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W tym roku podczas 41. Mi´dzynarodo-
wej Gie∏dy Turystycznej w Berlinie nagrod´
dla najlepszego wystawcy w kategorii kra-
jów europejskich zdoby∏a ekspozycja pol-
ska; stoisko reprezentujàce województwo
∏ódzkie by∏o jej wa˝nym elementem. To du˝y
sukces organizacyjny i promocyjny, zwiastu-
jàcy tak˝e udane efekty marketingowe.

Podczas targów ITB prasa niemiecka pisa-
∏a, ˝e wystawcy z tzw. nowej Europy, w tym 
z Polski, majà eleganckie ekspozycje, facho-
wy personel i nowatorskie pomys∏y edytor-
skie, ale jednak polski realizm nie odpowia-
da obrazowi utrwalonemu na folderach...

A gdzie jest inaczej? Gdzie Êwiat jest lepszy
ni˝ na fotografii? Przecie˝ m.in. dlatego cz∏o-
wiek stworzy∏ sztuk´, ˝e rzeczywistoÊç od-
biega∏a od jego wyobra˝eƒ o Êwiecie docze-
snym. Ale ˝eby tego doÊwiadczyç, trzeba po-
dró˝owaç a targi ITB bez wàtpienia to
umo˝liwiajà. Impreza b´dzie si´ rozwijaç,
poniewa˝ z ka˝dym rokiem roÊnie liczba wy-
stawców i zwiedzajàcych; w tym roku by∏o
prawie 11 tys. wystawców ze 184 paƒstw. Ich
stoiska odwiedzi∏o 177 tys. goÊci. 

Co roku w gie∏dzie udzia∏ biorà organiza-
cje turystyczne o zasi´gu regionalnym, kra-
jowym i mi´dzynarodowym, biura podró˝y,

firmy transportowe, hotelarskie, ubezpiecze-
niowe i wydawnicze. Wszyscy wiedzà, ˝e tu-
rystyka to przemys∏, który stale si´ rozwija
i rodzi post´p w innych dziedzinach. Turysta
jest dziÊ najbardziej poszukiwanym goÊciem,
o którego trzeba dbaç, bo swojà opini´ roz-
niesie po ca∏ym Êwiecie.

Dlaczego targi turystyczne ITB wcià˝ roz-
wijajà si´, mimo istnienia Internetu i telewi-
zji satelitarnej? Otó˝ dlatego, ˝e obok siebie,
pod jednym dachem siedzà Polacy, Niemcy
i Rosjanie, Arabowie i ˚ydzi, Murzyni,
Azjaci, Indianie i Latynosi. I choç genetycy
mówià, ˝e podzia∏ na rasy nie ma podstaw
naukowych, to przecie˝ politycy wcià˝ pod-
trzymujà zarzewie ognia, mówiàc przy ka˝-
dej okazji o równoÊci wszystkich ras i kultur.
Tymczasem uczestnikom targów w Berlinie
niepotrzebne sà traktaty, uk∏ady, misje stabi-
lizacyjne i tarcze antyrakietowe. 

Na sukces naszej reprezentacji, która 
wystàpi∏a w Berlinie pod has∏em „¸ódê 
– Europejska Stolica Kultury 2016”, z∏o˝y∏y
si´ doÊwiadczenie i fachowoÊç pracowników
Departamentu Promocji i Wspó∏pracy Za-
granicznej Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi oraz pomoc ¸odzi i Piotrkowa oraz
PT ̧ ódê i ROT. W.M.

Berlin, czyli Êwiat dla wszystkich
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Kultura jest niewàtpliwie dobrem zbiorowym, owocem twórczego wysi∏ku niezliczonych
pokoleƒ, dorobkiem ludzkoÊci dokonanym w ca∏ej swej historii. - Wznios∏em pomnik trwal-
szy ni˝ ze spi˝u, pisa∏ ponad 2000 lat temu rzymski poeta liryczny Horacy. I choç francuski
filozof Jan Jakub Rousseau mawia∏, ˝e kultura to wynalazek gwa∏cicieli i oszustów, prowa-
dzàcy do zepsucia i utrwalania przemocy jednych ludzi nad innymi, a niemiecki pisarz
Tomasz Mann twierdzi∏, ˝e przyzwoity i normalny cz∏owiek nie pisze, nie gra na scenie i nie
komponuje, to pozostaƒmy na razie przy twierdzeniu, ˝e kultura obejmuje wierzenia, 
sztuk´, wiedz´, moralnoÊç, prawa, obyczaje, zdolnoÊci i nawyki, które cz∏owiek naby∏ 
w toku swojego spo∏ecznego rozwoju od barbarzyƒcy po kosmonaut´...

Projekt Europejska Stolica Kultury realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej
– „Kultura”. Jest to kontynuacja zapoczàtkowanego w 1985 roku dzia∏ania „Europejskie
Miasto Kultury” i ma na celu zbli˝enie obywateli UE poprzez organizacj´ przedsi´wzi´ç kul-
turalnych i artystycznych, promujàcych europejski wymiar kultury. Europejskimi stolicami
(miastami) kultury by∏y dotychczas: Ateny, Florencja, Amsterdam, Berlin, Pary˝, Glasgow,
Dublin, Madryt, Anvers, Lizbona, Kopenhaga, Saloniki, Sztokholm, Weimar, w 2000 roku 
9 miast, m.in. Kraków, nast´pnie Porto i Rotterdam, Brugia i Salamanka, Graz, Genua i Lille,
Cork, Patras, w tym roku Luksemburg i Sibiu, a w roku przysz∏ym – Liverpool i Stavanger. 

I choç – jak widaç – nie ma na tej liÊcie Rzymu, to istnieje ju˝ projekt, który zak∏ada, 
˝e w 2016 roku mo˝e si´ na niej znaleêç nasza stara ¸ódê. Autorem projektu jest Mi´dzy-
narodowe Centrum Sztuki ¸ódê Art. Center, a g∏ównymi wykonawcami: Urzàd Miasta
¸odzi i Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. 

„Z¸” b´dzie patronowaç temu pomys∏owi, promowaç go i w ten sposób pomagaç w jego
realizacji.

W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi

R´kà  S∏awomira  ¸uczyƒskiegoNNaasszzaa  ookk∏∏aaddkkaa:: Pocztówka wg obrazu F. ¸ubieƒskiego,
Dziewczyna z ksià˝kà, ok.1909-1912 r.
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Decyzja w∏àczenia ¸odzi w 1820 roku
w proces uprzemys∏owienia ziem Królestwa
Polskiego rozpocz´∏a nowà kart´ w dziejach
tego miasta. W latach 1821-1828 na obsza-
rach od po∏udnia przylegajàcych do zabudo-
waƒ Starego Miasta nad rzekà ¸ódkà (daw-
niej Ostrogà), nast´pnie wzd∏u˝ dawnego
traktu piotrkowskiego na odcinku oko∏o
czterech kilometrów a˝ do posiade∏ wodno-
fabrycznych nad rzekà Jasieƒ, wyznaczono
dzia∏ki z przeznaczeniem na warsztaty tkac-
kie. W∏adze Królestwa podj´∏y protekcyjnà
polityk ,́ której elementem by∏o uzgodnienie
z zaborcà korzystnych warunków
wspó∏pracy gospodarczej oraz
umo˝liwienie r´kodzielnikom
z zagranicy przyjazdu do ¸odzi.
Zgodnie z rozporzàdzeniami
w∏adz Kongresówki ka˝dy zain-
teresowany inwestowaniem
w ¸odzi móg∏ liczyç na plac pod
budow´ fabryki i domu oraz wy-
jàtkowo preferencyjne kredyty
z mo˝liwoÊcià sp∏aty po 6 latach
od uruchomienia produkcji.
¸ódê stawa∏a si´ prawdziwà „zie-
mià obiecanà” dla przybyszów
z Nadrenii, Westfalii, Bawarii,
Saksonii, Czech, Âlàska, Rosji
i innych krajów europejskich. 

W miar´ up∏ywu lat ¸ódê
zmieni∏a si´ z oÊrodka rolniczego
w miasto wielonarodowoÊciowe,
wielowyznaniowe i wielokulturo-
we. Bez wzgl´du na pochodzenie,
wyznanie i tradycj´ ∏ódzcy prze-
mys∏owcy, zwani lodzermenscha-
mi, przyczyniali si´ do rozwoju
miasta, budujàc obiekty u˝ytecz-
noÊci publicznej i czyniàc ¸ódê
drugim co do wielkoÊci miastem
Królestwa Polskiego oraz jed-
nym z najwi´kszych oÊrodków
w∏ókienniczych w Europie, eks-
portujàcym wyroby do krajów
Europy Zachodniej i Chin, a na-
wet do Afganistanu. To niewiel-
kie miasto, zasiedlone w 1820 ro-
ku przez niespe∏na 767 miesz-
kaƒców, zaledwie w osiemdziesiàt lat prze-
mieni∏o si´ w metropoli´ liczàcà w 1897 roku
314 tysi´cy ∏odzian. 

Piewca „Ziemi obiecanej” W∏adys∏aw Sta-
nis∏aw Reymont tak pisa∏ o ¸odzi: „To mia-
sto zajmuje mnie i porywa wieloma rzeczami:
rozrost miasta, fortun z iÊcie amerykaƒskà
szybkoÊcià, psychologia tych nap∏ywajàcych
t∏umów..., oddzia∏ywanie takiej ssawki, poli-
pa, jakà jest ¸ódê, na ca∏y kraj, przerobienie
si´ Polaków w kosmopolitycznym m∏ynie...,

dla mnie ¸ódê jest jakàÊ mistycznà wprost
pot´gà, która ogarnia swojà w∏adzà coraz
szersze ko∏a ludzkie. Uwielbiam masy ludz-
kie, kocham ˝ywio∏y, przepadam za wszyst-
kim, co si´ staje dopiero – a wszystko to mam
w ¸odzi. ¸ódê to epos dla mnie”. 

Lodzermensche wdra˝ali w ¸odzi najlep-
sze sprawdzone wzorce europejskie. W celu
zmechanizowania produkcji zacz´to wyko-
rzystywaç nowoczesne urzàdzenia tkackie
oraz maszyn´ parowà do ich nap´dzania.
Pierwszà w Królestwie Polskim w pe∏ni zme-
chanizowanà prz´dzalni´ za∏o˝y∏ w ¸odzi

Ludwik Geyer, uruchamiajàc ju˝ w 1839 r.
maszyn´ parowà o mocy 60 KM. Z Zachodu
czerpano równie˝ doskona∏e wzorce archi-
tektoniczne. Wiek XIX i poczàtek nast´pne-
go stulecia szczyci∏y si´ bogactwem form hi-
storyzmu, eklektyzmu oraz fantazyjnoÊcià
secesji. ¸ódzcy przemys∏owcy chcieli miesz-
kaç modnie i luksusowo. Wspania∏e, iÊcie eu-
ropejskie, pe∏ne przepychu wille i pa∏ace wy-
rasta∏y jak grzyby po deszczu. Przyk∏adem
mogà byç: neorenesansowa willa Herbstów

(Prz´dzalniana 72), eklektyczny pa∏ac Po-
znaƒskich (Ogrodowa 15) czy secesyjna willa
Kindermannów (Wólczaƒska 31/33). Warto
zaznaczyç, ˝e obiektów rezydencjonalnych
w ¸odzi jest, bagatela, oko∏o stu. Najbogatsi
przemys∏owcy, tacy jak Scheiblerowie czy 
Poznaƒscy, wznosili zespo∏y rezydencjonal-
no-mieszkalno-fabryczne, sk∏adajàce si´ 
z fabryk, rezydencji, osiedla robotniczego,
szpitala przyfabrycznego, ambulatorium,
szko∏y przyfabrycznej, stra˝y po˝arnej, domu
kultury, wzorujàc si´ na sprawdzonych mo-
delach angielskich. Kompleks Ksi´˝y M∏yn
zajmowa∏ powierzchni´ oko∏o 500 hektarów,
co stanowi∏o jednà siódmà obszaru przemy-
s∏owej ¸odzi. Z du˝ym rozmachem budowa-
no obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, których
nie powstydzi∏aby si´ ˝adna europejska stoli-

ca,  mi´dzy innymi gmach dawne-
go Banku Paƒstwa (al. KoÊciuszki
14). Firma „Schmechel i Rosner”
zapoczàtkowa∏a równie˝ budow´
domów towarowych o podobnych
do wiedeƒskich du˝ych przeszklo-
nych witrynach (Piotrkowska 98
i 100a). W ¸odzi powstawa∏y
wreszcie towarzystwa, obejmujàce
patronat finansowy i administra-
cyjny nad placówkami kulturalny-
mi, oÊwiatowymi, ochronkami,
przytu∏kami i schroniskami. Sta-
raniem powsta∏ego w 1877 roku
¸ódzkiego ChrzeÊcijaƒskiego To-
warzystwa DobroczynnoÊci
wzniesiono Przytu∏ek dla Starców
i Kalek (Narutowicza 60), zaÊ
z inicjatywy utworzonego w 1899
roku ¸ódzkiego ˚ydowskiego To-
warzystwa DobroczynnoÊci za∏o-
˝ono szko∏´ rzemieÊlniczà dla m∏o-
dzie˝y ˝ydowskiej „Talmud-Tora”
(Pomorska 46/48). W 1904 roku
przy Piotrkowskiej 103, korzysta-
jàc z wzorców francuskich, otwar-
to pierwszà na ziemiach polskich
instytucj´ Kropli Mleka. Jej g∏ów-
nym zadaniem by∏o sprawowanie
opieki nad noworodkami w zakre-
sie piel´gnacji i karmienia.

¸ódê czerpa∏a ze zdobyczy kul-
turalnych Europy. Na ∏ódzkich
ulicach mo˝na by∏o dostrzec kre-
acje przywiezione prosto od czo-
∏owych projektantów paryskich,

a w domach lodzermenschów raczono si´
najlepszymi trunkami, sprowadzonymi
z W∏och i Francji. ¸ódê jednak kreowa∏a
przy tym swoje w∏asne trendy, oddzia∏ujàc
nie tylko na miasta Kongresówki, ale rów-
nie˝ na inne oÊrodki europejskie.

Piotr Machlaƒski

Fot.: ¸ódê, ul. Piotrkowska, poczàtek XX w.

¸ódê - Europejska Stolica Kultury

¸ódê po europejsku
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Podczas opracowywania systemu identy-
fikacji województwa zastanawialiÊmy si´
nad najbardziej charakterystycznà cechà
województwa, której nie posiada ˝aden 
z pozosta∏ych, porównywalnych regionów
Polski. Analiza mocnych stron w naszym
SWOT nie daje ˝adnej wskazówki; takie
mocne strony majà wszystkie du˝e, zurba-
nizowane i uprzemys∏owione województwa.
Nie wyró˝nia nas przemys∏, elektrownie ani
strefy ekonomiczne, bo sà w ka˝dym woje-
wództwie. Nie wyró˝niajà nas ani morza
szum, ptaków Êpiew, z∏ote pla˝e, szum
sosen na gór szczytach, ani tysiàce jezior.
Jeszcze trudniej mówiç o tym, ˝e zabytki
ziemi ∏ódzkiej ró˝nià si´ czymÊ specjalnym
od pa∏aców, dworków i koÊcio∏ów 
np. Mazowsza. Ci, którzy mówià o szcze-
gólnym kolorycie wielu kultur ¸odzi, nie
wiedzà zbyt wiele na temat wielokulturowo-
Êci Polesia, Lubelszczyzny czy dawnej Gali-
cji; na ich tle wielokulturowoÊç ¸odzi 
i regionu niczym si´ nie wyró˝nia. Co nam
pozosta∏o? Pa∏ace ziemi obiecanej i wyjàt-
kowe dziedzictwo artystyczne awangardy
XX tego wieku. Bez wàtpienia tego, poza
naszym regionem, nie ma nigdzie.

Pomys∏ zlokalizowania centrum przemy-
s∏owego na pograniczu zaborów z pewno-
Êcià by∏ dobry, lecz koncepcja budowania
milionowego miasta w obr´bie kolei obwo-
dowej to ju˝ genialna myÊl urbanistyczna,
wyjàtkowa na skal´ Europy. Nowoczesne
miasto o zwartej zabudowie, zaplanowanej
od samego poczàtku, to niczym budowa
Brasilii w Êrodku amazoƒskiej d˝ungli;
pomys∏ Êmia∏y i nowatorski, nawet w dzi-
siejszych czasach. Czy jego realizacja by∏a
równie pomys∏owa, to zupe∏nie inna kwe-
stia. Miasto, które roÊnie w oczach musia∏o
przyciàgaç goràce g∏owy, ludzi gotowych do
podj´cia nadzwyczajnego ryzyka, prze∏a-
mujàcych stereotypowe procedury, marzy-
cieli. To oni gwarantowali wysokie tempo
rozwoju, które w ciàgu kilkudziesi´ciu lat
przemieni∏o prowincjonalnà mieÊcin´ 
w aglomeracj´; a region Êrodkowej Polski,
przez wieki pozbawiony silnego centrum,
przekszta∏cili w nowe województwo ze stoli-
cà, stanowiàcà wa˝ny oÊrodek przemys∏owy
kraju, ostro konkurujàcy ze stolicà. Wszyst-
ko to wiemy, lecz czy doceniamy wizjoner-
stwo, odwag´ myÊlenia i dzia∏ania ludzi,
którzy tak szybko i dramatycznie prze-
kszta∏cili Êrodkowà cz´Êç Polski? Czy jeste-
Êmy gotowi uznaç, ˝e czymÊ wyjàtkowym,
co nas odró˝nia od innych, jest sposób
myÊlenia - otwarty, odwa˝ny, dociekliwy,
∏amiàcy schematy s∏owem – awangardowy?

Jakby na potwierdzenie tej tezy jedynym
oÊrodkiem sztuki awangardowej w Polsce
przez lata by∏a w∏aÊnie ¸ódê. Mnie to nie
dziwi. W otoczeniu wizjonerów, marzycieli,
przemys∏owców budujàcych nowe fabryki 
i razem z nimi nowe miasto musia∏y si´
pojawiç ciekawe, a z czasem, jak si´ okaza-
∏o, awangardowe idee artystyczne. Kobro,
Strzemiƒski, Sta˝ewski to nazwiska pomni-
ki polskiej sztuki. To ich dziedzictwo arty-
styczne pos∏u˝y∏o za inspiracj´ do systemu
identyfikacji wizualnej, który w ciàgu kilku
lat funkcjonowania sprawdzi∏ si´ znakomi-
cie. Nasze logo i materia∏y promocyjne
odró˝niajà si´ od materia∏ów innych woje-
wództw odr´bnym stylem graficznym,
który w druku wyglàda bardzo dobrze:
wyró˝nia si´ harmonià i dynamikà, nowo-
czesnà typografià, czytelnà kompozycjà,
zestawieniami kolorów rzadko stosowany-
mi przez inne regiony. 

