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Bezrobocie spada, ale nie tam, gdzie przepowiadali telewizyjni ekonomiÊci i socjologowie. Woje-
wódzki Urzàd Pracy w ¸odzi sporzàdzi∏ map´ zawodów deficytowych (piszemy o tym na s. 18).
Wynika z niej m.in., ˝e sà problemy ze znalezieniem operatorów zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych w przemyÊle elektromaszynowym, in˝ynierów, mechaników, budowlaƒców, 
spawaczy, magazynierów, a nawet kasjerek i tkaczek...
Tymczasem, jak czytamy w „Dzienniku Polskim” (Londyn, 11 grudnia 2006) – najstarszej i jedy-
nej emigracyjnej gazecie codziennej w zachodniej Europie, spory zasób wolnych miejsc pracy,
szczególnie dla ludzi znajàcych j́ zyk naszych gospodarzy, stanowià wszelkiego rodzaju s∏u˝by
publiczne. Tajemnicà poliszynela jest, i̋  cierpià one na chroniczny brak ludzi, ch´tnych do wyko-
nywania tych ucià l̋iwych najcz´Êciej zawodów. Tak jest na przyk∏ad z pracà w s∏u˝bach porzàd-
kowych i komunikacji. Praca ta nie wydaje sí  Anglikom zbyt atrakcyjna, przede wszystkim 
z powodu zmianowoÊci i koniecznoÊci wykonywania jej w weekendy i nocami. (...). Swojà wag´
ma tu tak˝e niski status spo∏eczny niektórych zawodów oraz niewysokie na ogó∏ p∏ace. 
I dalej: Pojawi∏a sí  wí c ostatnimi czasy dla obywateli nowo przyj́ tych do UE krajów mo l̋iwoÊç
pracy w policji (...). Od razu jednak trzeba zaznaczyç, i̋  oferta ta dotyczy wy∏àcznie osób znajà-
cych angielski w sposób komunikatywny. (...). W tej materii dobrà praktykà jest uprzednia praca
w pubach i restauracjach, firmach Êwiadczàcych us∏ugi, gdzie ma sí  do czynienia z ró˝nymi klien-
tami i naprawd´ mo˝na opanowaç mówiony „j́ zyk ulicy”. Praca w policji na pewno jest bardzo
atrakcyjna ze wzgĺ dów p∏acowych, a tak˝e z powodu tego, i̋  kiedy przejdzie sí  okresy prób-
ne, jest to sta∏e zaj́ cie z przewidywalnymi i stosunkowo wysokimi zarobkami. 
Mo˝na ju˝ sobie wyobraziç karier´ naszego m∏odego, wykszta∏conego emigranta w Anglii: 
najpierw zmywak, potem Bobbie, czyli „kraw´˝nik”, a˝ w koƒcu detektyw Sherlock Holmes 
w Scotland Yardzie lub agent 007 w s∏u˝bie Jej Królewskiej MoÊci. 
A nam ubrania uszyjà Chiƒczycy, a buty... Buty to ju˝ sami sobie szyjemy. Od dawna.

W∏odzimierz Mieczkowski
Weso∏ych Âwiàt i szcz´Êliwego Nowego Roku ˝yczy Czytelnikom i Wspó∏pracownikom redakcja.

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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Âwi´to Bo˝ego Narodzenia znajduje si´ 
w kalendarzu liturgicznym od po∏owy IV w.
Nie znajàc faktycznej daty narodzin Jezusa,
na obchody tego Êwi´ta KoÊció∏ wybra∏ dzieƒ
przesilenia zimowego. Sta∏o si´ tak nieprzy-
padkowo – w tym dniu Rzymianie obchodzili
Êwi´to Narodzin Niezwyci´˝onego S∏oƒca.
Przyj´cie 25 grudnia za dzieƒ narodzin Jezu-
sa,  uto˝samianego cz´sto przez wyznawców
ze Êwiat∏em i s∏oƒcem, by∏o próbà nadania
antycznej tradycji nowych znaczeƒ. 

Na kszta∏t Bo˝ego Narodzenia na ziemiach
polskich wp∏yn´∏y dawne, s∏owiaƒskie obrz´-
dy zwiàzane z kultem zmar∏ych oraz rytua∏y
majàce na celu odnow´ si∏ natury w celu
zabezpieczenia sobie dostatku i zdrowia. 
Ich elementy sta∏y si´ cz´Êcià obchodów tego
Êwi´ta w naszej rodzimej tradycji. Wspó∏ist-
nienie tradycji wywodzàcych si´ z kilku ró˝-
nych kultur zaowocowa∏o ogromnym bogac-
twem bo˝onarodzeniowej obrz´dowoÊci.  

W tradycji polskiej szczególnie uroczyÊcie
obchodzono Wigili´ Bo˝ego Narodzenia, 
z tym dniem równie˝ wiàza∏o si´ najwi´cej
wierzeƒ oraz obrz´dowych zakazów i naka-
zów. Zgodnie z powszechnie panujàcym prze-
konaniem, ˝e Wigilia zwiastuje nadchodzàcy
rok, w tym dniu domownicy nie powinni si´
k∏óciç; przeciwnie nale˝a∏o za˝egnaç dawne
konflikty i urazy, by w rodzinie w najbli˝-
szym czasie panowa∏a zgoda. W tym szcze-
gólnym dniu mieszkaƒcy wsi starali si´
zapewniç sobie urodzaj na polach i dostatek.

Zwyczaj nakazywa∏, by wszyscy uczestnicy
wieczerzy spróbowali ka˝dej potrawy, obawia-
no si´ bowiem, ˝e sk∏adniki dania, które ktoÊ
pominà∏, nie obrodzà w przysz∏ym roku. 
W ¸owickiem i Rawskiem rozpowszechniony
by∏ zwyczaj, i˝ w wigilijny wieczór gospodarz
wychodzi∏ do sadu i potrzàsa∏ drzewami owo-
cowymi „budzàc” je na urodzaj. Na polskich
wsiach zanoszono byd∏u resztki wigilijnych

potraw z kolorowym op∏atkiem, by zwierz´ta
by∏y zdrowe i rozmna˝a∏y si´ na po˝ytek
gospodarzy.

Typowo polskim zwyczajem wigilijnym
by∏o i jest nadal dzielenie si´ op∏atkiem.
Znany nam dziÊ op∏atek nawiàzuje do eulo-
gii, chlebów, którymi obdarowywali si´
pierwsi chrzeÊcijanie na znak mi∏oÊci i jedno-
Êci. Dzieleniu si´ op∏atkiem towarzyszy
zawsze sk∏adanie sobie ˝yczeƒ, co podkreÊla
symboliczne znaczenia op∏atka oraz, zgodnie
z dawnym przekonaniem o sprawczej mocy
s∏ów, ma zapewniç zdrowie i pomyÊlnoÊç. 

Wigilijny wieczór  mia∏ zaduszny charak-
ter. W zwiàzku z przekonaniem, ˝e dusze
zmar∏ych mogà w tym dniu przebywaç na
ziemi wÊród ˝ywych,  w czasie wieczerzy nale-
˝a∏o zachowaç powag´, w ˝adnym wypadku
nie mo˝na by∏o ˝artowaç ani g∏oÊno rozma-
wiaç, by nie zak∏ócaç im spokoju. Z myÊlà 
o nich k∏adziono na stole dodatkowà ∏y˝k´ lub
nakrycie. Resztki wigilijnych potraw uprzàta-
no ze sto∏u dopiero po powrocie z pasterki,
aby dusze mog∏y si´ po˝ywiç. Wierzono, 
˝e dusze zmar∏ych, uwolnione z ograniczeƒ
jakie niesie ze sobà  ludzka kondycja, znajà
przysz∏oÊç i mogà za pomocà odpowiednich
znaków wyjawiç jà ˝yjàcym. W zwiàzku 
z tym Wigilia uchodzi∏a za dzieƒ stosowny 
do wró˝b. Wigilijne wró˝by dotyczy∏y g∏ównie
przysz∏orocznego urodzaju, a w przypadku
m∏odzie˝y tak˝e perspektyw o˝enku 
czy zamà˝pójÊcia. W Êrodkowej Polsce naj-

Polskie Êwi´ta

Tradycja
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cz´Êciej wnioskowano o urodzaju z iloÊci ziaren grochu, które przylepi∏y si´ do powa∏y. Panny i kawalerowie
wró˝yli sobie, wyciàgajàc siano spod obrusa – zielone êdêb∏o zapowiada∏o rych∏y Êlub, natomiast ˝ó∏te staro-
panieƒstwo lub starokawalerstwo.

Pierwszy dzieƒ Godów, jak okreÊlano niekiedy Bo˝e Narodzenie, sp´dzano w wàskim gronie domowników, 
nie przyjmujàc ani nie sk∏adajàc wizyt, w tym dniu obowiàzywa∏ rygorystycznie przestrzegany zakaz wykony-
wania jakiejkolwiek pracy. Tak˝e wtedy ch∏opi zabiegali o urodzaj – w ¸owickiem i ¸´czyckiem obowiàzywa∏
zakaz d∏ugiego spania, ˝eby zbo˝e wyros∏o wysoko i nie „powali∏o” si´. Drugi dzieƒ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
upami´tnia Êw. Szczepana, pierwszego m´czennika. W tym dniu zwyczajowo m´˝czyêni przynosili owies 
do Êwi´cenia. PoÊwi´conym owsem obsypywano ksi´dza sprawujàcego liturgi´, a niekiedy tak˝e sàsiadów 
i krewnych zebranych na mszy, ˝yczàc im pomyÊlnoÊci.  Wed∏ug interpretacji chrzeÊcijaƒskiej, zwyczaj ten upa-
mi´tnia∏ ukamieniowanie m´czennika. Jednak w wielu kulturach obsypywanie zbo˝em mia∏o sprowadziç dosta-
tek i pomyÊlnoÊç, wspomniany zwyczaj pierwotnie mia∏ wedle wszelkiego prawdopodobieƒstwa taki w∏aÊnie cel.

Radosny, ale pe∏en powagi bo˝onarodzeniowy nastrój i obchody zwiàzane z narodzinami Jezusa trwa∏y 
do dnia Trzech Króli (Âwi´to Objawienia Paƒskiego), przypadajàcego na 6 stycznia. Mi´dzy Bo˝ym Naro-
dzeniem a Âwi´tem Objawienia Paƒskiego  obchodzono „Êwi´te wieczory”, kiedy to rodziny gromadzi∏y si´ 
na wspólnej modlitwie i Êpiewaniu kol´d. Polski repertuar kol´dowy by∏ bardzo bogaty i ró˝norodny. Pierwsze
pieÊni religijne o tematyce zwiàzanej z narodzinami Chrystusa Êpiewane w okresie Bo˝ego Narodzenia powsta-
∏y w Êredniowieczu. Do naszego kraju kol´dy dotar∏y  XV w. w formie adaptacji pieÊni z krajów europejskich.
Kol´dy z tego okresu by∏y zbli˝one charakterem do innych pieÊni koÊcielnych. Mia∏y one postaç zgodnej 
z oficjalnà teologià relacji z wydarzeƒ w Betlejem, cechowa∏ je podnios∏y, patetyczny wr´cz nastrój. Póêniejsze
polskie kol´dy to ju˝ utwory oryginalne. Bardzo popularne w naszym kraju by∏y kol´dy – ko∏ysanki, wi´kszoÊç
utworów tego nurtu powsta∏a w XVII lub XVIII w. Opowiadajàc wydarzenia biblijne, ich teksty skupia∏y si´
na relacji mi´dzy matkà a dzieckiem, podkreÊlajàc  ludzki aspekt sytuacji Jezusa i Maryi. Dzi´ki temu mia∏y
kameralny, intymny nastrój. Szczególnym rodzajem pieÊni bo˝onarodzeniowych by∏y pastora∏ki – ludowe 
kol´dy. Ich anonimowi twórcy, sami wywodzàcy si´ zapewne z ni˝szych warstw spo∏ecznych, przedstawiali
biblijne wydarzenia w zgodzie z ludowymi wyobra˝eniami o Êwiecie. Akcj´ pastora∏ek z regu∏y przenosili 
w polski zimowy pejza˝ i czasy sobie wspó∏czesne. Zabieg ten, powszechny tak˝e w innych ludowych 
przekazach religijnych, pozwala∏ ch∏opom na zrozumienie i g∏´bokie prze˝ycie przedstawionych sytuacji. 

Wiele elementów polskiej tradycji bo˝onarodzeniowej funkcjonuje do dziÊ, bez wàtpienia warto je kultywo-
waç. Mogà one wspó∏istnieç z globalnymi atrybutami Êwiàtecznymi – choinkà i Miko∏ajem, b´dàc êród∏em
istotnych wartoÊci, takich jak bliskoÊç i pojednanie, czy prze˝yç i wzruszeƒ artystycznych wywo∏ywanych 
przez pi´kne polskie kol´dy.  

BBaarrbbaarraa CChhlleebboowwsskkaa
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi
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Bo˝e Narodzenie to jedno z najwa˝niej-
szych Êwiàt chrzeÊcijaƒstwa, którego poczàt-
ki si´gajà IV wieku. W Polsce, pierwotnie
nazywane Godami, Âwiàtkami, Âwi´tymi
Wieczorami, Koladkà, wyró˝nia∏y si´ spo-
Êród innych Êwiàt wielkim nat´˝eniem obrz´-
dów, zabiegów i praktyk magicznych. W kul-
turze ludowej „grudniowe Êwi´ta” by∏y kon-
sekwencjà wymieszania si´ pogaƒskich wie-
rzeƒ zwiàzanych z kultem przesilenia s∏oƒca
– z chrzeÊcijaƒskà radoÊcià oczekiwania
narodzin Chrystusa. 

Bo˝e Narodzenie staje si´ wcià˝ pretek-
stem do manifestowania przy Êwiàtecznym
stole szczególnych wi´zi mi´dzy ludêmi,
zw∏aszcza rodzinnych, pokoleniowych. Jest
to widoczne w okazywaniu sobie ˝yczliwoÊci
i serdecznoÊci przy dzieleniu si´ op∏atkiem 
i sk∏adaniu ˝yczeƒ, Êpiewaniu kol´d i pasto-
ra∏ek, a nawet przy obdarowywaniu si´  pre-
zentami. Poza magicznymi zabiegami, istot-
nà rol´ pe∏ni od wieków sama oprawa tych
niezwyk∏ych Êwiàt. Nie mo˝e zabraknàç wie-
czerzy wigilijnej z tradycyjnymi potrawami,
drzewka Êwiàtecznego, podarków oraz bo˝o-
narodzeniowych szopek.

Szopka ludowa wywodzi si´ z wielofiguro-
wych scen przedstawiajàcych narodziny
Dzieciàtka, ustawianych w koÊcio∏ach kato-
lickich od czasów Êredniowiecza. Wskutek
wprowadzonego w XVIII wieku zakazu,
szopka z figurami
przenios∏a si´
poza 
ko Ê c i ó ∏ ,
poczàtko-
wo na 
ulice wiel
kich 

miast, a z czasem do ma∏ych miasteczek 
i wsi. Od pewnego czasu, w wersji zminiatu-
ryzowanej, sta∏a si´ cz´Êcià bogatej dekoracji
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Szopka ustawia-
na by∏a w domu pod choinkà, bàdê podwie-
szano jà pod sufitem. Najcz´Êciej stosowa-
nym materia∏em, z którego wykonywano
szopki, by∏o drewno, czasami jednak rów-
nie˝ u˝ywano do tego celu tektury bàdê
gliny. Jako p∏askorzeêba lub forma prze-
strzenna przedstawia∏a Âwi´tà Rodzin´ 
w stajence betlejemskiej: z Dzieciàtkiem 
w ˝∏óbku, Matkà Boskà, Êwi´tym Józefem,
anio∏kami, trzema m´drcami (królami),
pastuszkami, zwierz´tami oraz innymi
postaciami opisanymi w Ewangelii. 

Do dziÊ szopki sà wyjàtkowà i charaktery-
stycznà dziedzinà twórczoÊci w polskiej sztu-
ce ludowej. Tajemnica narodzin Dzieciàtka, 
a zw∏aszcza klimat towarzyszàcy obchodom
Êwiàt grudniowych, wp∏ywa niewàtpliwie na
wyobraêni´ artystów ludowych. Ka˝da szop-
ka posiada w∏asny, oryginalny kszta∏t i wyraz
artystyczny, jest baÊniowo-biblijnym Êwiatem
marzeƒ urzeczywistnionym w drewnie. 

W ¸ódzkim Domu Kultury, w Galerii
„Nowa” od 3 grudnia br., niemal ca∏y mie-
siàc, b´dzie istnia∏a mo˝liwoÊç obejrzenia
szopek bo˝onarodzeniowych na wystawie
„Stajenka cicha... Bo˝e Narodzenie we
wspó∏czesnej rzeêbie nieprofesjonalnej twór-
ców województwa ∏ódzkiego”.

