktyki projektów
zarzàdzanych przez te osoby.

Projekt realizowany jest na podstawie
umowy z Ministerstwem Rozwoju Regional-
nego oraz wspó∏finansowany z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

Krzysztof Borowski

Koncerty 
symfoniczne 
dla m∏odzie˝y

Koncerty symfoniczne dla m∏odzie˝y 
sà kolejnà propozycjà Filharmonii ¸ódzkiej
im. Artura Rubinsteina, realizowanà przez
Dzia∏ Upowszechniania Muzyki ze Êrod-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przeznaczone sà dla uczniów
gimnazjów oraz szkó∏ ponadgimnazjalnych.

Dwa dotychczasowe koncerty spotka∏y
si´ z ogromnym zainteresowaniem zarówno
dyrekcji szkó∏, jak i – a mo˝e przede wszyst-
kim – s∏uchaczy. Wprowadzanie m∏odych
widzów w Êwiat muzyki, ∏àczàc s∏owo,
dêwi´k i obraz (prezentowany na znajdujà-
cym si´ nad estradà ekranie), wydaje si´
byç formà w∏aÊciwà. Udzia∏ m∏odzie˝y 
w koncertach odbywajàcych si´ w sali kon-
certowej ma ogromne znaczenie w procesie
kszta∏cenia poprzez muzyk ,́ jest znakomi-
tà formà propagowania oraz kszta∏cenia
nawyków s∏uchania wartoÊciowej muzyki
„na ˝ywo”, bowiem nawet najlepsze nagra-
nie, np. na p∏ytach CD, nie zastàpi bezpo-
Êredniego kontaktu z artystami. 

Koncerty odbywajà si´ raz w miesiàcu 
w piàtki o godz.12, wykonawcami sà zna-
komici artyÊci: soliÊci   oraz orkiestra i chór
Filharmonii ¸ódzkiej –– i tylko podczas
dwóch dotychczasowych koncertów 
na widowni zasiad∏o blisko pó∏tora tysiàca
widzów. 

Prezentowane sà wybitne dzie∏a polskiej
i Êwiatowej literatury muzycznej, tak˝e
wspó∏czesnej. W programie koncertów
skierowanych do m∏odzie˝y wykonywane
sà utwory prezentowane tego dnia na wie-
czornym koncercie symfonicznym.

Wyst´pujà znakomici artyÊci. W pierw-
szym koncercie zagra∏, polski skrzypek
¸ukasz B∏aszczyk, w kolejnym – Êwiatowej
s∏awy pianistka Tatiana Shebanova. W kon-
cercie, który odb´dzie si´ 15 grudnia br.,
zaplanowany jest wyst´p Orkiestry Symfo-
nicznej i Chóru Filharmonii ¸ódzkiej oraz
dwóch solistów – skrzypków Piotra P∏aw-
nera oraz Dariusza Po∏acia. Orkiestr´ 
prowadzili dotàd Marek Pijarowski oraz
dyrygent m∏odego pokolenia Marcin Wol-
niewski, w kolejnym ma poprowadziç Zbi-
gniew Graca, natomiast  tajniki muzyki
przybli˝ajà prelegenci  Krystyna Pietranek-
-Kulis oraz Janusz Janyst. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Otwarty powiat
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W 2005 roku M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta
Gminy Kleszczów obchodzi∏a jubileusz 
10-lecia istnienia. Dzia∏a w Gminnym OÊrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji (z siedzibà 
w Kleszczowie), który pe∏ni w gminie rol´
koordynatora i organizatora dzia∏alnoÊci kul-
turalnej.  Historii orkiestry s∏ucha si´ jak
pi´knej bajki, chocia˝ utrzymanie zespo∏u nie
jest przedsi´wzi´ciem tanim, a wszelkie
potrzeby orkiestry pokrywane sà z zasobów
gminy. Cz∏onkostwo w orkiestrze jest 
te˝ sporà szansà zdobycia umiej´tnoÊci 
gry na instrumentach w miejscowoÊci, w któ-
rej brak jest szko∏y muzycznej, i – co jest
obecnie bardzo wa˝ne – bez ponoszenia
kosztów tej nauki. 

Pomys∏ za∏o˝enia takiego w∏aÊnie zespo∏u
wyp∏ynà∏ przed laty od zarzàdu gminy. Zna-
lezienie odpowiedniego do prowadzenia
orkiestry d´tej dyrygenta te˝ nie przedstawia-
∏o wi´kszych trudnoÊci, bowiem pedagog
wychowania muzycznego w miejscowej szko-
le podstawowej – pan S∏awomir Szafraƒski 
– jest absolwentem Wy˝szej Szko∏y Pedago-
gicznej w Cz´stochowie, wczeÊniej Liceum
Muzycznego W Cz´stochowie, uzyska∏
dyplom w klasie fagotu.