Awangardowe, niepokorne, b∏yskotliwe
dzia∏anie nadal wyró˝nia artystów naszego
regionu na tle Êrodowisk artystycznych
pozosta∏ych centrów kulturalnych kraju.
Duch awangardy
przetrwa∏ w dzia∏a-
niach wielu grup ar-
tystycznych minio-
nych lat: Warsztatu
Formy Filmowej,
Strychu, Galerii Wy-
miany, „¸odzi Kali-
skiej”, Muzeum Ar-
tystów, czy ostatnio
Biennale ¸ódê. Tak-
˝e Muzeum Sztuki
w ¸odzi, kiedyÊ
pierwsza tego typu
instytucja w naszym
kraju, ponownie pre-
zentuje prace wspó∏-
czesnej polskiej
awangardy, w tym
tak˝e promuje poszu-
kiwania artystyczne
naszych artystów.
Ostania prezentacja
dyplomów ASP
z rocznika 2006 po-
twierdza nie tylko
opini´ o wysokim
poziomie dydaktycz-
nym uczelni, stwo-
rzonej 60 lat temu
przez Strzemiƒskiego
i jego przyjació∏, lecz
tak˝e wol´ kontynu-
owania ich myÊli

i idei artystycznych. Mo˝e wi´c zamiast szu-
kaç materialnych obiektów, które by∏yby
znakiem naszego regionu – jego rozpozna-
walnà ikonà, powinniÊmy skupiç si´ na pro-
mocji regionu poprzez osiàgni´cia niemate-
rialne, jakimi sà dokonania artystyczne,
intelektualne i naukowe, które tak dobrze
promujà nas jako ludzi odwa˝nie myÊlà-
cych, poszukujàcych nowych dróg, rozwià-
zaƒ, mediów i obrazów naszego Êwiata. 

Promocji regionu jako miejsca szczegól-
nie goÊcinnego dla otwartych i niepokor-
nych umys∏ów, jako kolejnej „ziemi obieca-
nej” dla pionierów, ryzykantów i innych nie-
spokojnych dusz, tak jak 200 lat temu. 
U progu nowej rewolucji technologicznej to
w∏aÊnie nowatorski sposób myÊlenia i dzia-
∏ania daje najwi´kszà przewag´ konkuren-
cyjnà. Nasze logo inspirowane sztukà Kata-
rzyny Kobro, nadal zadziwiajàcà krytyków
i mi∏oÊników sztuki na Êwiecie, jest symbo-
lem takiej postawy. Postawy, której znacze-
nie, tak jak wartoÊç wybitnych osiàgni´ç
artystycznych, nigdy nie przemija.

Marek Makowski

Awangarda jest naszà tradycjà

Prezentacja dyplomów ASP rocznika 2006.
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Dynamiczny, bezprecedensowy w skali 
europejskiej rozwój ¸odzi w XIX w.
i w pierwszych dziesiàtkach lat XX stulecia
dokona∏ si´ dzi´ki przemys∏owi. W∏adze
utworzonego na kongresie wiedeƒskim
w 1815 r. Królestwa Polskiego podj´∏y si´
uprzemys∏owienia kraju, stawiajàc g∏ównie
na rozwój w∏ókiennictwa. Wybitnie protek-
cyjna polityka, gwarantujàca „u˝ytecznym
r´kodzielnikom i fabrykantom” liczne ulgi,
przywileje i pomoc materialnà, spowodowa∏a
o˝ywiony ruch migracyjny na ziemie Polski
Êrodkowej, zw∏aszcza do tworzonych „osad
fabrycznych”. Jednà z nich zlokalizowano
w ¸odzi. Przybywajàcym do niej osadnikom
nadawano w dzier˝aw´ wieczystà dzia∏ki bu-
dowlane, zwalniano ich z op∏aty czynszów
i innych ci´˝arów publicznych przez 6 lat,
przydzielano bezp∏atnie materia∏y budowla-
ne, gwarantowano mo˝liwoÊç bezc∏owego
wwozu ruchomoÊci, zapasów surowca i goto-
wych wyrobów, zapewniano zwolnienie od
s∏u˝by wojskowej osadników i ich synów,
swobod´ w kultywowaniu wiary, j´zyka i tra-
dycji, prawo powrotu do ojczyzny. 

Znakomita wi´kszoÊç przybyszów      osie-
dlajàcych si´ w ¸odzi a˝ po lata 50. XIX w.
wieku pochodzi∏a z krajów niemieckich (Sak-
sonia, Prusy, Âlàsk) oraz z Wielkopolski
i okr´gu noteckiego, pozostajàcych w zabo-
rze pruskim, a tak˝e z Czech. Mimo wyraê-
nie uÊwiadamianej odr´bnoÊci pochodzenia
z ró˝nych „ma∏ych ojczyzn”, czego dowodem
sà zachowane do dziÊ protoko∏y deklaracyjne
sk∏adane przed burmistrzem, imigranci zwià-
zani byli z kr´giem kultury niemieckiej. Obok
j´zyka, silnym spoiwem by∏a wspólnota wy-
znania. Poza niewielkà grupà katolików, wy-
wodzàcych si´ ze Âlàska i pó∏nocnych Czech,
wÊród przybyszów dominowali ewangelicy.
Struktura zawodowa mieszkaƒ-
ców ¸odzi pochodzenia niemiec-
kiego, przyby∏ych do miasta
w latach 1825-1845, Êwiadczy
dobitnie o ich zwiàzkach
z przemys∏em i rzemios∏em.

W 1851 r. spoÊród 1440 rodzin (5760 osób),
1125 utrzymywa∏o si´ z zatrudnienia w wy-
mienionych dzia∏ach gospodarki. Jedynie dla
17 rodzin podstaw´ utrzymania stanowi∏
handel. Oznacza to, ˝e imigranci rozwijali
swojà aktywnoÊç niemal wy∏àcznie w tych
dziedzinach, w których korzystaç mogli
z wielostronnej pomocy rzàdowej. Trzeba te˝
podkreÊliç, ˝e faworyzowani obcokrajowcy
nie mieli do po∏owy lat 60. XIX w. praktycz-
nie ˝adnej konkurencji ze strony Êrodowiska
polskiego i ˝ydowskiego. Nap∏ywajàcy do
¸odzi Polacy nie posiadali Êrodków finanso-
wych. Natomiast ci spoÊród ˚ydów, którzy
dysponowali kapita∏em, anga˝owali si´ g∏ów-
nie w dzia∏alnoÊç handlowà, poniewa˝ brak
do 1862 r. praw obywatelskich uniemo˝liwia∏
im szerszy udzia∏ w przedsi´wzi´ciach prze-
mys∏owych. Wiarygodnà w tej kwestii opini´
sformu∏owa∏ w 1851 r. najlepszy znawca sto-
sunków ∏ódzkich, prezydent miasta Franci-
szek Traeger. „Wszystkie potrzeby swobody
i u∏atwienia, za którymi emigrant niemiecki
oddycha, za nimi si´ ubiega, naprzód przewi-
dziano i takowe ju˝ uczyniono. [...] Swobody
i dobrodziejstwa Niemców sà dotàd jeszcze
te same jak w pierwszych poczàtkach ich
osiedlania si .́ Stàd te˝ oni, majàc pierwszeƒ-
stwo przed krajowcami, ∏atwiej dochodzà za-
mo˝noÊci”.

Na pomyÊlny rozwój miasta niema∏y
wp∏yw mieli te˝ jego dwaj pierwsi burmi-
strzowie: Karol Tangermann i Franciszek
Traeger. Blisko wspó∏pracujàcy z Rajmun-
dem Rembieliƒskim K. Tangermann, uro-
dzony w 1799 r. w niemieckiej kolonii Budzi-
s∏aw pod Koninem, by∏ gorliwym realizato-
rem polityki rzàdu wobec przemys∏u. Na lata

jego urz´dowania (1826-1844) przy-
pad∏ najbardziej dynamiczny wzrost
liczby mieszkaƒców ̧ odzi. Nast´p-
ca Tangermanna, Franciszek Tra-
eger, pochodzi∏ z ewangelickiej ro-

dziny osiad∏ej w Go-
styninie. Karier´

urz´dniczà

rozpoczà∏ w tamtejszym magistracie,
a w 1844 r. objà∏ urzàd prezydenta ¸odzi. 
Na czas urz´dowania F. Traegera przypad∏y
wydarzenia Êwiadczàce o przekszta∏caniu si´
¸odzi w centrum przemys∏u fabrycznego. 
Samodzielni rzemieÊlnicy nie byli w stanie
sprostaç konkurencji zak∏adów zmechanizo-
wanych. UÊmierzenie buntu tkaczy, którzy
w kwietniu 1861 r. ruszyli niszczyç maszyny
w fabrykach Karola Scheiblera i Abrama
Prussaka, wymaga∏o od prezydenta taktu
i wyczucia. Dla dalszego rozwoju miasta naj-
donioÊlejsze znaczenie mia∏o jednak po∏àcze-
nie go z linià kolei warszawsko-wiedeƒskiej.
W 1853 r. ukoƒczono budow´ traktu bitego
do stacji kolejowej w Rokicinach. Pi´ç lat
póêniej prezydent F. Traeger w obszernie
uzasadnionym raporcie apelowa∏ do w∏adz
gubernialnych o budow´ po∏àczenia kolejo-
wego ¸ódê – Rokiciny. Zrealizowano je,
w wariancie do Koluszek, dopiero w 1866 r.
Koƒca tej inwestycji Traeger ju˝ nie doczeka∏.
W 1862 r. ze wzgl´du na stan zdrowia ustàpi∏
z urz´du i zamieszka∏ w swoim majàtku ziem-
skim pod ¸´czycà. Rok póêniej wyjecha∏ 
do Drezna, gdzie zmar∏.

Zaanga˝owanie i wola rozwijania miasta,
okazywana przez w∏adze administracyjne,
nie wystarczy∏yby bez aktywnego udzia∏u
mieszkaƒców. Na gruncie ∏ódzkim potwier-
dzi∏a si´ wspó∏zale˝noÊç Êwiatopoglàdu i ety-
ki protestanckiej z wymaganiami rodzàcego
si´ kapitalizmu. Osiedlajàcy si´ w mieÊcie
Niemcy przynieÊli ze sobà znaczny kapita∏
umiej´tnoÊci, znajomoÊç sposobów prowa-
dzenia zak∏adu przemys∏owego, przyzwycza-
jenie do wyt´˝onej pracy. FachowoÊç, majàca
swoje êród∏o w praktyce zawodowej, po∏àczo-
na z rzutkoÊcià i przedsi´biorczoÊcià, pozwo-
li∏a najzdolniejszym zrobiç b∏yskotliwe karie-
ry. O sukcesie zawodowym i ˝yciowym decy-
dowa∏ splot umiej´tnie wykorzystanych oko-
licznoÊci. Nierzadko powodzenie zale˝a∏o 
od podj´cia ryzyka. Rosnàca z biegiem lat za-
mo˝noÊç Niemców ∏ódzkich pozwoli∏a im na
szerokà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i kulturalnà.

Niemcy ∏ódzcy: poczàtki obecnoÊci

Niemieckie Gimnazjum Reformowane przy al. KoÊciuszki 65, jeden z najbardziej udanych
projektów architektonicznych w ¸odzi – dzie∏o berliƒskiego twórcy Otto Herrnringa, 1910 r.

Krzysztof Woêniak
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Od zarania naszej historii ̊ ydzi przybywa-
li do Polski. PrzychylnoÊç kolejnych w∏adców
i demokratyczne - jak na ówczesne standardy
europejskie – prawodawstwo gwarantowa∏y
˚ydom bezpieczeƒstwo, swobodny rozwój
gospodarczy i kulturalny. U schy∏ku XVIII w.
polscy ˚ydzi stanowili ju˝ 9 proc. ludnoÊci.
Jak d∏ugo trwa∏o paƒstwo polskie ˚ydzi, ale
tak˝e Tatarzy, Ormianie, Rusini, Litwini,
Niemcy, tak samo jak rdzenni Polacy tworzy-
li naszà kultur´ i obyczaje. Dziedzictwo
˚ydów polskich, przebogata kultura, impo-
nujàce zabytki, fascynujàca obyczajowoÊç 
– to zachowane do dziÊ okruchy Êwiata, który
przeminà∏. Na wspólnej ziemi tworzyli
odr´bnà spo∏ecznoÊç, z w∏asnym samorzà-
dem, szkolnictwem, tradycjà i kulturà,
odmiennym wyglàdem, religià i j´zykiem. 

W 1820 roku, gdy ¸ódê liczy∏a 767 osób,
decyzja w∏adz rzàdowych Królestwa Polskie-
go, które postanowi∏y w∏àczyç ̧ ódê do grona
osad przemys∏owych, da∏a poczàtek ¸odzi
przemys∏owej. Do miasta zacz´∏a nap∏ywaç
ludnoÊç nie tylko z ca∏ej Polski, ale te˝ z Bran-
denburgii, Saksonii, Czech, Moraw. Nap∏yw
wielkiej rzeszy niemieckoj´zycznych fachow-
ców bran˝y w∏ókienniczej poczàtkowo nie
zmieni∏ ˝ycia osiad∏ych tu od 1775 r. ∏ódzkich
˚ydów, którzy przewa˝nie utrzymywali si´ 
z rzemios∏a. Stopniowo pojawiaç si´ zacz´li
˝ydowscy kupcy prz´dzy, we∏ny i sukna,
wi´ksi handlowcy i przedsi´biorcy. 

Dopiero po 1897 roku ¸ódê sta∏a si´ po
Warszawie drugim miastem w Polsce z naj-
wi´kszà liczbà ludnoÊci ˝ydowskiej. Si∏à rze-
czy wszyscy mieszkaƒcy kszta∏towali charak-
ter tego miasta, stanowili elity i warstwy ni˝-
sze, tworzyli swoisty tygiel kulturowy. 
˚yli tutaj obok siebie, stawali si´ ∏odzianami 

– lodzermenschami, budowali fabryki, szko-
∏y, szpitale. Identyfikowali si´ z miastem. 
Ich korzenie wrasta∏y w ∏ódzkà ziemi´ coraz
bardziej. Zostawili po sobie niepowtarzalny
koloryt miasta, mnóstwo miejsc i budowli,
które zas∏ugujà na wyjàtkowà uwag´ nie
tylko ∏odzian. To wspó∏˝ycie mi´dzykulturo-
we nie sprowadza∏o si´ jedynie do „wymiany
dóbr materialnych”. Wspó∏dzia∏anie w sferze
przemys∏owej musia∏o byç uzupe∏nione 
o aspekt najbardziej uniwersalny – o sztuk´ 
i kultur .́ ˚ycie kulturalne ¸odzi to wspania-
∏y przyk∏ad wspó∏pracy poszczególnych grup
narodowoÊciowych: polskiej, niemieckiej,
˝ydowskiej i rosyjskiej. Wspó∏istnia∏y one, ale
te˝ kultywowa∏y w∏asne obyczaje.  Z nacji
˝ydowskiej, która poczàtkowo odmiennym
j´zykiem i strojem sama izolowa∏a si´ do resz-
ty mieszkaƒców, wyros∏a z czasem du˝a cz´Êç
inteligencji zwiàzanej z polskà kulturà 
i naukà. Kultura ˝ydowska, w której rozwój
nie ingerowa∏o paƒstwo, prze˝ywa∏a pod
koniec XIX wieku i w okresie mi´dzywojen-
nym okres ÊwietnoÊci. Wyró˝niç si´ w niej
daje zarówno nurt religijny, jak i Êwiecki.
Twórcy pisali swe dzie∏a w j´zyku jidysz,
hebrajskim i polskim. ˚ydzi brali aktywny
udzia∏ w rozwoju teatru, literatury, sztuki,
muzyki, architektury, nauki, medycyny 
i sportu, mieli tak˝e w∏asnà pras´ 
(np.: ¸odzier Nachrichten, ¸odzier Togb∏at) 
i za∏o˝yli szereg stowarzyszeƒ artystyczno-
kulturalnych w ¸odzi (np.: Ibrijah, Hazomir,
Harfa).
Wraz z rozkwitem kultury, do miasta zacz´li
Êciàgaç znani artyÊci. Sprzyja∏a temu rywali-
zacja mecenasów sztuki ró˝nej narodowoÊci.
Izrael Poznaƒski udziela∏ stypendiów ∏ódz-
kim malarzom i rzeêbiarzom: Samuelowi

Hirszenbergowi, Natanowi Altmanowi, Hen-
rykowi Glicensteinowi, a Teresa Silberstein,
jako jedna z wielu, organizowa∏a dla malarzy
plenery w pod∏ódzkich posiad∏oÊciach, gdzie
bywali m.in. Maurycy Tr´bacz, Dawid
Modenstein, Stanis∏aw Bender i Leopold Pili-
chowski. Mo˝na wr´cz powiedzieç, ˝e sztuka
∏ódzka na poczàtku XX wieku by∏a w du˝ej
mierze ˝ydowska. Rozg∏os zdoby∏y tak˝e
∏ódzkie sceny teatralne: Teatr Wielki, kiero-
wany przez Icchaka Zanberga, „Scala” Juliu-
sza Adlera, a w latach dwudziestych XX w.
kabaret „Ararat” z tekstami Moj˝esza Bro-
dersona. Do 1914 r. wi´kszoÊç ksi´garni, dru-
karni i wydawnictw stanowi∏a w∏asnoÊç osób
pochodzenia ˝ydowskiego. W∏aÊciwym twór-
cà pierwszej polskiej gazety w ̧ odzi by∏ zasy-
milowany ˚yd Henryk Elzenberg, a wybitny-
mi dziennikarzami Feliks Halpern, Henryk
Frenkiel, Henryk Passierman. Post´pujàcy
szybko proces asymilacji sprawi∏, ̋ e u zarania 
II Rzeczypospolitej znaczna cz´Êç inteligencji
˝ydowskiej mówi∏a i pisa∏a po polsku. 
I tak na przyk∏ad najwybitniejszy z ∏ódzkich
poetów pochodzenia ˝ydowskiego – Julian
Tuwim – pisa∏ wy∏àcznie po polsku. Polskimi
poetami byli tak˝e Mieczys∏aw Braun i Alek-
sander KraÊniaƒski. ¸odzianinem by∏ znany
pisarz Jerzy Kosiƒski. Co wi´cej, ˝ydowscy
literaci stanowili podstaw´ najs∏awniejszej
grupy artystycznej okresu mi´dzywojennego,
s∏ynnej „Jung Idysz”, skupiajàcej znanych
literatów i plastyków Izaaka Kacenelsona,
Jankiela Adlera, Vincenta Braunera, Marka
Szwarca, Artura Szyka, Natana Szpigela,
Izraela Lejzerowicza i innych. ˚ydzi byli
tak˝e cz∏onkami polskich stowarzyszeƒ,
m.in. Towarzystwa OÊwiatowego im. 
E. Orzeszkowej i Towarzystwa Popierania
Szkó∏ Ârednich „Uczelnia”; wspierali polskie
inicjatywy oÊwiatowe. Urodzony w ¸odzi
astrofizyk Ary Sternfeld jest pionierem
kosmonautyki. W ¸odzi urodzili si´ wybitni
muzycy i kompozytorzy: Artur Rubinstein 
i Aleksander Tansman. Wybitni ˝ydowscy
architekci Dawid Lande, Adolf Zeligson 
i Gustaw Landau-Gutenteger pozostawili 
w ¸odzi najpi´kniejsze prace. Tutaj dzia∏ali
wybitni lekarze Seweryn Sterling i Emanuel
Sonnenberg.

Po II wojnie Êwiatowej ¸ódê by∏a kolebkà
odrodzonej kultury ˝ydowskiej w Polsce. Do
dziÊ wielu znanych na ca∏ym Êwiecie plasty-
ków, muzyków, literatów, filmowców, archi-
tektów wywodzàcych si´ z ¸odzi przyznaje
si´ do polskich i ∏ódzkich korzeni. 