Najliczniejszà grup´ obiektów zgro-
madzonych na wystawie stanowià

szopki – wielofigurowe,  przybiera-
jàce najró˝niejsze formy, od
zupe∏nie prostych – wspartych na
s∏upkach zadaszeƒ – do bardziej
rozbudowanych, przypominajà-
cych wiejskie zabudowania
gospodarcze. Innà grupà eks-
pozycyjnà sà rzeêby wykonane
w jednej bryle oraz p∏askorzeê-
by, niekiedy rozbudowane 
w formie. Dominujà prace
bogato polichromowane, w nie-
których widoczne jest dzi´ki
temu silne przywiàzanie regional-
ne (∏owickie, ∏´czyckie). Sà rów-

nie˝ surowe – niemalowane, tutaj
ekspresja uzyskiwana jest poprzez

wyrazistoÊç przedstawianych scen.
Na pierwszy rzut oka widoczne jest
równie˝ du˝e zró˝nicowanie w wiel-
koÊciach prezentowanych szopek.

Mo˝emy odnaleêç du˝e, ponadme-

trowe, ciosane w jednej bryle, jak równie˝
wysublimowane – kilkunastocentymetrowe.
Jednak wszystkie zgromadzone na wystawie
rzeêby charakteryzuje du˝e wyczucie mate-
ria∏u i formy, a poprzez temat wprowadzajà
widza w Êwiàteczny nastrój.

Autorami eksponowanych prac sà zarów-
no uznani twórcy, b´dàcy laureatami wielu
presti˝owych konkursów - cz´sto ogólnopol-
skich, jak i rozpoczynajàcy swojà karier´
rzeêbiarze ludowi i nieprofesjonalni z terenu
województwa ∏ódzkiego. Nale˝à do nich:
Stanis∏aw Korpa z Rudy (pow. sieradzki),
Antoni Baran z Opoczna, Mieczys∏aw W∏o-
darski z Bia∏aczowa (pow. opoczyƒski),
Joanna i Wojciech Grz´dowscy z Petrykoz
(pow. opoczyƒski), Magdalena i Andrzej
Wojtczakowie, Antoni Kamiƒski, Tadeusz
Kacalak, Jan Szymaƒski, Zbigniew Suchiƒ-
ski z Kutna, Henryk Tarka z ˚ychlina 
(pow. kutnowski), Jerzy ˚andarowski 
z Gostynina, Adam G∏uszek i Agnieszka
G∏uszek-Nowicka z Dàbrowic (pow. skier-
niewicki), Zbigniew Fabijaƒski z Bia∏ynina
Podboru (pow. skierniewicki), Henryk
Adamczyk z ¸´czycy, Stanis∏aw Szymczyk 
z Karkosów (pow. ∏´czycki), Julian Kacprzak
ze Âwinic Warckich (pow. ∏´czycki), Andrzej
D´bowski z Piàtku (pow. ∏´czycki), Ma∏go-
rzata Kosiƒska z Zabostowa Ma∏ego 
(pow. ∏owicki), El˝bieta Âwiderek ze Skier-
niewic, Henryk Staszko z Kuênicy Skakaw-
skiej (pow. wieruszowski), Józef i Grzegorz
Bogus∏awscy z Sieradza, Kazimierz Borkow-
ski z Silniczki (pow. radomszczaƒski), Józef
Fiedor z Dzia∏oszyna (pow. paj´czaƒski),
Henryk Cha∏ubiec z Bielików (pow. paj´-
czaƒski), Wojciech Nagórski ze Zduƒskiej
Woli, Wies∏aw Janiak z Wielunia. 

Andrzej Bia∏kowski
OÊrodek Regionalny ¸DK

Tradycja

Bo˝e Narodzenie
w tradycji i sztuce ludowej

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego
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Wywiad miesiàca

Jakie zmiany zamierza pan wprowadziç 
w funkcjonowaniu urz´du?

W ciàgu najbli˝szych trzech miesi´cy
zamierzam przeprowadziç restrukturyzacj´
Urz´du Marsza∏kowskiego. Chodzi g∏ównie
o wzmocnienie departamentów zwiàzanych 
z pozyskiwaniem Êrodków finansowych, poli-
tykà regionalnà i gospodarkà. Wa˝na jest nie
tylko odpowiedê na pytanie, jak zdobyç pie-
niàdze, ale równie˝, jak póêniej je dobrze
wykorzystaç dla rozwoju naszego regionu. 
Po rozmowie z przedstawicielami bran˝y
budowlanej mam wra˝enie, ˝e coraz wi´k-
szym problemem staje si´ brak pracowników
budowlanych. W nied∏ugim czasie mo˝emy
stanàç przed problemem: nie jak zdobyç pie-
niàdze na inwestycje, a gdzie znaleêç firmy,
które podejmà si´ ich realizacji. Chcemy 
z regionu ∏ódzkiego uczyniç w ciàgu najbli˝-
szych trzech lat jeden wielki plac budowy. 

Trwajà przygotowania do przysz∏orocznego
bud˝etu województwa. Jaki on b´dzie?

PrzeanalizowaliÊmy projekt bud˝etu woje-
wództwa ∏ódzkiego na 2007 rok. B´dzie to
bud˝et proinwestycyjny, bo 30 procent pieni´-
dzy zostanie przeznaczone w∏aÊnie na inwe-
stycje, z tego najwi´cej na rozwój infrastruk-
tury drogowej. Na ten cel chcemy przekazaç
70 milionów z∏otych. Uwa˝am to za ogromny
sukces w planowaniu bud˝etu. Nie zapomina-
my równie˝ o ∏ódzkiej kulturze. Pokaêne Êrod-
ki zostanà przeznaczone na remont gmachu
Muzeum Sztuki w ∏ódzkiej Manufakturze;
jego otwarcie nastàpi ju˝ za dwa lata. Pienià-
dze znajdà si´ równie˝ na inwestycje w Teatrze
Wielkim i Teatrze im. Jaracza. 

Zakoƒczone zosta∏y prace nad Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa
¸ódzkiego na lata 2007 - 2013. Czy mo˝emy
byç optymistami?

W ciàgu najbli˝szych trzech lat kadencji
Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego, b´dàcego
instytucjà zarzàdzajàcà dla tego programu,
uzyskamy z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju 350 mln euro. Gdy dodamy do tego udzia∏
krajowy, ∏àczna kwota Êrodków wyniesie 
466 mln euro. Pieniàdze te zostanà przezna-
czone na wsparcie inwestycji w zakresie infra-
struktury transportowej, technicznej oraz
ochrony Êrodowiska. Zdajemy sobie spraw´
ze znaczenia tego programu dla rozwoju
regionu i dlatego Zarzàd Województwa do∏o-
˝y wszelkich staraƒ, aby efektywnie wykorzy-
staç fundusze europejskie. Nadto, zarzàd
b´dzie równie˝ stanowiç instytucj´ poÊredni-
czàcà dla Programu Operacyjnego „Kapita∏
ludzki”. Wsparciem w ramach tego programu
zostanà obj´te takie obszary, jak: zatrudnie-
nie, edukacja, integracja spo∏eczna, rozwój
potencja∏u adaptacyjnego pracowników 
i przedsi´biorstw, a tak˝e zagadnienia zwiàza-
ne z rozwojem zasobów ludzkich na terenach
wiejskich, z budowà sprawnej i skutecznej
administracji publicznej wszystkich szczebli
oraz promocjà zdrowia. To wszystko oznacza
– odpowiadajàc wprost na pani pytanie – ˝e
nawet powinniÊmy byç optymistami. Musimy
sprostaç wszystkim wyzwaniom wspó∏czesne-
go Êwiata, w tym szczególnie – zapewniç edu-
kacj´ m∏odzie˝y, mo˝liwoÊç jej rozwoju inte-
lektualnego, a w konsekwencji post´p nauko-
wo-techniczny w regionie.

Dobre wykorzystanie unijnych pieni´dzy
niewàtpliwie wzmocni pozycj´ województwa
∏ódzkiego wobec innych regionów... 

To jeden z moich priorytetów. W ostatnich
miesiàcach wyp∏aty dla beneficjentów w woje-
wództwie ∏ódzkim wzros∏y i „podskoczyli-
Êmy” o cztery miejsca. Jestem przekonany, 
˝e systematycznie b´dziemy piàç si´ w gór´
w statystykach i nie ma zagro˝enia, ˝e jakaÊ
cz´Êç pieni´dzy nam przepadnie. Je˝eli chodzi
o wykorzystanie funduszy z Unii w latach
2007-2013, to naszym celem jest opracowanie
w najbli˝szym czasie strategii dzia∏ania i wizji
rozwoju poszczególnych dzia∏ów ˝ycia 
spo∏ecznego-gospodarczego województwa.
Zaawansowane sà m.in. prace nad strategià
rozwoju kultury w regionie.

Co, oprócz centralnego po∏o˝enia i dobrych
warunków dla inwestycji, jest atutem naszego
województwa?

Za sukces, i to w ka˝dej dziedzinie ˝ycia,
odpowiedzialni sà ludzie. Region ∏ódzki jest
pr´˝nym oÊrodkiem naukowym. W woje-
wództwie dzia∏a ponad dwadzieÊcia wy˝-
szych uczelni, w których uczy si´ ponad 
120 tysi´cy studentów. Musimy zrobiç
wszystko, aby absolwenci chcieli pracowaç 
i ˝yç w ¸odzi i regionie. Widoczne o˝ywienie
gospodarcze, nowe inwestycje i perspektywa
znalezienia pracy sà tym, co zatrzyma m∏o-
dych ludzi w tym województwie. Mam jed-
nak wra˝enie, ˝e powinniÊmy bardziej wyko-
rzystywaç baz´ naukowà do rozwoju swojego
regionu. Trzeba równie˝ popracowaç nad
wprowadzeniem nowatorskich rozwiàzaƒ 
w wielu dziedzinach. Zbyt s∏aba jest wspó∏-
praca placówek naukowych z przemys∏em 
i praktyczne wykorzystanie osiàgni´ç nauki
w gospodarce. Dlatego Zarzàd Województwa
przyk∏ada wielkà wag´ do wspó∏pracy 
z uczelniami wy˝szymi w budowaniu strategii
rozwoju regionu i ustalaniu priorytetów 
jej realizacji. 

Jak przebiegaç b´dzie pana wspó∏praca 
z wojewodà i lokalnymi samorzàdami? 

Uwa˝am, ˝e dobra wspó∏praca z admini-
stracjà rzàdowà, prezydentem oraz samorzà-
dami lokalnymi jest wr´cz niezb´dna. Po roz-
mowach z panià Helenà Pietraszkiewicz 
– wojewodà ∏ódzkim – nabra∏em przekona-
nia, ˝e w wielu sprawach, a zw∏aszcza w dzie-
dzinie transportu drogowego, kolejowego 
i lotniczego oraz w sferze logistyki jesteÊmy
zgodni, i efekty tej wspó∏pracy b´dà widocz-
ne. MyÊl ,́ ˝e rozwój regionu jest sprawà, 
o której potrafimy mówiç jednym g∏osem,
ponad podzia∏ami partyjnymi. Zamierzam
kontynuowaç rozmowy z partnerami spo-
∏eczno-gospodarczymi, reprezentujàcymi
funkcjonujàce od wrzeÊnia 2003 roku podre-
giony. Nie b´d´ te˝ zaniedbywaç wspó∏pracy
z naszymi partnerami zagranicznymi. To
przecie˝ jest nasze regionalne okno na Êwiat.

Rozmawia∏a: Anna Szymanek-Juêwin

Rozmowa z W∏odzimierzem Fisiakiem, Marsza∏kiem Województwa ¸ódzkiego

Na placu budowy
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Z prac sejmiku

27 listopada 2006 r. na pierwszym posie-
dzeniu Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
III kadencji (lata 2006-2010) wybrano nowe
w∏adze samorzàdu województwa. Sesja
zwo∏ana z inicjatywy przewodniczàcego
poprzedniej kadencji Jana Darnowskiego,
rozpocz´∏a si´ od upami´tnienia minutà
ciszy tragicznie zmar∏ych górników z kopal-
ni Halemba w Rudzie Âlàskiej. Inaugura-
cyjne obrady odby∏y si´ pod przewodnic-
twem radnego-seniora, najstarszego spo-
Êród wybranych - Stanis∏awa Olasa. W trak-
cie obrad wybrani kandydaci z∏o˝yli Êlubo-
wanie i stali si´ radnymi samorzàdu woje-
wódzkiego. W ∏ódzkim sejmiku powsta∏a
koalicja, skupiajàca radnych Platformy
Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa
Ludowego oraz Lewicy i Demokratów.
Dysponuje ona w 36-osobowym sejmiku
wi´kszoÊcià. ̧ àcznie ma bowiem 20 g∏osów.
Opozycj´ stanowià dwa kluby radnych:
Prawa i SprawiedliwoÊci – 12 radnych oraz
Samoobrony RP – 4 radnych. Sejmik doko-
na∏ wyboru przewodniczàcego i wiceprze-
wodniczàcych Sejmiku Województwa oraz
Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego. Na
nowego przewodniczàcego wybrano Marka
Mazura (PSL). W sk∏ad prezydium sejmiku
weszli tak˝e: Micha∏ Kaczmarek (LiD),
Krzysztof Kwiatkowski (PO) oraz Wojciech
Walczak (PiS). Na sesji dokonano te˝
wyboru nowego zarzàdu województwa.
Marsza∏kiem zosta∏ W∏odzimierz Fisiak
(PO), a do zarzàdu weszli kolejno: wice-
marsza∏ek – Stanis∏aw Witaszczyk (PSL),
wicemarsza∏ek – Stanis∏aw Olas (PSL) oraz
cz∏onkowie zarzàdu – Krzysztof Makowski
(LiD) i El˝bieta Hibner (PO).

Wed∏ug nowego marsza∏ka, najwa˝niej-
szym zadaniem w obecnej kadencji b´dzie

umiej´tne wykorzystanie szansy, jakà dajà
ogromne Êrodki z Unii Europejskiej. Nale˝y
zamieniç województwo ∏ódzkie w wielki
plac budowy. Trzeba si´ dobrze przygoto-
waç do tych inwestycji i dobrze je zrealizo-
waç – mówi∏ na sesji W∏odzimierz Fisiak. 

Nowe w∏adze sejmiku zapowiadajà, 
˝e b´dà dzia∏a∏y ponad podzia∏ami politycz-
nymi. Najwa˝niejszy jest dla nich bowiem
rozwój województwa. Podczas obrad prezy-
dium ustalono kompetencje wiceprzewod-
niczàcych oraz nadzór nad komisjami.
Przewodniczàcy zapewni∏, ˝e b´dzie jedna-
kowo traktowa∏ wszystkich radnych. 

Marek Mazur ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´
Administracji Publicznej oraz zarzàdzanie 
i marketing w Wy˝szej Szkole Humanistycz-

no–Ekonomicznej w ¸odzi. Ponad dwadzie-
Êcia lat szefuje Wojewódzkiemu Zrzeszeniu
Ludowych Zespo∏ów Sportowych. Zwiàza-
ny jest z organizacjami sportowymi. 
W latach 1983-86 by∏ sekretarzem Rady
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespo∏y
Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim,
natomiast w latach 1986-91 z-cà przewodni-
czàcego, a w latach 1991-99 przewodniczà-
cym Rady. Od roku 2000 do 2003 by∏ zast´p-
cà przewodniczàcego RWZLZS w ¸odzi,
zaÊ od 2004 do chwili obecnej jest przewod-
niczàcym. W latach 2000 –2004 by∏ sekreta-
rzem Rady G∏ównej ZLZS, a od 2004 cz∏on-
kiem Prezydium Krajowego Zrzeszenia
LZS. Pe∏ni∏ równie˝ w latach 1991-1999
funkcj´ prezesa Okr´gowego Zwiàzku

Nowe w∏adze samorzàdu województwa

Przewodniczàcy sejmiku Marek Mazur 
i marsza∏ek woj. ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak G∏osowanie podczas sesji

Prezydium obrad
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Z prac sejmiku

Kolarskiego w Piotrkowie, a w latach 1999-
2003 by∏ prezesem tego Zwiàzku w ¸odzi. W
2005 roku ponownie zosta∏ prezesem OZKol.
w ̧ odzi, pe∏niàc t´ funkcj´ do chwili obecnej.
By∏ równie˝ przez trzy kadencje cz∏onkiem
w∏adz Polskiego Zwiàzku Kolarskiego. 

Krzysztof Kwiatkowski, absolwent Wy-
dzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, magister prawa. W czasie
studiów wiceprzewodniczàcy Komisji Kra-
jowej Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów.
Mi´dzy 1997 a 2001 rokiem by∏ doradcà
premiera Jerzego Buzka. Od 13 lat dzia∏a 

w samorzàdzie terytorialnym. By∏ radnym,
póêniej przewodniczàcym Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta. W latach 2002-2006 by∏
wiceprezydentem Zgierza. Cz∏onek w∏adz
∏ódzkich, regionalnych i krajowych Platfor-
my Obywatelskiej. Przez Rad´ Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa uhonorowany odzna-
czeniem paƒstwowym Opiekuna Miejsc
Pami´ci Narodowej. W ostatnich wyborach
samorzàdowych kandydowa∏ na urzàd pre-
zydenta miasta ¸odzi. W wyborach do sej-
miku uzyska∏ najwi´ksze poparcie spoÊród
kandydatów na radnych w ¸odzi. 

