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Ju˝ po raz dziewiàty w województwie
∏ódzkim uhonorowano najlepszych pro-

ducentów i przetwórców ˝ywnoÊci. 31 maja
rozstrzygni´to konkurs „Polski Producent
˚ywnoÊci 2007”. Laureaci wojewódzkiego fi-
na∏u konkursu odebrali puchary i statuetki
z ràk przewodniczàcego kapitu∏y konkurso-
wej – wicemarsza∏ka województwa ∏ódzkiego
Stanis∏awa Olasa oraz wicemarsza∏ka Stani-
s∏awa Witaszczyka, cz∏onka zarzàdu El˝biety
Hibner i przewodniczàcego Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego Marka Mazura.

Zarzàd Województwa ¸ódzkiego mia∏ na
wzgl´dzie przede wszystkim koniecznoÊç
tworzenia skutecznego lobbingu na rzecz ro-
dzimych producentów ˝ywnoÊci. – Chcemy
promowaç rodzimych wytwórców ˝ywnoÊci
produkujàcych dobrà, tanià i cenionà przez
klientów ˝ywnoÊç, wytwarzanà na polskich
komponentach i w oparciu o polski kapita∏
i ten konkurs ma si´ do tego przyczyniç. Ma-
my si´ czym pochwaliç. Wielu producentów
z regionu ∏ódzkiego wytwarza ˝ywnoÊç, któ-
ra cieszy si´ ju˝ uznaniem konsumentów nie
tylko na lokalnym rynku. Z powodzeniem
mo˝e tak˝e konkurowaç równie˝ na europej-
skim rynku bran˝y spo˝ywczej – podkreÊli∏
wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas. 

Zwyci´zcy wojewódzkiej edycji otrzymali
puchary ufundowane przez marsza∏ka woje-
wództwa ∏ódzkiego, wojewod´ ∏ódzkiego,
prezydenta ¸odzi oraz organizacje zwiàzane

z rolnictwem. W tegorocznej wojewódzkiej
edycji konkursu udzia∏ wzi´∏o 30 firm, które
zaprezentowa∏y ∏àcznie 103 produkty z 8
bran˝. Laureaci etapu wojewódzkiego zapre-
zentujà swoje produkty na szczeblu ogólno-
polskim. Wr´czenie tytu∏ów „Polski Produ-
cent ˚ywnoÊci 2007” wraz z prawem do ozna-
kowania produktów logo konkursu nastàpi
podczas targów POLAGRA FOOD we wrze-
Êniu 2007 w Poznaniu. 

Tego typu przedsi´wzi´cia sà w wojewódz-
twie potrzebne, bowiem istnieje jeszcze wielu
anonimowych producentów, których wyroby
sà cenione tylko na rynkach lokalnych. 

Zwyci´zcy konkursu wojewódzkiego:
1. OSM w G∏uchowie za mas∏o ekstra 2.

¸ódzka Spó∏dzielnia Mleczarska „JOGO” za
serek kanapkowy „Specja∏ prowansalski”. 3.
OSM WART-MILK w Sieradzu za napój
mleczno – kawowy „Ice Coffee”. 4. Zak∏ad
Rzeêniczo-W´dliniarski – Stanis∏aw Katusza
Bia∏a Góra za szynk´ ch∏opskà. 5.GS Samo-
pomoc Ch∏opska w Szadku za lizak mi´sny.
6. Kutnowskie Zak∏ady Drobiarskie
EXDROB za szynk´ wiejskà z g´si. 7.Cukier-
nia Piotr Skórka w ¸odzi za tort ∏ódzki. 8.
NATUREX PPHU w Bia∏ej Grzegorz Pa-
bjaƒczyk za chleb ˝ytni razowy ze Êliwkà i ro-
dzynkà. 9. Przedsi´biorstwo HEKTOR Sp.
z o.o. w Dzia∏oszynie za ogórki konserwowe.
10. PPH BIOFLUID Sp.j. Górki Ma∏e, Tu-
szyn za Biofix – herbatk´ ˝urawinowà.

Polski Producent
˚ywnoÊci 2007
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Od po∏owy czerwca w rezy-
dencji Ksi´˝y M∏yn Mu-

zeum Sztuki w ¸odzi goÊci rysu-
nek. Eksponowane w toskaƒskich
bràzach sal wystaw czasowych
neorenesansowej willi Herbsta XVI-wieczne
rysunki prze˝ywaç b´dà swój debiut wysta-
wienniczy. Wystawa zatytu∏owana „Mi´dzy
teorià a praktykà. Rysunek w∏oski XVI wieku
ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwer-

syteckiej w Warszawie” jest bowiem pierwszà
tak bogatà prezentacjà rysunków cinquecenta
ze zbiorów publicznych w Polsce. Dotychczas
by∏y one pokazywane jedynie za granicà, i to
w bardzo okrojonej formie. Wybrane na wy-
staw´ dzie∏a pochodzà z trzech historycznych
kolekcji króla Stanis∏awa Augusta Poniatow-
skiego, Stanis∏awa Kostki Potockiego i War-
szawskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk.
WÊród prezentowanych rysunków znajdujà
si´ prace najwybitniejszych rysowników w∏o-
skiego cinquecenta, m.in.: Baldassere Peruz-
ziego, Giulia Romano, Perina del Vaga, Gior-
gia Vasariego, Francesca Salviatiego, Barto-
lomea Passerottiego, Leandra da Ponte zw. 

Il Bassano, Parmigianina, braci Carraccich.
O czasach cinquecenta mówi si ,́ ˝e by∏ to

czas triumfu rysunku. Wystawa jest próbà po-
kazania, ˝e rysunek w∏oski stanowi∏ zjawisko
wyjàtkowe w sztuce europejskiej, zarówno

w zakresie teorii, jak i praktyki warsztatowej.
Wówczas uznano bowiem disegno (rysunek) za
fundament wszelkich sztuk. W szesnastowiecz-
nych W∏oszech jak w ˝adnej innej epoce dano
wyraz przekonaniu, ˝e to w∏aÊnie w rysunku
najbardziej spontanicznie i bezpoÊrednio wyra-
˝a si´ oryginalna osobowoÊç artysty.

Na wystaw´ sk∏ada si´ sto prac, które stano-
wià bogate i reprezentatywne spektrum 
XVI-wiecznego rysunku w∏oskiego. Pozwalajà
przeÊledziç ówczesne metody poznawania i uj-
mowania Êwiata, proces studiów nad anatomià
cz∏owieka czy te˝ nad zabytkami staro˝ytnoÊci. 

Wystawie towarzyszà spotkania i wyk∏ady,
a tak˝e dwuj´zyczny (polsko-angielski), boga-

to ilustrowany katalog. Jak nam po-
wiedzia∏ Dariusz Kacprzak, kurator
wystawy, jest to pierwsze tak szczegó-
∏owe opracowanie naukowe. Obok
esejów: pierwszego poÊwi´conego

teorii i warsztatowi rysunku autorstwa Jerzego
Wojciechowskiego oraz drugiego, dotyczàcego
wybranych zagadnieƒ kolekcjonerstwa 
XVI-wiecznego rysunku w∏oskiego w Polsce
i na Êwiecie autorstwa Wandy Ruciƒskiej i Da-

riusza Kacprzaka, zawiera opracowany przez
Ma∏gorzat´ Bi∏ozór-Salw´ i J. Wojciechow-
skiego pe∏ny katalog rysunków w∏oskich XVI
wieku ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wystaw´ honorowym patronatem objà∏ In-
stytut Kultury W∏oskiej w Warszawie.

Kuratorzy wystawy: Dariusz Kacprzak,
Wanda Maria Rudziƒska.

(GB)
1. Bartolomeo Passerotti (1529 Bolonia – 1592 Bo-
lonia). Autoportret artysty wyk∏adajàcego teori´
rysunku anatomicznego, Gabinet Rycin BUW,
fot. K. Dàbrowska.
2. Giorgio Vasari (1511 Arezzo — 1574 Floren-
cja). Obrona Ponte Rozzo na rzece Ticino w 1524
roku, Gabinet Rycin BUW, fot. K. Dàbrowska.

Królestwo rysunku
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czerwiec / lipiec 2007
G∏oÊno zrobi∏o si´ ostatnio o dyskryminacji Polaków w Niemczech. Chodzi o to, „aby ktoÊ

przy dziecku mówi∏ po niemiecku”. A jak jest w Anglii? J́ drek Âpiwok tak pisze o tym zja-
wisku w za∏o˝onym w 1940 roku w Londynie „Dzienniku Polskim”:

„Z dyskryminacjà w pracy, niestety, spotykamy si´ coraz cz´Êciej. Nie tylko zresztà Pola-
cy, ale tak˝e przedstawiciele innych nacji zaludniajàcych te Wyspy. Najbardziej dotkliwa jest
ona w sferze p∏ac. Wielu z nas doÊwiadczy∏o jej pracujàc na takich samych jak tubylcy sta-
nowiskach, a otrzymujàc za to wynagrodzenie cz´sto nawet o po∏ow´ ni˝sze. Normà sta∏o si´
obecnie p∏acenie Polakom, Czechom, S∏owakom, Litwinom i innym obcokrajowcom, stawki
w granicach prawnie obowiàzujàcego minimum. Niewa˝ne przy tym jest, i˝ ludzie ci cz´sto
wykonujà skomplikowane zawody, wymagajàce sporych kwalifikacji formalnych lub przy-
najmniej umiej´tnoÊci nabytych doÊwiadczeniem. Otrzymujà oni National minimum wage,
podczas gdy ich brytyjscy koledzy za t´ samà prac´ dostajà po kilkanaÊcie, a czasem nawet
po kilkadziesiàt funtów za godzin .́ Jest to czystej wody dyskryminacja, aczkolwiek z for-
malnego punktu widzenia przepisów prawa pracy wszystko jest w porzàdku. Takà jej form´
stosujà nie tylko zatrudniajàce obcokrajowców firmy, ale tak˝e zleceniodawcy prywatni, któ-
rzy uwa˝ajà za ca∏kiem naturalne to, i˝ za takà samà us∏ug´ mogà Polakowi zap∏aciç po∏o-
w´ tego, co Anglikowi. My sami zresztà przyczyniamy si´ do eskalacji tego zjawiska w imi´
êle poj´tej konkurencyjnoÊci. Podobnie rzecz si´ ma z warunkami pracy. Bardzo cz´sto Pola-
cy pracujà po kilkanaÊcie godzin w szkodliwych warunkach, bez odzie˝y ochronnej, zabez-
pieczeƒ i odpowiedniego przeszkolenia z zakresu przepisów BHP. Piszàcy te s∏owa zna oso-
biÊcie przemys∏owà pralni´ w zachodnim Londynie, której sceneria jako ˝ywo przypomina
obrazki z „Ziemi obiecanej”. Pracujàcy tam ludzie, g∏ównie kobiety, zatrudnieni sà nielegal-
nie za 2,5 funta na godzin´ i aby zarobiç godziwe pieniàdze muszà pracowaç ok. 13 godzin
dziennie. Pomijajàc ju˝ wszystkie inne aspekty tego przypadku, taka praca, za takie pienià-
dze i w takich warunkach jest czystà dyskryminacjà. Wiadomo bowiem, i˝ ˝aden Brytyj-
czyk, o ile w ogóle przyjà∏by t´ prac ,́ to na pewno nie na takich warunkach.“ 

Dobrze, ˝e u nas pracy coraz wi´cej – o czym piszemy na s. 2 – a ziemia obiecana to ju˝
historia.       W∏odzimierz MieczkowskiW numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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W czerwcu 2003 roku, tj. w chwili 
przeprowadzania referendum w sprawie
cz∏onkostwa Polski w UE, w urz´dach 
pracy zarejestrowanych by∏o ponad 231 tys.
osób, a stopa bezrobocia wynosi∏a wówczas
18,3 proc. Na tle innych regionów kraju
plasowa∏o to woj. ∏ódzkie w niechlubnej
czo∏ówce. Jednak w ciàgu ostatnich czterech
lat sytuacja na rynku pracy uleg∏a popra-
wie. Wed∏ug informacji z koƒca maja tego
roku, bez zatrudnienia pozostawa∏o ju˝ 
141 tys. osób. 