Poczàtki istnienia zespo∏u nie by∏y ∏atwe,
zw∏aszcza ̋ e w Kleszczowie i sàsiednich miej-
scowoÊciach nie by∏o tradycji wspólnego,
zespo∏owego muzykowania. Wy∏oniona spo-
Êród uczniów miejscowych szkó∏ 10-osobowa
grupa kandydatów utworzy∏a tzw. podstawo-
wy sk∏ad przysz∏ego zespo∏u. Zakup u˝ywa-
nych instrumentów umo˝liwi∏ kapelmistrzo-
wi ju˝ na poczàtku 1995 roku rozpocz´cie
indywidualnego szkolenia kandydatów. DziÊ
orkiestra gra na znakomitych instrumentach,

co gwarantuje jednolite pod wzgl´dem barwy
brzmienie zespo∏u. 

Ch´tnych do grania w zespole jest bardzo
wielu i dlatego nabór odbywa si´ w drodze
egzaminów konkursowych. W blisko 50-oso-
bowym sk∏adzie grajà uczniowie najstarszych
klas szkó∏ podstawowych, gimnazjów oraz
studenci, równie˝ dziewcz´ta – ma˝oretki,
których udzia∏, zw∏aszcza podczas ulicznych
parad, znacznie wp∏ywa na atrakcyjnoÊç
wyst´pów. 

Nauka gry prowadzona jest indywidualnie
oraz w grupach. Obok kapelmistrza z orkie-
strà pracujà tak˝e Sylwester Czank (tràbki
oraz musztra paradna), Iwona Czank (sekcja
instrumentów drewnianych) oraz Artur
Kanawka (tzw. „niska blacha”), natomiast
ma˝oretki prowadzi Magdalena Mazurkie-
wicz. Zaj´cia odbywajà si´ w OÊrodku Kultu-
ry w ¸´kiƒsku, tak˝e podczas letnich i zimo-
wych obozów kondycyjnych, bowiem dla
m∏odzie˝y udzia∏ w zespole wià˝e si´ z fundo-
wanymi przez gmin´ letnimi i zimowymi
wyjazdami na obozy ∏àczàce rekreacj´ z zaj´-
ciami. Zgrupowania takie odby∏y si´ ju˝ 
w wielu malowniczych miejscowoÊciach Pol-
ski, m.in. w Bia∏ym Dunajcu, WiÊle, Karpa-
czu, Ustroniu Morskim. Nagrodà za uczest-
nictwo w zespole sà równie˝ typowo rekre-
acyjne wyjazdy, tak˝e poza granice Polski,
m.in. do Francji, Hiszpanii, W∏och i Grecji. 

Na bogaty repertuar orkiestry sk∏adajà si´
zarówno muzyka klasyczna, jak i rozrywko-
wa, m.in. marsze, utwory taneczne, jazz tra-
dycyjny, muzyka religijna, filmowa; zespó∏
gra bowiem podczas ró˝norodnych uroczy-
stoÊci gminnych, rangi wojewódzkiej i ogól-
nopolskiej, podczas Êwiàt, w ramach Wielkiej

Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy i podczas Dni
Kultury ChrzeÊcijaƒskiej w Dzia∏oszynie.
M∏odzie˝owa Orkiestra Gminy Kleszczów
reprezentowa∏a równie˝ gmin´ i ca∏y powiat
be∏chatowski podczas parady Schumana 
w Warszawie w 2001 i 2003 roku, uczestniczy-
∏a te˝ w Do˝ynkach Prezydenckich w Spale. 

Pierwszy, jeszcze skromny wyst´p orkiestry
odby∏ si´ w grudniu 1995 roku. Na program
z∏o˝y∏y si´ proste pieÊni eucharystyczne, nato-
miast pierwszym konkursem, w którym
orkiestra wzi´∏a udzia∏, by∏ w 2000 roku IV
Mi´dzywojewódzki Turniej Orkiestr D´tych
w Kolbuszowej. Zespó∏ przywióz∏ wówczas
dyplom za zaj´cie II miejsca. WÊród wielu
zdobytych przez orkiestr´ nagród, dyplomów
i pucharów w konkursach, turniejach oraz
przeglàdach orkiestr d´tych z pewnoÊcià
warto wymieniç coroczny udzia∏ w  Mi´dzy-
narodowym Konkursie Orkiestr D´tych 
w Jastrz´biu Zdroju, gdzie M∏odzie˝owa
Orkiestra D´ta Gminy Kleszczów wyst´puje
obok orkiestr z W´gier, S∏owacji, ¸otwy,
Czech i Polski, i skàd przywozi tak˝e indywi-
dualne nagrody i wyró˝nienia.

Bogata kolekcja nagród i wyró˝nieƒ stale
roÊnie. Dorobek artystyczny zespo∏u jest jed-
nak znacznie wi´kszy. Orkiestra stale koncer-
tuje w kraju i za granicà, bioràc tak˝e udzia∏
w zbiorowych wyst´pach orkiestr d´tych.
Wyst´powa∏a m.in. w Weisenbach (Niemcy)
w 2003 roku z okazji jubileuszu tamtejszego
towarzystwa muzycznego, z okazji 25-lecia
Strzelec Wielkich oraz z okazji 30-lecia istnie-
nia miasta G∏owna w 2005 r. Uczestniczy
tak˝e w nagraniach radiowych i telewizyj-
nych.