Micha∏ Kaczmarek ukoƒczy∏ Akademi´
Nauk Spo∏ecznych w Warszawie oraz stu-
dia podyplomowe na Uniwersytecie War-
szawskim z zakresu samorzàdu terytorial-
nego i rozwoju lokalnego. W latach 1994-98
by∏ radnym Rady Miasta Kutna oraz wice-
marsza∏kiem sejmiku p∏ockiego. Radny 
i wiceprzewodniczàcy sejmiku ∏ódzkiego 
w latach 1999-2001. Jako pose∏ dwóch
kadencji zajmowa∏ si´ przede wszystkim
infrastrukturà – doprowadzi∏ m.in. do reali-
zacji takich inwestycji, jak obwodnice Rawy
Mazowieckiej i Kutna. Jeden z za∏o˝ycieli
Socjaldemokracji Polskiej w ¸ódzkiem.
Cz∏onek w∏adz wojewódzkich i krajowych
tej partii. Jest prezesem Polskiego Zwiàzku
Baseballu i Softballu. Cz∏onek zarzàdu 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wojciech Walczak magister psychologii,
specjalnoÊç psychologia rozwojowa i wy-
chowawcza. Swà dzia∏alnoÊç zawodowà od
samego poczàtku zwiàza∏ z oÊwiatà. 
W latach 1990-1994 kurator oÊwiaty 
w ¸odzi. W 1998 r., jako dyrektor Departa-
mentu Kszta∏cenia i Wychowania Minister-
stwa Edukacji Narodowej, przygotowywa∏
system egzaminów zewn´trznych. Od 1999
r. dyrektor Okr´gowej Komisji Egzamina-
cyjnej w ¸odzi. Uczestnik Ruchu Obrony
Praw Cz∏owieka i Obywatela. Wspó∏two-
rzy∏ Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów.
Lider strajków studenckich w 1981 r. na
Uniwersytecie ¸ódzkim, radny Rady Miej-
skiej w ¸odzi przez dwie kadencje. 

Konferencja prasowa nowego prezydium 
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
Od lewej: Micha∏ Kaczmarek – wiceprzewodniczàcy , 
Marek Mazur – przewodniczàcy, Krzysztof Kwiatkowski – wiceprzewodniczàcy,
Wojciech Walczak – wiceprzewodniczàcy.

GoÊçmi sejmiku byli m.in. pos∏owie PO: 
Miros∏aw Drzewiecki, Iwona Âledziƒska-Katarasiƒska 
i Cezary Grabarczyk
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Z prac sejmiku

Radni majà komisje
Wyjàtkowo pracowicie przebieg∏a II sesja sejmiku III ju˝ kadencji

samorzàdu województwa. Na poczàtku obrad Êlubowanie z∏o˝y∏
Tadeusz Gajda. Radni powo∏ali sk∏ady osobowe komisji, a tak˝e
wybrali przewodniczàcych tych˝e komisji. Klub Platformy Obywatel-
skiej b´dzie przewodniczy∏ czterem komisjom, a po dwóch przewod-
niczàcych b´dà mieç kluby Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz
Lewicy i Demokratów. Na sesji nie uda∏o si´ wybraç przewodniczàce-
go Komisji Rewizyjnej, skupiajàcej radnych ze wszystkich klubów 
i niezwykle wa˝nej dla samorzàdu, bo dokonujàcej kontroli legalno-
Êci, rzetelnoÊci i gospodarnoÊci dzia∏aƒ zarzàdu województwa. 
Jak podkreÊli∏ przewodniczàcy sejmiku Marek Mazur, funkcja 
ta czeka na kandydata z opozycji, co jest dobrym zwyczajem samo-
rzàdu terytorialnego.

W dwudziestà piàtà rocznic´ wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego radni oddali ho∏d internowanym, aresztowanym i poleg∏ym 
w walce o niepodleg∏oÊç Ojczyzny i prawa cz∏owieka. „Pozostajemy 
w g∏´bokiej wdzi´cznoÊci i czci dla wszystkich, którzy spraw´ niepod-
leg∏oÊci przedk∏adali ponad realizacj´ osobistych celów. Pami´ç 
i wdzi´cznoÊç sk∏aniajà nas do kontynuacji ich dà˝eƒ”.

Sejmik przyjà∏ równie˝ stanowisko w sprawie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Radni koalicji za
niew∏aÊciwà uznali, wprowadzonà przez pos∏a Jurgiela poprawk ,́
w∏àczajàcà wojewod´ z prawem weta w nadzór nad wy∏anianiem pro-
jektów rozwoju regionu, finansowanych ze Êrodków publicznych 
i unijnych. Uprawnienia te, oparte na nieprecyzyjnych przes∏ankach,
wykraczajà bowiem poza zakres kontroli legalnoÊci, do której woje-
woda ma prawo na zasadach ogólnych. Ustawa ta, jak mo˝emy prze-
czytaç w dokumencie, narusza zasad´ samodzielnoÊci samorzàdu
terytorialnego. Przyj´ciu stanowiska byli przeciwni radni Prawa 
i SprawiedliwoÊci oraz Samoobrony. 

Komisje Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
Komisja Statutowo-Regulaminowa 
Nowacka Irena /LiD/ – przewodniczàca, Grabicka Krystyna /PiS/,

Hibner El˝bieta /PO/, ¸y˝wiƒski Cezary /Samoobrona/, Olas Stani-
s∏aw /PSL/

Komisja Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego: 
Kula W∏odzimierz /PO/ – przewodniczàcy, Sadowska Agata /PO/,

Bagieƒski Artur /PSL/, Dudek Krzysztof /PiS/, Fisiak W∏odzimierz
/PO/, KwaÊniak Pawe∏ /PiS/, Makowski Krzysztof /LiD/, Popecki
Jacek /Samoobrona/, Przyrowski Waldemar /PO/, Zarzycki Wojciech
Szcz´sny /PiS/

Komisja Kontaktów z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej
Chowis Andrzej /PSL/ – przewodniczàcy, Hibner El˝bieta /PO/,

Kamiƒska Anna /PiS/, Sadowska Agata /PO/, Grabowski Piotr /PiS/,

Kwiatkowski Krzysztof /PO/, Makowski Krzysztof /LiD/, Mi∏ek S∏a-
womir /Samoobrona/, Olas Stanis∏aw /PSL/, Wojciechowski Grzegorz
/PiS/, Zarzycki Wojciech Szcz´sny /PiS/ 

Komisja Bud˝etu i Finansów
Zacharewicz Jacek /PO/ – przewodniczàcy, Gajda Tadeusz /PSL/ 

– wiceprzewodniczàcy, Michalak Grzegorz /PiS/ – wiceprzewodniczà-
cy, Hibner El˝bieta /PO/, Kula W∏odzimierz /PO/, Mi∏ek S∏awomir
/Samoobrona/, Olas Stanis∏aw /PSL/, Trzciƒski Marek /PO/

Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska
Bagieƒski Artur /PSL/ – przewodniczàcy, B∏aszczyk Przemys∏aw

/PiS/, Dobkowski Wies∏aw /PiS/, Dunin Artur /PO/, Fisiak W∏odzi-
mierz /PO/, Gajda Tadeusz /PSL/, Kaczmarek Micha∏ /LiD/, Kwiat-
kowski Krzysztof /PO/, ¸y˝wiƒski Cezary /Samoobrona/, Mazur
Marek /PSL/, Michalak Grzegorz /PiS/, Mi∏ek S∏awomir /Samoobro-
na/, Olszewski Wiktor /PO/, Witaszczyk Stanis∏aw /PSL/, Wojcie-
chowski Grzegorz /PiS/, Wojtera Jan /Samoobrona/, Zacharewicz
Jacek /PO/, Zarzycki Wojciech Szcz´sny /PiS/

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej
Trzciƒski Marek /PO/ – przewodniczàcy, Grabicka Krystyna /PiS/,

Janowska Zdzis∏awa /LiD/, Kamiƒska Anna /PiS/, Nowacka Irena
/LiD/, Dobkowski Wies∏aw /PiS/, Fisiak W∏odzimierz /PO/, Kula
W∏odzimierz /PO/, KwaÊniak Pawe∏ /PiS/, Mazur Marek /PSL/,
Popecki Jacek /Samoobrona/, Stasiak Jerzy /PiS/, Zacharewicz Jacek
/PO/, Witaszczyk Stanis∏aw /PSL/

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, 
Transportu i Komunikacji 

Janowska Zdzis∏awa /LiD/ – przewodniczàca, Grabicka Krystyna
/PiS/, B∏aszczyk Przemys∏aw / PiS/, Chowis Andrzej /PSL/, Dobkow-
ski Wies∏aw /PiS/, Dunin Artur /PO/, Gajda Tadeusz /PSL/, Grabow-
ski Piotr /PiS/, Kaczmarek Micha∏ /LiD/, Kwiatkowski Krzysztof
/PO/, Makowski Krzysztof /LiD/, Michalak Grzegorz /PiS/, Olszew-
ski Wiktor /PO/, Popecki Jacek /Samoobrona/, Przyrowski Waldemar
/PO/, Stasiak Jerzy /PiS/, Trzciƒski Marek /PO/, Wojciechowski Grze-
gorz / PiS/

Komisja Nauki, Kultury i Sportu 
Sadowska Agata /PO/ – przewodniczàca, Janowska Zdzis∏awa

/LiD/, Kamiƒska Anna /PiS/, B∏aszczyk Przemys∏aw /PiS/, Dunin
Artur /PO/, Grabowski Piotr /PiS/, KwaÊniak Pawe∏ /PiS/, Mazur
Marek /PSL/, Olszewski Wiktor /PO/, Walczak Wojciech /PiS/,
Witaszczyk Stanis∏aw /PSL/, Wojtera Jan /Samoobrona/

Komisja Rewizyjna
Bagieƒski Artur /PSL/, Chowis Andrzej /PSL/, Dudek Krzysztof

/PiS/, Nowacka Irena /LiD/, Przyrowski Waldemar /PO/, Stasiak
Jerzy /PiS/, Wojtera Jan /Samoobrona/.

Dzia∏ z prac sejmiku przygotowuje
Zbigniew Wojtkowiak
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Prezentacje – ¸´czyca

Inwestycje i historia
Wed∏ug w∏adz ¸´czycy, ich miasto na tle

innych gmin województwa ∏ódzkiego wyró˝-
nia si´ skalà inwestycji, majàcych na celu
przede wszystkim polepszenie komfortu
˝ycia mieszkaƒców. Dodatkowo jako miasto
o wielowiekowej historii mo˝e si´ poszczyciç
wspania∏ymi zabytkami.

¸´czyca stanowi siedzib´ w∏adz powiato-
wych i le˝y w geometrycznym Êrodku Polski.
Du˝ym atutem liczàcego ok. 15,5 tys. miesz-
kaƒców miasta jest atrakcyjne po∏o˝enie
komunikacyjne. W przysz∏oÊci w odleg∏oÊci
kilkunastu kilometrów od miasta powstanà
zjazdy z autostrad A1 i A2. Miasto posiada
bardzo dobre po∏àczenia kolejowe i autobu-
sowe z innymi cz´Êciami kraju.

Sytuacja na ∏´czyckim rynku pracy niewàt-
pliwie zmieni∏a si´ na lepsze po rozpocz´ciu
przez nowe zak∏ady dzia∏alnoÊci w ∏´czyckiej
podstrefie ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, powsta∏ej dzi´ki staraniom w∏oda-
rzy i rajców miejskich. Do najwi´kszych
przedsi´biorstw dzia∏ajàcych na terenie
¸´czycy (poza SSE) nale˝à w kolejnoÊci alfa-
betycznej: Agrico (producent koncentratów
owocowych i aromatów naturalnych), 
De Heus Koudijs Hima (producent pasz,
koncentratów i premiksów), Fructa Napoje
Sp. z o.o. (producent soków, napojów i nekta-
rów), Gold-Hellen (transport krajowy i mi´-
dzynarodowy) oraz Hurtap (hurtownia far-
maceutyczna).

Podstawowà formà pomocy przedsi´bior-
com dzia∏ajàcym na terenie ¸´czycy jest
uchwalenie przez Rad´ Miasta, z inicjatywy
burmistrza, uchwa∏y w sprawie udzielania
pomocy de minimis dla przedsi´biorców.

– Uchwa∏a zosta∏a podj´ta w celu wspiera-
nia na terenie ¸´czycy nowych inwestycji 
w zwiàzku z potrzebà zmniejszenia bezrobo-
cia. Zwolnienie przedmiotowe dotyczy
zarówno tych przedsi´biorców, którzy ju˝
dzia∏ajà na rynku, jak i tych, którzy dopiero

rozpoczynajà dzia∏alnoÊç. Warunkiem 
uzyskania zwolnienia z podatku od nierucho-
moÊci jest utworzenie co najmniej 20 nowych
miejsc pracy – mówi Andrzej Olszewski, 
burmistrz ¸´czycy.

Dodaje, ˝e innym wa˝nym elementem
pomocy jest kszta∏towanie stawek podatko-
wych, których wysokoÊç w bezpoÊredni spo-
sób wp∏ywa na koszty ponoszone przez
przedsi´biorców. W porównaniu z oÊcienny-
mi gminami miejskimi, ¸´czyca ma najni˝sze
stawki podatkowe dla przedsi´biorców.

Wed∏ug pracownika Referatu Rozwoju 
i Promocji Miasta Urz´du Miejskiego, 
w 2006 r. w gminie pojawi∏o si´ pi´ciu
nowych inwestorów. Na terenie ¸ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie
¸´czyca swoje zak∏ady otworzy∏y: 
Kampmann Polska (producent systemów
grzewczych i wentylacyjnych), HTLancet
(producent cz´Êci do nak∏uwaczy lanceto-
wych oraz szlifiernia lancetów) oraz Schraner
Polska (producent odkuwek metalowych
wykorzystywanych w ró˝nych ga∏´ziach prze-
mys∏u). Na pozosta∏ych terenach przemys∏o-
wych by∏y to IMP Polowat (transport, 
zbieranie i odzysk poprzez recykling 
odpadów – butelek typu PET) i IMP 
Comfort (producent w∏óknin wysokopuszy-
stych i przeszywanych).

W∏adze gminy bardzo dobrze oceniajà
dotychczasowà wspó∏prac´ z samorzàdem
województwa oraz WFOÂiGW w ¸odzi.
Dzi´ki Êrodkom finansowym przyznanym
przez sejmik województwa uda∏o si´ zrealizo-
waç na terenie ¸´czycy ogromnà inwestycj´
w postaci remontu i przebudowy ul. Kali-
skiej, jednego z g∏ównych ciàgów komunika-
cyjnych miasta. Nie tylko poprawi∏o to bez-
pieczeƒstwo ruchu drogowego, ale tak˝e 
estetyk´ ¸´czycy.

– Z WFOÂiGW w ¸odzi uzyskaliÊmy wie-
lokrotnie pomoc w postaci po˝yczek i dotacji

na realizowane inwestycje. Od dwóch lat
korzystamy z dotacji na realizacj´ jednej 
z najwi´kszych inwestycji w ¸´czycy, tj. ter-
momodernizacji budynków mieszkalnych 
i budynków u˝ytecznoÊci publicznej, która
obejmuje swym zasi´giem kilka osiedli miesz-
kaniowych, szkó∏ i przedszkoli oraz innych
budynków miejskich. Dzi´ki pomocy finan-
sowej, mi´dzy innymi z WFOÂiGW w ¸odzi,
dokonaliÊmy modernizacji, która obejmuje
ponad 50 budynków komunalnych – opowia-
da burmistrz Andrzej Olszewski.

Ponadto z pomocy Funduszu gmina
korzysta∏a przy refulacji zalewów miejskich,
budowie sieci gazowej, oczyszczalni Êcieków 
i innych inwestycjach.

W przypadku pozyskiwania przez gmin´
Êrodków z funduszy unijnych na inwestycje
najwi´kszym dotychczasowym sukcesem jest
zdobycie 3.725.100 z∏ w ramach projektu
„Rewitalizacja ∏´czyckiej starówki” realizo-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ZPORR dzia∏anie 3.3.1. 
- „Rewitalizacja obszarów miejskich”. 
Te Êrodki stanowà niemal 70% wartoÊci ca∏e-
go zadania, przedmiotem którego jest o˝y-
wienie ∏´czyckiej starówki. Projekt zosta∏ ju˝
cz´Êciowo zrealizowany. Zainstalowano ilumi-
nacj´ w ∏´czyckim zamku oraz zmodernizo-
wano infrastruktur´ pl. Tadeusza Ko-Êciusz-
ki. Kolejnym etapem jest prowadzony obecnie
remont zabytkowego ratusza miejskiego,
który te˝ zostanie odpowiednio oÊwietlony.

¸´czyca ma niezwykle bogatà przesz∏oÊç,
której Êlady mo˝na podziwiaç równie˝ dziÊ.
Do najwa˝niejszych zabytków nale˝à: pozo-
sta∏oÊci wczesnoÊredniowiecznej osady, 
najwi´ksza i najlepiej zachowana Êwiàtynia
romaƒska w Polsce, czyli kolegiata w ∏´czyc-
kim Tumie, oraz zamek królewski z XIV w.,
który, jak mówi legenda, jest siedzibà diab∏a
Boruty

Krzysztof Karbowiak



Opera – wcià˝ postrzegana jako elitarna
dziedzina sztuki muzycznej, swoje pojawie-
nie si´ na mapie kulturalnej ¸odzi zawdzi´-
cza niewàtpliwie b∏yskawicznemu rozwojo-
wi miasta w XIX wieku, co spowodowa∏o
nap∏yw ludzi nie tylko tworzàcych jego
pot´g´ przemys∏owà, ale tak˝e intelektual-
nie przygotowanych do odbioru tego rodza-
ju muzyki, tak˝e na coraz wy˝szym pozio-
mie wykonawców. 