Spadek liczby bezrobotnych sta∏ si´ nie-
od∏àcznà i sta∏à cechà rynku pracy. Wystar-
czy przyjrzeç si´ danym, aby przekonaç si ,́
˝e osób zarejestrowanych jest coraz mniej –
mówi Krzysztof Makowski, cz∏onek zarzà-
du województwa. – Bioràc pod uwag´ na-
wet wy∏àcznie dane dotyczàce liczby bezro-
botnych i ofert pracy trafiajàcych do powia-
towych urz´dów pracy, wyraênie widaç po-
zytywne zmiany, a wiadomo, ˝e tylko cz´Êç
przedsi´biorców szuka pracowników za po-
Êrednictwem urz´dów. 

Wbrew powszechnym opiniom, na po-
praw´ sytuacji wp∏yw ma nie tylko emigra-
cja zarobkowa za granic .́ W regionie za-
chodzi∏y korzystne procesy gospodarcze,
które zaowocowa∏y znacznym przyrostem
ofert zatrudnienia. – Notowany od kilkuna-
stu miesi´cy dynamiczny wzrost gospodar-
czy spowodowany jest m.in. przystàpieniem
Polski do UE. – Przedsi´biorcy zyskali no-
we rynki zbytu, dzi´ki czemu mogà rozwijaç

dzia∏alnoÊç i zatrudniaç pracowników 
– podkreÊla cz∏onek zarzàdu Krzysztof
Makowski. – Ponadto woj. ∏ódzkie sta∏o si´
atrakcyjnym miejscem do inwestowania.
Na otwarcie fabryk zdecydowali si´ ju˝ tacy
potentaci, jak: Bosch, Indesit, Gillette, Phi-
lips czy amerykaƒski Dell. Nowe miejsca
pracy tworzà firmy w ¸´czycy, Kutnie,
Piotrkowie Tryb. i Radomsku. Znajduje to
potwierdzenie w liczbie ofert pracy dost´p-
nych w PUP. I tak jeszcze w maju 2004 r.
bezrobotni z naszego regionu mieli do dys-
pozycji ponad 6,3 tys. propozycji zatrudnie-
nia, w maju 2005 r., nieco ponad 5 tys., ale
rok póêniej ju˝ 8,3 tys., a w maju 2007 roku
blisko 10 tys. i powstajà kolejne miejsca
pracy. Podczas targów pracy zorganizowa-
nych w Piotrkowie Trybunalskim – przy
wspó∏udziale Wojewódzkiego Urz´du Pra-
cy – miejscowi przedsi´biorcy przygotowali

kilkaset propozycji zatrudnienia, przede
wszystkim dla wykwalifikowanych pracow-
ników, m.in.: operatorów wózków wid∏o-
wych, magazynierów, Êlusarzy, tokarzy. 

Do naszego regionu nap∏ywajà du˝e Êrod-
ki finansowe z funduszu pracy na aktywne
formy przeciwdzia∏ania bezrobociu. W tym
roku woj. ∏ódzkie ma na ten cel 168 mln z∏.
To blisko 20 mln z∏ wi´cej ni˝ w roku ubie-
g∏ym. Marsza∏ek województwa mo˝e jednak
– na wniosek powiatów – wyst´powaç do
ministra pracy i polityki spo∏ecznej o dodat-
kowe pieniàdze na wspieranie zatrudnienia.
Wsparcie kierowane jest na zatrudnienie
m∏odzie˝y, a tak˝e osób d∏ugotrwale bezro-
botnych. Korzystajà z niego równie˝ przed-
si´biorcy tworzàcy nowe miejsca pracy i bez-
robotni, zainteresowani prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. Od poczàtku tego ro-
ku – ze Êrodków funduszu pracy – ju˝ 745
bezrobotnych postanowi∏o wystàpiç o dota-
cj´ na rozpocz´cie biznesu. 

Z myÊlà o aktywizacji osób bezrobotnych
samorzàd województwa przygotowa∏ trzy
programy regionalne: „Bon” wspierajàcy
zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych, „Po-
rzàdki” – promujàcy roboty publiczne 
– i „Kuênia” dla przedsi´biorców, którzy
tworzà nowe miejsca pracy. Realizacjà pro-
gramów zajmowaç si´ b´dà powiatowe
urz´dy pracy. – Na ten cel z rezerwy samo-
rzàdu województwa przeznaczyliÊmy 
16 mln z∏ – dodaje cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego Krzysztof Makowski. 
– W programach regionalnych mogà braç
udzia∏ osoby zarejestrowane w PUP oraz
przedsi´biorcy zatrudniajàcy bezrobotnych.

Prognozujemy, ̋ e w dalszym ciàgu wyst´-
powaç b´dzie spadek bezrobocia. Zale˝y
nam, aby nast´powa∏o to przede wszystkim,
dzi´ki nowym miejscom pracy, powstajà-
cym w naszym regionie. S∏u˝y temu m.in.
regionalny plan dzia∏aƒ na rzecz zatrudnie-
nia – mówi Dariusz Joƒski wicedyrektor
WUP w ¸odzi. Z drugiej jednak strony mu-
simy pami´taç, ˝e przystàpienie Polski do
UE stworzy∏o mo˝liwoÊç podejmowania 
legalnego zatrudnienia za granicà i miesz-
kaƒcy województwa po prostu z tego prawa
korzystajà.

(W.M.)

Praca

Wi´cej pracy 
w województwie

W Wojewódzkim Urz´dzie Pracy przy ul. Moniuszki w ¸odzi
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Otwarcie i u∏atwienia w dost´pie do
zagranicznych rynków pracy spowo-

dowa∏y, ̋ e mo˝emy szukaç zatrudnienia po-
za Polskà. Bàdêmy jednak ostro˝ni przy po-
dejmowaniu decyzji o wyborze oferty. Wy-
jazdy do pracy za granic ,́ choç atrakcyjne,
czasami bywajà niebezpieczne.

Niestety, nierzadko jesteÊmy informowa-
ni o dzia∏alnoÊci nielegalnych poÊredników,
w tym równie˝ o pobieraniu przez nich wy-
sokich op∏at za poÊrednictwo pracy, co 
– pami´tajmy – jest zabronione. Nieuczciwi
poÊrednicy liczà na niedoÊwiadczenie i nie-
wiedz´ osób zainteresowanych wyjazdem.
Dlatego, aby nie daç si´ oszukaç, nale˝y
przestrzegaç kilku podstawowych zasad:
uwa˝nie czytaç og∏oszenia, sprawdzaç 
warunki zatrudnienia, dok∏adnie przeczy-
taç umow´ oraz sprawdziç firm ,́ która 
poÊredniczy w znalezieniu pracy, bàdê 
samego pracodawc .́

Aby ustrzec si´ przed nieuczciwymi po-
Êrednikami, Wojewódzki Urzàd Pracy
w ¸odzi przygotowa∏ poradnik skierowany
do osób, które planujà znaleêç zatrudnienie
za granicà. Znajdujà si´ w nim informacje
dotyczàce mo˝liwoÊci podejmowania legal-
nego zatrudnienia przez obywateli polskich
w krajach europejskich. Poradnik obejmuje
regulacje prawne i zasady obowiàzujàce
przy ubieganiu si´ o prac´ oraz przedstawia
sposoby poszukiwania zatrudnienia.

Po przystàpieniu Polski do UE wa˝nà ro-
l´ w mi´dzynarodowym poÊrednictwie pra-
cy odgrywajà wojewódzkie urz´dy pracy.
Zagraniczne oferty, którymi dysponujà, re-

alizowane sà w ramach systemu EURES,
czyli sieci europejskich s∏u˝b zatrudnienia,
dzia∏ajàcej pod egidà Komisji Europejskiej.
– Oferty sà legalne i ch´tnych raczej nic nie
powinno zaskoczyç – mówi Izabela Wit-
czak, doradca EURES w WUP. – Jest ma∏o
prawdopodobne, ̋ e pracodawca nie istnieje.
Nie by∏o te˝ przypadków, ˝eby wynagro-
dzenie by∏o ni˝sze ni˝ proponowane
w umowie. Innych skarg te˝ jest niewiele.
Warto zatem – podejmujàc decyzje o wyjeê-
dzie za granic´ – korzystaç z ofert spraw-
dzonych. Za poÊrednictwem systemu EU-
RES mo˝na nie tylko podejmowaç prac´
w krajach wspólnoty, ale równie˝ dowie-
dzieç si´ o warunkach zatrudnienia i ˝ycia
na miejscu. – Wa˝ne jest, aby decyzj´ o wy-
jeêdzie podejmowaç Êwiadomie. Trzeba
upewniç si´ tak˝e, jaka jest sytuacja na ryn-
ku pracy w kraju, do którego jedziemy oraz
jak regulowane jest zatrudnianie obcokra-
jowców. Pami´tajmy bowiem, ˝e jeszcze nie
we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich
UE mo˝na si´ zatrudniç bez dodatkowych
formalnoÊci – dodaje Izabela Witczak.
W wi´kszoÊci „starych” paƒstw unii wpro-
wadzono tzw. okresy przejÊciowe na zatrud-
nianie pracowników z „nowych” paƒstw
UE. Oznacza to, ˝e w krajach tych nadal
konieczne jest pozwolenie na prac ,́ aby
móc pracowaç legalnie. Konsultacja z do-
radcami EURES wydaje si´ zatem niezb´d-
na, jeÊli chcemy uniknàç przykrych niespo-
dzianek i rozczarowaƒ. 

Osoby zainteresowane wyjazdem do pra-
cy za granic´ zapraszamy do kontaktu

z pracownikami Wydzia∏u Mi´dzynarodo-
wego PoÊrednictwa Pracy Wojewódzkiego
Urz´du Pracy w ¸odzi (ul. Moniuszki 7/9).
Oferty pracy oraz poradnik dla wyje˝d˝ajà-
cych za granic´ znajdujà si´ na stronie inter-
netowej: www.wup.lodz.pl.