Andrzej Ga∏ecki 

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Od kupca do astrofizyka

Fot.: Dekoracja wielkiej jadalni w pa∏acu Poznaƒ-
skich przy ul. Ogrodowej (ob. Muzeum Historii
M. ¸odzi) z obrazem Samuela Hirszenberga
„Muza”, 1902-1903 r. Poznaƒscy zatrudnili
w swej rezydencji najwybitniejszego ∏ódzkiego
malarza ˝ydowskiego pochodzenia - Hirszenberg
wykona∏ tu ok. dziesi´ciu kompozycji malarskich.
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Fakt, i˝ na rozwój dziewi´tnastowiecznej
¸odzi przemys∏owej wielki wp∏yw mia∏o
wiele kultur, jest powszechnie znany. Ju˝
wtedy mo˝na by∏o jà nazwaç „miastem eu-
ropejskim” w dzisiejszym tego s∏owa znacze-
niu. Trzon spo∏eczeƒstwa ∏ódzkiego stano-
wili wówczas Polacy, ˚ydzi, Niemcy i Rosja-
nie. Po tych ostatnich, choç najmniej licz-
nych, pozosta∏y w ¸odzi ciekawe obiekty sa-
kralne oraz gmachy u˝ytecznoÊci publicznej,
warte szczególnej uwagi przybywajàcych do
nas zagranicznych goÊci.

Najbardziej interesujàcym prawos∏awnym
obiektem miasta jest wybudowana w latach
1880-1884, w stylu bizantyjskim, katedra Êw.
Aleksandra Newskiego na skrzy˝owaniu
ulic Narutowicza i Kiliƒskiego, zaprojekto-
wana przez polskiego architekta Hilarego
Majewskiego. Poniewa˝ w sk∏ad komitetu
budowy Êwiàtyni weszli s∏ynni ∏ódzcy fabry-
kanci, m.in. Karol Scheibler, Izrael Poznaƒ-
ski, Juliusz Heinzel i Ludwik Meyer, uwa˝a
si´ jà za wspólne dzie∏o wyznawców prawo-
s∏awia, katolicyzmu, protestantyzmu i juda-
izmu. Z kolei przy ul. Piramowicza na uwa-
g´ zas∏uguje cerkiew pw. Êw. Olgi, wzniesio-
na w 1896 roku przez Polaka Franciszka
Che∏miƒskiego jako kaplica sierociƒca 
dla prawos∏awnych dzieci, oraz trzy budynki
parafialne. 

Najstarszà nekropolià obrzàdku wschod-
niego w ¸odzi jest za∏o˝ony w 1855 roku
cmentarz Êw. Aleksandra przy ul. Ogrodo-

wej w kompleksie cmentarzy ewangelicko-
-augsburskiego i rzymskokatolickiego. Znaj-
duje si´ na nim ciekawa i romantyczna kapli-
ca grobowa, pochodzàca z koƒca XIX stule-
cia, ma∏˝onków Konstantego i Aleksandry
Goj˝ewskich, posadowiona przy murze gra-
nicznym z cz´Êcià katolickà cmentarza. Mà˝
by∏ wyznania prawos∏awnego, ̋ ona katolicz-
kà. Aby ma∏˝onkowie mogli spoczàç po
Êmierci razem, postanowiono po∏àczyç ich
krypty grobowe, le˝àce po obu stronach
ogrodzenia. Mauzoleum to jest wspania∏ym
przyk∏adem ówczesnego chrzeÊcijaƒskiego
ekumenizmu. Pochodzàcy z prze∏omu XIX
i XX wieku drugi cmentarz prawos∏awny
mieÊci si´ na Do∏ach. Znajduje si´ na nim
trzecia ∏ódzka cerkiew pw. ZaÊni´cia NMP,
powsta∏a w 1898 roku. Na cmentarzu tym
sà m.in. mogi∏y ˝o∏nierzy rosyjskich i nie-
mieckich, poleg∏ych podczas tzw. operacji
∏ódzkiej w 1914 roku.

Do ciekawszych budynków u˝ytecznoÊci
publicznej, zwiàzanych z miejscem pobytu
Rosjan w ¸odzi, zaliczyç trzeba: stojàcy na
pl. WolnoÊci, wybudowany w 1827 roku
przez Bonifacego Witkowskiego ratusz miej-
ski, w którym w czasach Królestwa Polskie-
go mia∏y swà siedzib´ w∏adze municypalne
miasta – obecnie mieÊci si´ tam Archiwum
Paƒstwowe w ¸odzi, posiadajàce m.in. wiele
dokumentów dotyczàcych ˝ycia spo∏ecznego
i politycznego w zaborze rosyjskim, gmach
Poczty G∏ównej przy ul. Tuwima, wzniesio-

ny w latach 1900-1903 wed∏ug projektu 
architekta rosyjskiego Micha∏a Moczarowa
przy wspó∏udziale Dawida Landego, oraz
znajdujàcy si´ przy ul. Sienkiewicza budynek
Rzàdowego Gimnazjum M´skiego, powsta-
∏y w latach 1888-1891, obecnie siedziba s∏yn-
nego III Liceum Ogólnokszta∏càcego. Z za-
k∏adów przemys∏owych wymieniç nale˝y za-
∏o˝onà w 1888 roku Fabryk´ Wyrobów Ba-
we∏nianych W. Stolarowa przy ul. Rzgow-
skiej. Fabrykant ten by∏ jedynym liczàcym si´
przemys∏owcem pochodzenia rosyjskiego
w stolicy naszego regionu.

Powinno si´ równie˝ pami´taç, i˝ w okre-
sie mi´dzywojennym i PRL spo∏ecznoÊç ro-
syjska zamieszka∏a w ¸odzi wyda∏a spoÊród
swego grona wybitnych przedstawicieli Êwia-
ta kultury i nauki, którzy wnieÊli znaczàcy
wk∏ad w ˝ycie zarówno Polaków, jak i in-
nych narodów. Byli to przewa˝nie tzw. „bia-
li uchodêcy” – zwolennicy demokratycznej
Rosji. Do najwybitniejszych nale˝à: Kata-
rzyna Kobro-Strzemiƒska – Êwiatowej s∏awy
rzeêbiarka i malarka, autorka m.in. „Kon-
strukcji wiszàcych” (1920-1925); prof. filo-
zofii i historii Uniwersytetu ¸ódzkiego Ser-
giusz Hessen, który jeszcze przed II wojna
Êwiatowà napisa∏ w j´zyku rosyjskim prac´
pt. „Tragedia dobra w „Braciach Karama-
zow” Dostojewskiego” (1928); wybitny mu-
zyk Olga Olgina-Mackiewicz, prof. zw. Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szko∏y Muzycznej – wy-
chowawczyni m.in. znanej polskiej Êpie-
waczki operowej Teresy ˚ylis-Gary, oraz 
pisarz i poeta Igor Sikirycki, autor wielu 
poczytnych utworów literatury dzieci´cej
i m∏odzie˝owej.

Chocia˝ miastem Festiwalu
Dialogu Czterech Kultur nieraz
targa∏y konflikty o charakterze
spo∏ecznym, jednak nigdy nie
dochodzi∏o w nim do zatargów
narodowoÊciowych czy religij-
nych. Od samego poczàtku ist-
nienia wielonarodowej ¸odzi
przedstawiciele wiodàcych spo-
∏ecznoÊci starali si´ uk∏adaç
wzajemne wspó∏˝ycie grup et-
nicznych i wyznaniowych, z któ-
rych si´ wywodzili, na drodze
tolerancji i poszanowania praw
innych. Równie˝ Rosjanie
w czasach caratu i niepodleg∏ej
Polski szanowali ten pi´kny
∏ódzki obyczaj, który zachwyca
w naszym mieÊcie wielu tury-
stów z ca∏ego Êwiata. Dlatego
te˝ stolica województwa ∏ódz-
kiego, bardziej ni˝ inne polskie
miasta, zas∏u˝y∏a na to honoro-
we, europejskie miano.

Igor  W. Górski

Rosyjska europejskoÊç

Rodzina Murawiowów, 1905 r. fot. Edward Pippel, ul. Nawrot 24, w∏. Muzeum Historii M. ¸odzi. 
Ta rosyjska rodzina pozosta∏a w ¸odzi po pierwszej wojnie – Konstantin Murawiow by∏ mierniczym,
mieszka∏ przy ul. Lipowej 47



7Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

¸ódê - Europejska Stolica Kultury

Co takie zdarzy∏o si´ w Teatrze
im. Jaracza, ˝e zaczyna byç o nim
g∏oÊno?

W tym sezonie podj´liÊmy wy-
zwanie, które polegaç ma na wyj-
Êciu naszego teatru poza Polsk ,́
poza rejon paƒstw, w którym do-
tychczas obracaliÊmy si .́ Rozpo-
cz´liÊmy poszukiwanie partnerów
i ... od razu odnieÊliÊmy sukces.
Kamil Maçkowiak, aktor nasze-
go teatru, wygra∏ VI Mi´dzynaro-
dowy Festiwal Monodramów
„Monokl” w Sankt Petersburgu.
T´ pierwszà nagrod´ przyniós∏
mu „Ni˝yƒski” – spektakl w re˝y-
serii Waldemara Zawodziƒskiego,
powsta∏y na podstawie „Dzienni-
ków” najs∏ynniejszego tancerza
Êwiata XX wieku. Za t´ rol´ Ka-
mil Maçkowiak nagradzany by∏
ju˝ wielokrotnie w Polsce, a w mi-
nionym sezonie artystycznym
∏ódzcy recenzenci przyznali mu
Z∏otà Mask .́ W ca∏ej historii fe-
stiwalu „Monokl”, po raz pierw-
szy wygra∏ go teatr z Polski. War-
to wiedzieç, ˝e w Rosji Ni˝yƒski jest postacià
kultowà, a w Sankt Petersburgu szczególnie,
bo tam mieszka∏ i pracowa∏. 

Ale przecie˝ mi´dzynarodowa wymiana
kulturalna istnia∏a zawsze. Dlaczego tym ra-
zem tak powa˝nie traktuje Pan ten sukces?

Petersburg jest sukcesem nie dlatego, 
˝e uda∏o si´ nam tam w ogóle wystàpiç, 
ale dlatego, ˝e byliÊmy najlepsi w stawce
dwunastu teatrów z ró˝nych paƒstw, i ˝e zo-
staliÊmy natychmiast zaproszeni na nast´p-
ne festiwale, ale w Bu∏garii, na Ukrainie,
¸otwie... Zaproszenia ju˝ mamy, ale trzeba
mieç pieniàdze, ˝eby tam pojechaç i wygraç
festiwal, osiàgnàç sukces artystyczny, a naj-
lepiej jeszcze komercyjny.

I jeszcze dlaczego?
Dzi´ki staraniom naszego biura promocji

i sukcesowi w Sankt Petersburgu, mono-
dram „Ni˝yƒski” otrzyma∏ zaproszenie na
jeden z najwi´kszych festiwali teatralnych
Êwiata – szkocki Fringe, który odbywa si´
w Edynburgu od 1947 roku. Kamil Maçko-
wiak mo˝e si´ tam znaleêç poÊród prawie
800 zaproszonych zespo∏ów. I choç termin
„zaproszonych” oznacza, ˝e wszelkie koszty
ponoszà uczestnicy festiwalu, a wahajà si´
one w granicach od 25 do 50 tysi´cy funtów

a impreza trwa miesiàc, to wiele sobie obie-
cujemy po tych wyst´pach. Uwa˝am 
bowiem, ˝e poziom artystyczny Teatru 
im. Stefana Jaracza, a tak˝e innych polskich
teatrów, jest tak wysoki, ˝e warto pokazaç
naszà sztuk´ na europejskich scenach. 
To mo˝e byç poczàtek naszego udzia∏u
w przedsi´wzi´ciu „¸ódê – Europejska Sto-
lica Kultury 2016”. 

Widzi Pan w tym jakàÊ szanse dla akto-
rów, re˝ysera, siebie...

... dla teatru. Nie tylko dla aktora i spek-
taklu. Tam przyje˝d˝ajà menad˝erowie kul-
tury z ca∏ego Êwiata, którzy kupujà nie tyl-
ko nagrodzone spektakle. Przede wszystkim
zapewniajà kontrakty teatralne oraz liczne
kontakty. Przecie˝ w Europie funkcjonuje
wiele funduszy zwiàzanych z kulturà. 
Nie mo˝na z nich skorzystaç, jeÊli nie ma si´
europejskich partnerów. A jak ich znaleêç?
UsiàÊç przy komputerze? To bardzo trudna
droga. Natomiast w wypadku samego
udzia∏u w tak presti˝owym festiwalu, takie
zg∏oszenia od zagranicznych partnerów sa-
me przyjdà. Przecie˝ tamte teatry te˝ szuka-
jà partnerów do wspólnych projektów, bo
takimi zasadami rzàdzi si´ Unia Europej-
ska. Potem trzeba jeszcze wymyÊliç temat
takiego przedsi´wzi´cia, na przyk∏ad poka-

zanie Europie klasyki teatralnej paƒstw
Trójkàta Weimarskiego, grupy Wyszeh-
radzkiej czy te˝ paƒstw s∏owiaƒskich. Trze-
ba mieç pomys∏, a to w sztuce zawsze by∏o
bardzo wa˝ne. Majàc partnerów, mo˝na na-
rzucaç w∏asne projekty albo przyjmowaç
cudze. Takie kontakty trzeba nawiàzywaç,
bo festiwal w ramach projektu „¸ódê – Eu-
ropejska Stolica Kultury 2016”, b´dzie
trwa∏ rok, a nie tydzieƒ, czy miesiàc. Ju˝ te-
raz trzeba wiedzieç, co si´ chce pokazaç za
trzy, cztery, czy dziesi´ç lat. Do tego musi-
my przygotowaç si´ profesjonalnie. 

Czy chce Pan przejÊç do historii, jako cz∏o-
wiek, który wyprowadzi∏ Teatr im. Stefana
Jaracza w ¸odzi poza op∏otki?

Chcia∏bym wykorzystaç t´ szans ,́ której
moi poprzednicy nie mieli, bo nie byliÊmy
w unii, bo nie by∏o takich dotacji i takich
mo˝liwoÊci do wzajemnych kontaktów. A ja
to wszystko mam i musz´ z tego skorzystaç.
Nie wolno mi tego zaniedbaç. OczywiÊcie
nie jestem sam. Musz´ zdecydowanie w tym
miejscu podkreÊliç, ˝e poziom naszych, pol-
skich teatrów jest niewspó∏miernie wysoki
w porównaniu z resztà Europy. Mamy
wspania∏e szko∏y teatralne i znakomite ze-
spo∏y artystyczne – dziesi´ç razy wi´cej ni˝
jest w Niemczech, Francji czy Wielkiej Bry-
tanii. Musimy pokazaç Europie, ˝e mamy
wspania∏à kultur´ na najwy˝szym europej-
skim i Êwiatowym poziomie.

I w taki sposób rozumie Pan swój udzia∏
w integracji europejskiej?

Jako dyrektora teatru mniej mnie intere-
suje integracja polityczna czy gospodarcza,
a bardziej kulturalna a potem psychologicz-
na. Poznajmy si´ lepiej! 

Ale czy wypada mieç w Europie ∏ódzkie
pochodzenie?

Z ca∏à pewnoÊcià mog´ powiedzieç, ˝e po
Europie krà˝y syndrom dobrej ¸odzi. 
DoÊwiadczy∏em tego rok temu w Brukseli,
gdzie po spektaklu zg∏osi∏o si´ do mnie
mnóstwo ludzi, m.in. dlatego ˝e jestem
z ¸odzi. A na przyk∏ad koledzy z Poznania
czy Lublina byli „tylko” ludêmi z Polski.
¸ódê jest markà w Europie i ma swoje lob-
by. Ale nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wiele musi-
my poprawiç. ¸ódê musi si´ zmieniç
optycznie. Trzeba zbudowaç drogi, popra-
wiç estetyk´ miasta, infrastruktur .́.. To nie
mo˝e ju˝ byç XIX wieczna ziemia obiecana.
Mamy przecie˝ XXI wiek. Choç w XIX w.
krà˝y∏ taki dwuwiersz autorstwa pewnego
ksi´dza: Czyni ka˝dy w swoim kó∏ku, jak
ka˝e duch Bo˝y, a ca∏oÊç sama si´ z∏o˝y.

A jak si´ nie z∏o˝y?
Trudno, ale próbowaç trzeba. Tego nie da

si´ po prostu op´kaç... Europa jest wielkim
teatrem.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Rozmowa z Wojciechem Nowickim, dyrektorem naczelnym 
Teatru im. Stefana Jaracza w ¸odzi

Europa jest teatrem
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Gmina Warta to jeden z lepszych przyk∏a-
dów w regionie ∏ódzkim, jak du˝e znaczenie
dla rozwoju lokalnej infrastruktury ma pozy-
skiwanie pieni´dzy z Unii Europejskiej. 
To m.in. dzi´ki tym Êrodkom powsta∏a sieç
wodociàgów, mo˝liwa by∏a modernizacja
kina, budowa amfiteatru wraz z boiskiem 
i widownià oraz alejek w parku miejskim 
i nowoczesnego placu zabaw. Z unijnym dofi-
nansowaniem zwiàzana jest te˝ strategia 
rozwoju gminy.

– Uwa˝am, ˝e szansà dla naszej gminy jest
rozwój turystyki. Nasza gmina podejmuje 
i b´dzie podejmowaç wszystkie inwestycje,
które przyczynià si´ do zmniejszenia bezro-
bocia, zatrzymania migracji ludnoÊci, w tym
szczególnie m∏odzie˝y, oraz nap∏ywu nowych
inwestorów. MyÊl ,́ ˝e w najbli˝szych latach
dzi´ki staraniom w∏adz gminy, wspartych
Êrodkami unijnymi, ˝yczliwoÊci samorzàdu
województwa ∏ódzkiego, WFOÂiGW oraz
innych instytucji rzàdowych i pozarzàdo-
wych, uda si´ zrealizowaç za∏o˝one przez nas
cele – mówi Jan Serafiƒski, burmistrz Warty.

Warta jest najwi´kszà gminà powiatu sie-
radzkiego i jednà najwi´kszych w Polsce. Jej
obszar wynosi 253 km kw., na którym znaj-
duje si´ 68 miejscowoÊci w 48 so∏ectwach.
Gmin´ zamieszkuje oko∏o 13,5 tys. mieszkaƒ-
ców. G∏ównym oÊrodkiem administracyjnym
jest miasto Warta, po∏o˝one na lewym brze-
gu rzeki Warty, liczàce oko∏o 3300 mieszkaƒ-
ców. Gmina ma charakter typowo rolniczy 
z przewa˝ajàcà liczbà drobnych gospodarstw
rolnych. Wi´kszoÊç instytucji i zak∏adów 
w gminie nastawiona jest na produkcj´ rolnà
bàdê obs∏ug´ rolnictwa. Na terenie gminy
zarejestrowano oko∏o 510 podmiotów gospo-

darczych, przede wszystkim w bran˝y spo-
˝ywczej, us∏ugowej i tekstylnej. 