Orkiestra posiada w swoim dorobku dwie
p∏yty: zrealizowanà w 2002 roku oraz drugà,
wydanà z okazji 10-lecia zespo∏u, na której
obok utworów Haendla znalaz∏y si´ standar-
dy swingowe i piosenki rockowe. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

M∏odzie˝owa orkiestra d´ta
gminy Kleszczów
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Póêna jesieƒ nie zwalnia nas ze spacerów
na Êwie˝ym powietrzu, zw∏aszcza jeÊli przy
okazji mo˝emy napotkaç atrakcje turystycz-
ne. Zach´cam naszych Czytelników, aby
wybrali si´ w kierunku Nieborowa. Miejsco-
woÊç t´ zazwyczaj odwiedzamy przy okazji
wycieczki na trasie np. ¸owicz – Nieborów – 
– ˚elazowa Wola, ale tym razem chcia∏abym
Paƒstwa przekonaç, ˝e warto w tych okoli-
cach sp´dziç przynajmniej dwa dni.

Nieborów to przede wszystkim zespó∏
pa∏acowo-parkowy o za∏o˝eniu osiowym
(powsta∏y wed∏ug projektu Tylmana z Game-
ren, z  fundacji kardyna∏a Radziejowskiego,
od 1774 roku – dobra Radziwi∏∏ów), miesz-
czàcy obecnie muzeum wn´trz. Ale to tak˝e
ca∏y kompleks manufaktury majoliki niebo-
rowskiej, dawna zabudowa folwarczna, spi-
chlerz z XVIII w., zajazd z lat 1766-1744,
Dom Ludowy z 1930 roku i oczywiÊcie
koÊció∏ parafialny z plebanià projektu Henry-
ka Marconiego z 1848 roku, do których 
to obiektów turysta równie˝ dociera, 
ale chyba nie docenia ich wartoÊci. A szkoda,
bo sà równie cenne, jak pa∏ac. Szczególnie
namawiam do spaceru z pa∏acu do neogotyc-
kiego koÊcio∏a, wystawionego z fundacji 
ksi´cia Zygmunta Radziwi∏∏a w latach 
1871 – 1883, z unikatowym o∏tarzem 
bocznym z ceramiki nieborowskiej. Architek-
tem Êwiàtyni pw. Matki Bo˝ej Bolesnej, 
Êw. Rocha i Êw. Marcina by∏ Franciszek 
Brauman.

Majolika nieborowska i jej twórcy zas∏ugu-
jà na osobne opracowanie. Niezapomnianà

osobowoÊcià by∏a tutaj nie˝yjàca ju˝ Teresa
Sza∏owska, której powierzono trudne zada-
nie reaktywowania dzia∏alnoÊci manufaktury
przypa∏acowej. Tradycje ceramiki artystycz-
nej sà ˝ywe w niedalekim Micha∏ówku, gdzie
m∏odzi artyÊci: Marta K´dzierska i Jacek
Tratkiewicz zaj´li si´ tworzeniem m.in. bar-
dzo ciekawej ceramiki raku, wywodzàcej si´ 
z japoƒskiej tradycji parzenia herbaty. 
Ich twórczoÊç mo˝na podziwiaç w autentycz-
nej drewnianej chacie, przeniesionej z Bocz-
ków Che∏moƒskich. Sam Micha∏ówek powo-
li staje si´ wioskà zasiedlonà przez „arty-
styczne dusze”, np. mieszkajà tu paƒstwo
El˝bieta i Andrzej Biernaccy, znani z wielu
inicjatyw kulturalnych.

W parze z Nieborowem wyst´puje Arka-
dia, sentymentalno-romantyczny park Hele-
ny z Przeêdzieckich Radziwi∏∏owej, za∏o˝ony
w 1778 roku, pe∏en sztucznych ruin i urokli-
wych budowli: Âwiàtyni Diany, Akweduktu
Rzymskiego, Domu Murgrabiego, Przybyt-
ku Arcykap∏ana, Domku Gotyckiego i ¸uku
Kamiennego. Przy wejÊciu do parku, nad
rzekà, znajduje si´ tzw. dom Marii Konop-
nickiej. Ze wszystkich tych obiektów jedynie
Âwiàtynia Diany jest udost´pniona zwiedza-
jàcym. Nad za∏o˝eniem parkowym pracowa-
li znakomici architekci: Szymon Bogumi∏
Zug oraz Henryk Ittar. Jak g∏oszà s∏owa
umieszczone na tympanonie Âwiàtyni Diany:
„Dove pace trovai d’ogni mia guerra”
(Tu pokój znalaz∏am po ka˝dej mojej walce),
spokój duszy wÊród urokliwych ruin mia∏a
odnaleêç jej za∏o˝ycielka. Niewàtpliwie i po

dzieƒ dzisiejszy Arkadia pozwala b∏àdzàcym
po jej Êcie˝kach turystom doznaç wielu 
estetycznych i duchowych prze˝yç.

Klamrà spinajàcà Arkadi´ z Nieborowem
jest Puszcza Bolimowska wraz z Bolimow-
skim Parkiem Krajobrazowym i rezerwatami
przyrody. Niestety, nied∏ugo przez kompleks
tych˝e lasów b´dzie przebiegaç autostrada
A2, co spowoduje nieodwracalne zmiany w
Êrodowisku. Tym bardziej zach´cam krajo-
znawców do odwiedzenia opisywanych oko-
lic, na tyle jeszcze nie ska˝onych cywilizacjà.