MyÊl o utworzeniu opery dojrzewa∏a
d∏ugo, a niezwykle wa˝nà rol´ w urzeczy-
wistnieniu tych zamierzeƒ odegra∏y ∏ódzkie
Êrodowiska rozumiejàce potrzeb´ stworze-
nia i istnienia w mieÊcie takiej w∏aÊnie sceny.
Do momentu jej powstania repertuar ope-
rowy prezentowa∏y w ¸odzi g∏ównie polskie
i obce towarzystwa dramatyczne, wÊród
których goÊci∏y tak˝e w∏oskie i niemieckie
zespo∏y operowe. A˝ do roku 1878 ¸ódê nie
posiada∏a w∏asnego towarzystwa drama-
tycznego, jednak nie brakowa∏o prób
wystawiania rodzimymi si∏ami przedsta-
wieƒ operowych. W 1864 r. powsta∏ tu 
np. w wybudowanej przez Fryderyka Selli-
na „Arkadii” 20-osobowy amatorski
zespó∏, jednak przetrwa∏ on zaledwie do
roku 1866. Nie powiod∏a si´ te˝ próba
utworzenia przez Józefa Texla w 1878 roku
sta∏ej ∏ódzkiej sceny pod nazwà „Teatr
¸ódzki”. Na poczàtku lat 80. dzia∏a∏o tak˝e

„Niemiecko-˚ydowskie Towarzystwo Tea-
tralne” zwane „operetkà ˝argonowà”. 

Pomimo ˝e ¸ódê w XIX w. nie mia∏a
swojego zespo∏u operowego, posiada∏a
miejsca, w których widowiska takie mog∏y
byç prezentowane. By∏y to: wybudowany
przez Ludwika Geyera „Paradyz” – spo-
rych rozmiarów kompleks rozrywkowy
przy ulicy Piotrkowskiej 175 i zajmujàcy
teren a˝ do ulicy Wólczaƒskiej, gdzie obok
teatru znajdowa∏y si´ restauracja oraz
ogród. Istnia∏ tak˝e teatr „Arkadia” przy
ulicy Konstantynowskiej 320 (obecnie
Legionów), wybudowany przez Fryderyka
Sellina w 1864 r. W 1867 roku Sellin wybu-
dowa∏ tak˝e teatr letni. Kolejnymi scenami,
jakie przyby∏y w ¸odzi w latach 70. XIX
wieku, by∏y: otwarty 2 paêdziernika 1877 r.
(w miesiàc póêniej uroczyÊcie poÊwi´cony)
wybudowany przez  Wilhelma Kerna przy
ulicy Piotrkowskiej 67 teatr „Victoria”,
okreÊlany przez ówczesnego dyrektora
towarzystwa dramatycznego Józefa Texla
jako najpi´kniejszy teatr Królestwa, oraz
niemiecki teatr „Thalia” wybudowany
przez Ignacego Vogla przy ulicy Dzielnej
18, otwarty 1 paêdziernika 1882 r. (naj-
prawdopodobniej powsta∏ 25 VI 1876 r.
jako „Teatr Letni w Erholung”). W swoim
repertuarze mia∏ wiele oper i operetek, 
a wystawiajàc opery powi´kszano zespó∏

orkiestry do 35 instrumentalistów. W 1896 r.
Fryderyk Sellin po∏o˝y∏ nawet kamieƒ
w´gielny pod budow´ wielkiego teatru
zimowego nazwanego „teatrem wielkim”, 
z widownià na 1200 miejsc przy ulicy Kon-
stantynowskiej 14, którego uroczyste
otwarcie nastàpi∏o w 1901 r. i który jednak-
˝e nie przetrwa∏ do czasów wspó∏czesnych.

A˝ do roku 1888 opery wystawia∏y 
w ¸odzi m.in.: lubelskie towarzystwo dra-
matyczne Anastazego Trapszy oraz z Lubli-
na – Towarzystwa Dramatyczne Juliana
Grabiƒskiego, Józefa Puchniewskiego, 
a tak˝e Poznaƒskie Towarzystwo Drama-
tyczne Karola Doroszyƒskiego oraz Towa-
rzystwo Dramatyczne Józefa Texla. 

Zarówno przyjezdne, jak i rodzime
zespo∏y si´ga∏y g∏ównie po repertuar spraw-
dzony, bowiem b´dàc na w∏asnym rozra-
chunku wystawia∏y wy∏àcznie sztuki dajàce
gwarancj´ powodzenia i mo˝liwoÊç podre-
perowania stanu teatralnej kasy. Do takich
w∏aÊnie sztuk zawsze zaliczana by∏a  cieszà-
ca si´ niebywa∏à popularnoÊcià opera Stani-
s∏awa Moniuszki „Halka”. Z tego te˝
wzgl´du pierwsze jej wystawienie w ¸odzi
– podobnie jak w ka˝dym mieÊcie – by∏o

niebywale wa˝nym wydarzeniem i data ta
zosta∏a w ¸odzi skrz´tnie odnotowana.
Autorem ∏ódzkiego przedstawienia by∏o
Lubelskie Towarzystwo Artystów Drama-
tycznych Juliana Grabiƒskiego. Premiera
odby∏a si´ w „Arkadii” w grudniu 1875 r.
Towarzystwo prezentowa∏o Halk´ w ¸odzi
jeszcze wielokrotnie. Sta∏a si´ tak˝e u nas
sztukà niezwykle popularnà. S∏aw´ zdoby-
wali tak˝e grajàcy w niej artyÊci, i tak 
np. S. Wierzbicka, wyst´pujàca w roli
Halki, otrzyma∏a od ∏ódzkiej publicznoÊci
z∏oty, wysadzany brylantami zegarek. 

„Halk´” prezentowa∏y w ¸odzi równie˝
inne towarzystwa, m.in. Towarzystwo Dra-
matyczne Józefa Texla, które wystawi∏o jà
22 IV 1885 r., Towarzystwo Trapszy w 1885 r.,
jednak poziom tych wystawieƒ nie móg∏ byç
zadowalajàcy, skoro recenzenci doÊç kry-
tycznie oceniali w prasie ∏ódzkiej wyst´py
wykonawców, piszàc m.in. i˝ „delikatny
g∏os solistki by∏ zag∏uszany przez niesforne
sekundy i altówki (...), a klarnetowi i fleto-
wi oraz trombom (!) wystrzegaç si´ nale˝y
wybryków”. 

Opera ta, b´dàc w ¸odzi niezwykle
popularna, stanowi∏a sta∏y punkt repertu-
aru przyjezdnych zespo∏ów, a si´ga∏y po nià
zarówno zespo∏y zawodowe, jak i amatorzy.
Wielokrotnie widnia∏a tak˝e na afiszach
ówczesnego Teatru Wielkiego i niewàtpli-
wym wielkim sukcesem by∏o jej trzykrotne
wystawienie na tej scenie (w maju 1909 r.
nawet amatorskimi si∏ami ∏ódzkiej „Lutni”
pod dyrekcjà Alojzego Dworzaczka z prze-
znaczeniem dochodu na budow´ w ¸odzi
Teatru Polskiego). 

CzterdzieÊci lat temu nastàpi∏ kolejny historyczny moment w dziejach
naszego ˝ycia muzycznego. W ¸odzi zainaugurowa∏a dzia∏alnoÊç sta∏a
scena operowa, nazwana Teatrem Wielkim. By∏o to zwieƒczenie 
d∏ugich i ˝mudnych staraƒ o jej utworzenie. 

130 lat z „Halkà”

Stanis∏aw Moniuszko – „Halka”
na zdj. L. Skowron, T. Kopacki
fot. arch. Teatru Wielkiego w ¸odzi

Stanis∏aw Moniuszko – „Halka”
na zdj. M. Borowik
fot. Ch. Zieliƒski
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Halk´ wystawi∏y tak˝e w ¸odzi w poczàt-
kowych latach XX w.: 80-osobowy zespó∏
operowy pod dyr. G. J. Szajny, 6 stycznia
1918 r. prezentowa∏a jà w teatrze „Scala”
Operetka Henryka Czarneckiego pod dyr.
Jana Lasockiego, natomiast ju˝ po zakoƒ-
czeniu I wojny Êwiatowej – zespó∏ Opery
Warszawskiej w gmachu Teatru Wielkiego.
Równie˝ tà w∏aÊnie operà zainaugurowa∏o
swojà dzia∏alnoÊç powsta∏e w  maju 1926 r.
¸ódzkie Towarzystwo Operowe, wystawia-
jàc jà z udzia∏em 55-osobowego chóru i 30-
-osobowej orkiestry. Opera okaza∏a si´
tak˝e znakomitym materia∏em filmowym,
bowiem jej trzycz´Êciowa ekranizacja 
z 1913 r., dokonana przez wytwórni´ filmo-
wà „Kosmofilm”, wyÊwietlana „z towarzy-
szeniem oryginalnej muzyki Moniuszki 
i Êpiewem” odnosi∏a niebywa∏e sukcesy.

Repertuar by∏ szeroki. Prezentowano
zarówno opery polskie, m.in. jednoaktowà
oper´ „Flis”, „Straszny dwór” S. Moniusz-
ki, Kurpiƒskiego „Nowe krakowiaki”, 
jak i dzie∏a z operowej literatury Êwiatowej,
jak m.in. „Traviata”, „¸ucja z Lamermo-
or”, „Rigoletto”, „Trubadur”, „Bal masko-
wy” Verdiego, „Cyrulik sewilski” G. Rossi-
niego i wiele innych.

Wszystko to mia∏o kolosalny wp∏yw na
popularyzacj´ gatunku. Coraz silniejsza
potrzeba utworzenia w ¸odzi sta∏ej sceny
operowej powodowa∏a te˝ koniecznoÊç
kszta∏cenia przysz∏ych wykonawców. 
W ka˝dej z tworzonych w ¸odzi szkó∏
muzycznych prowadzona by∏a nauka Êpie-
wu solowego (np. 6-letni cykl nauczania 

w pierwszej w mieÊcie, utworzonej w 1893 r.
szkole muzycznej ukierunkowany by∏ g∏ów-
nie na nauk´ Êpiewu solowego). 

Zainteresowanie gatunkiem, jakim jest
opera, nie tylko nie zmala∏o wÊród miesz-
kaƒców ¸odzi po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej, ale powstanie sta∏ej sceny opero-
wej w ¸odzi stawa∏o si´ potrzebà chwili.
Doprowadzi∏o to do zawiàzania si´ w 1954
Stowarzyszenia Przyjació∏ Opery, którego
g∏ównym statutowym celem by∏o utworze-
nie pierwszej w dziejach miasta sta∏ej sceny
operowej. Historycznym momentem by∏a
inauguracja 18 paêdziernika 1954 roku dzia-
∏alnoÊci Opery ¸ódzkiej. Od tego momentu
istnia∏ w ¸odzi zespó∏ operowy, nie dyspo-
nowa∏ on jednak˝e w∏asnà sta∏à scenà. 

Przez 12 lat Opera ¸ódzka korzysta∏a 
z goÊcinnoÊci dwóch ∏ódzkich scen teatral-
nych: Teatru Nowego i Teatru im. Jaracza 
i pomimo niezwykle trudnych warunków 
– wystawi∏a w ¸odzi ogromnà liczb´ przed-
stawieƒ, poczàwszy od rodzimego, narodo-
wego repertuaru, m.in. oper „Halka”,
„Straszny dwór”, „Krakowiacy i górale”,
poprzez tzw. „˝elazne” pozycje repertuaru
Êwiatowego jak „Traviata”, „Madame But-
terfly”, „Eugeniusz Oniegin”, „Rigoletto”,
„Sprzedana narzeczona”, po pozycje wspó∏-
czesne, jak np. „Catulli Carmina” C. Orffa.

CzterdzieÊci lat temu nastàpi∏ kolejny
historyczny moment w dziejach naszego
˝ycia muzycznego. W ¸odzi zainaugurowa-
∏a dzia∏alnoÊç sta∏a scena operowa nazwana
Teatrem Wielkim. By∏o to zwieƒczenie 
d∏ugich i ˝mudnych staraƒ o jej utworzenie.

Dzieƒ ten, a w∏aÊciwie cztery inauguracyj-
ne wieczory, otworzy∏ kolejnà kart´ 
w muzycznych dziejach miasta. Inauguracja
nastàpi∏a 19 stycznia 1967 r. Podczas czterech
kolejnych uroczystych wieczorów publicz-
noÊç obejrza∏a wielkie operowe dzie∏a. By∏y
to, poczàwszy od drugiego dnia „Kniaê Igor”
20 stycznia , „Straszny dwór”21 stycznia oraz
22 stycznia opera „Carmen”. Podczas pierw-
szego uroczystego wieczoru wystawiona
zosta∏a „Halka” S. Moniuszki. W roli Halki
wystàpi∏a niezapomniana Lidia Skowron.
Kierownictwo muzyczne spektaklu sprawo-
wa∏ Zygmunt Latoszewski. 

Od tego momentu zespó∏ Teatru Wielkie-
go przedstawi∏ ∏ódzkiej publicznoÊci blisko
250 premier, goÊci∏ na swojej scenie wielu
znanych na ca∏ym Êwiecie solistów i zespo-
∏ów, wystawi∏ takie pozycje operowe jak 
m.in. „Rigoletto, „Dama pikowa”,
„Tosca”, „Faust”, „Lohengrin”, „Orfeusz
w piekle”, „Walkiria”, „Cyrulik sewilski”,
„Harnasie”, „Bal maskowy”, „Diab∏y 
z Louden” i „Ubu rex” i wiele, wiele innych. 

Znamienne jest jednak˝e, ˝e „Halka”,
najpopularniejsza z polskich oper, 
od ponad 130 lat nieprzerwanie goÊci 
na ∏ódzkiej scenie. Ostatnia premiera tej
opery w ¸odzi odby∏a si´ w paêdzierniku 
w re˝yserii Kazimierza Kowalskiego i pod
kierownictwem muzycznym Kazimierza
Wiencka. Zainaugurowa∏a kolejny wa˝ny 
w dziejach Teatru Wielkiego, czterdziesty,
jubileuszowy sezon artystyczny. 

Marek Chudobiƒski 

Giuseppe Verdi – „Aida”

Kultura
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Zwodowano go 17 paêdziernika 1989 roku
w najwi´kszej tureckiej stoczni Pendik
w Stambule. Jest masowcem o wypornoÊci
26.300 DWT. Jego matkà chrzestnà jest Zofia
Kolasiƒska-Mazur, technolog z Fabryki Dy-
wanów „Dywilan”w ¸odzi. Do Polski po raz
pierwszy zawinà∏ w sierpniu 2003 roku. D∏u-
go nie niego czekaliÊmy, a˝ wreszcie uda∏o si .́

Z ogromnà przyjemnoÊcià skorzystaliÊmy
z zaproszenia kapitana Piotra Miko∏ajczyka
i odwiedziliÊmy nasz flagowy statek
M/s „Ziemia ¸ódzka”. Okazja ku temu by∏a
wyjàtkowa, poniewa˝ M/s „Ziemia ¸ódzka”
p∏ywa obecnie pod banderà liberyjskà i bar-
dzo rzadko odwiedza swój macierzysty port
w Szczecinie, gdzie znajduje si´ siedziba jego
armatora – Polskiej ˚eglugi Morskiej. 
Jak powiedzia∏ nam kpt. Piotr Miko∏ajczyk,
istnieje szansa, ̋ e w przysz∏ym roku, po gene-
ralnym remoncie statku, który odb´dzie si´
w Rumunii, na M/s „Ziemia ¸ódzka” mo˝e
znów za∏opotaç bandera z bia∏ym or∏em. 
Z ut´sknieniem czekamy na ten moment.

– Prosz´ przekazaç Czytelnikom „Ziemi
¸ódzkiej” i osobiÊcie panu marsza∏kowi 
W∏odzimierzowi Fisiakowi najlepsze ˝yczenia

Êwiàteczne i noworoczne ode mnie i ca∏ej, liczà-
cej 21 osób, za∏ogi naszego statku. My b´dzie-
my w tym czasie prawdopodobnie na pe∏nym
morzu i b´dzie nam mi∏o, jeÊli jakaÊ czàstka
mieszkaƒców województwa ∏ódzkiego pomyÊli
podczas wigilijnej kolacji o nas. Tym bardziej,
je˝eli akurat morze b´dzie niespokojne
– powiedzia∏, z nutkà ˝alu w g∏osie, kpt. Piotr
Miko∏ajczyk.

Od marsza∏ka województwa przekazali-
Êmy na r´ce pana kapitana album fotogra-
ficzny „Pejza˝ kulturowy województwa
¸ódzkiego w fotografiach Andrzeja Wacha”
oraz ostatni rocznik naszego czasopisma
„Ziemia ¸ódzka”. Nast´pnie kpt. Piotr Mi-
ko∏ajczyk oprowadzi∏ nas po statku, a na po-
˝egnanie zjedliÊmy prawdziwy marynarski
obiad w mesie oficerskiej.