W latach 2003-2004 dzi´ki Êrodkom z pro-
gramu SAPARD zbudowano tu oko∏o 20 km
wodociàgów, zmodernizowano sal´ kinowà
w Warcie, wybudowano amfiteatr wraz 
z boiskiem i widownià oraz alejki w parku
miejskim i nowoczesny plac zabaw. WartoÊç
inwestycji wynios∏a siedemset tysi´cy z∏otych,
a dofinansowanie prawie 60 proc. Obecnie
realizowany jest nast´pny projekt, polegajàcy
na remoncie Domu Ludowego w Ma∏kowie.
WartoÊç projektu wynosi ponad 96 tys. z∏, 
a dofinansowanie ponad 65 tys. z∏.

W pó∏nocnej cz´Êci gminy w 1986 r. wybu-
dowany zosta∏ sztuczny zbiornik wodny
Jeziorsko. W po∏udniowej powsta∏ rezerwat
ornitologiczny. Wyst´puje tam ponad 200
gatunków ptaków. Odbywajà si´ cykliczne
imprezy ˝eglarskie, tj. regaty o b∏´kitnà wst´-
g´ zalewu Jeziorsko w lipcu ka˝dego roku
oraz rozgrywane sà zawody o puchar Polski
w windsurfingu. Na rzece Warcie odby∏ si´
mi´dzynarodowy sp∏yw kajakowy Warta
Tour 2006.

Dwa lata temu gmina otrzyma∏a dofinan-
sowanie projektu pt. „Woda ˝ycie – przymie-
rze wokó∏ zbiornika Jeziorsko” w ramach
pilota˝owego programu Leader+ schemat I,
majàcego na celu pobudzenie lokalnego spo-
∏eczeƒstwa do podj´cia dzia∏aƒ na rzecz roz-
woju terenów po∏o˝onych wokó∏ zbiornika
Jeziorsko. Projekt obejmuje równie˝ gminy
P´czniew i Dobra. 

– Teraz staramy si´ o dofinansowanie pro-
jektu, majàcego na celu popraw´ sytuacji
˝yciowej lokalnej spo∏ecznoÊci poprzez rozwój
turystyki. Projekt otrzyma∏ nazw´ „Zagospo-
darowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika
Jeziorsko“. Inwestycja b´dzie realizowana 
w pi´ciu gminach i dwóch powiatach, po∏o˝o-
nych wzd∏u˝ rzeki Warty i wokó∏ zbiornika
Jeziorsko. Wniosek zosta∏ zakwalifikowany na
list´ projektów do IPI dla Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa ¸ódzkie-
go na lata 2007 - 2013 – mówi Jan Stró˝yƒski. 

Dzi´ki pomocy samorzàdu województwa
∏ódzkiego zrealizowanych zosta∏o wiele inwe-
stycji w dziedzinie kultury i infrastruktury
drogowej. Wed∏ug w∏adz gminy, bardzo
owocna jest te˝ wspó∏praca z WFOÂiGW 
w ¸odzi oraz NFOÂiGW. Dzi´ki tym Êrod-

kom zosta∏o zrealizowanych wiele inwestycji
w dziedzinie ochrony Êrodowiska. Sà to
modernizacja oczyszczalni Êcieków w Warcie,
budowa kanalizacji sanitarnej w Warcie, ter-
momodernizacja szkó∏ oraz budynków
komunalnych wraz z wymianà systemu
grzewczego (z w´glowego na biomas´) 
w Rossoszycy, Jeziorsku i Warcie.

Warta to jednak nie tylko wspó∏czesnoÊç 
i dynamiczny rozwój w ostatnich latach, ale
równie˝ bogata historia. Prawa miejskie
otrzyma∏a w 1255 r., po∏o˝ona by∏a na skrzy-
˝owaniu wa˝nych wówczas szlaków handlo-
wych. O bogatej historii Warty i okolic Êwiad-
czà zabytki. Nale˝y tu wymieniç m.in. gotyc-
ki koÊció∏ Êw. Miko∏aja w Warcie z 1340 r.,
koÊció∏ i klasztor oo. Bernardynów z 1467 r. 
z bogatym wyposa˝eniem wn´trza w stylu
barokowym, zespó∏ klasztorny ss. Bernardy-
nek z 1677 r., klasycystyczny ratusz po∏o˝ony
na zabytkowym rynku z 1842 r., koÊcio∏y
drewniane Êw. Wawrzyƒca w Rossoszycy 
z 1783 r., we wsi Góra z 1843 r. Ozdobà
gminy jest równie˝ pa∏ac w Ma∏kowie, wznie-
siony na wzór pa∏acu Napoleona oraz dwory
szlacheckie w Cielcach i Ustkowie.

Z Warty pochodzà s∏ynni Polacy, jak Sta-
nis∏aw Skar˝yƒski, lotnik, który pierwszy
przelecia∏ Atlantyk na samolocie sportowym,
artysta malarz Zygmunt Andrychiewicz oraz
rzeêbiarz Stanis∏aw Szukalski. W sàsiadujà-
cym Ma∏kowie tworzy∏ wielki noblista 
W. S. Reymont. Wszelkie Êlady historii zwià-
zane z Wartà znajdujà si´ w Muzeum Miasta
i Rzeki Warty, za∏o˝onym przez dr Eugeni´
Kaleniewicz, wielkà pasjonatk´ miasta, 
za∏o˝ycielk´ oddzia∏u PTTK w Warcie, 
honorowà obywatelk´ miasta.

Krzysztof Karbowiak

Pr´˝na gmina nad zalewem

Prezentacje - Warta
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Z prac sejmiku

Piàtà sesj´ Sejmiku Województwa
¸ódzkiego, która odby∏a si´ 22 lute-

go, zdominowa∏a zmiana uchwa∏y w spra-
wie wysokoÊci diet dla radnych. Klub Plat-
formy Obywatelskiej zg∏osi∏ bowiem pro-
jekt uchwa∏y, który pozwala na zmniejsze-
nie wysokoÊci diety dla radnego, który nie
mo˝e wykonywaç mandatu z powodu tym-
czasowego aresztowania lub osadzenia 
w zak∏adzie karnym do czasu uprawomoc-
nienia si´ wyroku. Radni PO zaproponowa-
li, by dieta radnego, który znalaz∏ si´ 
w takiej sytuacji, zosta∏a zmniejszona do
symbolicznej z∏otówki. Zwolennicy tej bez-
precedensowej na skal´ ogólnopolskà
uchwa∏y (m.in. Krzysztof Kwiatkowski,
Zdzis∏awa Janowska) zwracali uwag´
przede wszystkim na aspekt moralny ca∏ej
sprawy. Przeciwnicy projektu zg∏oszonego
przez radnych PO (m.in. Wojciech Wal-
czak) argumentowali, ˝eby nie ustanawiaç
prawa pod konkretnà sytuacj´ (tzw. lex spe-
cialis), co ich zdaniem, zawsze jest jego psu-
ciem, lecz spróbowaç problem rozwiàzaç
ca∏oÊciowo, regulujàc sprawy nieobecnoÊci
radnych na obradach komisji oraz sesjach
sejmiku. Wniosek formalny radnego Wal-
czaka, aby projekt tej uchwa∏y skierowaç do
rozpatrzenia przez Komisj´ Statutowà,
upad∏ (przy 8 g∏osach za i 13 przeciw).
Uchwa∏a zosta∏a natomiast przeg∏osowana
g∏osami koalicji PO, PSL oraz LiD (18 g∏o-
sów za). Przeciw by∏o trzech radnych Samo-
obrony oraz jeden radny z Prawa i Sprawie-
dliwoÊci.

Radni zapoznali si´ równie˝ z wynikami
opracowania wst´pnego projektu wielolet-
niego planu finansowego województwa
∏ódzkiego. Wynika z niego, ˝e województwo
posiada ogromny potencja∏ finansowy, 
a jego bud˝et charakteryzuje si´ du˝à p∏yn-
noÊcià. Na tle innych województw ∏ódzkie
wypada wi´c zdecydowanie korzystnie. Ma
niewielkie zad∏u˝enie, przez co bardzo
dobrà zdolnoÊç kredytowà, co wielokrotnie
podkreÊla∏ Jacek Mrowicki, jeden z auto-
rów opracowania, podczas jego prezentacji.
Przy olbrzymich Êrodkach, jakie nap∏ynà 
w latach 2007-2013 z Unii Europejskiej,
wzroÊcie gospodarczym i mo˝liwoÊciach
kredytowych, województwo ∏ódzkie – zda-
niem analityków – ma ogromnà szans´ na
dynamiczny rozwój. Prezentowane na sesji
opracowanie b´dzie punktem wyjÊcia do
uchwalenia przez sejmik wieloletniego
planu finansowego, co nastàpi najprawdo-
podobniej w maju.

5. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Sesja z wójtem roku



Nie oby∏o si´ równie˝ bez dyskusji na
temat Indykatywnego Planu Inwestycyjne-
go (IPI) – listy niezb´dnych inwestycji,
które najbardziej wp∏ynà na rozwój woje-
wództwa – sporzàdzonego na kilka dni
przed sesjà. Na projekty te przeznaczono a˝
36 proc. z 863 mln euro, które nap∏ynà do
województwa ∏ódzkiego w latach 2007-2013
z Unii Europejskiej. 

Niektórzy radni mieli uwagi co do sposo-
bu rozdzielenia tych pieni´dzy przez zarzàd
województwa i zarzucali brak szerszych
konsultacji. Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak
broni∏ decyzji zarzàdu, zaznaczajàc, 
˝e zgodnie z prawem zarzàd bierze na siebie
pe∏nà odpowiedzialnoÊç za podzia∏ Êrod-
ków unijnych w ramach IPI.

Radni przyj´li ponadto szereg uchwa∏,
m.in. o wyznaczeniu przedstawicieli Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego do sk∏adu
Komitetu Sterujàcego ds. Programu Regio-
nalnego Warta (zostali nimi: Irena Nowac-
ka, Stanis∏aw Olas oraz W∏odzimierz Kula),
o zabezpieczeniu w bud˝ecie województwa
∏ódzkiego dotacji na udzia∏ w∏asny instytu-
cji kultury, realizujàcych zadania inwesty-
cyjne przy wspó∏udziale Êrodków bud˝etu
Unii Europejskiej w latach 2007 - 2008 (dot.
Teatru Wielkiego w ¸odzi, Teatru im. Ste-
fana Jaracza oraz Muzeum Sztuki), a tak˝e
wys∏uchali wystàpienia na temat wielolet-
niego planu finansowego województwa
∏ódzkiego.

Honorowymi goÊçmi V sesji Sejmiku
byli: Kazimiera Tarkowska, wójt Kleszczo-
wa, która zdoby∏a tytu∏ Wójta Roku 2006,
oraz Marian Janowski, prezes spó∏ki
MITMAR, zwyci´zca ubieg∏orocznej edycji
Agroligi. Otrzymali oni z ràk Marka Mazu-
ra, przewodniczàcego sejmiku, oraz W∏o-
dzimierza Fisiaka, marsza∏ka wojewódz-
twa, a tak˝e wicemarsza∏ków Stanis∏awa
Olasa i Stanis∏awa Witaszczyka, pamiàtko-
we tablice oraz bukiety kwiatów. Zgroma-

dzeni na sesji radni nagrodzili ich d∏ugimi
brawami. Po tej krótkiej uroczystoÊci wszy-
scy uczestnicy sesji oraz zasiadajàcy przed
ekranami monitorów internauci mogli obej-
rzeç multimedialnà prezentacj´ osiàgni´ç
firmy MITMAR. Piàta sesja by∏a bowiem
transmitowana na ˝ywo przez internetowà
telewizj´ LODMAN. Obrady radnych
mo˝na by∏o oglàdaç w Internecie ju˝ po raz
drugi.

Rafa∏ JaÊkowski

Z prac sejmiku
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Pod koniec lutego odby∏o si´ posiedze-
nie XII Zgromadzenia Ogólnego

Zwiàzku Województw Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które mia∏o charakter sprawozdawczo-
wyborczy. W obradach uczestniczy∏o 55 spo-
Êród 59 delegatów. W sk∏ad naszej delegacji
weszli marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak oraz
wiceprzewodniczàcy sejmiku: Krzysztof
Kwiatkowski i Micha∏ Kaczmarek. 

Delegaci Zgromadzenia Ogólnego
ZWRP wybrali nowe w∏adze. Na stanowi-
sko prezesa zarzàdu ZWRP wybrano Jana
Koz∏owskiego, marsza∏ka woj. pomorskie-
go, a wiceprezesami zarzàdu zostali: Marek
Nawara – marsza∏ek woj. ma∏opolskiego
oraz Adam Struzik – marsza∏ek woj. mazo-
wieckiego. 

Cz∏onkami Komisji Rewizyjnej ZWRP
zostali: Krzysztof Kwiatkowski – radny
woj. ∏ódzkiego, Zygmunt Cholewiƒski 
– marsza∏ek woj. podkarpackiego, Andrzej
Sztorc – przewodniczàcy sejmiku woj.
ma∏opolskiego. 

Wybrano równie˝ przedstawicieli Zwiàz-
ku Województw RP do Kongresu W∏adz
Lokalnych i Regionalnych. WÊród ich
zast´pców znalaz∏ si´ Micha∏ Kaczmarek 
– radny woj. ∏ódzkiego.

Nowe w∏adze 
zwiàzku województw

Krzysztof Kwiatkowski (pierwszy z lewej)
wÊród cz∏onków nowych w∏adz ZWRP
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Z prac sejmiku

Turniejem gry w kr´gle rozpocz´∏a si´
VIII Spartakiada W∏adz Samorzàdowych
Województwa ¸ódzkiego, którà zorgani-
zowa∏o Wojewódzkie Zrzeszenie Ludo-
wych Zespo∏ów Sportowych w ¸odzi.
Pierwsze zawody tej popularnej wÊród
samorzàdowców imprezy sportowej odby-
∏y si´ w kr´gielni w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Po raz pierwszy wystartowa∏a
dru˝yna Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go. Ekipa w sk∏adzie: Marek Mazur, prze-
wodniczàcy sejmiku, Krzysztof Makow-
ski, cz∏onek zarzàdu województwa, Agata
Sadowska i S∏awomir Mi∏ek – radni sejmi-
ku oraz Bogdan Wilk, dyrektor kancelarii
sejmiku zaj´∏a, piàte miejsce.

Zwyci´˝y∏a ekipa reprezentujàca
powiat piotrkowski ziemski przed dru˝y-
nà gospodarzy z powiatu tomaszowskiego
oraz dru˝ynà z powiatu piotrkowskiego

grodzkiego. WÊród m´˝czyzn indywidual-
nie najlepszy by∏ Tomasz Kumek z Toma-
szowa, przed Ryszardem Witkiem i Cze-
s∏awem Kowalczykiem, natomiast wÊród
paƒ zwyci´˝y∏a Monika Tera z Piotrkowa,
wyprzedzajàc Jadwig´ Wójcik i Ma∏gorza-
t´ Rakowskà.

– Oprócz dobrej zabawy oraz populary-
zacji sportu i rekreacji w Êrodowisku gmin
województwa ∏ódzkiego, g∏ównym celem
spartakiady jest integracja radnych z ca∏e-
go naszego regionu – mówi Marek Mazur,
przewodniczàcy Wojewódzkiego Zrzesze-
nia LZS i organizator imprezy, a zarazem
przewodniczàcy sejmiku. – Dzi´ki temu
∏atwiej jest im si´ póêniej porozumieç
nawet w najbardziej kontrowersyjnych
sprawach. Rywalizacja fair play przek∏ada
si´ równie˝ na prac´ w samorzàdzie, a to
przynosi wymierne efekty dla wszystkich

mieszkaƒców naszego województwa
– dodaje.

Kolejne zawody odb´dà si´ 23 marca 
w ¸´czycy. Tym razem samorzàdowcy
rozegrajà turniej tenisa sto∏owego. Na 
20 kwietnia zaplanowano turniej halowej
pi∏ki no˝nej w Godzianowie, 25 maja
odb´dà si´ zawody strzeleckie w Grabicy,
15 czerwca impreza rekreacyjna w R´cz-
nie, 21 wrzeÊnia turniej pi∏ki no˝nej w Bia-
∏ej, a spartakiad´ 19 paêdziernika zakoƒ-
czà zawody w pi∏ce siatkowej w G∏ownie.

Prawo startu we wszystkich imprezach
majà radni gmin, powiatów i wojewódz-
twa, burmistrzowie, prezydenci, cz∏onko-
wie zarzàdów powiatów i województwa,
sekretarze i skarbnicy gmin, powiatów 
i województwa oraz parlamentarzyÊci 
z naszego regionu. 

Udzia∏ w zawodach nale˝y potwierdziç
minimum 7 dni przed imprezà u organiza-
tora pod adresem: Rada Wojewódzka 
Z LZS, 91-427 ̧ ódê, ul. Kamiƒskiego 7/9,
tel./fax: 042 2055530, tel. kom. 605210423
lub e-mail: lodzkie@lzs.pl