Liczàcy 20 lat Bolimowski Park Krajobra-
zowy, obejmuje swoim zasi´giem dolin´ rzeki
Rawki. Na jego terenie znajdujà si´ liczne
zabytki kultury materialnej, a po ca∏ym
parku mo˝na z ∏atwoÊcià poruszaç si´ ozna-
kowanymi szlakami pieszymi, rowerowymi 
i konnymi. JeÊli chodzi o te ostatnie, to warto
skorzystaç z pomocy p. Romana Ciuka,
który obok nieborowskiego pa∏acu wraz 
z rodzinà prowadzi stajni´ (cz´Êç jego koni
mo˝na obejrzeç w stajniach pa∏acowych). 
To istny „zaklinacz koni”. Majàc wieloletnie
doÊwiadczenie w pracy z koƒmi, potrafi 
na podstawie ich zachowaƒ przewidzieç, 
co zwierz´ za chwil´ uczyni. Jest to szczegól-
ny dar, który wykorzystuje nie tylko w czasie
zaj´ç z poczàtkujàcymi jeêdêcami, ale tak˝e
w pracy terapeutycznej z koƒmi wczeÊniej êle
traktowanymi, a przywo˝onymi do Nieboro-
wa do jego „koƒskiego hotelu”.

Izabela Nowakowska

Informacja turystyczna: Biblioteka w Nieborowie
czynna w dni powszednie w godz. 7.30 – 16.30, 

tel.: 0-46/838-57-45

Pa∏ac, sentymentalny park, 
ceramika i... zaklinacz koni

Roman Ciuk, czyli zaklinacz koni



Tajemnicza góra 
w powiecie radomszczaƒskim

Che∏mskà Gór´ widaç z daleka. Choçby 
z szosy, która biegnie z Przedborza do Kielc.
Wzgórze przypomina fal ,́ która po zachod-
niej stronie unosi krajobraz ku niebu. Uro-
zmaicajà go te˝ inne wypuk∏oÊci terenu.
Bàkowa Góra i wzniesienia Przedborskiego
Parku Krajobrazowego to stra˝nicy krainy,
przez którà wije si´ Pilica. Geografia Polski
okreÊla ten makroregion jako Nieck´
Nidziaƒskà. Nale˝à do niej tak˝e Wzgórza
Radomszczaƒskie.  Jest to wy˝yna o wysoko-
Êci 250 m n.p.m., z której wyrastajà samotne
grzbiety o charakterze twardzielicowym. Ich
szczyty zdobià ska∏y ˝ó∏tego piaskowca lub
formy wapienia p∏ytowego. Góra Che∏mo
stanowi typowy przypadek takich tworów
geologicznych. Wzgórze wznosi si´ na wyso-
koÊç 323 m  n.p.m. i jest najwy˝szym wznie-
sieniem Polski Ârodkowej. Che∏m, to wedle
s∏ownika etymologicznego A. Brücknera,
samotne wzniesienie poÊród równin. Prawdo-
podobnie to w∏aÊnie od góry Che∏mo znajdu-
jàca si´ u jej stóp wieÊ wzi´∏a swojà nazw .́ 

Od 1967 roku wzgórze jest rezerwatem. 
W jego sk∏ad wchodzi bór mieszany z bukiem
oraz bór mieszany typowy. Na flor´ sk∏ada
si´ ponad 140 gatunków roÊlin. WÊród nich
sà gatunki rzadko wyst´pujàce, jak lipa sze-
rokolistna, dla której góra jest kraƒcowym
stanowiskiem zasi´gu. Pot´˝ne jesiony, buki,
d´by i graby, olbrzymie sosny i wynios∏e
modrzewie stanowià schronienie dla wielu
gatunków ptaków, sà ostojà saren i dzików,
myszo∏owów, jastrz´bi i puszczyków.

Piaskowe ska∏y znajdujà si´ prawie na
samym szczycie. Pokryta rytymi napisami
formacja dêwiga obronny wa∏, ziemnà kon-
strukcj´ poroÊni´tà starodrzewiem. Jego
wysokoÊç mo˝e zadziwiç. Stanowi najwy˝szy
pierÊcieƒ dawnego grodziska, nazywany dzie-
dziƒcem. Schodzàc po∏udniowo-wschodnim
stokiem spotkamy jeszcze trzy podobne wa∏y.
Szerokim pierÊcieniem otaczajà gór´ od stro-

ny po∏udniowej i wschodniej. „PradawnoÊç”
tego miejsca przyciàgn´∏a archeologów ama-
torów. W 1890 roku prowadzono prace
wykopaliskowe. Nie wiadomo jednak, kto im
przewodniczy∏. Nie zachowa∏y si´ równie˝
wykopane wówczas przedmioty. Rzetelne
prace wykopaliskowe rozpocz´to dopiero
1949 roku. Archeologowie znaleêli u∏amki
ceramiki. By∏y to zaledwie badania
powierzchniowe. W latach 1955-56 pod kie-
rownictwem Janiny Kamiƒskiej z oÊrodka
∏ódzkiego, kontynuowano badania. Najstar-
sze znaleziska ceramiczne i ˝elazne datowano
na lata 950 – 1300 n.e. Zbadano równie˝ spo-
sób, w jaki zbudowano wa∏y. Wyró˝niono 
6 warstw drewniano-ziemnej konstrukcji.
Najstarsza si´ga po∏owy X wieku.