Jak ustrzec si´ 
przed nieuczciwym poÊrednikiem:

- sprawdê, czy posiada odpowiedni certyfikat (wykaz jest
na stronie www.kraz.gov.pl);
- jeÊli w og∏oszeniu podany jest tylko nr tel. komórkowe-
go, domagaj si´ adresu firmy;
- pami´taj, ˝e poÊrednik nie ma prawa do pobierania
op∏at za poÊrednictwo pracy;
- sprawdê, czy poÊrednik ma zg∏oszonà dzia∏alnoÊç 
gospodarczà;
- zanim wyjedziesz, domagaj si´ spisania umowy, w któ-
rej b´dà podane warunki pracy;
- dowiedz si´, czy poÊrednik ma umow´ z pracodawcà za-
granicznym i czy wysy∏a∏ ju˝ ludzi do pracy;
- pami´taj, ˝e dowód wp∏aty na konto poÊrednika oszusta
nie daje du˝ych szans na odzyskanie pieni´dzy.

Przed wyjazdem pami´taj te˝, aby:
- zabraç ze sobà adres i numer tel. najbli˝szego polskiego
konsulatu w kraju, do którego jedziesz;
- s∏ownik lub rozmówki – jeÊli nie jesteÊ pewny, czy dasz
sobie rad´ z miejscowym j´zykiem;
- Europejskà Kart´ Ubezpieczenia Zdrowotnego, która
jest potwierdzeniem ubezpieczenia w NFZ i jest uznawa-
na w krajach Unii Europejskiej;
- pieniàdze (mo˝e to byç tak˝e karta kredytowa lub cze-
ki), stanowiàce zapas na „czarnà godzin´”, umo˝liwiajà-
cy powrót do Polski;
- telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.

Pawe∏ Koz∏owski
rzecznik prasowy WUP w ¸odzi

Polscy pracownicy na plantacji truskawek w Hiszpani

Bezpieczne 
wyjazdy 
do pracy
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Ludzie kultur tradycyjnych, czyli pozaeu-
ropejskich kultur plemiennych, dawnych
europejskich kultur ch∏opskich i kultur histo-
rycznych, ˝yli w g∏´bokiej zale˝noÊci od przy-
rody, która regulowa∏a rytm ich ˝ycia i pracy.
Podstawowym wyznacznikiem ˝ycia by∏o
s∏oƒce, stanowiàce naturalny kalendarz,
który dzieli∏ czas na odcinki o zasadniczo
ro˝nym charakterze (zima – lato, dzieƒ 
– noc). Prze∏omowe momenty cyklu roczne-
go – przesilenie letnie i zimowe oraz wiosen-
na i jesienna równonoc – wyznacza∏y czas
Êwi´towania. Obserwacja przyrody zakorze-
ni∏a w cz∏owieku przekonanie, ˝e z up∏ywem
czasu wszystko, co ˝yje: ludzie, zwierz´ta,
roÊliny; rozwija si ,́ osiàga punkt kulminacyj-
ny, a nast´pnie wyczerpuje si´ i zdà˝a ku
Êmierci. Sprawowane w kluczowych momen-
tach cyklu przyrodniczego obrz´dy mia∏y
wi´c na celu dorocznà odnow´ przyrody. 

Âwi´towanie letniego przesilenia by∏o tra-
dycjà nie tylko s∏owiaƒskà, ale równie˝ cel-
tyckà i germaƒskà. Informacje na temat
obchodów sobótki na ziemiach polskich 
w okresie przedchrzeÊcijaƒskim sà skàpe.
Wiadomo jednak, ˝e najkrótsza noc w roku
by∏a scenà obrz´dów z u˝yciem ognia i wody,
których istotnym elementem by∏y taƒce i
Êpiewy. Mia∏y one prawdopodob-
nie uwolniç cz∏owieka od nie-
przyjaznych istot nadprzyro-
dzonych, bytujàcych jakoby
w jego otoczeniu, a tym
samym zapewniç mu zdro-
wie i pomyÊlnoÊç. Sobótka
by∏a dla m∏odzie˝y równie˝
okazjà do zalotów i ∏àcze-
nia si´ w pary. Najkrótszà

noc w roku o kilkana-
Êcie dni poprzedza∏y
póênowiosenne
Êwi´ta o charakte-
rze agrarnym,
koƒczàce rytual-

ne zabiega-
n i e

o urodzaj. UroczystoÊci te zawiera∏y elemen-
ty o charakterze erotycznym, które by∏y pod-
dane krytyce w okresie, gdy KoÊció∏ zakazy-
wa∏ sprawowania dawnych obrz´dów. Wedle
tradycyjnych wierzeƒ mia∏y one wspomóc
si∏y witalne przyrody i by∏y nieodzownà cz´-
Êcià rytua∏u. Z czasem pogaƒskie Êwi´ta
zyskiwa∏y chrzeÊcijaƒskà symbolik ,́ a ich ele-
menty sta∏y si´ nieod∏àcznà cz´Êcià obrz´-
dów. Wspomniane uroczystoÊci przypadajà-
ce na prze∏om wiosny i lata zyska∏y „teolo-
giczne zaplecze” w postaci dnia poÊwi´cone-
go Êw. Janowi Chrzcicielowi oraz Zielonych
Âwiàtek (Âwi´to Zes∏ania Ducha Âwi´tego). 

S∏owiaƒszczyzna nie mia∏a tyle szcz´Êcia
co schrystianizowana w V wieku Irlandia,
gdzie w zakonnym piÊmiennictwie utrwalono
rodzime przekazy i gdzie zachowa∏o si´ wiele
dawnych obrz´dów. Zainteresowanie religià
przodków w naszym kraju datuje si´ od
epoki Romantyzmu, kiedy dziedzictwo daw-
nej S∏owiaƒszczyzny uznano za istotny ele-
ment to˝samoÊci narodowej. Wtedy te˝
zwrócono si´ w stron´ ludu, który, jak sàdzi-
li romantycy, zachowa∏ dawne wierzenia 
i obyczaje. Jako najlepiej zachowane przed-
chrzeÊcijaƒskie obrz´dy szczególne zaintere-
sowanie wzbudza∏y dziady i w∏aÊnie sobótka.
Choç nie brak wczeÊniejszych nawiàzaƒ,

Êwi´ta te wesz∏y odtàd na sta∏e do literatu-
ry polskiej – dziady sta∏y si´ punktem
wyjÊcia dla dzie∏a Mickiewicza, a w∏asny
obraz sobótki kreuje w∏aÊciwie ka˝dy
pisarz, poruszajàcy si´ w swojej twórczo-
Êci w kr´gu dawnej S∏owiaƒszczyzny
(choç najwi´kszà si∏´ oddzia∏ywania ma
bez wàtpienia obraz stworzony w „Starej
baÊni“ przez Kraszewskiego). 

W po∏owie XIX w. w obchodach
sobótki zdecydowanie dominowa∏y
wàtki ludyczne. W przewa˝ajàcej cz´-
Êci naszego kraju podstawowym ele-

mentem obrz´dów Êwi´tojaƒskich
by∏y ogniska (tylko na terenie po∏u-
dniowo-zachodniej Polski istnia∏
zwyczaj palenia ognisk w Zielone
Âwiàtki). Rozniecano je wieczorem
w wigili´ dnia Êwi´tego Jana, najcz´-
Êciej na ∏àkach i polanach nad

brzegiem rzeki lub jeziora. Ogni-

sko Êwi´tojaƒskie by∏o najcz´Êciej wspólne
dla ca∏ej wsi lub przynajmniej jej cz´Êci. Przy
ogniskach zbiera∏a si´ przede wszystkim m∏o-
dzie˝. Starsi gospodarze i gospodynie oraz
dzieci przypatrywali si´ jedynie z daleka roz-
palaniu ogniska. By∏ to czas spotkaƒ i wspól-
nych zabaw kawalerów i panien, które stano-
wi∏y dobrà okazj´ do zalotów. W Polsce Êrod-
kowej ogieƒ roznieca∏y dziewcz´ta, one rów-
nie˝ przy akompaniamencie zaproszonego
do przygrywania podczas uroczystoÊci
skrzypka Êpiewa∏y pieÊni sobótkowe, 
ich tematyka najcz´Êciej dotyczy∏a uczucia
∏àczàcego dwoje m∏odych ludzi. Nast´pnie
kawalerowie skakali przez ogieƒ, a dziewcz´-
ta tworzy∏y wokó∏ taneczny kràg. 

Rodzime obrz´dy Êwi´tojaƒskie, obok wàt-
ków ludycznych, bogate by∏y w g∏´bszà, nie
zawsze ju˝ w XIX w uÊwiadamianà symboli-
k .́ Prze∏om wiosny i lata by∏ okresem, gdy
ludzie chcieli pozbyç si´ ze swojego otoczenia
wszelkich istot nadprzyrodzonych, które
wczeÊniej starali si´ ob∏askawiç i sprawiç, by
te pomog∏y przyrodzie odrodziç si´ na wio-
sn .́ G∏ówny atrybut nocy Êwi´tojaƒskiej 
– ogieƒ – w przekonaniu mieszkaƒców wsi
mia∏ moc oczyszczajàcà i odstraszajàca z∏e
moce. Miejsca, gdzie palono sobótkowe
ognie, nie by∏y przypadkowe – miedze i inne
przestrzenie graniczne demony upodoba∏y
sobie szczególnie, równie˝ w wodzie bytowa-
∏y groêne dla cz∏owieka istoty. Zgodnie 
z ludowymi wierzeniami kàpiel w rzekach 
i jeziorach by∏a bezpieczna dopiero po dniu
Êw. Jana, kiedy to z∏e moce traci∏y swà si∏ .́
Antydemonicznie mia∏y równie˝ dzia∏aç
roÊliny wykorzystywane na ziemiach pol-
skich w obrz´dach Êwi´tojaƒskich – bylica 
i ∏opian. 

UroczystoÊci sobótkowe majà dzisiaj 
z regu∏y form´ festynów organizowanych
przez instytucje kulturalne lub lokalne w∏a-
dze. Rzadko sà one dzia∏aniami spontanicz-
nymi nieuj´tymi w ramy organizacyjne. Âwi´-
to to jest dziÊ, g∏ównie dla m∏odzie˝y, okazjà
do spotkaƒ towarzyskich i zabaw. 
W powszechnym przekonaniu obchody naj-
krótszej nocy w roku majà ludyczny charak-

ter, zgodny z wyobra˝eniami
wykreowanymi przez literatur ,́
wspomnienia i inne przekazy.
Bogactwo symboliki zwiàzanej
dawniej z najkrótszà nocà ule-
g∏o zapomnieniu i jest niezna-
ne wi´kszoÊci z nas. 

Barbara Chlebowska

Sobótka 
– zapomniane Êwi´to?