Rafa∏ JaÊkowski

Z okazji 
Âwiàt Wielkiejnocy

czytelnikom „Ziemi ¸ódzkiej”,
dzia∏aczom samorzàdowym i mieszkaƒcom naszego regionu ˝yczymy

radoÊci, pokoju i wzajemnej ˝yczliwoÊci

Marek Mazur W∏odzimierz Fisiak

Przewodniczàcy Sejmiku Marsza∏ek 
Województwa ¸ódzkiego Województwa ¸ódzkiego

Sportowy duch w samorzàdzie
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Do tego spotkania dosz∏o prawie sto lat
temu. Ziemianinem by∏ Stanis∏aw Graeve,
który posiada∏ tytu∏ barona i niemieckà
genealogi ,́ a artystà by∏ Franciszek
¸ubieƒski, malarz urodzony w ̧ odzi, spo-
krewniony ze znanà w mieÊcie rodzinà
drukarzy i litografów o tym samym nazwi-
sku. Rzecz dzia∏a si´ w Biskupicach ko∏o
Warty, który to majàtek naby∏ ojciec baro-
na w 1882 r. na publicznej licytacji. 
Inicjatorem tego niezwyk∏ego spotkania
artystycznego by∏ Stanis∏aw Graeve. Przyj-
rzyjmy si´ wi´c najpierw jego postaci.
Wywodzi∏ si´ z niemieckiej rodziny, osia-
d∏ej na Âlàsku. Dziadek, Karol Graeve, by∏
pruskim oficerem, który dzi´ki korzyst-
nym dzier˝awom w Wielkopolsce dorobi∏
si´ tu znacznego majàtku. Dopiero ojciec
barona, Aleksander Graeve, kupujàc
Biskupice rozpoczà∏ sieradzkie dzieje
rodziny. A by∏a to przede wszystkim cieka-
wa historia polonizowania si´ niemieckich
przybyszy drogà najbardziej typowà, tzn.
poprzez o˝enki z Polkami. Ju˝ Aleksan-
der, wychowany przez matk´ z domu
Jeziorkowskà, czu∏ si´ Polakiem i wyst´po-

wa∏ jako pose∏ przeciw w∏àczeniu Ksi´stwa
Poznaƒskiego do Zwiàzku Niemieckiego.
Stanis∏aw – urodzony tak˝e z Polki, Fran-
ciszki ze Âlaskich – okaza∏ si´ jednym 
z najbardziej zaanga˝owanych obroƒców
polskich tradycji ludowych i pamiàtek
przesz∏oÊci. Jego nak∏adem ukazywa∏y si´
kolejne tomy „Biblioteczki Krajoznaw-
czej”, w tym tak ceniona przez badaczy
historii ¸odzi publikacja „¸ódê w dwóch
odczytach” z 1909 r., którà autor, Leonard
de Verdmon Jacques, dedykowa∏ Stanis∏a-
wowi Graeve „w dowód zas∏u˝onego
ho∏du i uznania”. 
Ju˝ sama rezydencja w Biskupicach stano-
wi∏a swoistà manifestacj´ polskoÊci.
Zaprojektowana przez Apolinarego Nie-
niewskiego i zbudowana w 1905 r. na miej-
scu dawnego, skromnego dworku, nawià-
zywa∏a do form renesansowych ratuszy 
w Tarnowie i Sandomierzu. Pa∏ac 
w Biskupicach ozdobiono podobnymi
attykami, uchodzàcymi wówczas za syno-
nim swojskoÊci w polskiej architekturze.
Stanis∏aw Graeve zapisa∏ si´ w pami´ci
potomnych g∏ównie jako ludoznawca, pio-
nier etnografii. Mówi si ,́ ˝e du˝y wp∏yw
na jego zainteresowania mia∏a Ignacja
Piàtkowska, sieradzka ziemianka ze Smar-
dzewa, a zarazem wzi´ta literatka i badacz-
ka miejscowego folkloru. Tak˝e Stanis∏aw
Graeve si´ga∏ po pióro – w 1910 r. opubli-
kowa∏ na ∏amach „Wsi Ilustrowanej” arty-
ku∏ o strojach i zdobnictwie ludowym 
w Sieradzkiem. W∏aÊnie regionalny strój,
który zachwyci∏ go poziomem r´kodzie∏a 
i artystycznà urodà, by∏ oczkiem w g∏owie
sieradzkiego ziemianina. W celu jego roz-
powszechnienia podjà∏ si´ wydania r´cznie

podbarwianych pocztówek wg fotografii,
ukazujàcych w∏oÊcian z okolic Sieradza 
w odÊwi´tnych strojach, pozujàcych na tle
chat. Pocztówki owe – jak pisano w rekla-
mowej zapowiedzi – „wydane zosta∏y 
w celu spopularyzowania wygasajàcych
typów ludu polskiego i uwiecznienia stro-
jów przez ten lud noszonych, a obecnie
porzucanych”. 
Jeszcze lepszà formà utrwalania barwnego
bogactwa strojów ni˝ niedoskona∏e ówcze-
sne kolorowane fotografie by∏y obrazy
olejne. Artysta z dobrym realistycznym
warsztatem móg∏ nie tylko pokazaç ca∏à
feeri´ barw we∏nianych pasiaków, obszyç
na sukmanach i haftów oraz kwiatowych
deseni na wstà˝kach, chustach i fartusz-
kach, ale tak˝e przepoiç swoje obrazy
pewnà wznios∏à atmosferà. Tylko m∏odo-
polski artysta móg∏ stworzyç dekoracyjne,
a pe∏ne godnoÊci portrety wiejskich indy-
widualnoÊci.
Stanis∏aw Graeve zaanga˝owa∏ do realiza-
cji swojego pomys∏u dwóch doÊwiadczo-
nych malarzy: Floriana Piekarskiego 
z Warszawy i Franciszka ¸ubieƒskiego 
z ¸odzi. Obaj byli absolwentami krakow-
skiej Akademii Sztuk Pi´knych, gdzie stu-
diowali pod kierunkiem tak ws∏awionych
w swojskiej tematyce malarzy, jak 
L. Wyczó∏kowski, J. Stanis∏awski czy 
T. Axentowicz. Nas szczególnie obchodzi
tu osoba ¸ubieƒskiego, znanego w ¸odzi
malarza pejza˝y, portretów i kompozycji
kwiatowych. Jego obrazy powsta∏e 
w Biskupicach wykazywa∏y te˝ mo˝e
wi´kszà dekoracyjnà stylizacj´ ni˝ bardziej
zachowawcze, realistyczne p∏ótna Piekar-
skiego. 

Ziemianin z Sieradzkiego i artysta z ¸odzi

PPaa∏∏aacc  SSttaanniiss∏∏aawwaa  GGrraaeevveeggoo  ww  BBiisskkuuppiiccaacchh  kkoo∏∏oo  WWaarrttyy,,  zzbbuuddoowwaannyy  ww  11990055  rr..  
wwgg  pprroojjeekkttuu  AAppoolliinnaarreeggoo  NNiieenniieewwsskkiieeggoo,,  wwgg  ffoott..  ww  „„AArrcchhiitteekkcciiee””

Franciszek ¸ubieƒski
Autoportret, ok. 1905 r., wg
fot. w „Neue Lodzer Zeitung”



Wizyty obu artystów w Biskupicach
odbywa∏y si´ w latach 1909-1912.
Przed sesjami malarskimi starannie
wybierano modeli i kompletowano
stroje. Fundator tego przedsi´wzi´cia
op∏aca∏ pozujàcym dniówki i nabywa∏
ukoƒczone obrazy. W ten sposób
powsta∏o ok. 30 p∏ócien. W wi´kszoÊci
by∏y to uj´te frontalnie portrety, cz´sto
ukazane we wn´trzu chaty, z kilkoma
wdzi´cznymi rekwizytami typu dzba-
nek, malowana skrzynia lub rzàd
papierowych wycinanek na Êcianie.
JeÊli t∏o mia∏o charakter pejza˝owy, 
to podkreÊlano jego sielskà urod´
poprzez odpowiednio dobranà scene-
ri´: malwy, bielona chata, stogi siana
itp. By∏y to wi´c wizerunki wiejskiego
˝ycia mocno idealizowane, ale zapew-
ne tylko w ten sposób mo˝na by∏o
uwra˝liwiç „mieszczuchów” na urod´
sieradzkiej wsi.
Ca∏y cykl obrazów zosta∏ zreproduko-
wany na barwnych pocztówkach, 
a w ich wydanie zaanga˝owa∏ si´ rów-
nie˝ ∏ódzki drukarz i w∏aÊciciel popu-
larnego sklepu papierniczego przy 
ul. Piotrkowskiej 66 – Abraham Izaak
Ostrowski. Te starannie powielane
technikà cynkotypii barwnej pocztów-
ki do dziÊ mo˝na spotkaç w ∏ódzkich
domach. Natomiast obrazy zosta∏y 
w 1911 r. ofiarowane wraz z pokaê-
nym zbiorem strojów i ozdób powsta-
jàcemu w∏aÊnie muzeum w Kaliszu,
skàd po drugiej wojnie przypad∏y
Muzeum Okr´gowemu w Sieradzu.
Franciszek ¸ubieƒski malowa∏ tematy
ludowe jeszcze w póêniejszym okresie.
Na wystawie poÊmiertnej artysty, jakà
urzàdzono w 1925 r. w Miejskiej Gale-
rii Sztuki w ¸odzi, znalaz∏y si´ obrazy
z prywatnych zbiorów, takie jak:
„Zagroda wiejska”, „Sieradzanka”,
„Typ ludowy z Sieradza”, a tak˝e typy
∏owickie. Pokazano równie˝ pocztów-
kowe reprodukcje cyklu zamówione-
go przez Stanis∏awa Graeve. Obrazy
¸ubieƒskiego cieszy∏y si´ w ¸odzi
szczególnym powodzeniem wÊród
inteligencji – jego prace posiadali
m.in. architekt Franciszek Pa∏aszew-
ski, Roman Borkenhagen, w∏aÊciciel
zak∏adu fotochemigraficznego, czy
Zofia P´tkowska, wspó∏w∏aÊcicielka
znanego gimnazjum ˝eƒskiego, gdzie
zresztà ¸ubieƒski naucza∏ rysunku
jeszcze jako poczàtkujàcy artysta.
Tak oto dzi´ki Êwiat∏emu ziemianino-
wi z Sieradzkiego i zdolnemu mala-
rzowi z ¸odzi zawiàza∏a si´ na poczàt-
ku XX w. kulturalna wi´ê miedzy
przemys∏owym miastem i jego wiej-
skim okr´giem.

Wis∏awa Jordan
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F. ¸ubieƒski, M∏ody gospodarz z Monic, 
ok. 1909-1912 r., obraz w zbiorach Muzeum Okr´gowego w Sieradzu
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Nowy sprz´t do pracowni
endoskopowej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.
M. Pirogowa w ¸odzi wzbogaci∏ si´ o dwa
nowoczesne wideogastroskopy i wideo-
kolonoskopy – wyposa˝enie pracowni en-
doskopowej. Nowoczesna aparatura po-
zwoli na popraw´ jakoÊci badaƒ diagno-
stycznych uk∏adu pokarmowego. Uroczy-
ste przekazanie aparatów do u˝ytku od-
by∏o si´ 19 lutego. Sprz´t kosztowa∏ 519 ty-
si´cy z∏otych. Zakup w 75 procentach zo-
sta∏ sfinansowany ze Êrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
25 procent kwoty, czyli 130 tysi´cy z∏o-
tych, przekaza∏ Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi. 
– W tym roku dla szpitala im. Pirogowa
mamy zarezerwowane pó∏ miliona z∏otych
ma kolejne zakupy sprz´tu – mówi∏
w trakcie uroczystoÊci marsza∏ek W∏odzi-
mierz Fisiak. 
Przekazane urzàdzenia doskonale spraw-
dzajà si´ w niechirurgicznym leczeniu cho-
rób uk∏adu pokarmowego. Gastroskopy,
poza przekazywaniem dok∏adnego obra-
zu, majà mo˝liwoÊci lecznicze – tamowa-
nia krwotoków, pobierania wycinków do
analizy, wypalania zmian rakotwórczych
i innych. 
– To sprz´t nowej generacji. Pozwoli
w znacznym stopniu skróciç okres oczeki-
wania chorych na badania diagnostyczne
i podnosi komfort pacjenta podczas bada-
nia – mówi∏ dyrektor szpitala dr n. med.
Roman Bocian. 
Pracownia endoskopowa przy Wojewódz-
kim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Piro-
gowa istnieje od 25 lat i dzia∏a w oparciu
o kadr´ endoskopistów, zatrudnionych
w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczynio-
wej. Placówka Êwiadczy tak˝e us∏ugi w za-
kresie proktologii oraz realizuje wiele pro-
gramów profilaktycznych, m.in. od 5 lat

wspó∏tworzy program wczesnego wykry-
wania raka jelita grubego. 

¸ódzkie – olbrzymie 
mo˝liwoÊci rozwoju
Przygotowana przez Instytut Badaƒ nad
Gospodarkà Rynkowà prognoza gospo-
darcza na najbli˝sze lata dla regionu ∏ódz-
kiego by∏a punktem wyjÊcia do debaty na
temat szans jego rozwoju. W dyskusji,
zorganizowanej 21 lutego w Muzeum Hi-
storii Miasta ¸odzi, uczestniczyli m.in.
minister rozwoju regionalnego Gra˝yna
G´sicka, ∏ódzcy parlamentarzyÊci, mar-
sza∏ek województwa W∏odzimierz Fisiak,
przewodniczàcy sejmiku wojewódzkiego
Marek Mazur, wojewoda ∏ódzki Helena
Pietraszkiewicz, przedstawiciele Instytutu
Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà i Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Za-
granicznych oraz biznesmeni i samorzà-
dowcy z regionu.

– Województwo ∏ódzkie ma w najbli˝szych
latach olbrzymie mo˝liwoÊci rozwoju, mi´-
dzy innymi dzi´ki nap∏ywowi pieni´dzy
unijnych. Wiele b´dzie te˝ zale˝a∏o od tego,
w jaki sposób ta pomoc zostanie rozdyspo-
nowana – mówi∏a minister G´sicka.
W swoim wystàpieniu marsza∏ek zwróci∏
uwag´ na cztery zasadnicze aspekty nowo-
czesnego i dynamicznego rozwoju gospo-
darczego województwa. – Dost´pnoÊç ko-
munikacyjna, infrastruktura biznesowa,
potencja∏ naukowy oraz w∏aÊciwe inwesto-
wanie w przysz∏oÊç to filary, które dziÊ prze-
sàdzajà o konkurencyjnoÊci poszczegól-
nych regionów – mówi∏ marsza∏ek Fisiak.
Podstawowym instrumentem zarzàdu wo-
jewództwa w zakresie rozwoju b´dzie Re-
gionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa ¸ódzkiego na lata 2007 – 2013. W ra-
mach szeÊciu osi priorytetowych zostanie
zainwestowane ponad 863 miliony euro,
co w po∏àczeniu z wk∏adem publicznym
i krajowym umo˝liwi nak∏ady inwestycyj-
ne na poziomie ponad 1 miliarda 123 mi-
lionów euro. ¸àcznie instrumenty zarzà-
dzane przez samorzàd województwa
umo˝liwià w latach 2007-2013 zainwesto-
wanie prawie 1,8 miliarda euro.  
– JeÊli do∏o˝ymy jeszcze projektowane in-
westycje w ramach programów sektoro-
wych: „Innowacyjna gospodarka” i „In-
frastruktura i Êrodowisko”, to mo˝na
przyjàç, ˝e w regionie zostanie zainwesto-
wane w latach 2007 - 2013 od 4,5 do 5,0 mi-
liardów euro – informowa∏ marsza∏ek. 
Po zakoƒczeniu debaty pani minister wraz
z marsza∏kiem nagrodzili przedstawicieli
firm z regionu ∏ódzkiego, które zdaniem
dziennikarzy „Rzeczpospolitej“, wykazu-
jà si´ najbardziej dynamicznym rozwojem.
Uhonorowani zostali równie˝ w∏odarze
trzech gmin z regionu, najefektywniej 
wykorzystujàcych unijne fundusze. 

Przekazanie aparatury dla 
Szpitala im. Pirogowa w ¸odzi

Od lewej: burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, 
minister rozwoju regionalnego Gra˝yna G´sicka, marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak
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Puchar pojecha∏ 
do Ciechanowa
Nie uda∏o si´ m∏odym szczypiornistom
Tropsa Podd´bice zwyci´˝yç w zorganizo-
wanej pod patronatem marsza∏ka woje-
wództwa ∏ódzkiego VII edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Pi∏ki R´cznej Ch∏opców
(rocznik 1994 i m∏odsi). 25 lutego, w decy-
dujàcym o pierwszym miejscu spotkaniu,
gospodarze imprezy ulegli zawodnikom
Ataku Ciechanów 11:25. Nagrody pocie-
szenia za ambitnà walk´ wr´czyli podd´-
biczanom wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas
i przewodniczàcy sejmiku wojewódzkiego
Marek Mazur. W turnieju, oprócz finali-
stów i drugiego zespo∏u z regionu ChKS
¸ódê, uczestniczy∏o jeszcze szeÊç zespo-
∏ów (m.in. z Bydgoszczy, Zielonej Góry,
Nowych Skalmierzyc, Wàgrowca). 

W Walewicach o turystyce
konnej
Przedstawiciele zwiàzków jeêdzieckich,
stadnin koni, agencji nieruchomoÊci rol-
nych, parków krajobrazowych oraz samo-
rzàdowcy z regionu ∏ódzkiego uczestni-
czyli w zorganizowanych przez Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi od 23 do 24 lute-
go warsztatach dotyczàcych rozwoju 
rekreacji i turystyki konnej w wojewódz-
twie ∏ódzkim.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzen-
nego Województwa ¸ódzkiego Ewa Patu-
ralska-Nowak zaprezentowa∏a stan infra-
struktury, którà mo˝na wykorzystaç do
turystyki konnej oraz koncepcj´ zagospo-
darowania i wytyczenia nowych szlaków. 
– Realizacja programu turystyki konnej
jako markowego produktu turystycznego

nastàpiç ma w ciàgu najbli˝szych 3 lat 
– informowa∏a cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa El˝bieta Hibner. – Ârodki finan-
sowe przeznaczone na ten cel pochodziç
b´dà z funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej oraz od samorzàdów, stowarzy-
szeƒ agroturystycznych i indywidualnych
przedsi´biorców. 
Koordynatorem przedsi´wzi´cia b´dzie
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi.

PoznaliÊmy logo dla ¸odzi
2 marca na konferencji prasowej marsza-
∏ek województwa W∏odzimierz Fisiak, wi-
ceprezydent ¸odzi W∏odzimierz Toma-
szewski oraz dyrektor ¸ódê Art Center
Krzysztof Cendrowicz oficjalnie zapre-
zentowali identyfikacj´ wizualnà projektu
¸ódê - Europejska Stolica Kultury 2016.
Nowe logo towarzyszyç b´dzie ¸odzi
w staraniach o tytu∏ przez najbli˝sze dzie-
wi´ç lat.
Dziesi´cioosobowa komisja oceniajàca
wszystkie projekty (w jej pracach  uczest-
niczyli przedstawiciele Urz´du Marsza∏-
kowskiego) nie mia∏a ∏atwego wyboru.
Zaprojektowaç logo móg∏ ka˝dy. Nic wi´c
dziwnego, ˝e ostatecznie jury wybiera∏o
spoÊród a˝ 253 nades∏anych propozycji.
Autorem zwyci´skiego projektu jest
Adam Brodzki, a zdaniem komisji, na wy-
ró˝nienie zas∏u˝y∏y prace Hanny Niemiro-
wicz i Tomasza Kipki. W po∏owie marca
logo rozpocz´∏o „karier´ mi´dzynarodo-
wà” na wspólnym stoisku urz´dów Mar-
sza∏kowskiego i Miasta ¸odzi podczas 
turystycznych targów ITB w Berlinie.  
Przypomnijmy, ˝e z inicjatywà przystàpie-
nia ¸odzi do staraƒ o uzyskanie statusu
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. wy-
stàpi∏o Mi´dzynarodowe Centrum Sztuki
¸ódê Art Center. Status ten przyznaje
Parlament Europejski, a miasto, które je

Stanis∏aw Olas z m∏odymi szczypiornistami

Spotkanie mi∏oÊników turystyki konnej w Walewicach Koszulka w rozmiarze XL pasuje w sam raz...
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uzyska, przez rok jest kulturalnym cen-
trum Europy. 22 stycznia marsza∏ek W∏o-
dzimierz Fisiak i prezydent Jerzy Kropiw-
nicki podpisali list intencyjny, w którym
zadeklarowali wsparcie i wspó∏prac´ przy
realizacji projektu. Uzyskanie statusu Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury stanowi dosko-
na∏à promocj´ miasta i oznacza Êciàgni´-
cie do stolicy województwa kilku milio-
nów turystów z ca∏ej Europy oraz rozwój
infrastruktury kulturalnej. Miasto, które
zdob´dzie ten status, organizuje przez 
ca∏y rok szereg mi´dzynarodowych im-
prez kulturalnych przy wsparciu finanso-
wym z Unii Europejskiej (ok. 2 mln euro),
z bud˝etu paƒstwa i od sponsorów.