Uda∏o si´ nam namówiç kapitana do
wspomnieƒ o swoich podró˝ach M/s „Ziemià
¸ódzkà”od ̧ otwy, przez Holandi ,́ Portuga-
li ,́ Maroko do Montrealu, a potem po ame-
rykaƒskich Wielkich Jeziorach . Starczy∏oby
tego na kilka wydaƒ „Z¸”. Zw∏aszcza kiedy
Piotr Miko∏ajczyk mówi o niesamowitych
prze˝yciach, jakie towarzyszà za∏odze statku

na burzliwym Atlantyku oraz podczas prze-
praw przez Êluzy na jeziorach w Ameryce
Pó∏nocnej. Wystarczy powiedzieç, ˝e ró˝nica
poziomów mi´dzy Montrealem a miastem
Duluth wynosi 176 metrów i statek musi t´
wysokoÊç pokonaç... K∏opot polega jeszcze
na tym, ˝e trzeba tak dok∏adnie za∏adowaç
statek, aby po wypaleniu cz´Êci paliwa i zu-
˝yciu cz´Êci zapasów, zanurzenie statku wy-
nosi∏o dok∏adnie 8 metrów. Niedope∏nienie
tych warunków podczas przeprawy grozi
wysokimi karami finansowymi. Trzeba
jeszcze uwzgl´dniç ró˝nice zanurzenia stat-
ku w s∏odkiej i w s∏onej wodzie. S∏ona woda
jest „g´Êciejsza” i statek zanurza si´ mniej;
w tym wypadku dok∏adnie o 23 centymetry.
Warto wiedzieç, ˝e nasz statek zosta∏ tak
skonstruowany, aby móg∏ w∏aÊnie zmieÊciç
si´ w wàskich Êluzach na granicy amerykaƒ-
sko-kanadyjskiej. Ma 180 metrów d∏ugoÊci
i tylko 23 szerokoÊci. Kiedy przep∏ywa
przez Êluzy, po bokach zostaje kilka centy-
metrów odst´pu. 

Wielkie Jeziora stanowià najwi´kszy zbior-
nik s∏odkiej wody na kuli ziemskiej. Po∏àczo-
ne sà ze sobà systemem cieÊnin, rzek i kana-
∏ów. Razem z wyp∏ywajàcà z jeziora Ontario
Rzekà Âwi´tego Wawrzyƒca tworzà Êródlà-
dowà drog´ wodnà o d∏ugoÊci 3770 km i sta-
nowià wa˝ny szlak, majàcy równie˝ po∏àcze-
nie z dorzeczem rzek Missisipi oraz Hudson.
Wokó∏ Wielkich Jezior i na po∏o˝onych na
nich wyspach bogaci Amerykanie budujà

ByliÊmy na pok∏adzie M/s „Ziemia ¸ódzka”!

Oceany sà puste

Nasz statek przy Nadbrze˝u Bu∏garskim w Szczecinie



swoje rezydencje, stanowiàce kopie najpi´k-
niejszych zamków angielskich, francuskich,
hiszpaƒskich i w∏oskich. Przep∏ywajàcà obok
nich M/s „Ziemi´ ¸ódzkà” pozdrawiajà z da-
leka, bo znajà dobrze sylwetk´ naszego stat-
ku, który p∏ywa tamt´dy od wielu lat. Ame-
rykaƒscy piloci, którzy wprowadzajà nasz
statek na Wielkie Jeziora, tak˝e zwracajà
uwag´ na jego bander .́.. Dziwià si ,́ ˝e polski
statek, zbudowany w Turcji, ma bander´ libe-
ryjskà, a jego armatorem jest Polska ˚egluga
Morska. Ale nie jest to nowoÊç. Tak jest po
prostu taniej. 

Ta droga morska otwarta zosta∏a dla
transportu w latach 60. Amerykanie mieli ju˝
wówczas nadwy˝ki zbo˝a i postanowili je ta-
nio eksportowaç, wykorzystujàc do tego w∏a-
Ênie drog´ morskà. Cz´Êç zbo˝a transporto-
wana jest ze Êrodkowego zachodu USA rzekà
Missisipi do Nowego Orleanu, a cz´Êç w∏a-
Ênie przez Wielkie Jeziora do Afryki. Oprócz
M/s „Ziemi ¸ódzkiej”, zbo˝e transportujà
tak˝e bliêniacze M/s „Ziemia Cieszyƒska”
i M/s „Ziemia GórnoÊlàska”. W drodze po-
wrotnej statków Amerykanie sprowadzajà do
siebie stal z Europy Zachodniej. 

Z Casablanki do Europy, w tym do Polski,
statek wozi m.in. tzw. Êwi´tà ziemi ,́ czyli spe-
cjalny piasek z Sahary, który jest pó∏produk-
tem do wytwarzania nawozów sztucznych.
W Polsce piasek wy∏adowuje si´ w Policach.
Gotowe ju˝ nawozy kapitan Miko∏ajczyk wo-
zi∏ m.in. do Wenezueli. T´ Êwi´tà ziemi´ mo˝-
na wcià˝ znaleêç w wielu zakamarkach na
pok∏adzie; przykleja si´ do butów, do noga-
wek. Ale przecie˝ to Êwi´ta ziemia....

A jak wyglàda ˝ycie marynarzy na
M/s „Ziemia ¸ódzka”? Na pewno podró˝
przez Atlantyk zawsze jest niebezpieczna,
ale czasami bywa te˝ nudna. Za∏oga ma wi´c
dla siebie sal´ telewizyjnà, basen z morskà

wodà, oczywiÊcie Êwietlic´ z nieod∏àcznym
sto∏em do ping-ponga, si∏owni´ i szachy. 

– Karty raczej ju˝ wychodzà z mody, na
rzecz wideo – mówi kapitan Miko∏ajczyk. 
– Kiedy stoimy w porcie, na przyk∏ad
w Montrealu, mamy do dyspozycji trzy rowe-
ry i jeêdzimy po mieÊcie. Wi´c znam to mia-
sto doskonale. Jednak potem, kiedy wejdzie-
my na jeziora, to bajeczne widoki – przep∏y-
wamy niedaleko Niagary – rekompensujà
nam niedogodnoÊci i zapominamy o wszyst-
kim, co z∏e, smutne i nudne bywa na statku.

– A inne rekompensaty? MyÊl´ o ga˝y ma-
rynarskiej... 

– KiedyÊ, w latach 60. i 70., by∏o takie
powiedzenie: pierwszy rejs – pierwsza wil-
la, drugi rejs – druga willa, trzeci rejs –
konfiskata majàtku, Êmieje si´ kapitan Mi-
ko∏ajczyk. Dzisiaj pensje nie sà niskie, ale
sklepy kolonialne zosta∏y ju˝ wyparte
przez supermarkety.

Czy zdarzajà si´ chwile strachu, grozy
wÊród za∏ogi podczas rejsu? Kapitan nie
ukrywa, ˝e morze to bardzo groêny ˝ywio∏,
o czym przekona∏ si´ ju˝ nie jeden raz, kiedy
fale przelewa∏y si´ przez pok∏ad. – Takie mo-
menty trzeba po prostu przeczekaç; innej
mo˝liwoÊci nie ma. Mimo ̋ e posiadamy ∏àcz-
noÊç satelitarnà i kontakt z làdem mo˝emy
mieç na bie˝àco, na pe∏nym morzu czujemy
si´ nieraz bardzo samotni, bo oceany wcià˝ sà
puste – mówi kpt. Piotr Miko∏ajczyk.

B´dziemy powracaç do wspomnieƒ kapi-
tana Piotra Miko∏ajczyka i opisywaç podró˝e
M/s „Ziemi ¸ódzkiej”, bo przecie˝ jest to
nasz statek, choç oficjalnie nale˝y oczywiÊcie
do P˚M w Szczecinie. Ale ze wzgl´du na na-
zw´ i duchowà ∏àcznoÊç z za∏ogà oraz fakt, ˝e
matka chrzestna M/s „Ziemia ̧ ódzkiej” by∏a
w naszej redakcji, mo˝emy chyba czuç si´
z nim zwiàzani... I mieszkaƒcy naszego regio-
nu – tak˝e.        W∏odzimierz Mieczkowski

Na morzach i oceanach

Kapitan Piotr Miko∏ajczyk przy mapach

¸aƒcuch kotwiczny M/s „Ziemi ¸ódzkiej”
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Po wyborach

Nowy sk∏ad Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego
W∏odzimierz Fisiak (PO) – marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
W zarzàdzie odpowiada za finanse, promocj´ i wspó∏prac´ zagranicznà, organizacj´, kontrol´ i audyt

wewn´trzny. Podlega mu nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Województwa ¸ódzkiego w ¸odzi.

Ukoƒczy∏ studia w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1998-2002 by∏  burmistrzem
Konstantynowa ¸ódzkiego. W latach 1998-2001 przewodniczy∏ Zwiàzkowi Gmin Regionu ¸ódzkiego.
Jest cz∏onkiem PO od 2001 roku. Jako radny poprzedniej kadencji Sejmiku Województwa ¸ódzkiego,
przewodniczy∏  Komisji Rewizyjnej Sejmiku. Od 2002 roku by∏ dyrektorem ds. handlowych w ∏ódzkiej 
firmie Varitex.

Stanis∏aw Witaszczyk (PSL) – wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego
W zarzàdzie sprawuje nadzór nad Departamentem Kultury i Edukacji, dzia∏alnoÊcià Wojewódzkich

OÊrodków Ruchu Drogowego oraz ochronà praw konsumentów w ramach Departamentu Gospodarki. 

Jest absolwentem Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukoƒczy∏ równie˝ studia podyplomowe
w Studium Biznesu i Marketingu na Uniwersytecie ¸ódzkim. W latach 1994-1997 by∏ wojewodà piotr-
kowskim,  a nast´pnie cz∏onkiem zarzàdu Regionalnej Kasy Chorych. Jako radny drugiej kadencji sejmi-
ku w kwietniu 2003 wszed∏ w sk∏ad zarzàdu województwa, a  od marca 2004 sprawowa∏ funkcj´ marsza-
∏ek województwa ∏ódzkiego. Od listopada 2006 roku jest szefem PSL w województwie ∏ódzkim.

Stanis∏aw Olas (PSL) – wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego
W zarzàdzie odpowiada za s∏u˝b´ zdrowia, rolnictwo i ochron´ Êrodowiska oraz polityk´ spo∏ecznà.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukoƒczy∏ studia podyplomowe na Uniwersytecie
¸ódzkim i Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Specjalista
prawa bankowego. W latach 1992-1998 kierowa∏ Bankiem Spó∏dzielczym w Podd´bicach. Radny Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego trzech kadencji. W latach 1999-2002 by∏ cz∏onkiem zarzàdu województwa.
W II kadencji do czerwca 2004 r. pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Sejmiku Województwa ¸ódzkiego, 
a nast´pnie wszed∏ w sk∏ad zarzàdu.

El˝bieta Hibner (PO) – cz∏onek zarzàdu województwa
W zarzàdzie jest odpowiedzialna za polityk´ regionalnà i projekty unijne, sport i turystyk´.   

Sprawuje nadzór nad politykà finansowà urz´du. 

Absolwentka Politechniki ¸ódzkiej. W 1981 roku uzyska∏a tytu∏ doktora nauk technicznych w Insty-
tucie Elektroenergetyki Politechniki ¸ódzkiej. Przez lata pracownik naukowy instytutu. Wiceprezydent
¸odzi w latach 1990-1996.  By∏a doradcà premiera Jerzego Buzka do spraw reformy administracji
publicznej oraz podsekretarzem stanu  w Ministerstwie Zdrowia, a nast´pnie w Ministerstwie Finansów. 
Od 2001 roku pe∏ni∏a funkcj´ pe∏nomocnika rektora ds. kszta∏cenia w Wy˝szej Szkole Humanistyczno-
-Ekonomicznej w ¸odzi. 

Krzysztof Makowski (SLD) – cz∏onek zarzàdu województwa
W zarzàdzie odpowiada za gospodark´, geodezj´ oraz sprawy zwiàzane z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem.

Sprawuje nadzór nad Wojewódzkim Urz´dem Pracy.

Absolwent Politechniki ¸ódzkiej (wydzia∏ Chemii Spo˝ywczej i Biotechnologii), ukoƒczy∏ podyplomo-
we studium mened˝erskie. Licencjonowany zarzàdca nieruchomoÊciami. By∏y radny Rady Miejskiej 
w ̧ odzi i wiceprezydent ̧ odzi. W latach 2001-2004 sprawowa∏ funkcj´ wojewody ∏ódzkiego. W poprzed-
niej kadencji Sejmiku by∏ wicemarsza∏kiem. Przewodniczàcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w woje-
wództwie ∏ódzkim.



15Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Z prac zarzàdu

Budowa Della rozpocz´ta
Obiecywa∏ i dotrzyma∏ obietnicy. O kim

mowa? O Seanie Cockery, wiceprezesie
firmy Dell, który dwa miesiàce temu pod-
czas podpisywania listu intencyjnego doty-
czàcego budowy fabryki Della na ∏ódzkim
Olechowie obiecywa∏, ˝e prace ruszà jeszcze
tej jesieni. FormalnoÊci zwiàzane z rozpo-
cz´ciem prac uda∏o si´ zakoƒczyç w szyb-
kim tempie i 21 listopada symbolicznie
„wbito szpadel” pod budow´ nowoczesne-
go zak∏adu. Z zaproszenia na uroczystoÊç
skorzystali m.in. marsza∏ek Sejmu Marek
Jurek oraz wiceminister gospodarki Pawe∏
Poncyliusz, i to oni wspólnie z marsza∏kiem
województwa Stanis∏awem Witaszczykiem 
i prezydentem ¸odzi Jerzym Kropiwnickim
oraz przedstawicielami komputerowego
giganta symbolicznie rozpocz´li prace.

Najlepsi dzielnicowi 
Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, wice-

marsza∏ek Krzysztof Makowski oraz cz∏o-
nek zarzàdu Dorota Biskupska-Neidowska
wr´czyli narody najlepszym dzielnicowym
2006 roku. Konkurs, którego celem jest
upowszechnianie i promowanie pracy poli-
cyjnych s∏u˝b prewencji i ruchu drogowego
na terenie województwa ∏ódzkiego, zorgani-
zowano ju˝ po raz siódmy. Jego uroczyste
podsumowanie odby∏o si´ 23 listopada 
w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.

W tym roku, po raz drugi w ramach kon-
kursu wybrano tak˝e najlepszych policjan-
tów w kategoriach „Patrol Roku” oraz „Po-
licjant Ruchu Drogowego” W czasie uro-
czystoÊci zosta∏ przekazany sprz´t kompu-
terowy dla wytypowanych przez komen-
danta wojewódzkiego komend Policji.

Otrzyma∏y je komendy powiatowe w Ko-
luszkach, Brzezinach, ¸asku, a tak˝e 
Komenda Miejska Policji Piotrkowie Try-
bunalskim i KWP w ¸odzi. Sprz´t zakupi-
∏o Regionalne Centrum Polityki Spo∏ecznej
w ¸odzi ze Êrodków samorzàdu wojewódz-
twa z przeznaczeniem do monitorowania
stanu problemów uzale˝nieƒ w wojewódz-
twie ∏ódzkim.

Nowy zarzàd województwa
Podczas obrad I sesji SW¸ III kadencji

wybrano nowy zarzàd województwa. Mar-
sza∏kiem województwa ∏ódzkiego zosta∏
W∏odzimierz Fisiak (PO). Insygnia marsza∏-
kowskie marsza∏kowi Fisiakowi przekaza∏

dotychczasowy marsza∏ek, a obecnie wice-
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk (PSL).

Przedsi´biorcy i naukowcy
Przedsi´biorcy, przedstawiciele otoczenia

biznesu i jednostek naukowych z regionu
∏ódzkiego uczestniczyli w zorganizowanej
1 grudnia 2006 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi V edycji Regionalnego
Forum Innowacyjnego.

–Tego typu spotkania s∏u˝à wypracowa-
niu wniosków, które przyczynià si´ do
poprawy atrakcyjnoÊci naszego wojewódz-
twa w oczach potencjalnych inwestorów
– powiedzia∏, otwierajàc spotkanie, marsza-
∏ek W∏odzimierz Fisiak. W konferencji
uczestniczy∏a tak˝e odpowiedzialna za poli-
tyk´ regionalnà województwa, cz∏onek
zarzàdu El˝bieta Hibner.

Celem spotkania by∏o podsumowanie
dotychczasowej realizacji Regionalnej Stra-
tegii Innowacji LORIS PLUS oraz pokaza-
nie mo˝liwoÊci i kierunków przysz∏ych dzia-
∏aƒ, s∏u˝àcych poprawie konkurencyjnoÊci
regionu ∏ódzkiego w Europie. Forum by∏o
jednym z elementów Regionalnego Tygod-
nia Innowacji – ¸ódê 2006. 
Barbórka w Be∏chatowie

Ju˝ po raz 34. w Be∏chatowie odby∏o si´
tradycyjne, coroczne Êwi´to górników 
–  Barbórka. 4 grudnia w uroczystej akade-
mii zorganizowanej przez Kopalni´ W´gla
Brunatnego „BOT” Be∏chatów wzi´li udzia∏
m.in. Marek Jurek –  marsza∏ek Sejmu RP,
parlamentarzyÊci i samorzàdowcy ziemi
∏ódzkiej, w∏adze holdingu BOT, a tak˝e
pracownicy be∏chatowskiej kopalni. Zarzàd
województwa reprezentowali marsza∏ek
województwa W∏odzimierz Fisiak oraz
wicemarsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. 