Na podstawie zebranego materia∏u arche-
olodzy nie potrafili jednak odpowiedzieç na
pytanie, jakà ostatecznie funkcj´ pe∏ni∏ gród.
Na tle podobnych grodów Góra Che∏mo jawi
si´ jako wyjàtek. Nie jest po∏o˝ona poÊród
bagnistej rzecznej doliny, lecz na suchym 
i skalistym wzniesieniu, pozbawionym êród∏a
wody. Dlatego miejsce to nie nadawa∏o si´ do
d∏ugiej obrony. Pilica znajduje si´ kilkanaÊcie
kilometrów na po∏udniowy wschód. Stàd
hipotezy archeologów pozwalajàce trakto-
waç gór´ jako domniemane miejsce pogaƒ-
skiego kultu. W czasach przedchrzeÊcijaƒ-
skich góry, rzeki, dàbrowy, g∏azy i êród∏a
uwa˝ane by∏y za byty, w których objawia si´
bóstwo. W latach 60. etnograf Irena Lech
odnotowa∏a opowieÊci ukazujàce gór´ jako
miejsce pobytu podziemnych duchów. Mo˝e
najstarszy wa∏ otacza∏ kultowe palenisko p∏o-
nàce ku czci bóstwa? Góry zawsze by∏y miej-
scami spotkania nieba i ziemi. Na nich czczo-
no gromow∏adnych bogów. 

O górze opowiadajà tak˝e inne legendy.
Mieszkaƒcy okolicznych wsi znajà opowieÊci
o czarnym psie, który pojawia si´ na szczycie
góry i strze˝e ukrytego tam skarbu. Rzeko-

mo w grocie pod ska∏ami trwaç ma w g∏´bo-
kim Ênie wojsko Êwi´tej Jadwigi. W czasach
ostatecznych ma ono uratowaç Êwiat. Pewne-
go razu kowal, który podku∏ konia spotkane-
mu pod górà rycerzowi, otrzyma∏ za swà
us∏ug´ worek z∏ota. Wreszcie, od góry prowa-
dziç ma tajny korytarz do zamku na Bàkowej
Górze. Podobno jakiÊ Êmia∏ek wpuÊci∏ w
otwór mi´dzy ska∏ami kaczk ,́ która wyp∏y-
n´∏a potem w zamkowej studni. Podobne
legendy znane sà z innych regionów Polski.

JeÊli stare opowieÊci potraktujemy jako
metafor ,́ wówczas owym skarbem oka˝e si´
niepodleg∏oÊç. Powiadajà, ˝e góra by∏a osto-
jà partyzantów z czasów potopu szwedzkiego
i powstaƒców styczniowych. Przed ostatnià
wojnà odbywa∏y si´ na niej patriotyczno-reli-
gijne uroczystoÊci. Na ska∏ach wyryto napis
poÊwi´cony KoÊciuszce (dziÊ zniszczony),
inny napis upami´tni∏ powrót zakonników na
Âwi´ty Krzy˝ po latach panowania caratu. 
W czasach ostatniej wojny góra Che∏mo by∏a
miejscem koncentracji oddzia∏ów AK. 

Rycerzami przebudzonymi mogà byç wi´c
ci, którzy z bronià w r´ku si´gn´li po wol-
noÊç. Podobny wàtek spotyka si´ na terenie
Podhala. Starzy górale powiadajà, ˝e to Pi∏-
sudski by∏ owym rycerzem, który obudzi∏ si´
pod Giewontem.

Oprócz patriotyczno-religijnych napisów
na ska∏ach spotyka si´ tak˝e napisy, które
upami´tniajà pobyt rozmaitych osób. WÊród
nazwisk ˝o∏nierzy, harcerzy, zwyk∏ych ludzi,
pojawiajà nazwiska zakochanych. Skalne
napisy – niektóre si´gajà XIX wieku – stano-
wià wi´c z∏o˝ony z przeró˝nych znaczeƒ 
i symboli swoisty pomnik pami´ci. 

DziÊ na górze Che∏mo spotkaç mo˝na
zakochanych. Miejsce to nadal rzuca czar,
przyciàga i czeka, by „zapisano” si´ w jego
pami´ci.  