Targi Turystyczne 
– „Na styku kultur 2007“
Poszerzyç swojà wiedz´ o Polsce i Êwiecie,
poznaç ludzi odmiennych kultur i obycza-
jów mogli mieszkaƒcy województwa ∏ódz-
kiego, którzy od 2 do 4 marca odwiedzili
∏ódzkà Hal´ Expo, gdzie odby∏a si´ 
XIII  edycja Mi´dzynarodowych Targów
Turystycznych „Na styku kultur 2007”.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali
marsza∏ek województwa W∏odzimierz Fi-
siak i prezydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki.
Targom towarzyszy∏y seminaria, wyk∏ady,
wyst´py zespo∏ów folklorystycznych, kon-
kursy. By∏y te˝ nowe akcenty. Trzynasta
edycja zosta∏a bowiem poszerzona o tury-
styk´ medycznà, rozumianà jako uzdrowi-
ska, sanatoria, obiekty spa. W ¸odzi swo-
jà ofert´ prezentowa∏y oÊrodki z Czech
(uzdrowisko Karlowa Sudanka, uzdrowi-
skowy hotel i sanatorium LS Royal, Ma-
riaƒskie ¸aênie, uzdrowisko Priessnitz, 
Jesenik) i Polski (Szczawnica, Ciechoci-
nek, Inowroc∏aw, Krynica Morska,
uzdrowisko Bochnia). W imprezie uczest-
niczy∏o ponad 100 wystawców. Samorzà-

dy lokalne, biura i przedsi´biorstwa tury-
styczne, a tak˝e firmy oferujàce wyroby
zwiàzane z aktywnym sp´dzaniem czasu
wolnego z: Polski, Austrii, Bia∏orusi,
Czech, Izraela, Litwy, ¸otwy, Rosji, 
Sri Lanki, Tunezji, Ukrainy, W´gier
i W∏och. Na targach szeroko zaprezento-
wa∏y si´ powiaty i gminy regionu ∏ódzkiego. 

Delegacja ze Styrii
2 marca odby∏o si´ spotkanie wicemar-
sza∏ka Stanis∏awa Olasa z przedstawiciela-
mi kraju zwiàzkowego Styria, z którym
nasze województwo od kilku lat wspó∏pra-
cuje. W spotkaniu uczestniczyli dr Rudolf
Thaler, radca handlowy ambasady Austrii,
Christoph Riegler z Centrum Internacjo-
nalizacji Styrii, Wilfried Leitgeb z Izby
Gospodarczej Styrii, Dariusz Andrzejak 
– koordynator wspó∏pracy mi´dzyregio-

nalnej landu Styria oraz przedstawiciele
w∏adz gmin Podd´bice i Uniejów. 
Wizyta Austriaków by∏a okazjà do wy-
miany poglàdów i doÊwiadczeƒ w dziedzi-
nie inwestycji zagranicznych, mia∏a rów-
nie˝ zach´ciç naszych zagranicznych part-
nerów do pog∏´bienia wspó∏pracy gospo-
darczej z regionem ∏ódzkim. 

Dodatkowe 142 mln euro
dla województwa ∏ódzkiego
Dodatkowe 142 mln euro z tzw. rezerwy
kompensacyjnej uzyska∏o województwo
∏ódzkie na lata 2007-2013. 
– Dzi´ki tym Êrodkom zrealizowanych
zostanie jedenaÊcie du˝ych projektów na
terenie ¸odzi i regionu – mówi∏ marsza∏ek
W∏odzimierz Fisiak na konferencji praso-
wej, zorganizowanej 6 marca wspólnie
z wojewodà Helenà Pietraszkiewicz
w Urz´dzie Wojewódzkim w ¸odzi.
O pieniàdze z rezerwy kompensacyjnej
ubiega∏y si´ cztery województwa. Dzi´ki
staraniom marsza∏ka i wojewody, region
∏ódzki, w przeliczeniu na jednego miesz-
kaƒca, otrzyma∏ najwi´kszà kwot .́ – Od-
nieÊliÊmy du˝y sukces, pozyskujàc takie
fundusze. W sumie na lata 2007 – 2013 do
naszego regionu sp∏ynie blisko 2 miliardy
euro – mówi∏ W∏odzimierz Fisiak.
WÊród jedenastu projektów, które otrzy-
ma∏y dofinansowanie z rezerwy kompen-
sacyjnej, sà m.in.: stworzenie centrum ar-
tystycznego w EC-1 w ¸odzi, rewitaliza-
cja centrum Tomaszowa Mazowieckiego,
budowa obwodnicy Radomska, budowa
trasy „Górna” na odcinku od al. W∏ók-
niarzy do ul. Rzgowskiej w ¸odzi.

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej

Stanis∏aw Olas na spotkaniu ze zwiàzkowcami ze Styrii

Wojewoda Helena Pietraszkiewicz 
i marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak podczas konferencji prasowej
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ŁÓDZKIE W BRUKSELI

Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta
Hübner zainaugurowa∏a 7 marca w Brukse-
li konferencj´ „Promowanie konkurencyjno-
Êci poprzez innowacyjne technologie, pro-
dukty i dobrze prosperujàce spo∏ecznoÊci”.
By∏a to pierwsza konferencja zorganizowa-
na w ramach nowej inicjatywy „Regiony na
rzecz zmian gospodarczych”. Polska komi-
sarz oraz Philippe de Buck, sekretarz gene-
ralny BusinessEurope, powitali ponad 500
uczestników konferencji z oko∏o 30 paƒstw,
omawiajàcych najlepsze sposoby wykorzy-
stania nowych inwestycji realizowanych w
ramach polityki spójnoÊci. Województwo
∏ódzkie reprezentowali zast´pca dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej Jacek
Skwierczyƒski oraz dyrektor biura w Bruk-
seli Mariusz Mielczarek. Uczestniczyli oni 
w warsztatach dotyczàcych dobrych prak-
tyk w zakresie partnerstwa publiczno-pry-
watnego oraz zintegrowanego rozwoju
miast. Konferencja by∏a równie˝ doskona∏à
okazjà do dyskusji nt. tworzenia przysz∏ych
tematycznych sieci wspó∏pracy mi´dzyregio-
nalnej. Nasz region poprzez biuro w Bruk-
seli z∏o˝y∏ do Komisji Europejskiej kilka
propozycji tematów, w których moglibyÊmy
tworzyç sieci z innymi regionami UE. Fun-
dusze w wysokoÊci 375 milionów euro na
rzecz tworzenia takich sieci i dzia∏aƒ eduka-
cyjnych zostanà udost´pnione w ramach
programów dotyczàcych wspó∏pracy mi´-
dzyregionalnej (INTERREG IV) i Urbact. 

11 i 12 marca odby∏y si´ w Brukseli Inter-
national Contact Days (Mi´dzynarodowe
Dni Kontaktowe), poÊwi´cone tematyce
inwestycji zagranicznych i emigracji 
w Europie i na Êwiecie. G∏ównym celem
przedsi´wzi´cia by∏o udost´pnienie przyby-
∏ym goÊciom kompleksowej informacji 
o mo˝liwoÊciach inwestowania za granicà 
i wszelkich innych us∏ugach. WÊród
wystawców licznie reprezentowane by∏y pol-
skie regiony, a nasz kraj otrzyma∏ tytu∏

goÊcia specjalnego targów. Umo˝liwi∏o 
to mi´dzy innymi zorganizowanie dwóch
prezentacji gospodarczych, podczas których
przedstawiciele naszych województw prze-
kazali zgromadzonym przedsi´biorcom bel-
gijskim zarówno ogólne informacje gospo-
darcze, jak i konkretne oferty inwestycyjne
swoich regionów. Ze strony województwa
∏ódzkiego prezentacje przeprowadzili: Woj-
ciech Kuêbik z COI i Dominika Ostrowska
– przedstawicielka ¸odzi w Brukseli. WÊród
s∏uchaczy znaleêli si´ przede wszystkim bel-
gijscy mened˝erowie, przedstawiciele MÂP
oraz przedsi´biorcy indywidualni, poszuku-
jàcy informacji na temat inwestowania i roz-
poczynania dzia∏alnoÊci gospodarczej poza
granicami swojego kraju. International
Contact Days, to wydarzenie o charakterze
cyklicznym. Pierwsza edycja odby∏a si´ 
w Namur w 2001 r., a kolejne w 2002 r. 
w Antwerpii oraz w 2004 r. w Gandawie.

Udost´pnianie funduszy w ramach Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego ma
byç prostsze i szybsze. Takie zapewnienie
uzyskali przedstawiciele polskich biur regio-
nalnych na spotkaniu z w∏adzami sekreta-
riatu Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego (FMO) w Brukseli. Po pierwszym kon-
kursie wy∏oniono do realizacji 79 projektów
polskich samorzàdów i organizacji. Obecnie
trwa drugi nabór (termin do 16 kwietnia).
Po raz ostatni mo˝na si´ ubiegaç o finanso-
wanie badaƒ naukowych, inwestycji 
w ochronie Êrodowiska oraz wsparcie dzie-
dzictwa kulturowego. Przedstawiciele FMO
poinformowali, ˝e b´dzie jeszcze tylko
jeden, trzeci konkurs (na poczàtku 2008 r.).
Istotnà informacjà by∏a równie˝ zapowiedê
utworzenia w Polsce funduszu dla organiza-
cji pozarzàdowych, na który zaplanowano
kwot´ 41,5 mln euro. Uczestnicy spotkania
zwracali uwag´ na problemy zwiàzane ze
zg∏oszeniami po norweskie fundusze. Szcze-
gólnie dotkliwa dla beneficjentów jest d∏uga

procedura oceny projektów, w którà zaanga-
˝owane sà instytucje w Polsce, sekretariat
FMO w Brukseli oraz Komisja Europejska.
Wszyscy byli zgodni, ˝e system jest przere-
gulowany, wiele procesów jest powtarza-
nych, a ca∏oÊç wymaga uproszczeƒ proce-
dur. 

Przedstawiciele FMO zapowiedzieli, 
˝e ich celem jest skrócenie do 5 miesi´cy
czasu oceny projektu od momentu z∏o˝enia
do momentu wydania ostatecznej decyzji.
Spotkanie z w∏adzami sekretariatu FMO
by∏o te˝ okazjà do lobbingu naszych ∏ódz-
kich projektów, które czekajà teraz na osta-
tecznà decyzj´ o finansowaniu. 

Ju˝ po raz trzeci z rz´du województwo
∏ódzkie b´dzie wspó∏organizatorem Open
Days. W Brukseli og∏oszono w∏aÊnie wyniki
naboru podmiotów pragnàcych wziàç udzia∏
w tegorocznej edycji imprezy, zaplanowanej
na 8-11 paêdziernika pod has∏em „Making
it happen: regiony na rzecz wzrostu i zatrud-
nienia”. Dzi´ki staraniom podj´tym przez
RBW¸, uda∏o nam si´ wejÊç w sk∏ad bardzo
silnego konsorcjum, zrzeszajàcego cz∏onków
Europejskiej Sieci Wspó∏pracy Regionów 
w Dziedzinie Badaƒ i Innowacji (ERRIN),
do której nale˝y tak˝e region ∏ódzki. Lide-
rem naszego konsorcjum, wyst´pujàcego
pod szyldem „Regiony ERRIN na rzecz
wzrostu i miejsc pracy”, zosta∏ region part-
nerski West Midlands. Wspólnie zorganizu-
jemy dwa warsztaty w ramach bloku tema-
tycznego „Wydajna implementacja – jak
wdra˝aç nowe programy”. W roli prelegen-
tów podczas seminariów wystàpià przedsta-
wiciele naszego województwa. Poza wyda-
rzeniami  w Brukseli, od12 do 31 paêdzier-
nika, w poszczególnych regionach odb´dà
si´ tzw. wydarzenia zdecentralizowane. 
W ¸odzi planowane jest z tej okazji semina-
rium nt. partnerstwa publiczno-prywatnego.

M.M.

Regiony dla gospodarki
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W Êwietle doktryn wszystkich wyznaƒ
chrzeÊcijaƒskich Wielkanoc jest najdonio-
Êlejszym Êwi´tem, poniewa˝ upami´tnia
zmartwychwstanie Chrystusa – wydarze-
nie stanowiàce fundament wiary. Nawet je-
˝eli wspó∏czeÊnie Bo˝emu Narodzeniu na-
dajemy uroczystszà opraw ,́ to w KoÊciele
Êwi´ta wielkanocne sà niezmiennie, 
jak powiedzia∏ papie˝ Grzegorz I Wielki,
„uroczystoÊcià uroczystoÊci”.   

Poczàtek obchodów wielkanocnych sta-
nowi Niedziela Palmowa (zwana tak˝e
Kwietnà lub Wierzbnà). Obchody tego
dnia upami´tniajà wjazd Chrystusa do
Jerozolimy na pi´ç dni przed ukrzy˝owa-
niem. Wydarzenie to opisujà wszyscy
ewangeliÊci, ale tylko Êw. Jan wspomina, ˝e
zgromadzony t∏um wita∏ Jezusa ga∏àzkami
palmowymi. Nieprzypadkowo polskà pal-

mà zosta∏y wierzbowe ga-
∏àzki z pàkami
(baêkami) – zgod-

nie z starymi wierzenia-
mi mia∏y one moc od-

nowy i ochrony ˝ycia,
którà wzmacniano,
Êwi´càc je koÊciele.
We wsiach  Êrodko-

wej, wschod-
niej i po∏u-

dniowej Polski zna-
ny by∏ zwyczaj

uderzania dzie-
ci i m∏odzie˝y

palmà dla zdro-
wia. Jeszcze
w po∏owie XX w.

w ca∏ym nie-
m a l
kraju

po∏yka-
no bazie,

aby zapo-
biec cho-
r o b o m

g a r d ∏ a ,
a tak˝e go-

ràczce i dresz-
czom. PoÊwi´-
cone palmy
umieszczano
najcz´Êciej za

„Êwi´tym obra-
zem”. W po∏u-

dniowej Polsce,
a tak˝e w centrum na-
szego kraju, zatykano

bazie w strzechy czy bel-
ki budynków gospodar-

skich, co mia∏o chroniç za-

budowania przed uderzeniem pioruna
i po˝arem. Podczas pierwszego wypasu
okadzano baêkami byd∏o, by uniemo˝liwiç
czarownicom, kobietom pozostajàcym ja-
koby w s∏u˝bie diab∏a, zabieranie krowom
mleka. 

Wielki Piàtek wià˝e si´ z praktykowa-
nym do dziÊ zwyczajem strojenia w koÊcio-
∏ach grobów Chrystusa. Zwyczaj ten przy-
w´drowa∏ do nas z Niemiec lub z Czech,
jednak od dawien dawna w wystroju gro-
bów pojawia∏y si´ elementy narodowe. Na
ten dzieƒ przypada∏o tak˝e wiele ludowych
obrz´dów. O Êwicie mieszkaƒcy wsi le˝à-
cych w pobli˝u rzek czy strumieni starali
si´ w nich obmyç. CzynnoÊç ta mia∏a
leczyç choroby skóry – rany i wrzody, 
a tak˝e zapewniç urod .́ W niektórych
wsiach w Wielki Piàtek u˝ywano ko∏atek
wykonywanych na wzór tych, którymi
pos∏ugiwano si´ w koÊcio∏ach zamiast
dzwonów od Wielkiego Czwartku do
Wielkiej Soboty. Wed∏ug przekonaƒ miesz-
kaƒców wsi, ha∏as ko∏atek wygania∏ z∏e
duchy. Dzi´ki temu wieÊ mia∏a byç wolna
od wszelkich nieszcz´Êç – chorób ludzi 
i inwentarza, ulew, gradobicia itp.

W Wielkà Sobot´ rankiem Êwi´ci si´
ogieƒ i wod .́ Rytua∏y te majà ogromne
znaczenie symboliczne – rozniecenie 
i poÊwi´cenie „nowego” ognia oraz oczysz-
czenie wody oznacza∏o symboliczne rozpo-
cz´cie kolejnego cyklu przyrodniczego, a w
warunkach tradycyjnej wsi tak˝e odnow´ 
i umocnienie porzàdku spo∏ecznego. Pow-
sta∏e w oparciu o obserwacje przyrody
wyobra˝enie o wyczerpywaniu si´ i odna-
wianiu rzeczywistoÊci znajdowa∏o wyraz 
w starym s∏owiaƒskim micie. Wed∏ug niego
w piekle bytuje jakoby Lucyfer przykuty
∏aƒcuchem do kamiennego s∏upa. Ogniw
∏aƒcucha ma byç tyle, ile dni w roku. Lucy-
fer codziennie przegryza jedno z nich,
wreszcie w Wielki Piàtek zostaje tylko
jedno ogniwo. Jednak w Wielkà Sobot ,́
zanim w∏adca ciemnoÊci zdo∏a si´ uwolniç,
ogniwa ∏aƒcucha scalajà si´ z powrotem.
Dzieje si´ tak  za sprawà dzwonów, które
rozlegajà si´ w koÊcio∏ach na zakoƒczenie
Êwi´cenia ognia i wody. Jednak Wielka
Sobota to równie˝, a mo˝e nawet przede
wszystkim, Êwi´cenie pokarmów. Wiejskie
gospodynie przygotowywa∏y do Êwi´cenia
kilka jajek, du˝y bochenek chleba, kawa-
∏ek kie∏basy lub mi´sa, chrzan, mas∏o i sól.
Istnia∏o przekonanie, ̋ e chrzan przywo∏uje
gorycz m´ki Jezusa, natomiast mas∏o
oznacza radoÊç zmartwychwstania. Jed-
nak najwi´cej symbolicznych odniesieƒ
wià˝e si´ z jajkiem, podstawowym sk∏adni-

kiem wielkanocnej
Êwi´conki. Jest to
g∏ówny atrybut Êwiàt
w i e l k a n o c nyc h ,
który bardzo dobrze
oddaje ich znaczenie.
Jajko, b´dàc symbolem
ciàg∏oÊci ˝ycia i jego odno-
wy, wyra˝a idee nieskoƒczonego choç
cyklicznego ˝ycia. Wed∏ug mitów z terenu
Europy i Azji, Êwiat powsta∏ z jajka. Jego
symboliczne znaczenie stopniowo zaciera-
∏o si´ w ludzkiej ÊwiadomoÊci, jednak 
w XIX w. w niektórych wsiach przygoto-
wywanie pisanek uwa˝ano za konieczny
warunek odnowy ˝ycia. Do barwienia
jajek na jeden kolor wykorzystywano
naturalne Êrodki – ∏upiny cebuli, kor´ d´bu
i olchy oraz liÊcie klonu i êdêb∏a oziminy.
Jajka by∏y wykorzystywane do praktyk
majàcych zapewniç urodzaj. Na terenie
Êrodkowej Polski gospodarze rozsypywali
skorupki na polach ze zbo˝em lub toczyli
Êwi´cone jajko po polach, natomiast kobie-
ty, liczàc na urodzaj lnu, dodawa∏y skorup-
ki do nasion tej roÊliny.  

W pierwszy dzieƒ Wielkanocy spo˝ywa-
no Êwi´conk´ w rodzinnym gronie i dzielo-
no si´ jajkiem. Przy tej okazji sk∏adano
sobie ˝yczenia zdrowia, pomyÊlnoÊci, uro-
dzaju. „Niech rok nom b´dzie urodny 
i zdrowy” – mawiano w Rawskiem. Ponie-
wa˝ istnia∏o silne przekonanie o sprawczej
mocy s∏owa, ˝yczenia te by∏y kolejnym
zabiegiem, majàcym wywo∏aç po˝àdany
przez cz∏owieka stan rzeczy.    