Historyczny moment inwestycji Della

Najlepsi dzielnicowi regionu ∏ódzkiego
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Tegoroczne obchody odbywa∏y si´ w cie-
niu tragedii, która przed kilkunastoma
dniami mia∏a miejsce w Êlàskiej kopalni
„Halemba”. Obecni na uroczystej akademii
oddali czeÊç tragicznie zmar∏ym w Rudzie
Âlàskiej górnikom. 

Podczas uroczystoÊci uhonorowano naj-
bardziej zas∏u˝onych górników kopalni be∏-
chatowskiej z∏otymi, srebrnymi i bràzowy-
mi Krzy˝ami Zas∏ugi, przyznanymi przez
prezydenta RP. Kilkunastu pracownikom
wr´czono równie˝ kordziki i honorowe
szpady górnicze. Marsza∏ek Fisiak przeka-
za∏ wszystkim górnikom be∏chatowskiej
kopalni najserdeczniejsze ˝yczenia, wskazu-
jàc jednoczeÊnie, jak wa˝ne miejsce w dyna-
micznie rozwijajàcej si´ gospodarce woje-
wództwa ∏ódzkiego zajmuje najwi´ksza 
i najnowoczeÊniejsza kopalnia w´gla bru-
natnego w Europie. 
Miko∏ajki 2006 r.

Ponad tysiàc dzieci z województwa ∏ódz-
kiego, wytypowanych przez oÊrodki pomo-
cy spo∏ecznej, pedagogów szkolnych i kura-
torów sàdowych, wzi´∏o udzia∏ w integra-
cyjnym spotkaniu gwiazdkowym „Miko∏aj-
ki 2006” zorganizowanym 5 grudnia 
w Teatrze Wielkim w ¸odzi. 

– ChcieliÊmy podarowaç wam choç
kilka godzin radoÊci, zabawy, oderwaç od
obowiàzków czy nieprzyjemnej sytuacji 
w domu – mówi∏ do dzieci wicemarsza∏ek
Stanis∏aw Olas. – MyÊl ,́ ˝e przedstawienie 
i póêniejsza niespodzianka, które dla was
przygotowaliÊmy, spe∏ni wasze oczekiwania
– doda∏. Honorowy patronat nad imprezà
objà∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkiego. 
Bezpieczne województwo

„Wychowanie w bezpieczeƒstwie“ to
g∏ówny temat, zorganizowanej ju˝ po raz
ósmy, wojewódzkiej konferencji pod nazwà

„Samorzàd – bezpieczne województwo”.
W spotkaniu, które odby∏o si´ 7 grudnia 
w auli Wydzia∏u Prewencji Policji w ¸odzi,
uczestniczyli przedstawiciele policji, stra˝y
po˝arnej, administracji rzàdowej i samorzà-
dowej oraz organizacji pozarzàdowych.
Samorzàd wojewódzki reprezentowali:
marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak, cz∏onek
zarzàdu województwa Krzysztof Makow-
ski, przewodniczàcy Sejmiku Województwa
¸ódzkiego Marek Mazur. Celem spotka-
nia by∏o promowanie dzia∏aƒ edukacyjno-
wychowawczych i prewencyjnych w zakresie
bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y.

– Spotkanie to pozwoli nam na wymian´
doÊwiadczeƒ, zacieÊnienie wspó∏pracy oraz
wyznaczenie kierunków dzia∏ania w zakre-
sie dzia∏aƒ edukacyjno-wychowawczych 
i prewencyjnych, majàcych na celu podno-
szenie poziomu bezpieczeƒstwa dzieci 

i m∏odzie˝y na terenie województwa ∏ódz-
kiego – powiedzia∏ W∏odzimierz Fisiak
otwierajàc konferencj .́

W∏odzimierz Fisiak podkreÊla∏ znaczàcà
rol´ samorzàdu wojewódzkiego w zakresie
podnoszenia bezpieczeƒstwa w regionie 
i realizacji przedsi´wzi´ç wspierajàcych
dzia∏ania prewencyjne policji. W bie˝àcym
roku z bud˝etu województwa sfinansowano
zakup sprz´tu i wyposa˝enia dla jednostek
policji z terenu regionu ∏ódzkiego o warto-
Êci 550 tys. z∏. Dzi´ki m.in. wsparciu finan-
sowemu samorzàdu województwa zakupio-
no sprz´t do roz∏adowywania ∏adunków
wybuchowych. 

Organizatorem konferencji by∏ marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego, wspó∏organizato-
rami: Komenda Wojewódzka Policji 
w ¸odzi i Regionalne Centrum Polityki
Spo∏ecznej w ¸odzi.
Uwolniç motyla

Kilkaset osób niepe∏nosprawnych 
z przedszkoli, szkó∏ integracyjnych, stowa-
rzyszeƒ i fundacji wzi´∏o udzia∏ w imprezie
pn. „Uwolniç motyla”, zorganizowanej 
w gmachu Filharmonii ¸ódzkiej, w ramach
obchodzonego 11 grudnia Mi´dzynarodo-
wego Dnia Osób Niepe∏nosprawnych. 

W imieniu zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas nagro-
dzi∏ przedstawicieli organizacji pozarzàdo-
wych, które na terenie ca∏ego regionu na
ka˝dym kroku starajà si´ nieÊç pomoc oso-
bom sprawnym inaczej. WÊród organizacji,
które znalaz∏y uznanie w oczach zarzàdu,
sà m.in. Fundacja „Równe Szanse”
z ¸odzi, Stowarzyszenie Integracyjne 
z Wieruszowa oraz ¸ódzki Sejmik Osób
Niepe∏nosprawnych. Mi´dzynarodowy
Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych obchodzo-
ny jest ju˝ po raz dwunasty. 

B´dzie bezpieczniej

Podsumowanie akcji „Uwolniç motyla”
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Obchody 25. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2006 r. w ¸odzi i regionie
odbywa∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 25.
rocznicà wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego. W celu upami´tnienia grudnio-
wych wydarzeƒ sprzed çwierçwiecza dzia∏a-
cze „SolidarnoÊci”, wojewódzkie i miejskie
w∏adze samorzàdowe, pos∏owie i senatoro-
wie ziemi ∏ódzkiej, a tak˝e przedstawiciele

organizacji spo∏ecznych i ∏ódzkich uczelni
spotkali si´ pod pomnikiem-krzy˝em
Pami´ci Ofiar Stanu Wojennego i Walki 
o GodnoÊç Cz∏owieka. W imieniu zarzàdu
województwa ∏ódzkiego kwiaty z∏o˝yli mar-
sza∏ek województwa W∏odzimierz Fisiak
oraz wicemarsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk.

– Pami´tajmy o wszystkich ofiarach
stanu wojennego i zróbmy wszystko, aby
historyczna prawda tamtego okresu nie ule-
g∏a zatarciu. Twórcy stanu wojennego stojà

nad grobem ofiar tamtych grudniowych
dni, ale nie przepraszajà. Z tego miejsca
po raz 25. ˝àdamy odpowiedzialnoÊci i osà-
dzenia zbrodniarzy, a uhonorowania tych,
którzy przywracali Polsce wolnoÊç i niepod-
leg∏oÊç – mówi∏ przewodniczàcy regionu
∏ódzkiego NSZZ „SolidarnoÊç” Waldemar
Krenc.

JeÊli o termach, to najlepiej
w Uniejowie 

Siedzib´ uniejowskiej geotermii i tereny,
na których w przysz∏oÊci, przy wykorzysta-
niu pok∏adów wód termalnych, powstaç ma
aquapark, wizytowali 14 grudnia wicemar-
sza∏ek Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu
województwa El˝bieta Hibner, przedstawi-
ciele w∏adz samorzàdowych Skierniewic,
Radomska i Podd´bic oraz zagraniczni
goÊcie z austriackiego regionu Styria. Unie-
jów jest w ¸ódzkiem prekursorem w wyko-
rzystywaniu wód termalnych, a pozosta∏e
wymienione wczeÊniej miasta starajà si´
szybko nadrobiç zaleg∏oÊci. Pomoc, przede
wszystkim w pozyskaniu inwestorów zain-
teresowanych projektem, zaoferowali
Austriacy, którzy z powodzeniem od wielu
lat czerpià zyski z pok∏adów ciep∏ych wód.
Ciep∏ownia geotermalna docelowo ma
zaopatrywaç w ciep∏o po∏ow´ budynków 
w Uniejowie.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

W ho∏dzie ofiarom stanu wojennego

El˝bieta Hibner, cz∏onek zarzàdu województwa, 
rozmawia z dziennikarzami o projekcie „Uniejowskie termy“



Rynek pracy

§

Wojewódzki Urzàd Pracy w ¸odzi przy-
gotowa∏ map´ zawodów deficytowych,
wskazujàcà, jacy specjaliÊci sà obecnie naj-
pilniej poszukiwani przez pracodawców 
z regionu ∏ódzkiego. Wiedza, kogo brakuje
na lokalnym rynku pracy, pozwoli plano-
waç, w jakich zawodach nale˝y kszta∏ciç
mieszkaƒców, aby odpowiadaç na potrzeby
przedsi´biorców. Okazuje si´ bowiem, 
˝e pomimo stosunkowo wysokiego jeszcze
bezrobocia, pracodawcy majà coraz wi´k-
sze problemy ze znalezieniem wykwalifiko-
wanych pracowników.

Przedsi´biorcy –  jak wynika z opracowa-
nia – najcz´Êciej poszukujà operatorów
zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii
produkcyjnej w przemyÊle elektromaszyno-
wym. Zapotrzebowanie na tego typu pra-
cowników wià˝e si´ zapewne z rozwojem
firm wykorzystujàcych nowoczesne techno-
logie produkcji, np. dzia∏ajàcych w pr´˝nie
rozwijajàcej si´ ostatnio bran˝y AGD.
Powoduje to, ˝e firmy intensywnie poszu-
kujà równie˝ absolwentów szkó∏ wy˝szych
technicznych. Najwi´ksze szanse na zatrud-
nienie majà zatem in˝ynierowie: mechanicy,
elektromechanicy oraz elektronicy i opera-
torzy baz danych. 

Poszukiwanymi zawodami – niewymaga-
jàcymi jednak wykszta∏cenia wy˝szego 
– sà tak˝e: kasjer handlowy i magazynier
(logistyk). W przypadku tego ostatniego,
wynika to m.in. z lokowania w naszym
regionie du˝ych centrów logistycznych 
i spedycyjnych. Magazynierzy i logistycy sà
ch´tnie zatrudniani w∏aÊnie w powiatach
le˝àcych w pobli˝u ju˝ istniejàcych bàdê
planowanych autostrad i tras szybkiego
ruchu. 

Du˝e szanse na znalezienie pracy majà
tak˝e pracownicy bran˝y budowlanej 
(in˝ynierowie budownictwa, murarze, zbro-
jarze) i robotnicy drogowi. Znaczny popyt
na te zawody mo˝e byç rezultatem, z jednej
strony, nap∏ywu du˝ych jak na ∏ódzkie
warunki – inwestycji budowlanych, takich
jak m.in.: Gillette, Philips czy Manufaktu-
ra, z drugiej – wykorzystywaniem funduszy
unijnych na budow´ i remonty dróg oraz
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. 
Brak budowlaƒców – o czym równie˝ 
nie mo˝emy zapominaç – jest niestety skut-
kiem emigracji zarobkowej rodzimych
fachowców do paƒstw UE.

Okazuje si ,́ ˝e na ∏ódzkim rynku pracy
brakuje szwaczek. Jest to godne podkreÊle-
nia, poniewa˝ w minionych latach panie
pracujàce w tym bodaj najbardziej kojarzo-

nym z ziemià ∏ódzkà zawodem, mia∏y
powa˝ne problemy ze znalezieniem zatrud-
nienia. W tej chwili przedsi´biorcy coraz
cz´Êciej alarmujà, ˝e w ich firmach brakuje
ràk do pracy. 

Poszukiwanà grupà zawodowà sà te˝ kie-
rowcy samochodów ci´˝arowych z katego-
rià prawa jazdy C+E (posiadajàcy upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów w ruchu
mi´dzynarodowym), ale równie˝: nauczy-
ciele j´zyków obcych, nauczyciele przed-
miotów zawodowych technicznych, przed-
stawiciele handlowi, ksi´gowi oraz opieku-
nowie w domach pomocy spo∏ecznej.
WÊród zawodów deficytowych dominujà
jednak pracownicy profesji opartych na
umiej´tnoÊciach technicznych (spawacze,
mechanicy, elektrycy oraz mechanicy 
i elektromechanicy samochodowi). Anali-
za ofert pracy pokazuje wyraênie, ˝e wi´k-
sze szanse na znalezienie zatrudnienia majà
osoby z wykszta∏ceniem technicznym ni˝
absolwenci kierunków humanistycznych.
Na t´ tendencj´ powinni zwróciç uwag´
zw∏aszcza m∏odzi ludzie dopiero planujàcy
swojà karier´ zawodowà.

Mapa zawodów deficytowych powsta∏a,
aby pomóc w dostosowaniu systemu kszta∏-
cenia do wymogów wspó∏czesnej gospodar-
ki. Na jej podstawie powinny dokonywaç
si´ zmiany w programie nauczania, nawet

na potrzeby konkretnych pracodawców,
zamierzajàcych inwestowaç w naszym
regionie. Jest to bowiem warunek niezb´dny
zatrzymania najlepszych fachowców 
i dalszego spadku bezrobocia. Tym bardziej
˝e w najbli˝szych latach b´dziemy mieç 
do dyspozycji powa˝ne Êrodki finansowe 
z UE, w∏aÊnie na podwy˝szanie i zmian´
kwalifikacji zawodowych mieszkaƒców.

Informacje o poszukiwanych zawodach
przekazywane b´dà do administracji rzàdo-
wej i samorzàdów oraz do w∏adz uczelni
wy˝szych, szkó∏ ponadgimnazjalnych, urz´-
dów pracy i instytucji szkoleniowych.
Mapa b´dzie na bie˝àco aktualizowana.
Aby by∏a cennym êród∏em wiedzy, w jej
tworzenie powinni byç zaanga˝owani wszy-
scy majàcy wp∏yw na kszta∏towanie szkol-
nictwa i rynku pracy – do czego goràco
zach´camy. Do wspó∏pracy z naszym urz´-
dem w szczególnoÊci namawiamy jednak
pracodawców, którzy sà przecie˝ najlepiej
zorientowani, kogo planujà zatrudniç.

Zawody deficytowe w ka˝dym powiecie
mo˝na sprawdziç na stronie internetowej
Wojewódzkiego Urz´du Pracy w ¸odzi,
pod adresem: 

http://www.wup.lodz.pl/mapa/index.html.

Pawe∏ Koz∏owski

Pracownicy potrzebni od zaraz

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego18 www.lodzkie.pl
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Region

Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkie-
go w Brukseli monitoruje i informuje 
o nowych inicjatywach, programach i instru-
mentach wsparcia Unii Europejskiej, nie-
wchodzàcych w sk∏ad funduszy struktural-
nych. W najbli˝szych miesiàcach na ∏amach
„Ziemi ¸ódzkiej” publikowaç b´dziemy 
najnowsze informacje dotyczàce mo˝liwoÊci
pozyskiwania wsparcia finansowego 
w ramach nowych Êrodków pomocowych
UE, o które mogà ubiegaç si´ tak˝e podmio-
ty z naszego regionu.

Od 2007 roku przestanà istnieç inicjatywy
wspólnotowe: Equal, Interreg, Urban 
i Leader+. Komisja Europejska przedstawi-
∏a nowe instrumenty wsparcia dzia∏aƒ obj´-
tych politykà spójnoÊci. NowoÊcià jest to, 
i˝ b´dà one ∏àczy∏y fundusze strukturalne 
z funduszami ró˝nych instytucji finanso-
wych, jak Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyj-
ny, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski
Bank Inwestycyjny, Bank Âwiatowy.

Nowe instrumenty to: Jaspers, Jeremie,
Jessica.

Program Jaspers (Joint Assistance in Sup-
porting Projects in European Regions 

– wspólna inicjatywa wsparcia projektów
w regionach europejskich) to wspólna inicja-
tywa  Komisji, Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego i Europejskiego Banku Odbudo-
wy i Rozwoju. Celem jest lepsze przygotowa-
nie du˝ych projektów wspó∏finansowanych
przez Fundusz SpójnoÊci i Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

w szczególnoÊci w nowych paƒstwach cz∏on-
kowskich, w okresie 2007-2013. Fundusz
przewiduje wykorzystanie specjalistycznej
wiedzy technicznej i finansowej w celu
wzmocnienia potencja∏u w∏adz krajowych 
i regionalnych, wspierania ich w opracowa-
niu wysokiej jakoÊci proponowanych projek-
tów, co ma doprowadziç do skuteczniejszego
wykorzystania Êrodków UE i zmobilizowa-
nia dodatkowych êróde∏ finansowania.

Mo˝liwe jest przygotowywanie projektów
zwiàzanych z infrastrukturà, majàcych 
za zadanie unowoczeÊnianie sieci transpor-
towych oraz inwestowanie w oszcz´dnoÊci
energetyczne i odnawialne êród∏a energii.
Obejmuje tak˝e projekty dotyczàce trans-
portu miejskiego oraz sektorów takich jak
opieka zdrowotna, edukacja czy renowacja
miast.