Przemys∏aw Owczarek  
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi
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Wed∏ug ludowych podaƒ Je˝ów – niewiel-
ka miejscowoÊç po∏o˝ona w powiecie brze-
ziƒskim – powsta∏ w miejscu, gdzie przed
wiekami ros∏y krzewy je˝yn. Legenda poda-
je, ˝e w okolicy dosz∏o do walki mi´dzy
dwoma braçmi. Po przegranej bitwie jeden 
z nich ukry∏ si´ g´stwinie leÊnej, gdzie ˝ywi∏
si´ wspomnianymi owocami. Gdy konflikt
si´ skoƒczy∏, w miejscu schronienia za∏o˝y∏
osad ,́ którà nazwa∏ Je˝owem. Historycznie
poÊwiadczony poczàtek osady zwiàzany jest
z utworzeniem prepozytury benedyktynów
lubiƒskich. Fundacja ta, wed∏ug jednej 
z hipotez, nastàpi∏a z inicjatywy ksi´cia
Boles∏awa Krzywoustego i zwiàzana by∏a 
z zadoÊçuczynieniem za oÊlepienie brata
Zbigniewa oko∏o 1112 roku. Inna teoria
przypisuje budow´ klasztoru kasztelanowi
Piotrowi W∏ostowicowi oko∏o 1145 roku.
Pewne jest, ˝e w drugiej po∏owie XII stulecia
Je˝ów by∏ dobrze rozwini´tym oÊrodkiem,
co poÊrednio poÊwiadcza wybór osady jako
miejsca synodu archidiecezji gnieênieƒskiej
w 1167 (?) roku, w którym uczestniczy∏ legat
papieski. Po∏o˝enie w centrum benedyktyƒ-
skiego klucza dóbr, przy szlaku handlowym
∏àczàcym Pomorze z Ma∏opolskà, istnienie
komory celnej, organizacja targów, liczne
nadania monarchów, w tym praw miejskich
w 1334 roku (odebrane ukazem carskim 
w 1870 roku), sprawi∏y, ˝e Je˝ów w Êrednio-
wieczu nale˝a∏ do najznaczniejszych miej-
scowoÊci na historycznym Mazowszu. 
By∏ miejscem postoju polskich w∏adców 
– w 1513 roku Zygmunta Starego, a w 1552
roku Zygmunta Augusta. 

Zespó∏ benedyktyƒski powsta∏ na wznie-
sieniu nieopodal osady. Pierwotnie by∏
obiektem romaƒskim, zbudowanym 
z kunsztownie ociosanych kamieni polnych.
Tworzy∏y go koÊció∏ pod wezwaniem Êwi´te-
go Andrzeja oraz zabudowania klasztorne.
Z inicjatywy ksià˝àt mazowieckich Konra-
da i Ziemowita w 1240 roku Êwiàtyni´
powi´kszono, zaÊ gruntowej przebudowy 
w 1525 roku dokona∏ prepozyt je˝owski,
ojciec Miko∏aj Wyle˝yƒski. Po po˝arze 
w 1579 roku obiekt odbudowano staraniem
ojca J´drzeja Chrzczonowskiego, nadajàc
bryle cechy gotyku. Âwiàtynia s∏u˝y∏a bene-
dyktynom a˝ do 1824 roku, kiedy to zmar∏
ostatni je˝owski prepozyt, a w∏adze doko-
na∏y kasacji placówki zakonnej. Od tego
momentu miejscowymi proboszczami mia-
nowani byli ksi´˝a diecezjalni. 

KoÊció∏ Êwi´tego Andrzeja pe∏ni∏ rol´
parafialnego od oko∏o 1270 a˝ do 1914 r..
W poczàtku XX wieku niewielka bry∏a

Êwiàtyni nie by∏a w stanie pomieÊciç 
wiernych, zrodzi∏ si´ wi´c plan budowy
nowego obiektu. Trójnawowy koÊció∏ otrzy-
ma∏ neogotycki „kostium”, podkreÊlajàcy
tym samym histori´ parafii. Prezbiterium
usytuowano na pó∏noc, prostopadle 
do benedyktyƒskiej Êwiàtyni, tak by za-
chodnia Êcian nawy g∏ównej zamyka∏a od
wschodu obiekt gotycki, który zamieniono
na bocznà kaplic .́ Nowej Êwiàtyni uroczy-
Êcie poÊwi´conej w lipcu 1914 roku nadano
wezwanie Êwi´tego Józefa Oblubieƒca Naj-
Êwi´tszej Marii Panny.

Wart odnotowania jest fakt, ˝e prawdo-
podobnie pierwszym prze∏o˝onym klaszto-
ru je˝owskiego (od 1113 roku) by∏ znany
polski kronikarz Anonim zwany Gallem.

Rocznica wybuchu powstania listopado-
wego, przypadajàca 29 listopada, to dosko-
na∏y moment, aby przybli˝yç innà postaç
zwiàzanà z Je˝owem – Jana Stefana Kruko-
wieckiego, zagadkowego powstaƒczego
genera∏a. Krukowiecki urodzi∏ si´ we Lwo-
wie 15 grudnia 1772 roku. Od 1780 roku
szczyci∏ si´ tytu∏em hrabiowskim, który
rodzinie przyzna∏a cesarzowa Austrii Maria
Teresa. Po uzyskaniu pe∏noletnoÊci Jan
swojà karier´ wiàza∏ z wojskiem. W latach
1786-1794 s∏u˝y∏ w armii austriackiej, wal-
czàc mi´dzy innymi przeciwko Francuzom.
Po utworzeniu Ksi´stwa Warszawskiego
wstàpi∏ w szeregi armii Ksi´stwa. By∏
uczestnikiem s∏ynnej bitwy pod Radzymi-
nem w 1809 roku oraz kampanii napoleoƒ-
skiej na Rosj´ 1812-1813 roku. W 1815 roku
wcielono go do armii Królestwa Polskiego.