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ¸odzi 
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UÊcie∏ajcie Mu kwiatami drog´… I tak ju˝ po raz dwusetny. 
7 czerwca mieszkaƒców Spycimierza – niewielkiej miejscowoÊci
po∏o˝onej niedaleko Uniejowa – powita∏ czwartkowy poranek. 

Dzieƒ ten szczególny dla wielu z nas. Uczestniczymy w uroczy-
stoÊci Bo˝ego Cia∏a. Mieszkaƒcy Spycimierza Bo˝e Cia∏o czczà 
w wyjàtkowy sposób. Zachowa∏a si´ tutaj bowiem d∏ugoletnia i ory-
ginalna tradycja przygotowywania trasy procesyjnej, zdobionej
kwietnymi dywanami. Aby odczuç wyjàtkowà atmosfer´ spycimier-
skich uroczystoÊci, nale˝a∏oby od wczesnych godzin porannych
samemu zaobserwowaç krzàtanie si´ ca∏ych rodzin przy pracy nad
dywanami i trasà procesji. 

Trasa, wzd∏u˝ której odbywa si´ procesja, ma d∏ugoÊç ponad jed-
nego kilometra, a szerokoÊç usypywanego dywanu si´ga jednego
metra. Dywany jednak nie sà przypadkowym dzie∏em. Planowanie
wzoru, zbiór kwiatów, liÊci, traw i innych elementów dekoracyjnych
odbywa si´ na kilka dni przed uroczystoÊcià. W dzieƒ Bo˝ego Cia∏a
mieszkaƒcy rysujà wzory, uk∏adajà kwiaty i przygotowujà o∏tarze.
W prac´ zaanga˝owani sà wszyscy: dziadkowie, rodzice i dzieci. 
Ikonografi´ trasy stanowià najcz´Êciej symbole religijne, patriotycz-
ne, figury geometryczne, wyrazy i has∏a, a nawet sceny czy obrazy
religijne, zwiàzane najcz´Êciej z tematykà, jaka towarzyszy w danym
roku liturgicznym. Pobocze trasy obsadzane jest ga∏´ziami brzóz 
i olch z∏àczonymi sznurami zdobionymi proporczykami lub innymi
dekoracjami. Charakterystyczne sà równie˝ zdobienia wzd∏u˝ ca∏ej
trasy w bramach posesji i oknach domów. Klimat ten podkreÊla
ponadto, rzadko spotykana w regionie i wyjàtkowa dla tej miejsco-
woÊci zwarta zabudowa. Nietrudno tu si´ zgubiç. Msza Êwi´ta, 
z uroczystà procesjà, ka˝dego roku rozpoczyna si´ o godz. 17. Urok
uroczystoÊci przyciàga z roku na rok coraz wi´cej turystów, utrwa-
lany jest przez dziennikarzy, fotoreporterów, fotografów, telewizj .́ 

Tegoroczne obchody by∏y szczególne dla spo∏ecznoÊci spycinirer-
skiej z uwagi na obchody 900-lecia parafii. Historia Spycimierskiej
ÊciÊle wià˝e si´ z parafià pod wezwaniem Podwy˝szenia Krzy˝a
Âwi´tego. Spycimierz wzmiankowany jest dwukrotnie w kronice
Galla Anonima w latach 1106-1107. Kwietne dywany sta∏y si´
wyjàtkowym dla regionu ∏ódzkiego produktem turystycznym.
Cennà cechà tego dzie∏a sztuki jest nie tylko finalny efekt, ale fakt,
i˝ doskonale ∏àczy ze sobà pokolenia, tradycj´ i nowatorstwo.

A tych, którzy nie mieli okazji jeszcze zobaczyç kwietnych dywa-
nów w Spycimierzu, zapraszamy za rok.

Milena Pamfil

Kwietne dywany 
w Spycimierzu
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Âwiatowej s∏awy luksemburski architekt
Rob Krier przygotowa∏ projekt przebudowy
centrum ¸odzi. Wed∏ug Andrzeja Walczaka
z Fundacji Sztuki Âwiata, to co zaplanowa-
no w rejonie ulic Narutowicza, Kopciƒskie-
go, Tuwima i Kiliƒskiego, to jak budowa
miasta od nowa. To pot´˝ny projekt, do któ-
rego realizacji potrzebna jest wspó∏praca
w∏adz samorzàdowych miejskich i woje-
wódzkich w pozyskiwaniu inwestorów, 
a przede wszystkim Êrodków z funduszy
Unii Europejskiej. Nowe centrum ¸odzi ma
byç gotowe w 2013 r.

Kriera sprowadzi∏a do ¸odzi Fundacja
Sztuki Âwiata, za∏o˝ona przez s∏ynnego ame-
rykaƒskiego re˝ysera Davida Lyncha, szefa
festiwalu Camerimage Marka ˚ydowicza
oraz Andrzeja Walczaka, wspó∏w∏aÊciciela
Grupy Atlas. Najpierw ci trzej wpadli na
pomys∏, aby zamieniç cz´Êç dawnej zabytko-
wej elektrociep∏owni EC1 w centrum sztuki.
Póêniej, przy poparciu w∏adz miasta, naro-
dzi∏ si´ pomys∏ przebudowy ca∏ego kwarta∏u
ÊródmieÊcia ¸odzi. Krierowi, którego projek-
ty mo˝na podziwiaç w Niemczech i Holandii,
wystarczy∏y dwie wizyty w ¸odzi, aby
powsta∏ wyjàtkowy projekt.

– To co zaproponowa∏ jest fascynujàce.

Nowe centrum ¸odzi mo˝e staç si´ w przy-
sz∏oÊci nie tylko znakiem firmowym jej 
i regionu ∏ódzkiego w Polsce, ale i na ca∏ym
Êwiecie. PowinniÊmy zdà˝yç ze z∏o˝eniem w
tym roku pierwszych wniosków o unijne
dotacje – mówi Marek ˚ydowicz, b´dàcy
tak˝e doradcà prezydenta ¸odzi ds. budowy
nowego centrum kultury w rejonie dworca
¸ódê Fabryczna i EC1.

Nowe centrum ¸odzi nazwano Specjalnà
Strefà Kultury Czterech Ulic, nawiàzujàc do
kultur, które w XIX wspó∏istnia∏y w ¸odzi 
i tworzy∏y s∏ynnà ziemi´ obiecanà. W pobli˝u
rynku imienia znakomitej plastyczki Kata-
rzyny Kobro, powstanà cztery ulice: Polska,
Niemiecka, Rosyjska i ˚ydowska.

Wed∏ug projektu Kriera powstanie kom-
pletnie nowe centrum miasta z nowoczesnà
halà kongresowo-festiwalowà. Nie zabraknie
te˝ obiektu dla muzeum sztuki nowoczesnej.
W porozumieniu z PKP, dworzec ¸ódê
Fabryczna zostanie przeniesiony w pobli˝e
rynku K. Kobro. Powstanà nowe ulice, 
a wokó∏ nich t´tniàce ˝yciem centrum 
z budynkami mieszkalnymi i us∏ugowymi.

W zabytkowym budynku hali maszyn EC1
Fundacja Sztuki Âwiata stworzy centrum
kulturalno-wystawiennicze, gdzie znajdzie si´

m.in. studio filmowe Davida Lyncha. Pow-
stanie te˝ nowe miejsce do organizowania
s∏ynnego festiwalu Camerimage, który od
poczàtku istnienia w ̧ odzi wspomaga Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi. Budowa nowego
centrum ¸odzi zacznie si´ w∏aÊnie od terenu
EC1 i pierwsze efekty majà byç ju˝ za trzy
lata. Wst´pny koszt tej cz´Êci inwestycji
wyniesie ok. 20 mln euro.

– Koƒczymy z Robem Krierem rozmowy
dotyczàce koncepcji zabudowy nowego cen-
trum. MieliÊmy szcz´Êcie, ˝e jeden mistrz
architektury opracowa∏ nam ca∏à koncepcj ,́
wokó∏ której mo˝emy si´ poruszaç i zaczàç
konkursy na poszczególne budynki. Dzi´ki
temu ¸ódê ma naprawd´ szans´ staç si´
Europejskà Stolicà Kultury w 2016 r. Nie
stworzymy kolejnego festiwalu, ale zbuduje-
my niemal od podstaw centrum miasta, spe-
cjalnà stref´ kultury. Powtarzamy to, co sta∏o
si´ w ¸odzi w XIX w. Krier jest gwarantem.
To on uczy∏ tak znanych architektów, jak
Daniel Libeskind. On proponuje te˝ innego
mistrza Franka Gehrego. On ich wszystkich
zna. I nad ich pracà b´dzie czuwa∏ jak dobry
duch – mówi Andrzej Walczak.

Krzysztof Karbowiak

Strefa kultury czterech ulic
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Wywiad miesiàca

W ciàgu szeÊciu lat, pod nosem ¸DK,
powstanie nowoczesne, kolejne centrum 
kultury w ¸odzi. Do realizacji tego projektu
zaanga˝owano wybitnych architektów 
i ogromne pieniàdze. Czy nie obawia si´ pan
tak powa˝nej konkurencji?

Mówi pan o kolejnym centrum. Oznacza
to, ˝e jakieÊ ju˝ mamy... Czy centrum filmo-
we przy ul. ¸àkowej oddzia∏uje na przeci´t-
nego mieszkaƒca ¸odzi w sposób bezpo-
Êredni? Czy realizowane sà tam przedsi´-
wzi´cia o charakterze ogólnodost´pnym?
Nie! To jest centrum wy∏àcznie jako miejsce
skupiajàce ludzi okreÊlonej profesji, wyko-
nujàcych swój zawód. Ludzi zwiàzanych 
z produkcjà filmowà – w studiach dêwi´ku,
obrazu animacji, monta˝u, muzyki, post-
synchronów itd. JeÊli mówimy o Manufak-
turze, to chyba wy∏àcznie jako o centrum
handlowym. Trudno chyba by∏oby mówiç,
˝e muzeum fabryczne jest wyznacznikiem
miejsca kulturowego, ˝e imprezy estradowe,
stanowiàce jakby ciàg promocyjno-rekla-
mowy, mo˝na nazwaç wydarzeniami kultu-
ralnymi. A zatem gdzie sà te centra?

W Manufakturze planowane jest otwarcie
oddzia∏u Muzeum Sztuki w ¸odzi.

Jednak to sà dopiero zamierzenia, ale 
i tak istnieje spory dysonans mi´dzy kolek-
cjà sztuki wspó∏czesnej a Êcianà wspinacz-
kowà czy te˝ lodowiskiem, które otwiera si´
tam zimà, lub scenà promocyjnà browarów
i innych artyku∏ów. Ja traktuj´ Manufaktu-
r´ jako miejsce spotkaƒ mieszkaƒców ¸odzi
i regionu. Owszem, jest multiplex. Ale gene-
ralnie – poza kilkoma wyjàtkami – czy
jest to miejsce, w którym pokazuje si´ twór-
czoÊç artystycznà, sztuk ,́ czy raczej sà to
wydarzenia populistyczne o charakterze
plenerowo-estradowym, które s∏u˝à przede
wszystkim reklamie zgromadzonych tam
produktów? JeÊli odbieramy Manufaktur´
jako miejsce promocji kultury spo˝ycia, 
to na pewno ma ona charakter kulturowy
bez elementów aktywnego uczestnictwa. 