Pierwszy dzieƒ Êwiàt wielkanocnych
mia∏ typowo rodzinny charakter, nato-
miast w poniedzia∏ek wielkanocny kwit∏o
˝ycie towarzyskie. Powszechnie praktyko-
wany by∏ zwyczaj polewania si´ wodà. 
Na prze∏omie XIX i XX w. mia∏ on zalot-
ny charakter, a panna, która zosta∏a szcze-
gólnie obficie oblana, mia∏a prawo czuç si´
usatysfakcjonowana powodzeniem u p∏ci
przeciwnej. Pierwotnie prawdopodobnie
obrzàdkowe polewanie si´ wodà mia∏o
zapewniç potrzebnà roÊlinom w okresie
wegetacji wod .́ Natomiast na terenie pó∏-
nocno-wschodniej Polski  rozpowszech-
niony by∏ zwyczaj uderzania si´ rózgami,
co mia∏o zabezpieczyç zdrowie i si∏ .́

DziÊ pozateologiczny wymiar Wielka-
nocy uleg∏ zapomnieniu. Âwi´ta stanowià
jednak dla wielu z nas êród∏o istotnych
prze˝yç religijnych, a prawie dla wszyst-
kich sà d∏ugo wyczekiwanà chwilà
wytchnienia od codziennych obowiàzków.

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi 

Zmartwychwstanie i nowy poczàtek
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Âwi´ta wielkanocne to najwa˝niejszy okres
w kalendarzu liturgicznym KoÊcio∏a kato-
lickiego, nic wi´c dziwnego, i˝ obecne sà
tak˝e we wszystkich przejawach ludowej
religijnoÊci. Od niepami´tnych czasów
rzeêbiarze ludowi, w miar´ swoich umiej´t-
noÊci, przenosili pod strzechy oficjalne
kanony sztuki. Motywy Êwiàt wielkanoc-
nych zwiàzane sà m.in. z bezpoÊrednim
ukazaniem m´czeƒstwa i Êmierci Chrystu-
sa, najcz´Êciej poprzez ukrzy˝owanie.
Âmierç Syna Bo˝ego na krzy˝u jest jednym
z najdramatyczniejszych i najsmutniej-
szych typów ikonograficznych w sztuce
ludowej. Poza Ukrzy˝owanym, przedsta-
wiane by∏y równie˝ postacie z Ewangelii,
towarzyszàce Chrystusowi w jego ostatniej
drodze. Nie mog∏o wi´c zabraknàç Matki
Boskiej, Marii Magdaleny, Êw. Jana Ewan-
gelisty, a czasami po obu stronach krzy˝a
umieszczani byli tak˝e z∏oczyƒcy. Równie
przejmujàcy charakter posiada kolejny
topos, jakim jest pieta. Podobnie jak 
w „sztuce wysokiej”, ludowe wyobra˝enie
przedstawiajàce Matk´ Boskà trzymajàcà

na kolanach

martwego Chrystusa jest przepe∏nione
wspó∏czuciem i litoÊcià. 
Innym motywem rzeêb zwiàzanych z tym

specyficznym okresem w roku jest jeden 
z najbardziej ludowych wizerunków –
Chrystus frasobliwy. Jest to postaç przed-
stawiajàca Boga ucz∏owieczonego, który
odarty z szat, najcz´Êciej siedzàcy z pochy-
lonà g∏owà, rozmyÊla nad ludzkim losem.
W tym wyobra˝eniu zdaje si´ rozumieç
ludzi, w ich cierpieniu, bólu, n´dzy. Chry-
stus frasobliwy to najlepszy or´downik 
i pocieszyciel, dodajàcy ludziom optymi-
zmu. Poprzez swojà najwy˝szà ofiar´ daje
szans´ na lepsze ˝ycie, przezwyci´˝a z∏o,
symbolizowane w niektórych przedstawie-
niach ikonograficznych w postaci czaszki. 
Powy˝sze typy ikonograficzne, zwiàzane
bezpoÊrednio z Wielkanocà, poza rzeêbà,
wyst´pujà tak˝e w malarstwie ludowym.
Ta forma artystycznego wyrazu umo˝liwia
dodatkowe rozbudowanie fabu∏y. 
Na przedstawianych scenach pojawia si´
wi´cej postaci, istnieje mo˝liwoÊç pokaza-
nia kilku historii naraz. Tworzy si´ tym

samym opowieÊç bardziej
z∏o˝ona, alegoryczna,
wielokrotnie nacecho-
wana bogatà symboli-
kà. Malarstwo ludowe
nie boi si´ wplataç w te
obrazy tematów mniej
religijnych. Na p∏ót-

nach pojawiajà si´
prawdziwe wiejskie
sceny rodzajowe.
Mo˝emy podzi-
wiaç zwyczaje 
i obrz´dy wielka-
nocne, np. Êmigus-
dyngus, chodzenie

z kurkiem, Êwi´ce-
nie potraw.

Wielkanoc jest najpowszechniej kojarzona
jednak z plastykà obrz´dowà. Na Êwiàtecz-
nym wielkanocnym stole nie mo˝e przecie˝
zabraknàç jajek – symbolu nowego ˝ycia,
obfitoÊci i p∏odnoÊci – które w celu wzmoc-
nienia magicznej si∏y, by∏y zdobione na
ró˝ne sposoby. W ludowych wierzeniach
zwyczaj ten uwa˝any by∏ za jeden z warun-
ków zapewnienia ciàg∏oÊci Êwiata. 
W sztuce ludowej województwa ∏ódzkiego
mo˝emy wyró˝niç kilka sposobów zdobie-
nia jaj. W regionie opoczyƒskim, a tak˝e 
w piotrkowskim i wieluƒskim, do dnia dzi-
siejszego jajka zdobione sà jednà z najstar-
szych metod, tzn. batikiem. Miejsca, które
nie mia∏y byç zafarbowane, by∏y pokrywa-
ne woskiem za pomocà specjalnego pisa-
ka. Po wyciàgni´ciu tak przygotowanych
jajek z farbowania, wosk by∏ Êcierany, 
w ten sposób powstawa∏ najcz´Êciej geo-
metryczny ornament w naturalnym kolo-
rze. W regionie ∏owickim natomiast najcz´-
Êciej spotykamy wyklejanki. Na wydmusz-
ki nanoszone sà misterne, wielokolorowe
wycinanki. Do ulubionych motywów nale-
˝à s∏ynne ∏owickie koguciki i wyrafinowane
motywy roÊlinne. 
W motywach zdobniczych jaj mo˝na
dopatrzyç si´ bogatej symboliki. Elementy
solarne odwo∏ujà si´ do takich wartoÊci jak
odrodzenie i wiecznoÊç, figury geometrycz-
ne sà znakiem nieskoƒczonoÊci. Nie tylko
ornamentyka, ale i barwy majà swoje
„magiczne” znaczenie: czerwieƒ i biel
oddajà czeÊç domowym duchom opiekuƒ-
czym, a czerƒ i biel – duchom ziemi. Zieleƒ
nawiàzuje do odrodzenia przyrody i mi∏o-
Êci, która wraz z rodzinnym szcz´Êciem
„ukryta jest” tak˝e w bràzie. 
Obrz´dy i zwyczaje wielkanocne sà nadal
˝ywe równie˝ w plastyce papierowej. Szcze-
gólnie nale˝y tu wspomnieç o ∏owickich
wycinankach, zwanych kodrami. Dzi´ki
„wyklejanym” kolorowym, glansowanym
papierem, scenom rodzajowym, widz
mo˝e poznaç dawne zwyczaje zwiàzane 
z okresem przesilenia wiosennego.
Kolejnym wytworem sztuki ludowej, który
towarzyszy Wielkanocy, jest oczywiÊcie
palemka. W naszym regionie jest to naj-
cz´Êciej wiàzanka z ga∏àzek wierzbowych 
z baziami, zdobiona suszonymi, bàdê
wykonanymi z bibu∏y, kwiatami. 
Rzeêba, malarstwo, wycinanki, pisanki,
wyklejanki oraz palemki wcià˝ stanowà
wa˝ny element wiosennej obrz´dowoÊci.
Mimo ˝e obecnie ju˝ nie wszystkie ÊciÊle
wià˝à si´ z duchowym prze˝ywaniem tego
niezwyk∏ego okresu, wcià˝ sà cz´Êcià
wystroju domów, sto∏ów wielkanocnych, 
a nawet stoisk i witryn sklepowych.

Andrzej Bia∏kowski
OÊrodek Regionalny ¸DK

Wielkanoc 
w sztuce ludowej
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Plan na odpady
Wyrzucona plastikowa torebka po

zakupach b´dzie rozk∏adaç si´ w zie-
mi co najmniej 500 lat; butelka jeszcze
d∏u˝ej. Ka˝dego dnia produkujemy
tak du˝o Êmieci, ˝e ich zagospodaro-
wanie sta∏o si´ najwi´kszym proble-
mem polskich samorzàdów. Dlatego
powsta∏ krajowy plan gospodarki od-
padami, który w lutym, w sali obrad
sejmiku wojewódzkiego przedstawia∏
Krzysztof Zar´ba, sekretarz stanu
w Ministerstwie Ârodowiska. W spo-
tkaniu udzia∏ wzi´∏o blisko 50 samo-
rzàdowców z województwa ∏ódzkiego,
w tym m.in. W∏odzimierz Fisiak,
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego,
Stanis∏aw Olas, wicemarsza∏ek woje-
wództwa oraz Helena Pietraszkie-
wicz, wojewoda ∏ódzki, i prezes zarzà-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ¸odzi. 

Plan zawiera prognozy dotyczàce
tego sektora oraz wytycza zadania,
które nale˝y przeprowadziç, aby zmi-
nimalizowaç problem odpadów. Prze-
widuje si´ stworzenie mi´dzygmin-
nych zak∏adów, zajmujàcych si´ nisz-
czeniem i przetwarzaniem Êmieci. 

Przwidziano pe∏ny zakres dzia∏aƒ
koniecznych do zapewnienia zintegro-
wanej gospodarki odpadami w Pol-
sce. System jest niezb´dny, aby dzia∏aç
zgodnie ze standardami unijnymi
i politykà zapewniajàcà ochron´ Êro-
dowiska. Najwa˝niejsze za∏o˝enia no-
wego planu to zapobieganie i minima-
lizacja powstawania odpadów, zapew-
nienie odzysku poprzez recykling od-
padów, których powstania nie da si´
uniknàç, unieszkodliwianie odpadów
(poza sk∏adowaniem) oraz bezpieczne
dla zdrowia ludzkiego i Êrodowiska
sk∏adowanie odpadów, niepoddajà-
cych si´ procesom odzysku lub
unieszkodliwiania.

Cele, jakie wytyczyli sobie autorzy
planu, to oddzielenie wzrostu iloÊci
odpadów od wzrostu gospodarczego,
zwi´kszenie zakresu odzysku odpa-
dów, zmniejszenie iloÊci odpadów kie-
rowanych na sk∏adowiska, zamkni´cie
do koƒca 2009 roku wszystkich sk∏a-
dowisk niespe∏niajàcych standardów
unijnych, a tak˝e wyeliminowanie nie-
legalnego sk∏adowania odpadów.

Od 1 stycznia 2008 wszystkie zada-
nia z zakresu gospodarki odpadami
przejdà w kompetencje urz´dów mar-
sza∏kowskich (obecne sà to kompe-
tencje wojewody).

Do zakresu dzia∏ania Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej w Be∏cha-
towie, gospodarstwa pomocniczego staro-
stwa, nale˝y m.in. realizacja przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z gospodarkà odpadami.
Koszty gospodarki odpadami sà pokrywa-
ne w stosunku pó∏ na pó∏ przez starostwo
i poszczególne gminy. Jak przebiega∏ ten
proces w 2006 roku?

Zbiórka odpadów segregowanych
Jednym z podstawowych elementów sys-

temu jest selektywna zbiórka odpadów
u êróde∏ ich powstawania. Do realizacji te-
go zadania s∏u˝à pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów segregowanych, takich
jak: makulatura, PET, szk∏a kolorowe
i bezbarwne. Pojemniki te sà rozmieszczo-
ne w placówkach oÊwiatowo-wychowaw-
czych, stanowiàc istotny element edukacyj-
ny, w wi´kszych skupiskach ludnoÊci, osie-
dlach domków jednorodzinnych, przy blo-
kach wielorodzinnych, budynkach u˝y-
tecznoÊci publicznej, urz´dach, przychod-
niach zdrowia, sklepach, domach kultury,
przystankach. Liczba pojemników na tere-
nie powiatu be∏chatowskiego wynosi 1430.
Zebrano: makulatury – 210 ton, szk∏a
– 564 tony, PET-ów 279 ton.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Zbiórka ta w powiecie be∏chatowskim

jest prowadzona dwoma systemami:
w gminnych punktach zbiórki odpadów se-
gregowanych i wielkogabarytowych, gdzie
przyjmowane sà odpady wielkogabarytowe
od mieszkaƒców powiatu be∏chatowskiego.
Punkty te przyjmujà nast´pujàce rodzaje
odpadów: papier, tektur ,́ szk∏o, odzie˝,
tworzywa sztuczne, meble, elementy stolar-
ki, przeterminowane lekarstwa, baterie,
akumulatory, zu˝yte urzàdzenia elektrycz-

ne i elektroniczne, drewno, z∏om metalowy,
pojemniki po aerozolach, odpady do kom-
postowania, popió∏, ˝u˝el, zu˝yte opony,
farby, tusze, kleje. W wyniku zbiórki uzy-
skano ca∏y szereg odpadów, które z racji
ucià˝liwoÊci trafia∏y wczeÊniej do lasów, ro-
wów i na nieu˝ytki, tworzàc dzikie wysypi-
ska. Dzikie wysypiska sà êród∏em zanie-
czyszczeƒ mikrobiologicznych, gazu wysy-
piskowego, trujàcych odcieków oraz py∏ów
zawierajàcych metale ci´˝kie. Do punktów
przyj´to ok. 100 ton odpadów wielkogaba-
rytowych.

Drugim sposobem jest bezp∏atna, ob-
woêna zbiórka majàca charakter cykliczny.
Akcja polega na tym, ˝e mieszkaƒcy po-
wiatu be∏chatowskiego w okreÊlonym cza-
sie sà informowani o zbiórce. Nast´pnie
mogà wystawiç odpady przed posesj ,́  lub
ko∏o pergoli Êmietnikowej na osiedlach
wielorodzinnych. 

Wynik obwoênej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, prowadzonej w roku
2006 na terenie powiatu be∏chatowskiego
to 217 ton odpadów.

Zwierz´ta pad∏e i z uboju przymusowego
Z terenu powiatu be∏chatowskiego w ro-

ku 2006 usuwano odpady w postaci zwie-
rzàt pad∏ych na podstawie umowy zawartej
pomi´dzy Regionalnym Centrum Edukacji
Ekologicznej w Be∏chatowie a Zak∏adem
Przetwórstwa „DANIELÓW”. Odebrano
0,59 tony zwierzàt.

Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych
Na wniosek gmin z terenu powiatu be∏-

chatowskiego sà odbierane odpady zawie-
rajàce azbest. W roku 2006 odebrano
i przekazano do utylizacji prawie 35 ton
tych odpadów.

Krzysztof Borowski

OOdd  mmaakkuullaattuurryy  
ppoo  aazzbbeesstt
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Balonowa 
fiesta

Ju˝ po raz trzeci Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, Federacja Skautingu Europejskiego w Rawie
Mazowieckiej, zorganizowa∏o fiest´ modeli balonów 
na ogrzane powietrze. Patronat honorowy nad imprezà objà∏
burmistrz miasta Rawa Mazowiecka Eugeniusz Góraj.
Pomys∏odawcà imprezy jest dh Robert Fedorowicz, hufcowy
rawski.

Fiesta jest imprezà otwartà dla wszystkich. Przed zawoda-
mi organizowane sà warsztaty, na których ka˝da grupa
otrzymuje model balonu i krótki instrukta˝, jak go wykonaç. 

W tym roku zg∏osi∏o si´ ok. 100 uczestników z 50 modela-
mi balonów. Oprócz zast´pów harcerskich z „Zawiszy”, 
w zawodach wzi´li udzia∏ uczniowie ze szkó∏ rawskich 
i zawodnicy z Konopnicy, Boguszyc, Dziurdzio∏, Chodnowa
i ¸odzi. G∏ównà nagrodà jest lot prawdziwym balonem!

Rawska fiesta modeli balonów na ogrzane powietrze jest
najciekawszà otwartà zimowà imprezà w regionie ∏ódzkim.
Informacje o terminie i warunkach uczestnictwa mo˝na 
uzyskaç na stronie www.rawa.fse.pl.

dh. Ewa Kalinowska HR 
(harcerka Rzeczypospolitej)
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Kultura w regionie
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W ubieg∏ym numerze „Z¸” w artykule
„Pod wiatr” przedstawiona zosta∏a sytuacja
placówek kultury przej´tych od paƒstwa
przez jednostki samorzàdowe województwa
∏ódzkiego od 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie z zapowiedzià ukazujemy to, 
co si´ zmieni∏o przez ostatnie dwa lata i jak
sytuacja wyglàda dzisiaj.

Lata 2003 i 2004 by∏y dla siedmiu placó-
wek kultury przej´tych przez samorzàd woje-
wództwa niezwykle trudne. Dzi´ki zaciàgni´-
ciu po˝yczki unikni´to katastrofy, ale kryzys
za˝egnano po∏owicznie. Procesy ozdrowieƒ-
cze zaznaczy∏y si´ dopiero w 2005 r., w któ-
rym samorzàd wojewódzki przeznaczy∏ 
na kultur´ 47.751.548 z∏, czyli o 8 milionów
wi´cej ni˝ rok wczeÊniej.

Kryzys w Teatrze Wielkim, którego zad∏u-
˝enie odpowiada∏o nazwie, dzi´ki dotacjom
w 2005 i 2006 r. po 19 milionów z∏ zosta∏ za-
˝egnany. Rok 2006 nale˝a∏ do wyjàtkowo
szcz´Êliwych dla Teatru im. Stefana Jaracza,
który na realizacj´ swoich ambitnych zamie-
rzeƒ mia∏ bud˝et wynoszàcy 8.303 480 z∏, bli-
sko trzy miliony wi´kszy ni˝ rok wczeÊniej.
W latach tych znacznie wzros∏y bud˝ety po-
zosta∏ych placówek podleg∏ych marsza∏kowi:
Filharmonii ¸ódzkiej im. Artura Rubinste-
ina, ¸ódzkiego Domu Kultury, Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józe-
fa Pi∏sudskiego, Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego oraz Muzeum Sztuki.

Bud˝et województwa ∏ódzkiego na rok
2007, zak∏adajàcy wydanie na kultur´ i ochro-
n´ dziedzictwa narodowego ponad 72 miliony
z∏otych, z tego 49 mln na wydatki bie˝àce 
i 23 mln na majàtkowe, zapowiada, ˝e dobra
passa zostanie utrzymana. Szczególne powo-
dy do zadowolenia ma dyrektor Muzeum
Sztuki, które b´dzie dysponowaç bud˝etem
przekraczajàcym 10 mln z∏, o po∏ow´ 
wy˝szym ni˝ w 2006 r. i rekordowym w ca∏ej
historii placówki.