Szczyt kariery osiàgnà∏ podczas powstania
listopadowego (1830-1831). 3 marca 1831
roku zosta∏ mianowany na stanowisko
gubernatora Warszawy. 15 sierpnia 1831 r.,
grupa belwederczyków, skupiona wokó∏
Towarzystwa Patriotycznego, urzàdzi∏a
demonstracj´ ulicznà w Warszawie przeciw-
ko konserwatywnemu przywódcy powstania
prezesowi Rzàdu Narodowego Adamowi
Jerzemu Czartoryskiemu. Podczas tych zajÊç
dosz∏o do samosàdów na wi´êniach podej-
rzanych o zdrad´ sprawy polskiej, 
a nast´pnie Czartoryski poda∏ si´ do dymisji. 

Organizatorzy zamieszek nie byli w sta-
nie przejàç kierownictwa nad powstaniem,
co wykorzysta∏y ugrupowania konserwa-
tywne. 17 sierpnia sejm powo∏a∏ na nowego
prezesa genera∏a Krukowieckiego, czyniàc
go zarazem naczelnym wodzem powstania.
Podobnie jak inni genera∏owie, nie dawa∏ on
wiary w powodzenie walki narodowo-
wyzwoleƒczej, co wp∏yn´∏o na podj´cie
ustaleƒ kapitulacyjnych z dowodzàcym
armià rosyjskà – Iwanem Paskiewiczem.
Poddanie stolicy by∏o to˝same z upadkiem
powstania. Genera∏a wywieziono do
Wo∏ogdy, gdzie przebywa∏ do 1835 roku. Po
zsy∏ce osiad∏ w majàtku Popieƒ niedaleko
Je˝owa. Tamtejsze dobra wnios∏a w posagu
genera∏owi ˝ona Helena z Wolskich. 
Po Êmierci (17 kwietnia 1850 roku) spoczà∏
na miejscowym cmentarzu parafialnym 
w Je˝owie, w pobli˝u zabytkowej drewnia-
nej Êwiàtyni z XVIII wieku pod wezwaniem
Êwi´tego Leonarda.

Warto poznaç i doceniç histori´ tej nie-
wielkiej miejscowoÊci, której symbolem jest
wzgórze Êwiàtynne z reliktami dawnego
konwentu benedyktyƒskiego.

Piotr Machlaƒski

Znane, a jednak nieznane

„Je˝ynowe” miasto
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Kl´ska siatkarek w Japonii wró˝y koniec
euforii wokó∏ Z∏otek. W woj. ∏ódzkim ich
sukcesy, popularnoÊç, szum medialny towa-
rzyszàcy wyst´pom nie prze∏o˝y∏y si´ na
zmian´ oblicza dyscypliny. Mo˝e trzeba ina-
czej? Listopad jest miesiàcem siatkówki,
która w panoramie polskiego sportu zajmuje
miejsce szczególne. M´ska reprezentacja zdo-
by∏a kiedyÊ z∏oto na olimpiadzie i mistrzo-
stwach Êwiata, co nie uda∏o si´ ˝adnej naszej-
dru˝ynie narodowej w grach. ˚eƒska dwa
razy z rz´du by∏a mistrzem kontynentu i to
tak˝e sukcesy, które nie majà precedensu 
w krajowych dyscyplinach zespo∏owych. Pol-
ska kocha siatkówk ,́ bo jest grà ∏atwà 
w odbiorze, widowiskowà, a przy tym wyp∏y-
wajàcà z najbardziej naturalnych form zaba-
wy z pi∏kà. Któ˝ nie odbija∏ pi∏ki palcami,
choçby na pla˝y. I w∏aÊnie dlatego ch´tnie
podziwia Glink´ albo Âwiderskiego – tych,
którymi si´ nie sta∏. Siatkówka widziana
oczami kibica z województwa ∏ódzkiego to
pyszne lody smakowane przez szyb .́
Sekwencja pi´knych wspomnieƒ, wiecznej
t´sknoty i˝alu, dlaczego nie u nas. Raz do
roku kibicowskie t´sknoty znajdujà upust na
meczach Ligi Âwiatowej, b´dàcych wielkim
Êwi´tem sportu nie tylko w stolicy wojewódz-
twa. Gdy gra Liga
przed Pa∏acem Spor-
towym parkujà
autokary ze wszyst-
kich zakàtków
w o j .