Ale mo˝e w Specjalnej Strefie Kultury
Czterech Ulic b´dzie i galeria handlowa, 
i galeria dzie∏ sztuki?

Miasta, które sà w znaczàcy sposób kul-
turotwórcze – Kraków, Warszawa, Wro-
c∏aw, Gdaƒsk – posiadajà miejsca kultowe,
ale nie galerie handlowe. Kraków ma swój
Kazimierz, rynek, ul. D∏ugà, Wroc∏aw 
– rynek, plac Solny, Gdaƒsk – D∏ugi Targ,
Warszawa – Rynek Starego Miasta. Takie
miejsce jest potrzebne naszemu miastu.
Miejsce, które mentalnie próbuje odtwarzaç
Festiwal Dialogu Czterech Kultur. 

Zgadzam si ,́ ˝e mo˝e nim byç okolica elek-
trowni, bo wokó∏ tej elektrowni powsta∏y
pierwsze ∏ódzkie kina: Tatry, Wis∏a, Gdy-
nia, Palladium, Polonia, Ba∏tyk. To by∏
poczàtek XX wieku, a w latach 60. i 70.
mieliÊmy w ¸odzi prawie 50 kin, w tym dwa
kina letnie – Stylowe, Tatry. Elektrownia
zadecydowa∏a o rozwoju kulturalnym i wpi-
sa∏a si´ na trwa∏e w histori´ tego miasta.
Teraz mo˝na wokó∏ niej organizowaç
wystawy, happeningi, performance, instala-
cje i inne przedsi´wzi´cia kulturalne, tym
bardziej ˝e nie mamy w ¸odzi miejsc stricte
historycznych ani kilkusetletnich zabytków,
stanowiàcych wyznacznik naszego miasta.
Modernistyczny klimat okolic elektrowni
idealnie si´ do tego typu dzia∏aƒ nadaje. Ale
czy ja mam si´ tego obawiaç? Czy to jest
konkurencja dla ¸DK? Nie, bo ¸ódzkim
Domem Kultury kieruje Profesjonalny
Mened˝er Województwa ¸ódzkiego. Ten
tytu∏ jest zas∏ugà ca∏ego zespo∏u ¸DK.
Zespo∏u, który przez ca∏e lata stwarza przy-
chylne warunki do uprawiania sztuki na
ró˝nych poziomach, w ró˝nych dziedzinach
i przez bardzo ró˝nych ludzi, których pasjà
jest tworzenie i osobisty udzia∏ w przeró˝-
nych przedsi´wzi´ciach. To pracownicy
¸DK – ta nazwa, choç mo˝e archaiczna,
jest ju˝ w pewnym sensie historyczna i sym-
boliczna – sami si´ realizujà i pozwalajà
stworzyç warunki do egzemplifikacji pasji
tworzenia przez artystów, animatorów,
zbieraczy, pasjonatów ró˝nych dziedzin kul-
tury. Sukces artystyczny re˝ysera czy dyry-

genta jest sukcesem okreÊlonej zbiorowoÊci,
zespo∏u teatralnego, filmowego, orkiestry,
baletu itd. Przyj´liÊmy takà postaw ,́ ˝e
¸ódê nie musi byç stolicà regionu i zarazem
stolicà kultury we wszystkich dziedzinach
twórczoÊci. To majà byç i sà pomys∏y, które
narodzi∏y si´ w ca∏ym województwie i osià-
gn´∏y wymiar regionalny a nawet ponadre-
gionalny, jak choçby Êwi´to kwiatów 
w Skierniewicach, czy Êwi´to wody w Unie-
jowie – przedsi´wzi´cia promujàce region. 

Dlaczego powiedzia∏ pan, ˝e ¸DK 
to nazwa archaiczna?

Dlatego, ˝e ¸DK zmienia si´ wraz ze
zmianami zachodzàcymi w spo∏eczeƒstwie 
i w kulturze. MoglibyÊmy nazywaç si´ rów-
nie˝ fabrykà kultury, tak jak Hollywood
jest fabrykà snów. Prezentuje si´ tu kultur´
w sposób wielopoziomowy i multimedialny:
od pantomimy, przez teatr, film, lalki,
komiksy, dêwi´k, Êwiat∏o, muzyk ,́ obyczaje.
Rocznie produkujemy oko∏o 1400 imprez.
Poj´cie domu kultury jest mylàce, gdy
wspomn´ o wydawnictwie klasycznym,
jakim jest informator kulturalny „Kalejdo-
skop” i równoczeÊnie o wydawnictwie elek-
tronicznym, jakim jest „reymont.pl.”.
Mamy dwie sale kinowe, cztery galerie sztu-
ki, kilka sal teatralnych. Prezentuje si´ tu
ponad 40 stowarzyszeƒ spo∏eczno-kultural-
nych, tu odbywajà si´ najwa˝niejsze w Pol-
sce konkursy chóralne teatrów alternatyw-
nych i fotograficzne. Nasza dzia∏alnoÊç nie
mieÊci si´ w kategoriach typowego domu
kultury czy klubu. Ale gdzie majà si´
pomieÊciç teatry offowe, alternatywne,
instalacje, performensy itd. Przygotowuje-
my wystaw´ sztuki fluorescencyjnej, co jest
zjawiskiem supernowoczesnym w sztuce.
Realizujemy przedsi´wzi´cia dla dwudzie-
stu teatrów i kilku tysi´cy widzów w ciàgu
paru dni, a tak˝e takie dla kilkudziesi´ciu
widzów w ogóle. Mamy kino lektur szkol-
nych i kino j´zykowe oraz mi´dzynarodowy
festiwal komiksu. Te wszystkie wydarzenia
sà spektaklami samymi w sobie.

Czyli ˝e ¸DK ze swojà nazwà, zespo∏em,
dyrektorem i ze swojà historià nie boi si´ kon-
kurencji ze strony nowego centrum, które ma
powstaç za miliony euro?

Mam nadziej ,́ ˝e zamierzenia meryto-
ryczne, kulturotwórcze przypisane temu
miejscu zostanà w znaczàcej cz´Êci zrealizo-
wane. Je˝eli tak, to tylko ku po˝ytkowi
mieszkaƒców, nie tylko naszego regionu 
i kraju.

Rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

¸DK, czyli fabryka kultury
Rozmowa ze Zbigniewem O∏ubkiem, dyrektorem ¸ódzkiego Domu Kultury



Miejsko-wiejskà gmin´ Wieluƒ zdecydo-
wanie wyró˝nia kilka elementów na tle in-
nych jednostek samorzàdowych regionu
∏ódzkiego. Przez miasto przebiega droga
mi´dzynarodowa oraz po dwie krajowe
i wojewódzkie. Tak doskona∏e po∏o˝enie ko-
munikacyjne oraz bogata historia sprawiajà,
˝e w∏adze gminy z optymizmem patrzà
w przysz∏oÊç.

Wieluƒ posiada prawa miejskie od 725 lat.
W XVI w. by∏ zaliczany do najpi´kniejszych
miast Polski. Dzia∏a∏y wówczas w nim filia
Akademii Krakowskiej, liczne cechy rze-
mieÊlnicze oraz w∏asny teatr. Nie wiadomo
jak potoczy∏aby si´ historia Wielunia, gdyby
nie 1 wrzeÊnia 1939 r., kiedy to wskutek tra-
gicznych wydarzeƒ miasto na trwa∏e wpisa-
∏o si´ do podr´czników historii. To tu o Êwi-
cie spad∏y pierwsze bomby II wojny Êwiato-
wej. Wskutek kilkakrotnego zbrodniczego
bombardowania bezbronnego miasta znisz-
czone zosta∏o a˝ 75 proc. jego powierzchni,
a 1200 osób straci∏o ˝ycie. Do dziÊ wydarze-
nie to przypomina has∏o „Wieluƒ miastem
pokoju i pojednania”. Po wojnie miasto 
systematycznie rozwija∏o si´ i obecnie, majàc
30 tys. mieszkaƒców, jest stolicà powiatu
wieluƒskiego. Bardzo dobre po∏o˝enie 
geograficzne w Jurze Krakowsko-Cz´sto-
chowsko-Wieluƒskiej sprawia, ˝e gmina
znakomicie nadaje si´ do uprawiania 
wszelkiej turystyki. 

To, ˝e turyÊci ch´tnie wracajà do Wielu-
nia jest zas∏ugà znajdujàcych si´ tu wielu
wspania∏ych zabytków. Jest nim m.in. jedyna
zachowana do dziÊ Brama Miejska. Zbudo-
wana w XIV w. u wylotu traktu do Krako-
wa i w kierunku pobliskiej wsi Ruda, stàd
druga nazwa – Brama Rudzka. W drugiej
po∏owie XV lub w XVI w. bram´ nadbudo-
wano o jednà kondygnacj .́ W 1587 r. przy
okazji modernizacji fortyfikacji przeprowa-
dzono jej remont, a w 1591 r. przebudow .́
W latach póêniejszych niszczona podczas
potopu szwedzkiego i wojny pó∏nocnej, po-
pada∏a w ruin .́ Ciekawym zabytkiem jest
te˝ Brama Kaliska zbudowana u wylotu
traktu do Kalisza, nazywana równie˝ Dà-
browskà, bo trakt na Kalisz wiód∏ przez po-
bliskà wieÊ Dàbrowa. Warte obejrzenia sà
równie˝ cztery baszty: Swawola (artyleryj-
ska), M´czarnia (zwana te˝ Katownià, bo
znajdowa∏a si´ w niej izba tortur gdy Wieluƒ
otrzyma∏ w 1518 r. od Zygmunta Starego
przywilej sàdzenia spraw kryminalnych),
Skarbczyk (mieÊci∏ si´ tu skarbiec klasztor-
ny, stàd nazwa) oraz Prochownia (ruiny

baszty znajdujà si´ w sàsiedztwie ratusza
i nazwa ta obejmuje ca∏y kompleks zabudo-
waƒ, z których jedynie czeÊç s∏u˝y∏a prze-
chowywaniu amunicji). Warto równie˝ od-
wiedziç Muzeum Ziemi Wieluƒskiej, gdzie
znajdujà si´ m.in. zabytkowe pamiàtki ze
zniszczonego w czasie II wojny Êwiatowej
najstarszego wieluƒskiego koÊcio∏a parafial-
nego pw. Êw. Micha∏a Archanio∏a.

– Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa ̧ ódzkiego na lata 2007-2013 wska-
zuje mo˝liwoÊci pozyskania sporych Êrod-
ków finansowych – mówi burmistrz Wielu-
nia Mieczys∏aw Majcher. – Gmina Wieluƒ
b´dzie realizowa∏a inwestycje w zakresie
ochrony Êrodowiska oraz infrastruktury
transportowej. RównoczeÊnie prowadzone
b´dà inwestycje w zakresie rewitalizacji Wie-
lunia w ramach odnowy obszarów miej-
skich, podnoszàc jego walory historyczno-
turystyczne. B´dziemy te˝ dbaç o zachowa-
nie i ochron´ dziedzictwa kulturowego w ra-
mach odnowy obszarów wiejskich. Gmina
czyniç b´dzie starania w celu pozyskania
Êrodków w ramach programu „Gospodarka,
innowacyjnoÊç, przedsi´biorczoÊç”. Sàdz ,́
˝e realizacja zaplanowanych inwestycji przy-
spieszy rozwój miasta i gminy Wieluƒ. 

Jak informuje naczelnik Wydzia∏u Pro-
gramowania Rozwoju, Promocji i Funduszy
Europejskich in˝. Dariusz Leman, dotych-
czas gmina nie korzysta∏a ze Êrodków UE.
Jednak przygotowuje si´ wnioski w celu po-
zyskania unijnych Êrodków na inwestycje.
W urz´dzie miejskim Wielunia zarejestrowa-

nych jest prawie 2,5 tys. prywatnych pod-
miotów i spó∏ek cywilnych, zatrudniajàcych
od kilku do kilkunastu pracowników. Dzia-
∏alnoÊcià us∏ugowo-produkcyjnà zajmuje si´
równie˝ kilkadziesiàt spó∏ek prawa handlo-
wego, coraz mniejsza liczba przedsi´biorstw
paƒstwowych, spó∏dzielnie oraz podmioty
z udzia∏em kapita∏u austriackiego, niemiec-
kiego i norweskiego. Dominujàce ga∏´zie
gospodarki to: produkcja urzàdzeƒ techno-
logicznych i konstrukcji stalowych, prze-
twórstwo rolno-spo˝ywcze, us∏ugi budowla-
no-monta˝owe oraz produkcja konfekcji
lekkiej. Do najwi´kszych pracodawców
w gminie zaliczamy: ZUGIL SA, HOL-
DING PROTYL, KORONA, PATROL
GROUP oraz Spó∏dzielnia Dostawców
Mleka. Choç dla wi´kszoÊci firm z Wielunia
rynkiem zbytu jest teren powiatu, to na ob-
szar kraju sprzedawane sà takie produkty,
jak kawa, Êwiece, naczepy samochodowe,
gwoêdzie, urzàdzenia przemys∏owe, produk-
ty mleczarskie i przetwórstwa spo˝ywczego.

W Wieluniu myÊlà te˝, aby tym, którzy tu
mieszkajà, ˝y∏o si´ jak najlepiej. Doskona-
∏ym przyk∏adem jest Wieluƒska Spó∏dzielnia
Mieszkaniowa. Funkcjonuje tu 8 szkó∏ Êred-
nich, w tym 3 licea ogólnokszta∏càce i 5 ze-
spo∏ów szkó∏ o szerokim profilu kszta∏cenia.
Wi´kszoÊç absolwentów szkó∏ Êrednich kon-
tynuuje nauk´ w wieluƒskim Kolegium Na-
uczycielskim i w innych szko∏ach wy˝szych
na terenie ca∏ego kraju, co sprawia ̋ e Wieluƒ
posiada dobrze wykszta∏cone, m∏ode kadry.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje – Wieluƒ
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Chcà si´ rozwijaç



9Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Z prac sejmiku

Przest´pczoÊç w województwie ∏ódzkim
spada szybciej ni˝ wskazuje na to Êrednia
krajowa, a mieszkaƒcom ˝yje si´ coraz bez-
pieczniej – to ogólna konkluzja, z jakà zapo-
znali si´ radni wojewódzcy w czasie obrad
dziewiàtej sesji Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego 29 maja. Dominujàcym tematem by∏y
sprawy bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go. Analiz´ pracy policji w naszym woje-
wództwie zaprezentowa∏ radnym komendant
wojewódzki Ferdynand Skiba. Z obszernego
wystàpienia wynika, ˝e liczba przest´pstw
kryminalnych oraz ogólna liczba przest´pstw
w roku 2006 znacznie spad∏a w porównaniu 
z rokiem 2005 (przest´pczoÊç kryminalna,
czyli najbardziej ucià˝liwa dla mieszkaƒców
regionu, spad∏a a˝ o 13 procent). Poprawi∏ si´
równie˝ wskaênik ich wykrywalnoÊci. 

– To obiektywna ocena stanu bezpieczeƒ-
stwa  w województwie ∏ódzkim – mówi∏
komendant Skiba. – Mo˝e ona si´ ró˝niç od
poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców,
poniewa˝ majà na nie wp∏yw np. jednostkowe
wydarzenia, które sà nag∏oÊnione medialnie.
My jednak przekazujemy fakty, które ilustru-
jà efektywnoÊç pracy policji. 

Liczba rozbojów i wymuszeƒ rozbójni-
czych spad∏a w województwie prawie o 17
proc., kradzie˝y z w∏amaniem o 32 proc.,

kradzie˝y samochodów prawie o 30 proc., 
a przest´pstw korupcyjnych  ponad 25 proc.
Wzrost liczby czynów karalnych odnotowa-
no w trzech kategoriach: przest´pstw narko-
tykowych, przest´pstw o charakterze gospo-
darczym oraz bójek i pobiç. Jak twierdzi
komendant Skiba, wzrost liczby przest´pstw
narkotykowych i gospodarczych w statysty-
kach jest efektem zwi´kszonej aktywnoÊci

policjantów w ujawnianiu tych czynów. Bez-
pieczniej jest równie˝ na drogach naszego
regionu. Mniej by∏o wypadków i w konse-
kwencji ofiar w ludziach, wcià˝ jednak woje-
wództwo ∏ódzkie – zdaniem policjantów 
– jest czarnym punktem na mapie Polski. 
W roku 2006 na naszych drogach zgin´∏o 
414 osób. Radni zapoznali si´ równie˝ z ana-
lizà pracy stra˝aków w województwie 

9. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

˚yjemy bezpieczniej
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∏ódzkim. Dokonali jej m∏. bryg. Krzysztof
Hejduk, komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w ̧ odzi, oraz Jan RyÊ, prezes
zarzàdu oddzia∏u wojewódzkiego Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP woje-
wództwa ∏ódzkiego. Wynika z niej, ˝e stra˝a-
cy w naszym regionie nale˝à do czo∏ówki w
Polsce, je˝eli chodzi o wyszkolenie, zaanga˝o-
wanie i profesjonalizm, wyposa˝enie w sprz´t
techniczny i dobre rozmieszczenie stra˝nic.  

W 2006 roku wielkich po˝arów by∏o 
w naszym regionie kilka. Wi´kszoÊç udaje si´
stra˝akom ugasiç zanim  przybiorà one naj-
niebezpieczniejszà postaç. Warto podkreÊliç,
˝e cz´Êciej ni˝ do po˝arów stra˝acy sà wzy-
wani do takich zdarzeƒ, jak wypadki drogo-
we, skutki kl´sk ˝ywio∏owych, awarii itp. 
– Stra˝ staje si´ bardziej s∏u˝bà ratowniczà
ni˝ gaÊniczà – mówi∏ komendant Hejduk. 
– To ju˝ trend ogólnoÊwiatowy. W zesz∏ym
roku jednostka stra˝y do zg∏oszeƒ wyje˝d˝a-
∏a Êrednio co 19 minut.  

Prezes RyÊ zwróci∏ uwag´ na ogromnà rol´
kulturotwórczà ochotniczych stra˝y po˝ar-
nych.  W naszym regionie nale˝y do nich
ponad 60 tys. druhów, którzy poza ratowa-
niem ˝ycia i dobytku mieszkaƒców anga˝ujà
si´ w dzia∏alnoÊç sportowà i kulturalnà.
Wi´kszoÊç cz∏onków orkiestr d´tych 
w naszym dzia∏a w OSP. 

Radni przyj´li dwa wa˝ne stanowiska.
Jedno z nich dotyczy prób przeniesienia
kszta∏cenia lekarzy wojskowych z ¸odzi 
do uczelni warszawskich, drugie stanowi
sprzeciw wobec planów likwidacji wojewódz-
kich funduszy ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej. 

Kszta∏ceniem lekarzy na potrzeby polskiej
armii niemal 50 lat zajmowa∏a si´ ∏ódzka
Wojskowa Akademia Medyczna. Po po∏àcze-
niu jej kilka lat temu z Akademià Medycznà
i utworzeniu Uniwersytetu Medycznego 
w ¸odzi, funkcje te przejà∏ Wydzia∏ Wojsko-

wo-Lekarski UM. Tu mieli byç dalej kszta∏-
ceni lekarze wojskowi. Zgodnie z planami
Ministerstwa Obrony Narodowej, dalsze
kszta∏cenie bia∏ego personelu na potrzeby
wojska ma byç przeniesione do stolicy. 
Przeciwko temu stanowczo zaprotestowali
radni wojewódzcy. Jednog∏oÊnie przyj´li sta-
nowisko, w którym oprócz konkretnych
argumentów przemawiajàcych za pozosta-
wieniem ∏ódzkiej uczelni medycznej dalszego
kszta∏cenia lekarzy wojskowych stwierdzili,
˝e przekazanie tej tradycji uczelniom war-
szawskim to kolejna krzywdzàca decyzja,
jaka spotyka ¸ódê, co w konsekwencji
„mo˝e doprowadziç do degradacji miasta 
i ca∏ego regionu”. W zwiàzku z tym radni
czujà si´ w obowiàzku wspieraç rektora 
Uniwersytetu Medycznego w jego wysi∏kach
o przywrócenie ∏ódzkiej uczelni kszta∏cenia
lekarzy na potrzeby polskiej armii. 

Wiceprzewodniczàcy sejmiku Krzysztof
Kwiatkowski z Platformy Obywatelskiej, ape-

lujàc do radnych o jednog∏oÊne przyj´cie tego
stanowiska, powo∏a∏ si´ na swojà rozmow´ 
z Rados∏awem Sikorskim, by∏ym ministrem
obrony narodowej, który stwierdzi∏, ˝e armie
w ramach sojuszu pó∏nocnoatlantyckiego
zaczynajà specjalizowaç si´ w pewnych
zagadnieniach wojskowych. Takà specjaliza-
cjà polskiego wojska mo˝e byç w∏aÊnie woj-
skowa s∏u˝ba medyczna. – W ¸odzi mamy
profesjonalnà kadr ,́ posiadajàcà doÊwiad-
czenie w szkoleniu lekarzy na potrzeby pola
walki, niezb´dny nowoczesny sprz´t oraz
baz´ dydaktycznà – mówi∏ radny Kwiatkow-
ski. – Nie mo˝na pozwoliç, ˝eby to zosta∏o
zmarnowane.