Pomocà mogà zostaç obj´te aspekty tech-
niczne, ekonomiczne i finansowe oraz ka˝de
dzia∏anie przygotowawcze majàce na celu
stworzenie pe∏nego projektu rozwoju.

Jaspers skierowany jest do du˝ych projek-
tów o kosztach ca∏kowitych od 25 do 50 mln
euro. Wsparcie z Jaspers jest udzielane 
bezp∏atnie. 

Program Jeremie (Joint European Resour-
ces for Micro to Medium Enterprises- wspól-
ne europejskie zasoby dla mikro-, ma∏ych 
i Êrednich przedsi´biorstw) jest wspólnà ini-
cjatywà Komisji Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Jego celem jest
poprawa dost´pu ma∏ych i Êrednich przedsi´-

biorstw (MÂP) do finansowania, a w szcze-
gólnoÊci zapewnienie mikrokredytów, kapi-
ta∏u podwy˝szonego ryzyka, kredytów 
i gwarancji, a tak˝e innych innowacyjnych
form finansowania. MÂP we wszystkich
regionach b´dà mog∏y dzi´ki inicjatywie
Jeremie korzystaç z dostosowanych do ich
potrzeb produktów finansowych. Jest to bez-
poÊrednia reakcja na wyzwanie zwiàzane 
z koniecznoÊcià ciàg∏ego dostosowywania si´
do warunków gospodarczych i w tym kon-
tekÊcie protokó∏ ustaleƒ programu Jeremie
ustanawia wspólne podejÊcie Komisji i Euro-
pejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Program Jessica (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas)

– wspólne europejskie wsparcie na rzecz
trwa∏ych inwestycji w obszarach miejskich)
jest wspólnà inicjatywà Komisji, Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku
Rozwoju Rady Europy. Zaanga˝owane stro-
ny majà ju˝ znaczne doÊwiadczenie w dzie-
dzinie kredytów na rzecz rozwoju i odnowy
obszarów miejskich oraz budownictwa
socjalnego. W kontekÊcie protoko∏ów
Urban/Jessica Komisja porozumia∏a si´ 
z instytucjami w zakresie wspó∏pracy 
w ramach nowych programów EFRR, któ-
rych elementem jest rozwój obszarów miej-
skich. Celem jest po∏àczenie dotacji 
w ramach danego priorytetu regionalnych
programów operacyjnych na rzecz rozwoju 
i odnowy obszarów miejskich lub budow-
nictwa socjalnego z kredytami i wiedzà spe-
cjalistycznà banków w tej dziedzinie. Banki
zobowiàza∏y si´ równie˝ do uproszczenia
podejÊcia do kredytowania obszarów miej-
skich, tak aby sta∏o si´ ono bardziej zrozu-
mia∏e dla kredytobiorców.

Wykorzystanie przez w∏adze regionalne
inicjatyw Jessica i Jeremie, jako instrumen-
tów przyÊpieszajàcych i zwi´kszajàcych
wsparcie na inwestycje w MÂP oraz rozwój
obszarów miejskich, jest zupe∏nie opcjonal-
ne. Region mo˝e, ale nie musi przeznaczyç
cz´Êci Êrodków EFRR na utworzenie odpo-
wiednich funduszy celowych (Holding
Funds). Poniewa˝ nowe instrumenty nie
muszà podlegaç tak d∏ugotrwa∏ym procedu-
rom, w wypadku projektów finansowanych
tylko z funduszy strukturalnych, stanowià
szanse dla podmiotów z naszego regionu na
pe∏niejsze i szybsze rozwini´cie mo˝liwoÊci
inwestycyjnych. Nale˝y jednak pami´taç, 
i˝ pomoc w ramach tych instrumentów, 
choç udzielana na bardzo korzystnych
warunkach,  nie jest pomocà bezzwrotnà. 

Wi´cej informacji na stronie RBW¸ 
w Brukseli: www.lodzkie.pl/bruksela

Mariusz Mielczarek
RBW¸ w Brukseli

ŁÓDZKIE W BRUKSELI

Nadchodzà: Jaspers, Jeremie i  Jessica



„Pan’s Labyrinth” ze zdj´ciami Meksyka-
nina Guillermo Navarro i w re˝yserii Guil-
lermo del Toro wygra∏ 14. Mi´dzynarodowy
Festiwal Sztuki Autorów Zdj´ç Filmowych
Camerimage w ¸odzi. Po raz kolejny ¸ódê
by∏a miejscem, w którym odby∏a si´ najwa˝-
niejsza impreza filmowa w Polsce.

Jury konkursu g∏ównego, sk∏adajàce si´ 
z pi´ciu operatorów: Michaela Chapmana,
Ryszarda Lenczewskiego, Petera Levy’ego,
Bruna Delbonnela i Phila Meheux przy-
zna∏o Z∏otà ˚ab´ „Labiryntowi fauna”
ze wzgl´du na pe∏ne pasji obrazy, wspoma-
gajàce opowiadanà histori .́ Srebrnà ˚abà
nagrodzono amerykaƒskiego „Iluzjonist´”
ze zdj´ciami Dicka Pope’a i re˝yserii Neila
Burgera, a Bràzowa ˚aba przypad∏a brazy-
liskiemu „The House of Sand” ze zdj´ciami
Ricardo Della Rosy i w re˝yserii Andrucha
Waddingtona. G∏ównà nagrod´ w konkur-
sie studenckim – Z∏otà Kijank´ – dosta∏
Pawe∏ Dyllus z Wydzia∏u Radia i Telewizji
Uniwersytetu Âlàskiego za zdj´cia do etiu-
dy „Sezon na kaczki”.

Jury konkursu europejskich debiutów
Z∏otà ˚abà nagrodzi∏o Daniela Schonauera
za zdj´cia do niemieckiego filmu „The Cave
of the Yellow Dog”. W organizowanym po
raz pierwszy w tym roku na festiwalu
Camerimage konkursie filmów polskich

zwyci´˝y∏ „Plac Zbawiciela” w re˝yserii
Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze
oraz zdj´ciami Wojciecha Staronia. 

Najwa˝niejszà nagrod´ specjalnà za
ca∏okszta∏t twórczoÊci dla operatora ode-
bra∏ Robbie Muller, autor zdj´ç do filmów
Wima Wendersa, Larsa von Triera oraz
Jima Jarmuscha. Urodzony w ¸odzi autor
zdj´ç filmowych i re˝yser Andrzej Bartko-
wiak otrzyma∏ nagrod´ specjalnà dla pol-
skiego operatora za znaczàcy wk∏ad w
Êwiatowà kinematografi .́ Dante Ferretti,
autor scenografii m.in. do „Miasta kobiet”
i „Imienia ró˝y”, odebra∏ nagrod´ za ca∏o-
kszta∏t twórczoÊci dla scenografa filmowe-
go ze szczególnà wra˝liwoÊcià wizualnà.
Z∏otà ˚ab´ Camerimage dla duetu re˝yser 
– operator dostali Tom Tykwer i Frank
Griebe. Specjalnà nagrodà wyró˝niono te˝
jednego z najlepszych na Êwiecie twórców
teledysków Davida Pearla. Nagrod´ spe-
cjalnà dosta∏o równie˝ Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich, które w tym roku
obchodzi 40-lecie swojego istnienia.

Festiwal odby∏ si´ przy wsparciu finanso-
wym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Instytutu Sztuki Filmowej,
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi oraz
Urz´du Miasta ¸odzi.

Krzysztof Karbowiak

Z∏ota ˚aba dla fauna
Z∏ota ˝aba - Guillermo Navarro za „Pan’s Labyrinth”

Konkurs filmów polskich: operator Wojciech Staroƒ,
re˝yserzy: Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze

za „Plac Zbawiciela”
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Pod koniec stycznia 2007 roku przypada
120. rocznica urodzin Artura Rubinsteina,
jednego z najwi´kszych pianistów Êwiata,
oraz 120. rocznica otwarcia pierwszej 
w ¸odzi sali koncertowej.

Rubinstein zawsze darzy∏ ogromnym sen-
tymentem miasto swego urodzenia, wspomi-
na∏ m.in. dom swego dzieciƒstwa przy ulicy
Piotrkowskiej (urodzi∏ si´ w kamienicy przy
ulicy Po∏udniowej w ¸odzi – dziÊ Rewolucji
1905 r.). Wspomina∏ pierwsze
muzyczne prze˝ycia, sal´ koncer-
towà, z którà wiàza∏y go wa˝ne
wspomnienia, zarówno gdy za-
siada∏ na widowni, jak i po la-
tach, kiedy wyst´powa∏ na tej sa-
mej estradzie jako coraz bardziej
znany na Êwiecie pianista, a˝ po
swe ostatnie ∏ódzkie koncerty ju˝
jako spe∏niony artysta i cz∏owiek,
którego opromienia∏a s∏awa. 

Zbie˝noÊç dat tych dwóch
styczniowych wydarzeƒ wydaje
si´ byç wielkim zrzàdzeniem lo-
su. Dokumentami potwierdza-
jàcymi dat´ i miejsce urodzenia
Artura Rubinsteina sà: akt uro-
dzenia artysty ofiarowany
w 1984 r. Muzeum Historii
Miasta ¸odzi przez ˝on´ piani-
sty oraz zapis w ksi´dze ludno-
Êci sta∏ej m. ¸odzi : „Artur Ru-
binstajn ur. 28 stycznia 1887, 
ojciec Icek ur. w Pu∏tusku 22 li-
stopada 1848 – kupiec – zmar∏
27 kwietnia 1924 w ¸odzi, mat-
ka Blima Hajman ur. 14 listopa-
da 1852, zmar∏a 25 marca 1922
w ¸odzi, w 1909 r. nie zg∏osi∏ si´
do s∏u˝by wojskowej”. 

Prawie jednoczeÊnie, a dok∏adnie dzieƒ
przed urodzeniem Rubinsteina – 27 stycznia
1887 roku, zosta∏a w ¸odzi oddana do u˝yt-
ku pierwsza w mieÊcie sala koncertowa przy
ulicy Dzielnej 18 (obecnie Narutowicza), 
wybudowana przez Ignacego Vogla. 
Sala koncertowa znajdowa∏a si´ na pi´trze
gmachu noszàcego nazw´ ¸ódzki Dom 
Koncertowy.

Starania o powstanie w ¸odzi sali koncer-
towej trwa∏y dziesi´ciolecia. Wprawdzie przy-
je˝d˝ajàcy do miasta artyÊci oraz miejscowi
wykonawcy mieli mo˝liwoÊç prezentowania
si´ m.in. w parkach, ogrodach, w salach
i ogródkach restauracyjnych, przed ratuszem
na Nowym Rynku (plac WolnoÊci), gdzie od-
bywa∏y si´ koncerty kapeli miejskiej i orkiestr
wojskowych, w „Paradyzie” przy ulicy 

Piotrkowskiej 175 wybudowanym przez 
Ludwika Geyera, w „Arkadii” przy ulicy
Konstantynowskiej 320, tak˝e w sali Teatru
„Victoria” wzniesionego w 1877 r. przez 
Ludwika Kerna nieopodal jego hotelu o na-
zwie „Victoria” oraz w sali Teatru Niemiec-
kiego „Thalia”, w parku helenowskim, gdzie
w 1881 r. otwarto muszl´ koncertowà. 

Cytujàc za A. Pellowskim umieszczone
w „Kulturze muzycznej ¸odzi do roku 1918”

t∏umaczenie fragmentu wypowiedzi ówcze-
snego recenzenta, dotyczàce koncertu orkie-
stry Roberta Orzechowskiego w sali Sellina 
8 IV 1874 r., czytamy:

„Z okazji tego koncertu urzàdzi∏ pan Sellin
bardzo dobrze swojà sal .́ Nie mówiàc ju˝
o doskona∏ych napojach i potrawach, które
po mo˝liwych cenach wydaje si´ konsumen-
towi, mo˝e ka˝de poszczególne towarzystwo
sp´dziç czas przy stoliku bez obawy, aby mu
przeszkadzano, jako te˝ przy kieliszku wina,
przy piwie lub wodzie, roztaczaç aromatycz-
ny zapach swojego hawaƒskiego cygara.
W sali wolno tak˝e przebywaç z kapeluszami
na g∏owach, zupe∏nie tak samo jak w wielu
miastach. Na Âlàsku panuje zwyczaj, ˝e pa-
nie bez kr´powania si´ przynoszà r´czne 
robótki i nie przypuszczam, aby taki zwyczaj

u nas razi∏. Nale˝a∏oby jednak ˝yczyç sobie,
aby pan Sellin postara∏ si´ o dobrà wentyla-
cj ,́ gdy˝ oddychanie powietrzem, przepe∏nio-
nym dymem cygar, jest dla s∏abszych osób,
a g∏ównie dla niewyzwolonej „p∏ci pi´knej”,
rzeczà nieprzyjemnà”.

Z pewnoÊcià nie by∏ to w ówczesnych cza-
sach obowiàzujàcy styl urzàdzania koncer-
tów, nie nale˝a∏ jednak te˝ widocznie do rzad-
koÊci, skoro nie wywo∏ywa∏ oburzenia kryty-

ki. Na szcz´Êcie nie mog∏o byç to zda-
nie wszystkich uczestników ∏ódzkich
koncertów, skoro spora grupa melo-
manów czyni∏a konsekwentnie stara-
nia o utworzenie w ¸odzi sali koncer-
towej dostosowanej zarówno dla arty-
stów, jak i publicznoÊci. Sali, w której
mog∏aby równie˝ koncertowaç sta∏a,
na wysokim poziomie zorganizowana,
∏ódzka orkiestra, do stworzenia której
w ¸odzi niezwykle wytrwale dà˝ono. 

Te marzenia zrealizowa∏ Ignacy 
Vogel, który odda∏ w styczniu 1887 do
u˝ytku ¸ódzki Dom Koncertowy. 
Budynek ten s∏u˝y∏ ∏ódzkim muzykom
i melomanom a˝ do roku 1981, kiedy
to w paêdzierniku po koncercie Lenin-
gradzkiej Orkiestry Symfonicznej,
z przyczyn technicznych na wniosek
komendanta stra˝y po˝arnej oraz 
decyzjà najwy˝szych w∏adz, zosta∏ 
zamkni´ty.

Sala koncertowa, niedost´pna dla
publicznoÊci, sta∏a si´ wy∏àcznie salà
prób orkiestry, a koncerty odbywa∏y
si´ w kolejnych „zast´pczych” salach :
w Ogólnokszta∏càcej Szkole Muzycz-
nej im. H. Wieniawskiego w ¸odzi
przy ulicy Sosnowej, w koÊciele ewan-
gelicko-augsburskim Êw. Mateusza

w ¸odzi oraz w kolejnej – przy ulicy Piotr-
kowskiej 243 w przebudowanej sali dawnej
„Lutni”.

Budynek przy ulicy Narutowicza zosta∏
wyburzony. Nowa siedziba filharmonii mia∏a
szans´ powstaç dzi´ki decyzji w∏adz central-
nych, tak˝e dzi´ki staraniom ówczesnego
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego oraz dzi´-
ki wielu oddanym tej idei ludziom.

Inauguracja nowej sali koncertowej odby∏a
si´ w grudniu 2004 roku. 

Dzisiaj na miejscu ¸ódzkiego Domu 
Koncertowego stoi wspania∏y gmach Filhar-
monii ¸ódzkiej od 1984 r. noszàcej imi´ 
Artura Rubinsteina. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Marzenie melomanów

Artur Rubinstein
fot. Jerzy Neugebauer



IX ¸ódzki Festiwal Chóralny – Cantio Lodziensis
Wyjàtkowo goràca atmosfera towa-

rzyszy∏a fina∏owi Cantio Lo-
dziensis, który odby∏ si´ 18 i 19 listopada
2006 roku w ¸ódzkim Domu Kultury.
Spontaniczne reakcje publicznoÊci, radoÊç
chórzystów i dyrygentów towarzyszy∏y
oficjalnemu og∏oszeniu wyników. Jury
pod przewodnictwem prof. Józefa Âwidra
z Akademii Muzycznej w Katowicach 
wysoko oceni∏o poziom artystyczny
uczestniczàcych chórów i zespo∏ów wokal-
nych, przyznajàc 7 g∏ównych nagród.

Ogó∏em w festiwalu wystàpi∏o 28 zespo-
∏ów, m.in. z Kalisza, Warszawy, Bydgosz-
czy, Torunia, Katowic, Obornik, Gliwic,
L´borka, Cz´stochowy. ¸ódê i region 
reprezentowa∏y zespo∏y dzieci´ce, m∏o-
dzie˝owe oraz stowarzyszeƒ Êpiewaczych. 

Cantio Lodziensis by∏ po raz kolejny
dla wielu melomanów oraz uczestniczà-
cych zespo∏ów ∏ódzkim Êwi´tem chórali-
styki. Najlepszymi chórami bioràcymi
udzia∏ w IX ¸ódzkim Festiwalu Chóral-
nym okaza∏y si´: Akademicki Chór Poli-
techniki Wroc∏awskiej, dyrygent Ma∏go-
rzata Sapiecha-Muzio∏, Akademicki Chór
Politechniki Âlàskiej – Gliwice, dyrygent
Tomasz Giedwi∏∏o, Kameralny Chór Aka-
demii Wilanowskiej z Warszawy, dyrygent
Izabela Tomaszewska, Chór Dzieci´cy Ze-
spo∏u Szkó∏ Muzycznych im. K. Szyma-
nowskiego w Toruniu, dyrygent Renata
Szerafin-Wójtowicz, Chór Kameralny Ze-
spo∏u Szkó∏ Muzycznych im. S. Moniusz-
ki, dyrygent Dawid Ber, Chór M∏odzie˝o-
wy Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych 
im. K. Szymanowskiego w Toruniu, dyry-
gent Renata Szerafin-Wójtowicz, Chór
˚eƒski Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycz-
nej II st. im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy,
dyrygent Aleksandra Grucza-Rogalska.