∏ódzkiego. Dlaczego nie udaje si´ wykorzy-
staç koniunktury, a pi∏k´ przez siatki naszego
regionu przebija si´ tylko amatorsko? Prze-
cie˝ w ∏ódzkiej Anilanie gra∏ kiedyÊ mistrz
olimpijski (1976) i z∏oty medalista mistrzostw
Êwiata (1974) Zbigniew Zarzycki. W Spo∏em
i Anilanie rozgrywa∏ pi∏k´ Andrzej Niem-
czyk, z krwi i koÊci ∏odzianin, a ostatnio
nawet ¸odzianin Roku. Z Tomaszowa
Mazowieckiego pochodzà legendarny
Edward Skorek – ,Szabla“, bo Êcina∏ pi∏k´
d∏onià niczym klingà i nieod˝a∏owany Wie-
s∏aw Gaw∏owski, ˝e wymieni´ tylko ikony
siatkówki z Lechii. ¸ódzki Start szczyci si´
bràzowymi medalistkami olimpijskimi – Bar-
barà Hermel-Niemczyk i nie˝yjàcà Lidià-
˚mudà-Chmielnickà. W latach siedemdzie-
siàtych i osiemdziesiàtych a˝ trzy ∏ódzkie dru-
˝yny siatkarek by∏y mistrzami Polski – Start,
¸KS i ChKS. Z ¸odzi pochodzi plejada
reprezentantek Polski. Blama˝ Z∏otek na
mistrzostwach Êwiata w Japonii uÊwiadomi∏
nam, jak daleko jest ∏ódzka siatkówka od
krajowej elity. ̊ adna z kadrowiczek nie mia∏a
nigdy zwiàzków z naszym województwem.
Pró˝no szukaç takich, które pochodzà 
z naszego województwa. Przez lata wytwo-
rzy∏a si´ olbrzymia dziura, której nie udaje si´
za∏ataç. Chyba w ˝adnej innej dyscyplinie nie
by∏o tak wielu nieudanych prób powrotu do

czo∏ówki. Splajtowa∏y
pomys∏y maria˝u

¸KS i Startu.
Nic nie da∏o

skupianie

najlepszych w jednym bàdê drugim klubie.
Nie uda∏o si´ skutecznie w∏àczyç w proces
odnowy Budowlanych. Przez lata Êrodowisko
nie wypracowa∏o trwa∏ychzwiàzków z ∏ódz-
kim biznesem. Sponsorzy byli efemerydami.
Mija 20 lat nieobecnoÊci ∏odzianek w ekstra-
klasie. Paradoksalne, ale ten marazm trwa 
w oÊrodku, w którym pracuje od lat jeden z
najskuteczniejszych wychowawców siatkar-
skiej m∏odzie˝y Zbigniew Zdun, w którym
pr´˝nie rozwija si´ Szko∏a Mistrzostwa Spor-
towego specjalizujàca si´ m.in. w siatkówce i
w którym pojawi∏ si´ majàcy aspiracje i grono
oddanych siatkówce ludzi UKS 179. A prze-
cie˝ w województwie tak˝e by∏y podejmowa-
ne próby stworzenia solidnych podstaw siat-
kówki np. w Bizonie S´dziejowice, a ostatnio
w be∏chatowskiej Skrze. W∏aÊnie ten ostatni
oÊrodek budzi najwi´ksze nadzieje. Nie bra-
kuje jednak g∏osów, ˝e ˝eƒska siatkówka 
w Be∏chatowie nie wyjdzie z cienia m´skiej 
i na lata pozostanie w gronie krajowych Êred-
niaków. Stolicà m´skiej siatkówki w Polsce
jest od dwóch lat Be∏chatów. BOT Skra czer-
pie jednak g∏ównie z dorobku innych, si´ga-
jàc po markowych graczy nawet zagranicz-
nych. Krajowy potentat ma tylko dwóch
zawodników w kadrze trenera Raula Lozano
na japoƒskich mistrzostwach Êwiata: pocho-
dzàcego z Wielunia lidera zespo∏u Mariusza
Wlaz∏ego i rezerwowego Piotra Gruszk .́
Tylko ten pierwszy ma szans´ staç si´ idolem
m∏odzie˝y w naszym województwie. W ̧ odzi
wspomnienia pozosta∏y po Resursie i Wifa-
mie, która nie wychodzi poza szkolenie naj-
m∏odszych. Podobnie w Tomaszowie nie ma
Êladu dawnej ÊwietnoÊci Lechii. Nie uda∏o si´
stworzyç trwa∏ych wartoÊci w Bzurze Ozor-
ków. Nic nie powsta∏o w miejsce Anilany 
i Spo∏em, w których wychowa∏o si´ wielu
reprezentantów i reprezentantek Polski.
Dzia∏ajàca w Spale Szko∏a Mistrzostwa
Sportowego niewiele daje siatkówce naszego
regionu. Kl´ska siatkarek w Japonii wró˝y
koniec euforii wokó∏ Z∏otek. W ̧ ódzkiem ich
sukcesy, popularnoÊç, szum medialny towa-
rzyszàcy wyst´pom nie prze∏o˝y∏y si´ na
zmian´ oblicza dyscypliny. Nie widaç te˝ sil-
nych impulsów, jakie powinno daç powierze-
nie ̧ odzi organizacji mistrzostw Europy siat-
karek 2009 oraz budowa najnowoczeÊniejszej
w Polsce wielofunkcyjnej hali. Czy takie
argumenty nie sk∏aniajà do refleksji, ˝e mo˝e
system ma wady i siatkówk´ robi si´ 
w naszym województwie êle?

Marek Kondraciuk
Fot. Krzysztof Szymczak

Gwiazdà reprezentacji Polski 
jest be∏chatowianin Mariusz Wlaz∏y

Sport

Listopad miesiàcem siatkówki