Podobny sprzeciw (choç ju˝ niejednog∏o-
Ênie) wyrazili radni wobec planów likwidacji
wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej. Ich zdaniem WFOÂi-
GW dobrze realizuje swoje zadania statuto-
we, a system finansowania inwestycji proeko-
logicznych jest skuteczny i efektywny. Niek-
tórzy radni nie kryli, ˝e próby likwidacji
wojewódzkich funduszy odbierajà jako prze-
jaw centralizacji i odbierania samorzàdom
realnego wp∏ywu na kszta∏towanie polityki
ochrony Êrodowiska w regionie.

Radni ponadto zgodzili si´ na zakup przez
Urzàd Marsza∏kowski zabytkowej kamienicy
w ¸odzi, która ma byç nowà siedzibà Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego. Przekona∏ ich
do tego wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski,
który przypomnia∏, ˝e w zwiàzku z cz∏onko-
stwem w Unii Europejskiej istnieje potrzeba
zatrudnienia oko∏o dwustu nowych pracow-
ników, którzy b´dà zajmowaç si´ przygoto-
wywaniem projektów i obs∏ugà funduszy
unijnych. W g∏ównej siedzibie urz´du nie ma
ju˝ dla nich miejsca. W kamienicy, na której
renowacj´ urzàd chce pozyskaç pieniàdze 
z Unii Europejskiej, oprócz sali obrad sejmi-
ku b´dzie równie˝ mieÊciç si´ archiwum.  

Rafa∏ JaÊkowski
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Z prac komisji

Mieszkaƒcy Wielunia i Wieruszowa nie
muszà ju˝ si´ martwiç o po∏àczenia kolejowe
z resztà kraju. Od 1 czerwca przywrócono li-
ni´ nr 181, czyli tras´: Herby Stare – Wieluƒ
– Wieruszów – K´pno. Niebagatelny wp∏yw
na takà decyzj´ Ministerstwa Transportu
mia∏y dzia∏ania Komisji Rozwoju Regional-
nego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu
i Komunikacji Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego, która zaanga˝owa∏a si´ w rozwiàzanie
problemu i wspólnie z w∏adzami lokalnymi
oraz kolejarskimi zwiàzkami zawodowymi
doprowadzi∏a do przywrócenia tego po-
trzebnego po∏àczenia.

– Nie mogliÊmy oboj´tnie patrzeç na pro-
blemy wielu ludzi, którzy zostali praktycz-
nie odci´ci od Êwiata – mówi∏a Zdzis∏awa
Janowska, przewodniczàca komisji. 
– Dociera∏y do nas nawet opinie, ˝e m∏o-
dzie˝ zmuszona jest weryfikowaç swoje pla-
ny dotyczàce miejsca studiów, poniewa˝ nie
ma jak dojechaç np. do Poznania. Postano-
wiliÊmy za wszelkà cen´ doprowadziç do
przywrócenia po∏àczenia na linii nr 181 i po
wielu tygodniach negocjacji uda∏o si´
wspólnymi si∏ami tego dokonaç.

Sprawa nabra∏a przyÊpieszenia w mo-
mencie, gdy na sesji Sejmiku Województwa
¸ódzkiego pojawili si´ przedstawiciele kole-
jarskich zwiàzków zawodowych, którym
pozwolono zaprezentowaç swoje argumen-
ty za przywróceniem kursowania pociàgów
na spornej linii. Ich apelami o pomoc zain-
teresowali si´ radni, którzy zaprosili prote-
stujàcych na obrady Komisji Rozwoju Re-
gionalnego, Gospodarki Przestrzennej,

Transportu i Komunikacji sejmiku. Efektem
spotkania by∏o stanowisko Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, w którym radni postu-
lowali „przywrócenie relacji pociàgu mi´dzy-
wojewódzkiego na linii 181, sfinansowanego
ze Êrodków Ministerstwa Transportu”, 
co „pozwoli rozwiàzaç problemy komunika-
cyjne mieszkaƒców rejonu Wieluƒ – Dàbro-
wa – K´pno,  a tak˝e mieszkaƒców czterech
innych województw, przez które przebiega∏a
ta linia: wielkopolskiego, dolnoÊlàskiego,
opolskiego i ∏ódzkiego”.

Stanowisko sejmiku, poparte intensyw-
nymi zabiegami zarzàdu województwa, lo-
kalnych samorzàdów oraz kolejarskich
zwiàzków zawodowych, przynios∏o oczeki-
wane efekty. Od 1 czerwca PKP Przewozy
Regionalne uruchomi∏y trzy pociàgi mi´-
dzywojewódzkie w nast´pujàcych relacjach:
K´pno – Herby Stare, Herby Stare – K´pno
oraz K´pno – Katowice. Wszystkie zatrzy-
mujà si´ w Wieluniu i Wieruszowie, a dzi´ki
ich dobremu skomunikowaniu z innymi
sk∏adami mieszkaƒcy tych miejscowoÊci
majà znacznie u∏atwiony dojazd do du˝ych
miast Âlàska oraz do Poznania. Koszty
zwiàzane z kursowaniem pociàgów bierze
na siebie Ministerstwo Transportu. – Byli-
Êmy jednak przygotowani równie˝ na to, ˝e
jeÊli minister nie b´dzie chcia∏ sfinansowaç
po∏àczenia, to na kursowanie pociàgów z∏o-
˝à si´ samorzàdy województw ∏ódzkiego,
wielkopolskiego i Êlàskiego – dodaje radna
Janowska. – Nie by∏o to jednak konieczne.

Przewodniczàca Zdzis∏awa Janowska
wraz z radnym Andrzejem Chowisem oraz

Januszem Wysockim, naczelnikiem Wy-
dzia∏u Transportu i Komunikacji Urz´du
Marsza∏kowskiego, spotkali si´ na dzieƒ
przed wznowieniem po∏àczenia z lokalnymi
w∏adzami oraz przedstawicielami kolejar-
skich zwiàzków zawodowych w budynku
zabytkowego dworca kolejowego w Wielu-
niu, gdzie w obecnoÊci dziennikarzy oficjal-
nie og∏osili przywrócenie kursowania pocià-
gów na linii 181. – ChcielibyÊmy wszystkim
serdecznie podzi´kowaç za pomoc w reak-
tywacji tego po∏àczenia – mówi∏ na spotka-
niu Stanis∏aw Kokot z sekcji krajowej kole-
jarskiej „SolidarnoÊci”. – JednoczeÊnie pro-
simy o cierpliwoÊç, poniewa˝ mieszkaƒcy
muszà na nowo przyzwyczaiç si´ do aktual-
nego rozk∏adu jazdy i na poczàtku z tych
pociàgów nie b´dà korzysta∏y t∏umy. Czas
jednak poka˝e, ˝e to by∏a s∏uszna decyzja. 

Kolejarze obawiajà si´ bowiem, ˝e po∏à-
czenie mo˝e byç ponownie zlikwidowane
z powodu niskiej frekwencji podró˝nych.
Ich obawy nie sà bezpodstawne, poniewa˝
nowa weryfikacja rozk∏adów jazdy zaplano-
wana jest ju˝ na koniec sierpnia. Okres wa-
kacyjny nie sprzyja zwi´kszaniu liczby po-
dró˝ujàcych kolejà i dopiero we wrzeÊniu
oraz paêdzierniku, kiedy m∏odzie˝ rozpo-
czyna rok szkolny, a studenci rok akademic-
ki, b´dzie mo˝na oceniç, czy po∏àczenie
spe∏nia swojà rol .́ Radni Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego obiecujà jednak, ˝e na-
dal b´dà si´ pilnie przyglàdaç tej sprawie
i zrobià wszystko, ˝eby kursowanie pocià-
gów na linii 181 zosta∏o utrzymane.

Rafa∏ JaÊkowski

BB´́ddàà  jjeeêêddzziiçç  ppoocciiààggaammii
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Kapliczki i kr
ziemi

Krajobrazem jest wszystko to, co nas ota-
cza w danym miejscu i czasie. Krajobraz jest
wypadkowà naturalnych zjawisk przyrodni-
czych oraz dzia∏aƒ cz∏owieka, które mo˝emy
sprowadziç do treÊci kulturowych. W krajo-
brazie, a raczej w wielu typach krajobrazów
ziemi ∏ódzkiej, formy przyrodnicze i kulturo-
we przenikajà si´ nawzajem.

Nieod∏àcznym elementem krajobrazu na-
szego województwa sà obiekty ma∏ej archi-
tektury sakralnej w postaci krzy˝y, kapli-
czek i figur przydro˝nych. W obiektach tych
dostrzegamy swoiste pi´kno, urod´ formy,
która w naturalny sposób harmonizuje z ota-
czajàcà przyrodà. Te znaki kulturowe naszej
wiary, wznoszone przy rozstajach dróg, mie-
dzach Êródpolnych i granicach, w obr´bie sie-
dzib ludzkich i na odludziu, sta∏y si´ charak-
terystycznym elementem krajobrazu polskiej
wsi i ma∏ego miasteczka. Z krajobrazu tego
usianego „bo˝ymi m´kami” mo˝emy odczy-
taç przynale˝noÊç religijnà ludu zamieszku-
jàcego dany teren – kapliczki i figury przy-
dro˝ne sà bowiem charakterystyczne dla ob-
szaru katolickiego.

Nasza wiara wprowadzi∏a w ojczysty kra-
jobraz nadrz´dny porzàdek „boski”, który
manifestuje si´ w postaci takich obiektów,
jak koÊcio∏y, kapliczki, krzy˝e i cmentarze.
Nigdzie tak jak w Polsce nie wiàza∏o si´ z ty-
mi obiektami tak wiele legend, podaƒ, obrz´-
dów i zwyczajów. W Polsce krzy˝y, figur
i kapliczek przydro˝nych istnieje bardzo wie-
le. Podobnie jest na obszarze województwa
∏ódzkiego. Po bez ma∏a dziesi´cioletnich pe-
netracjach terenowych przez ca∏y czas od-
krywam nowe obiekty. Ka˝dy stanowi odr´b-
nà histori´, innà form´ zakl´tà w kamieniu,
drewnie, ˝eliwie, a ostatnio w betonie.

Intencja powstania
Bez wzgl´du na typ podejÊcia naukowe-

go, przy analizie ka˝dej kapliczki bàdê
krzy˝a nale˝y wziàç pod uwag´ dwa pod-
stawowe czynniki: pierwszy to intencje, czy-
li cele i motywy stawiania krzy˝y i figur.
Drugi to budowa i forma danego obiektu.
Pod wzgl´dem intencjonalnym, podstawo-
wym motywem fundowania danego obiek-
tu by∏o stawianie go na „chwa∏´ bo˝à”, na
pamiàtk´ Êwi´tych i patronów fundatorów
lub jako Êwiadectwa ˝arliwej wiary. Spoty-
kane na zaznaczonym terenie obiekty, sta-
wiane by∏y równie˝ z innych przyczyn, naj-
cz´stsze z nich to: kapliczka i krzy˝ jako

osobiste wotum za doznane ∏aski, kapliczka
i krzy˝ jako „tarcza ochronna” przeciw
wszelkiemu z∏u i niepowodzeniom ˝ycio-
wym, kapliczka jako Êwi´ty znak upami´t-
niajàcy zgon lub nieszcz´Êliwy wypadek,
kapliczka jako pamiàtka po wa˝nych wyda-
rzeniach w ˝yciu spo∏ecznoÊci – zniesieniu
paƒszczyzny, zakoƒczeniu wojny, epidemii
groênych chorób itp., fundowanie kapliczek
i krzy˝y na miejscu cudów i objawieƒ, ka-
pliczka i krzy˝ jako znak podzia∏u prze-
strzeni.