Cz∏onek jury prof. Roman Grucza tak
powiedzia∏ o ∏ódzkim festiwalu:

„Poziom artystyczny chórów bioràcych
udzia∏ w tegorocznym festiwalu by∏ wyso-
ki, a jednoczeÊnie z du˝ym zadowoleniem
zauwa˝am fakt uczestnictwa licznej grupy
m∏odzie˝y szkolnej i akademickiej.
Z uznaniem oceniamy bardzo dobrà orga-
nizacj´ imprezy, która nale˝y dziÊ do naj-
wa˝niejszych imprez chóralnych w kraju”.

Przemys∏aw Hachorkiewicz
przewodniczàcy 

Rady Artystycznej festiwalu
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Najwa˝niejszà Êwiàtynià ka˝dej diecezji
jest katedra, czyli koÊció∏, przy którym mieÊci
si´ siedziba biskupa ordynariusza. Symbo-
licznà oznakà w∏adzy purpurata w diecezji
jest tron biskupi, wzorowany na tronie papie-
skim (∏ac. cathedra), zwanym te˝ katedrà Pio-
trowà. Diecezja ∏ódzka zosta∏a utworzona
przez papie˝a Benedykta XV bullà Christi
Domini 10 grudnia 1920 roku. Wtedy rów-
nie˝ powsta∏a ∏ódzka katedra. Wybór pad∏ na
najbardziej reprezentacyjny obiekt sakralny
miasta – Êwiàtyni´ pod wezwaniem Êwi´tego
Stanis∏awa Kostki, której historia si´ga koƒca
lat 90. XIX stulecia. W tym czasie zrodzi∏a si´
potrzeba wybudowania w po∏udniowej cz´Êci
¸odzi kolejnej Êwiàtyni katolickiej. Parafia
pod wezwaniem Podwy˝szenia Âwi´tego
Krzy˝a, obejmujàca ten obszar, liczy∏a, baga-
tela 59 tysi´cy wiernych. Wreszcie w 1895 ro-
ku zawiàzano d∏ugo oczekiwany komitet bu-
dowy nowego koÊcio∏a. Na jego czele stanà∏
najbogatszy ∏ódzki przemys∏owiec wyznania
katolickiego Juliusz Teodor Heinzel baron
von Hohenfels. Do komitetu nale˝eli tak˝e
ksiàdz pra∏at Zygmunt hr. ¸ubieƒski oraz
czo∏owi fabrykanci ∏ódzcy: Karol Scheibler,
Edward Herbst, Juliusz Kunitzer, Józef Rich-
ter. Trzy lata póêniej w czerwcu 1898 roku
komitet og∏osi∏ mi´dzynarodowy konkurs na
projekt planowanej inwestycji. Nades∏ano 
38 prac, z których jury, sk∏adajàce si´ z w∏adz
KoÊcio∏a oraz znanych budowniczych, 
wybra∏o projekt nades∏any przez ∏ódzkà 
firm´ architektoniczno-budowlanà „Wende
i Zarske”. Za g∏ównego twórc´ przedstawio-
nej pracy uznaje si´ Johanna Wende, choç do
jej ostatecznego kszta∏tu przyczynili si´ tak˝e
architekci Emil Zillmann z Berlina i Zygfryd
Stern. Zwyci´ski projekt opatrzony by∏ 
god∏em konkursowym „Bogu na chwa∏´”.
Przedstawia∏ smuk∏à neogotyckà bry∏´ Êwià-
tyni, opartà na dojrza∏ych wzorcach niemiec-
kiego i francuskiego gotyku z XIV wieku. 
Po drobnych zmianach zasugerowanych
przez czo∏owych architektów polskich Józefa
Dziekoƒskiego z Warszawy i S∏awomira Od-
rzywolskiego z Krakowa projekt przekazano
do realizacji. Jako miejsce pod budow´ Êwià-
tyni wybrano dawny Rynek Fabryczny – naj-
wi´kszy plac przy ulicy Piotrkowskiej, usytu-
owany mi´dzy Rynkiem Bielnikowym, ulicà
Placowà (dzisiejsza ul. I. Skorupki) a szpita-
lem miejskim Âwi´tego Aleksandra (obecne
Wy˝sze Seminarium Duchowne). 

W maju 1901 roku rozpocz´to prace bu-
dowlane, a 16 czerwca tego˝ roku poÊwi´co-
no kamieƒ w´gielny. UroczystoÊci przewod-
niczy∏ arcybiskup warszawski Wincenty Cho-
Êciak-Popiel. Âwiàtynia otrzyma∏a kszta∏t
trójnawowej bazyliki z transeptem (nawa po-
przeczna) o wielobocznie zamkni´tym pre-

zbiterium z ambitem, czyli obejÊciem woko∏o
o∏tarza, oraz kaplicà na osi. Do fasady po
stronie wschodniej dostawiono wie˝´ nawià-
zujàc tym samym do rozwiàzaƒ tego typu
charakterystycznych dla obszaru Niemiec.
Sylwet´ koÊcio∏a wzbogacono portalami
(ozdobne wejÊcia), rozetami i ostro∏ukowymi
du˝ymi oknami, wype∏nionymi wspania∏ymi,
barwnymi witra˝ami oraz kunsztownym 
detalem kamieniarskim. Jedynym odejÊciem
od wzorców Êredniowiecznych by∏o u˝ycie 
jako budulca nie tradycyjnej czerwonej ceg∏y,
lecz ˝ó∏tego klinkieru. We wn´trzu uwag´
skupia zespó∏ o∏tarzy pochodzàcych z warsz-
tatu Ferdynanda Stuflessera w St. Ulrich
w Tyrolu. O∏tarz g∏ówny, przedstawiajàcy
scen´ Przemienienia Paƒskiego, ufundowa∏
przewodniczàcy komitetu budowy, o∏tarz pa-
trona koÊcio∏a, znajdujàcy si´ w po∏udniowej
cz´Êci transeptu, ufundowali robotnicy fabry-
ki Ludwika Geyera, zaÊ o∏tarz Matki Boskiej
Ró˝aƒcowej, usytuowany po przeciwleg∏ej
stronie nawy, rzeênicy i kupcy trzody z ¸odzi.
Interesujàca jest tak˝e ambona przestawiajà-
ca Jezusa Dobrego Pasterza i czterech ewan-
gelistów oraz znajdujàce si´ w prezbiterium
wspó∏czesne stalle kanoniczne, które, stylizo-
wane na pierwotne wyposa˝enie Êwiàtyni, 
powsta∏y równie˝
w pracowni tyrolskiej. 

PoÊwi´cenia Êwiàtyni
dokonano w Bo˝e Na-
rodzenie 1912 roku. 
Jedynym niedokoƒczo-
nym elementem bu-
dowli by∏a wie˝a, którà
oddano w 1927 roku
wed∏ug projektu ∏ódz-
kiego architekta Józefa
Kabana (Korskiego).
Si´gajàca 104 metrów
wysokoÊci jest czwartà
co do wysokoÊci wie˝à
Êwiàtynnà w kraju.

¸ódzka katedra do-
skonale oddaje XIX-
-wieczny „fenomen ¸o-
dzi wielokulturowej”,
czyli zjawisko polegajà-
ce na tym, ̋ e bez wzgl´-
du na pochodzenie, wy-
znanie i tradycj´ ∏ódzcy
przemys∏owcy, zwani
Lodzermenschami,
wznosili obiekty u˝y-
tecznoÊci publicznej,
przyczyniajàc si´ tym
samym do rozwoju
miasta. Przyk∏adem sà
witra˝e, które w pó∏-
nocnym transepcie 

katedralnym ufundowa∏a gmina ˝ydowska,
natomiast w transepcie po∏udniowym koÊció∏
ewangelicko-augsburski.

Katedra od lat pe∏ni rol´ ∏ódzkiego sanktu-
arium narodowego. Ju˝ od I wojny Êwiatowej
organizowane by∏y w niej msze, nabo˝eƒstwa
oraz uroczystoÊci patriotyczne, których pa-
miàtkà sà umieszczone na Êcianach tablice
upami´tniajàce np. rocznic´ uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, czy te˝ popiersia wielkich 
Polaków, mi´dzy innymi Tadeusza KoÊciusz-
ki i Jana Kiliƒskiego.

W 1992, po utworzeniu archidiecezji ∏ódz-
kiej, katedr´ podniesiono do rangi archikate-
dry. W 1989 roku papie˝ Jan Pawe∏ II przy-
zna∏ jej zaszczytny tytu∏ Bazyliki Mniejszej.
Obecnie, po utworzeniu metropolii, katedra
jest bazylikà metropolitalnà. 

¸ódzka katedra „pami´ta” wydarzenia
majàce wyjàtkowe znaczenie dla wszystkich
katolików. W 1924 roku by∏a miejscem obja-
wienia Jezusa Mi∏osiernego Helenie Kowal-
skiej, mieszkajàcej ówczeÊnie w ¸odzi, póê-
niejszej siostrze Faustynie Kowalskiej – Apo-
sto∏ce Mi∏osierdzia Bo˝ego, natomiast 
13 czerwca 1987 roku nawiedzi∏ jà Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II.

Katedra, dziÊ ju˝ na sta∏e wpisana w krajo-
braz ¸odzi, jest dumà nie tylko ∏ódzkich 
parafii, lecz ca∏ej diecezji, a nawet metropolii. 

Piotr Machlaƒski

Znane, a jednak nieznane

Serce KoÊcio∏a ∏ódzkiego

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego
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Siatkówka staje si´ polskà dyscyplinà
narodowà, wygrywajàc rywalizacj´ z koszy-
kówkà, bo pi∏ka no˝na zajmuje zawsze
miejsce szczególne i jak w ka˝dym kraju ma
rang´ naddyscypliny. Srebrny sukces siatka-
rzy na mistrzostwach Êwiata w Japonii
wspaniale wpisa∏ si´ w polskie marzenia 
o pot´dze i westchnienia do z∏otych czasów
legendarnej dru˝yny Huberta Wagnera. 
W ¸ódzkiem najwi´cej powodów do satys-
fakcji mia∏ Be∏chatów, bo BOT Skra da∏a
Raulowi Lozano dwóch wicemistrzów Êwia-
ta - Mariusza Waz∏ego i Piotra Gruszk .́
Euforia mia∏a tak˝e wyjàtkowy wymiar 
w Wieluniu, skàd pochodzi Wlaz∏y, oraz 
w Piotrkowie – rodzinnym mieÊcie Micha∏a
Bàkiewicza (obecnie AZS Olsztyn). RadoÊç
zapanowa∏a w Spale, bo srebrem przystro-
jono trzech absolwentów tamtejszej Szko∏y
Mistrzostwa Sportowego PZPS - Bàkiewi-
cza, Micha∏a Winiarskiego i Wojciecha
Grzyba, a przecie˝ srebrna dru˝yna wyku-
wa∏a form´ w∏aÊnie w spalskim COS. Trener
Lozano uwierzy∏ w has∏o „Dzi´ki Spale sà
medale“ i upodoba∏ sobie ten oÊrodek. Cie-
szy∏a si´ równie˝ Rawa Mazowiecka, 
bo przecie˝ w tamtejszym MKS uczy∏ si´
graç w siatkówk´ Alojzy Âwiderek, olim-
pijczyk z Monachium’72, a obecnie asy-
stent selekcjonera, majàcy tak˝e du˝y

wk∏ad w osiàgni´cie srebra. Oszala∏a te˝
siatkarska ¸ódê, bo przecie˝ wicemistrzo-
wie Êwiata dojrzewali na oczach tysi´cy
kibiców, którzy co roku zape∏niajà Hal´
Sportowà na meczach Ligi Âwiatowej.
S∏awa ∏ódzkich fanów siatkówki dotar∏a
nawet do Brazylii. Tamtejsza torcida uwa-
˝ana by∏a dotàd za najg∏oÊniejszà publik´
Êwiata, a teraz jej prymat jest zagro˝ony
w∏aÊnie przez ∏ódzkich kibiców. – Dopiero
tu, w Polsce widz ,́ jaki sukces osiàgn´∏a
moja dru˝yna – powiedzia∏ trener Raul
Lozano. – W telewizji widz´ tysiàce kibiców
na najwi´kszych placach w wielu miastach
kraju, czytam, ˝e nasze mecze oglàda∏y
miliony przed telewizorami, na ka˝dym
kroku spotykam si´ z dowodami niebywa∏ej
sympatii, w restauracjach w∏aÊciciele nie
pozwalajà mi zap∏aciç rachunku, ca∏a dru-
˝yna jest rozrywana przez dziennikarzy,
przyjmuje nas prezydent i premier, otrzy-
mujemy odznaczenia paƒstwowe, a moi
przyjaciele z Argentyny dzwonià, pytajàc
czy to wszystko prawda. Powitanie w Polsce
przeros∏o moje wyobra˝enie, jestem za to
Polsce wdzi´czny. Te s∏owa dowodzà, 
˝e powsta∏o zjawisko, które mo˝e staç si´
silnym impulsem do dzia∏ania tak˝e 
dla lokalnych w∏adz. ¸ódê b´dzie organiza-
torem mistrzostw Europy siatkarek 

w 2009 roku, a ta presti˝owa impreza ma 
– jak wiadomo – uÊwietniç inauguracj´
powstajàcej w∏aÊnie na terenach ¸KS naj-
nowoczeÊniejszej w Polsce hali widowisko-
wo-sportowej. Kibicom marzy si´ jednak...
siatkarski mundial 2014! To jeszcze odleg∏a
perspektywa, ale ciÊnienie powinno iÊç od
do∏u. Nast´pne mistrzostwa siatkarek znów
odb´dà si´ wprawdzie w Japonii, 
a siatkarzy jednak we W∏oszech, choç g∏ów-
nym kandydatem... znów by∏a Japonia.
Kolejne mistrzostwa jednak nie majà jeszcze
gospodarza. Takie oÊrodki jak ¸ódê 
i Be∏chatów mogà ju˝ teraz wytwarzaç lobby
dla tej imprezy, bo nikt nie ma chyba wàtpli-
woÊci, ˝e Polska powinna stanàç do wyÊcigu
o organizacj´ MÂ 2014. Sukcesy siatkarek,
siatkarzy, zawrotna kariera Ligi Âwiatowej w
Polsce, przyznanie ¸odzi organizacji ME
2009 – to wszystko sprawi∏o, ˝e powsta∏ siat-
karski boom. Jego wyrazem powinny byç nie
tylko kolejne spektakularne wydarzenia, ale
i pozornie prozaiczne. Powsta∏ przecie˝ kli-
mat, aby przywróciç siatkówce dawnà rang´
w szko∏ach naszego województwa i na ∏ódz-
kich uczelniach. KiedyÊ by∏ to klasyczny
sport akademicki, a dziÊ ust´puje m.in.
modzie na orientalne sporty walki. U pod-
staw siatkarskiej piramidy w ¸ódzkiem jest
sporo do zrobienia i to w∏aÊnie teraz, kiedy
m∏odzie˝ ma znakomite wzorce wojowników
Raula Lozano i Z∏otek by∏ego trenera repre-
zentacji Andrzeja Niemczyka. Efekt dzia∏a-
nia siatkarskiego boomu jest w naszym woje-
wództwie widoczny w siatkówce pla˝owej. 
W ∏ódzkiej SMS im. Kazimierza Górskiego
przybywa kandydatek i kandydatów na
gwiazdy Copacabany. Uczennice SMS Kata-
rzyna Urban i Joanna Wiatr sà pierwszymi
Polkami, które wygra∏y mecz w elitarnych
rozgrywkach Swatch FIVB World Cup.
Katarzyny Sowa∏a i Michalkiewicz z ∏ódzkie-
go UKS 179 zaj´∏y 5 miejsce w mistrzo-
stwach Êwiata do lat 19 na Bermudach. 
Na terenie SMS przy ul. Milionowej powsta∏
jedyny w Polsce kryty oÊrodek szkoleniowy
pla˝ówki. Pod balonem znalaz∏y si´ cztery
boiska do siatkówki, a dyrektor Roman 
St´pieƒ jest przekonany, ˝e to poczàtek 
bezprecedensowej kariery siatkówki pla˝o-
wej w ¸odzi.Województwo ∏ódzkie mo˝e
staç si´ pot´gà w siatkówce i tu mogà ogni-
skowaç si´ w najbli˝szych latach g∏ówne
wydarzenia w tej dyscyplinie sportu. W Be∏-
chatowie mamy mistrza Polski, w Spale 
i ¸odzi znakomicie dzia∏ajàce szko∏y, 
sà wspaniali kibice, którzy wkrótce b´dà
mogli zasiàÊç na trybunach nowoczesnej
hali, b´dà presti˝owe imprezy mistrzowskie.
Brakuje tylko silnych dru˝yn ligowych 
w stolicy województwa i t´ myÊl warto 
zadedykowaç animatorom sportu w ¸odzi.

Marek Kondraciuk 
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