Zdaniem naczelnika Micha∏a Miazka, od-
powiedzialnego za finanse w Departamencie
Kultury i Edukacji Urz´du Marsza∏kowskie-
go, tak korzystna zmiana sytuacji sta∏a si´
mo˝liwa dzi´ki trzem czynnikom: po pierw-
sze – wy˝szym dochodom, jakie uzyskuje sa-
morzàd województwa, po wtóre – dzi´ki po-
zyskiwaniu znacznych funduszy z Unii Euro-
pejskiej na cele kulturalne oraz po trzecie 
– rosnàcej samodzielnoÊci placówek, wyst´-
pujàcych z wnioskami o dotacje celowe na
programy operacyjne do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Podobne korzystne zmiany odnotowaç
mo˝na jeÊli chodzi o sytuacj´ placówek prze-
j´tych przez miasta dzia∏ajàce na prawach po-
wiatów – Piotrków Trybunalski i Skierniewi-
ce. Samorzàdy, dbajàc o wizerunek miasta, sà
w stanie wygospodarowaç Êrodki finansowe
pozwalajàce na utrzymanie wysokiego pozio-
mu dawnych wojewódzkich placówek kultury.
Dzi´ki temu biblioteka, miejski oÊrodek kul-
tury, muzeum i biuro wystaw artystycznych
w Piotrkowie Trybunalskim utrzymujà wyso-
kà mark´ i majà solidne podstawy do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci. To samo mo˝na powie-
dzieç o bibliotece i M∏odzie˝owym Centrum
Kultury w Skierniewicach, utrzymujàcym
w swoim programie wiele imprez o charakte-
rze ponadregionalnym i wyst´pujàcym ka˝de-
go roku z nowymi inicjatywami, wspieranymi
z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Najbardziej skomplikowana sytuacja ist-
nia∏a i utrzymuje si´ nadal w ziemskich staro-
stwach powiatowych – w ¸owiczu, Kutnie
i Sieradzu. Muzeum w ¸owiczu, dzia∏ajàce
przez wiele lat jako oddzia∏ Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, póêniej podleg∏e woje-
wodzie skierniewickiemu, a od 1999 r. samo-
rzàdowi powiatu ∏owickiego, chocia˝ jest tà
samà i ciàgle poszerzajàcà zakres dzia∏alnoÊci

placówkà, to Êrodki na utrzymanie przy ko-
lejnym gospodarzu otrzymuje coraz mniej-
sze. Na szcz´Êcie zarówno w∏adze starostwa,
jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, zdajàc sobie spraw´ ze znaczenia
placówki, ∏o˝à po po∏owie na jej utrzymanie.
Dzi´ki temu ma mo˝liwoÊç organizowania
wystaw, imprez i prowadzenia bogatej dzia-
∏alnoÊci wydawniczej.

Cztery placówki przej´te przez starost´ sie-
radzkiego od poczàtku przerasta∏y mo˝liwo-
Êci utrzymania ich przez powiat ziemski. Prze-
rastajà je tak˝e dzisiaj. Sytuacj´ do 2004 r.
ratowa∏a wysoka dotacja paƒstwowa. 
Od kiedy jednak przyznawana jest jedynie na
realizacj´ programów, a nie na bie˝àcà dzia-
∏alnoÊç, placówkom sieradzkim brakuje pie-
ni´dzy, a bud˝et powiatu jest za ma∏y, aby wy-
kroiç z niego odpowiadajàce potrzebom pla-
cówek Êrodki finansowe. Kto wie, mo˝e dro-
gà wiodàcà do rozwiàzania trudnoÊci by∏oby
porozumienie si´ starostwa z Radà Miasta
Sieradza o wspólnym prowadzeniu placó-
wek, s∏u˝àcych przecie˝ w wi´kszym stopniu
mieszkaƒcom miasta ni˝ powiatu.

Podobne do sieradzkich k∏opoty prze˝y-
wajà muzea w Oporowie i KroÊniewicach,
przekazane starostwu kutnowskiemu. Cieka-
we programy, jakie opracowujà i na które
otrzymujà dotacje z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, nie wystarczajà
na utrzymanie obiektów i p∏ace. Nie takie
zresztà jest zresztà  przeznaczenie dotacji mi-
nisterialnej. Kutnowskie starostwo ziemskie,
mimo ca∏ej ˝yczliwoÊci  dla muzeów, wystar-
czajàcych Êrodków na ich potrzeby nie jest
w stanie wygospodarowaç. TrudnoÊci wi´c
nie znikajà.

Mieczys∏aw Gumola

Pod skrzyd∏ami 
samorzàdów

Gmach Muzeum w ¸owiczu. Dawniej: Muzeum Narodowe w Warszawie Oddzia∏ 
w ¸owiczu. Fot. Jacek Rutkowski (archiwum UM w ¸owiczu)
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NadejÊcie wiosny stanowi doskona∏y
moment, by zach´ciç Paƒstwa do odwie-
dzenia interesujàcych, ale jednoczeÊnie
wcià˝ nieodkrytych, miejsc województwa
∏ódzkiego. Przez kilka najbli˝szych miesi´-
cy zaprezentowane zostanà najciekawsze
zabytki kultury materialnej cz∏owieka, po-
∏o˝one na ziemi ∏ódzkiej. Budowle te zosta-
∏y pogrupowane wed∏ug stylów architekto-
nicznych, i tak te˝ b´dà prezentowane.

Historia ziem tworzàcych dzisiejsze wo-
jewództwo ∏ódzkie si´ga czasów wczesno-
piastowskich. Z tego okresu do dzisiaj
przetrwa∏o a˝ osiem obiektów. Wybudo-
wane w stylu romaƒskim, nale˝à do naj-
starszych zabytków na ziemiach polskich.
Warto przypomnieç, ˝e styl romaƒski
ukszta∏towa∏ si´ we Francji w IX wieku
pod wp∏ywem oddzia∏ywania kultury Êwia-
ta staro˝ytnego, wp∏ywu renesansu karo-
liƒskiego, dalekiej architektury bizantyj-
skiej oraz pràdów budowlanych, typowych
dla „ludów pó∏nocy”. Do dzisiaj istniejàce
obiekty to budowle sakralne o pe∏nych pro-
stoty, zarazem dostojeƒstwa, pot´˝nych
sylwetach, wybudowane z surowych, spe-
cjalnie ciosanych bloków granitowych lub
piaskowcowych. Wzniesiono je na planie
prostokàta, krzy˝a ∏aciƒskiego, bàdê ko∏a.
Nad ich bry∏ami niejednokrotnie górujà
masywne kwadratowe wie˝e z niewielkimi
pó∏okràgle zakoƒczonymi otworami
okiennymi, cz´sto przedzielonymi kolum-
nà (biforia), bàdê dwiema kolumnami (tri-
foria). Mury zwieƒczajà pod okapem da-
chu fryzy arkadkowe, zaÊ zamykajà je pó∏-
okràg∏e absydy. Do wn´trza zapraszajà 
bogato zdobione portale. Tak surowe, ale
i pe∏ne monumentalnoÊci budowle, w cza-
sie wojen stawa∏y si´ twierdzami, a w czasie
pokoju te jedyne murowane obiekty sym-
bolizowa∏y pot´g´ i wielkoÊç KoÊcio∏a.

Prezentacj´ zabytków romaƒskich na-
szego regionu otwiera najstarsza budowla
województwa – pochodzàcy z XI wieku
koÊció∏ Êwi´tego Idziego w Inow∏odzu, bez-
spornie b´dàcy jednym z najwartoÊciow-
szych pod wzgl´dem historycznym zabyt-
ków w kraju. Âwiàtyni´ t´ wybudowano
z polecenia ksi´cia W∏adys∏awa Hermana
jako wotum dzi´kczynne za urodzenie syna
Boles∏awa. Podanie mówi, ˝e ksià˝´ W∏a-
dys∏aw, nie mogàc przez d∏ugie lata docze-
kaç si´ dziedzica, wys∏a∏ poselstwo do
sanktuarium Êwi´tego Idziego w Saint Gil-
les, z proÊbà o wstawiennictwo. WÊród da-
rów b∏agalnych by∏ odlany ze z∏ota posà˝ek
ch∏opca z do∏àczonym listem do kustosza
sanktuarium o nast´pujàcej treÊci: 

„Za ch∏opca daj ch∏opca,
za fa∏szywego daj prawdzi-
wego, stwórz cielesnego,
zachowujàc sobie z∏ote-
go”. Modlitwy poskutko-
wa∏y i w nied∏ugim czasie
urodzi∏ si´ nast´pca tronu.

Nad Pilicà w Sulejowie
Podklasztorzu po∏o˝one
jest opactwo, uznane za
jedno z najlepiej zachowa-
nych w Europie cyster-
skich za∏o˝eƒ obronnych
z prze∏omu XII i XIII wie-
ku. Za∏o˝one na planie
nieregularnego wieloboku,
opasane by∏o pierÊcieniem
muru z basztami: „maure-
taƒskà”, „opackà” z arse-
na∏em, „muzycznà”, „kra-
kowskà” (wjazdowa), „at-
tykowà” oraz „rycerskà”. Do dnia dzisiej-
szego zachowa∏a si´ wi´kszoÊç umocnieƒ
oraz cz´Êç zabudowaƒ gospodarczych. 
Sercem za∏o˝enia jest koÊció∏ pod wezwa-
niem Wniebowzi´cia NMP i Êw. Tomasza
Kantuaryjskiego, nawiàzujàcy swym 
planem do burgundzkich Êwiàtyƒ cyster-
skich. Z budowlà tà po∏àczony jest kapitu-
larz, czyli sala obrad kapitu∏y zakonnej,
z interesujàcym sklepieniem krzy˝owo-˝e-
browym, wspartym na stojàcej poÊrodku
sali kolumnie. 

Niespe∏na dwadzieÊcia pi´ç kilometrów
od Sulejowa po∏o˝ony jest ˚arnów z góru-
jàcà nad miasteczkiem wspania∏à Êwiàty-
nià pod wezwaniem Êwi´tego Miko∏aja.
Obecna jej bry∏a jest doskona∏ym wyrazem
artystycznej harmonijnej myÊli budowni-
czych kilku epok, ∏àczàcym elementy ró˝-
nych stylów architektonicznych. Dzisiejsze
zachodnie rami´ transeptu, czyli nawy po-
przecznej, by∏o niegdyÊ nawà g∏ównà 
XII-wiecznej romaƒskiej Êwiàtyni. Szcze-
gólnie interesujàca jest dobudowana od za-
chodu okràg∏a 18,5-metrowa wie˝a z em-
porà, s∏u˝àca za lo˝´ ksià˝´cà.

W Sieradzu na terenie wzgórza zamko-
wego istniejà pozosta∏oÊci XIII-wiecznej
rotundy ceglanej o uk∏adzie wendyjskim
(najstarszym uk∏adzie cegie∏ spotykanym
w polskim budownictwie) fundacji ksi´cia
Leszka Czarnego. Niestety, obecnie obiekt
zasypany jest ziemià i niedost´pny dla tury-
stów. 

Inna romaƒska Êwiàtynia, pod wezwa-
niem Êwi´tej Urszuli i Jedenastu Tysi´cy
Dziewic z I po∏owy XIII wieku, usytuowa-

na jest na nadwarciaƒskiej skarpie w Stroƒ-
sku ko∏o Sieradza. Tam, poza imponujàcà
kamiennà elewacjà z fryzem arkadkowym,
zachowa∏ si´ niezwykle cenny tympanon,
przedstawiajàcy mitycznego stwora przy-
pominajàcego smoka. Jest to jedyny w Pol-
sce tego typu detal, nawiàzujàcy swym cha-
rakterem do wzorów skandynawskich.

Niedaleko Wielunia, w Rudzie, dawnej
siedzibie kasztelaƒskiej, znajduje si´ 
koÊció∏ pod wezwaniem Êwi´tego Wojcie-
cha z 1142 roku. Mimo licznych przebu-
dów widoczna jest piaskowcowa Êciana
z oknami i portalem ze Êladami po stoso-
waniu Êwidra ogniowego. W niedalekiej zaÊ
Krzyworzece wyst´puje wolno stojàca
XIII-wieczna dzwonnica obronna fundacji
Boles∏awa Wstydliwego, b´dàca, jak poda-
je legenda, miejscem schronienia W∏adys∏a-
wa ¸okietka.

Naszà prezentacj´ wieƒczy, powsta∏a
mi´dzy 1141 a 1161 rokiem, najwi´ksza ro-
maƒska Êwiàtynia w Polsce – archikolegia-
ta w Tumie pod ¸´czycà, noszàca wezwa-
nie NajÊwi´tszej Marii Panny i Êwi´tego
Aleksego. Przez kilkaset lat by∏a ona miej-
scem licznych synodów i zjazdów ksià˝´-
cych. We wn´trzu na szczególnà uwag´ za-
s∏ugujà cenne detale architektoniczne: por-
tal z wizerunkiem Marii adorowanej przez
anio∏y oraz polichromia przedstawiajàca
Chrystusa.

Wyprawa romaƒskim szlakiem po ziemi
∏ódzkiej to nie tylko wycieczka rekreacyj-
na, ale równie˝ podró˝ w czasie do korzeni
naszej Ojczyzny.

Piotr Machlaƒski

Romaƒskim szlakiem 
po ziemi ∏ódzkiej
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Inow∏ódz - koÊció∏ pw. Êw. Idziego

Znane, a jednak nieznane



Kiedy ponad rok temu ruszy∏a budowa
hali widowiskowo-sportowej obok stadio-
nu ¸KS, mo˝na by∏o mieç nadziej ,́ ˝e
b´dzie to wydarzenie nie tylko inwestycyj-
no-budowlane, ale równie˝ sportowe.
Pomys∏ wywo∏a∏ przecie˝ wiele kontrower-
sji i do dziÊ budzi obawy sceptyków. Wyda-
wa∏o si ,́ ˝e najmocniejszym argumentem
„za” b´dzie silny impuls dla ∏ódzkiego
sportu, jaki przyniesie ta bodaj najbardziej
spektakularna i najwi´ksza inwestycja
sportowa w historii miasta. Czas p∏ynie, 
a efektów impulsu nie widaç nawet w odle-
g∏ej perspektywie. Skóra na niedêwiedziu
jest ju˝ wprawdzie dzielona, bo choç hala
dopiero wychodzi z ziemi, to ¸ódê ju˝
otrzyma∏a rol´ organizatora mistrzostw
Europy siatkarek w 2009 roku, b´dzie te˝
wspó∏organizatorem mistrzostw Europy
koszykarzy, które rozegrane zostanà dwa
miesiàce póêniej. Polska ma olbrzymie
szanse otrzymaç organizacj´ mistrzostw
Êwiata siatkarzy w 2014 roku, a wtedy 
z pewnoÊcià impreza ta trafi do najnowo-
czeÊniejszej hali w kraju, która powstaje 
w ¸odzi. Bez ryzyka pomy∏ki mo˝na prze-
widzieç, ˝e powstanie nowej hali znakomi-
cie u∏atwi organizacj´ Êwiatowych mityn-
gów w skoku wzwy˝, których tradycja za
sprawà staraƒ Artura Partyki od˝ywa 
w naszym regionie (niegdyÊ Spa∏a, teraz
¸ódê). Wicemistrzostwo Êwiata polskich
szczypiornistów b´dzie mocnym argumen-
tem dla sterników pi∏ki r´cznej w stara-
niach o presti˝owe imprezy. Ju˝ w tym
roku w naszym kraju odb´dzie si´ fina∏
Ligi Âwiatowej siatkarzy (zapewne w Kato-
wicach) i w najwy˝szych gremiach siatków-
ki widaç wol´ powierzania organizacji pre-

sti˝owych imprez mistrzowskich w naszej
cz´Êci Europy. To mo˝e o˝ywiç koniunktu-
r´ na Wschodzie oraz zmniejszyç ró˝nic´
mi´dzy starymi i nowymi krajami Europy
w dziedzinie infrastruktury sportowej. 

Europa za dwa lata wybierze si´ wi´c do
naszego miasta tyle tylko, ˝e z ∏ódzkim
sportem ma to niewiele wspólnego. Poza
koszykówkà ˝eƒskà w ¸KS, reanimowanà
m.in. dzi´ki ˝yczliwemu klimatowi wytwo-
rzonemu przez gospodarzy miasta, halo-
we gry zespo∏owe na poziomie ligowym nie
istniejà. Co wi´cej, nie widaç nawet pomy-
s∏u na odbudowanie pot´gi m´skiego
basketu, m´skiej i ˝eƒskiej siatkówki oraz
pi∏ki r´cznej. Rozczarowaniem jest, ˝e per-
spektywa powstania nowoczesnej hali nie
podzia∏a∏a na wyobraêni´ sterników sportu
i przedstawicieli Êrodowiska. Nie powsta∏
projekt rozwoju gier, który w przysz∏oÊci
powinien zaowocowaç stworzeniem moc-
nych zespo∏ów w prze˝ywajàcych boom
dyscyplinach - siatkówce i koszykówce oraz
po mistrzostwach Êwiata w Niemczech 
– pi∏ce r´cznej. Koszykarskie i siatkarskie
hale w innych miastach p´kajà w szwach
nawet podczas zwyk∏ych spotkaƒ ligo-
wych. Kuszàca wydaje si´ równie˝ perspek-
tywa wyst´pów dru˝yn klubowych w euro-
pejskich pucharach, a przyk∏ad dla ¸odzi
p∏ynie chocia˝by z pobliskiego Be∏chato-
wa. ¸ódê po 2009 roku b´dzie wymarzo-
nym miejscem do organizowania Final
Four w grach zespo∏owych. Tylko, ˝e naj-
pierw... trzeba mieç te zespo∏y. W ¸odzi nie
ma nie tylko dru˝yn ligowych, ale – poza
˝eƒskà siatkówka i koszykówkà – nawet
zr´bów nowoczesnego systemu szkolenia
m∏odzie˝y. Kwitnie prowizorka oparta na

zaanga˝owaniu entuzjastów. KiedyÊ upo-
wszechniono w ̧ odzi has∏o: wyczyn nie si´
utrzymuje sam - stawiamy na szkolenie
m∏odzie˝y. W efekcie wyczyn upad∏ i nie
mo˝e si´ podnieÊç (w grach, ale tak˝e 
w kilku dyscyplinach indywidualnych), 
a jak jest ze szkoleniem np. m∏odych koszy-
karzy, siatkarzy i szczypiornistów – widaç
go∏ym okiem po efektach. W naszym mie-
Êcie wizja rozkwitu gier zespo∏owych kusi
na razie tylko marzycieli, a nie decydentów. 

Kto ma stworzyç klimat i warunki do
inwestowania w sport dla coraz pr´˝niej-
szego ∏ódzkiego biznesu, jeÊli nie gospoda-
rze miasta? Przecie˝ nie prezesi biednych
klubów i nie szefowie okr´gowych zwiàz-
ków, bo jedyne argumenty jakimi dysponu-
jà, to proÊba i pobo˝ne ˝yczenie. Taka
pot´˝na inwestycja jak hala widowiskowo-
sportowa (swojà drogà trzeba chyba pomy-
Êleç o jakiejÊ efektownej i wygodnej w u˝y-
ciu nazwie, która nada obiektowi to˝sa-
moÊç) powinna byç elementem szerokiego
sportowego programu. DziÊ jest to przed-
si´wzi´cie wyrwane ze sportowej panora-
my regionu, a jedynymi nitkami ∏àczàcymi
je ze sportem sà wspomniane mistrzostwa
Europy. Ju˝ dziÊ jest pewne, ˝e nie zagra w
nich ˝adna zawodniczka i ˝aden zawodnik
z klubów naszego województwa, co prze-
cie˝ b´dzie mia∏o wp∏yw na odbiór impre-
zy przez miejscowych kibiców. DziÊ wyglà-
da to tak: najpierw wybudujemy hal ,́ 
a póêniej coÊ si´ do niej dopasuje. Jak nie
sport, to jakiÊ koncert, a jak nie koncert to
mo˝e targi, albo wystaw´ psów, kotów czy
kanarków. Byle nie jednoczeÊnie.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”
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Europa wybiera si´ do ¸odzi, 
a ¸ódê do Europy?