Cz´sto kapliczki i krzy˝e przy tak wiel-
kiej ró˝norodnoÊci intencji zawiera∏y kilka
znaczeƒ. Oprócz obiektu kultu i obrz´do-
woÊci religijnej by∏y znakami topograficz-
nymi w terenie, pomnikami wydarzeƒ histo-
rycznych, odzwierciedleniem ˝ycia religijne-
go danej spo∏ecznoÊci. 

Charakterystyczne dla polskich krzy˝y
i kapliczek by∏o to, i˝ powstawa∏y g∏ównie
z drewna. Niektóre fundacje szlachty bàdê
duchowieƒstwa budowane by∏y z kamienia
i zdobione elementami kutymi. Drewno,
ten niegdyÊ najbardziej popularny i dost´p-
ny surowiec, ma t´ wad ,́ i˝ jest materia∏em
stosunkowo nietrwa∏ym, ulegajàcym 
destrukcji pod wp∏ywem d∏ugoletniego
dzia∏ania czynników atmosferycznych. 
Dlatego w naszym krajobrazie do dziÊ tak
ma∏o zachowa∏o si´ cennych obiektów
drewnianych z minionych epok. Wiemy
o nich z nielicznych przekazów, starych 
rycin oraz eksponatów muzealnych. 
W lepszym stanie sà obiekty budowane
z kamienia i ceg∏y, odlewane z ˝eliwa. 
Najstarsze istniejàce na terenie wojewódz-
twa pochodzà z I po∏owy XVII w. (kaplicz-
ka s∏upowa z 1607 r. w Grotowicach – Spal-
ski Park Krajobrazowy).

Budowa i forma
Kiedy przyjrzymy si´ bli˝ej historii zwià-

zanej z krzy˝ami i kapliczkami wyst´pujà-
cymi w naszym polskim krajobrazie, do-
strze˝emy ogromnà ró˝norodnoÊç tema-
tycznà przynale˝nà wielu dziedzinom na-
uki. Etnografowie dostrzegaç w nich b´dà
manifestowanie przeró˝nych form twórczo-
Êci i obrz´dowoÊci ludowej na przestrzeni
dziejów. Architekci krajobrazu zwrócà
uwag´ na ich rol´ w konkretnym miejscu,
przyporzàdkowanym jakiejÊ jednostce ar-
chitektoniczno-krajobrazowej. Dla history-
ka istotnà rol´ odgrywaç b´dzie intencja

Kultura
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i czas wystawienia obiektu – jego indywidu-
alna historia. Historyk sztuki b´dzie zwra-
ca∏ uwag´ na programy ikonograficzne
przedstawieƒ figuralnych, symbolik´ oraz
zdobnictwo tych ma∏ych Êwiàtyƒ. Botanik
zwróci uwag´ na sk∏ad gatunkowy i zbioro-
wiska roÊlinne, porastajàce najbli˝sze oto-
czenie kapliczek. Dla j´zykoznawcy in-
skrypcje zawarte na coko∏ach i postumen-
tach kapliczek w ró˝nych cz´Êciach kraju
b´dà materia∏em porównawczym. Zostaje
jeszcze pole do dzia∏ania dla geografów,
geodetów, leÊników kulturoznawców i wielu
innych profesji.

JeÊli chodzi o budow´ i form´ kapliczek
i krzy˝y, du˝e znaczenie majà tu wartoÊci ar-
tystyczne, style i mody architektonicz-
no–plastyczne. Powy˝sze cechy pos∏u˝y∏y do
stworzenia podstaw typologii obiektów ma-
∏ej architektury sakralnej. I tak najbardziej
rozpowszechnionym kszta∏tem krzy˝a w do-
linie Pilicy i ca∏ej Polsce jest krzy˝ rzymski,
którego belka pionowa jest d∏u˝sza, a po-
przeczna krzy˝uje si´ z nià w górnej po∏owie.
Krzy˝ ten swà formà i proporcjami nawiàzu-
je do krzy˝a, na którym Êmierç poniós∏
Chrystus; krzy˝e takie spotykamy ju˝ na
pierwszych katakumbach chrzeÊcijan 
w II i III wieku. Wyst´pujà w naszym regio-
nie równie˝ inne krzy˝e. Krzy˝ równora-
mienny – zwiàzany z kulturà koÊcio∏a
wschodniego, krzy˝ Êw. Andrzeja – spotyka-
ny cz´sto w rzeêbie ludowej, krzy˝ Êw. Za-
chariasza z trzema poprzecznymi belkami 
– u˝ywany jako tarcza ochronna przeciw za-
razie. Innà, niegdyÊ powszechnà, formà by∏
krzy˝ z dwiema poprzecznymi belkami,
zwany „karawakà”, stawiany na miejscu
cmentarzy cholerycznych, s∏u˝àcy do odstra-
szania z∏ych mocy i od˝egnywania zarazy.

Kszta∏t i forma naszych rodzimych kapli-
czek wywodzà si´ z zachodu Europy. Warto
wspomnieç, i˝ ∏aciƒska nazwa capella po-
chodzi od s∏owa cappa – p∏aszcz. Chodzi tu
o p∏aszcz Êw.Marcina. P∏aszcz ten zak∏ada-
ny by∏ przez w∏adców Francji na wyprawy
wojenne jako magiczna tarcza ochronna,
a pomieszczenie, gdzie przechowywano ów
p∏aszcz, zwa∏o si´ kaplicà. Stàd na jej wzór
zacz´to budowaç ma∏e Êwiàtynie, które
szybko rozpowszechni∏y si´ w ca∏ej chrzeÊci-
jaƒskiej Europie.

Kapliczki mo˝emy podzieliç na cztery
podstawowe grupy: kapliczki domkowe 
– swym kszta∏tem przypominajà miniatury

kaplic i koÊcio∏ów, posiadajà wn´trze z wy-
raênie zarysowanym otworem drzwiowym.
Budowane sà na planie prostokàta, kwa-
dratu, ko∏a. Kapliczki szafkowe (skrzynko-
we) – cz´sto umieszczane na drzewach lub
s∏upach, majà form´ ma∏ej szafki z wn´kà
na figurk´ lub obrazek dewocyjny. Kaplicz-
ki te przykryte sà cz´sto dwuspadowym
daszkiem. Kapliczki s∏upowe – majàce for-
m´ wielokondygnacyjnych s∏upów o ró˝-
nych przekrojach, cz´sto zakoƒczonych
a˝urowà lub pe∏nà latarnià. Kapliczki po-
stumentowie – z widocznymi i wyró˝niany-
mi w swej budowie postumentami, bazami;
cz´sto w którymÊ z postumentów wyst´pu-
je wn´ka lub p∏ycina, równie cz´sto ostatni
postument tych˝e kapliczek wieƒczy figura
lub grupa Êwi´tych postaci. 

Na terenie województwa ∏ódzkiego spo-
tykamy wi´kszoÊç wymienionych typów
i grup krzy˝y i kapliczek przydro˝nych. 

Piotr Wypych

rzy˝e przydro˝ne 
i ∏ódzkiej

Kultura

Fot. z lewej: krzy˝ mogi∏a powstaƒców
styczniowych pod Przedborzem.
Fot. z prawej: jedna z wielu kapliczek
s∏upowych „cholerycznych” w Przedborzu
– XVIII w.
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Z prac zarzàdu

Ambasador USA w Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi

Mo˝liwoÊci pozyskiwania inwestorów
amerykaƒskich dla województwa ∏ódzkie-
go by∏y g∏ównym tematem spotkania mar-
sza∏ka województwa W∏odzimierza Fisiaka
z Victorem Ashe’em ambasadorem USA
w Polsce. Ambasador goÊci∏ w Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi 29 maja.

Victor Ashe by∏ zainteresowany planami
rozwoju województwa, g∏ównie rozbudowà
i modernizacjà infrastruktury drogowej i ko-
lejowej, poniewa˝, jak podkreÊli∏, dobre sko-
munikowanie regionu ze stolicà kraju i inny-
mi metropoliami przyciàga inwestorów. 

– Zdecydowanà cz´Êç Êrodków, które po-
zyskaliÊmy z Unii Europejskiej na lata 2007-
-2013, przeznaczymy na budow´ dróg i mo-
dernizacj´ kolei – mówi∏ W∏odzimierz Fisiak.
Ju˝ teraz ¸ódê i województwo dynamicznie
si´ rozwijajà, a lepsza komunikacja jeszcze
przyspieszy ten rozwój. JeÊli chodzi o amery-
kaƒskie inwestycje, liczymy przede wszyst-
kim na pojawienie si´ w naszym regionie ko-
operantów i podwykonawców Della.

Spotkanie z samorzàdowcami
powiatu ∏owickiego

Kryteria podzia∏u unijnych dotacji, jakie
województwo ∏ódzkie otrzyma∏o na lata
2007-2013, wykorzystanie Êrodków unijnych,
a tak˝e omówienie inwestycji realizowanych
w powiecie ∏owickim przy wykorzystaniu
funduszy unijnych - to g∏ówne tematy o ja-
kich dyskutowano podczas spotkania mar-
sza∏ka województwa W∏odzimierza Fisiaka
z samorzàdowcami powiatu ∏owickiego. 

Na liÊcie kluczowych projektów, zakwali-
fikowanych przez zarzàd do dofinansowa-
nia ze Êrodków unijnych bez koniecznoÊci
udzia∏u w procedurze konkursowej, sà dwa
z powiatu ∏owickiego: renowacja zespo∏u
dawnej kolegiaty prymasowskiej w ¸owiczu

wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyj-
no-wypoczynkowego w parku B∏onie oraz
rewitalizacja linii kolejowej Bednary – ¸ódê
Kaliska. Chocia˝ beneficjentem tego dru-
giego projektu nie jest samorzàd powiatowy
lecz PKP, to inwestycja w znacznej cz´Êci
zlokalizowana jest na obszarze powiatu ∏o-
wickiego. Jej realizacja wp∏ynie znaczàco na
popraw´ warunków dojazdu do aglomeracji
∏ódzkiej oraz portu lotniczego im. W∏ady-
s∏awa Reymonta.

Marsza∏ek poinformowa∏ tak˝e o przyj´-
ciu przez zarzàd decyzji o udzieleniu pomo-
cy finansowej i przekazaniu gminie i miastu
¸owicz z bud˝etu województwa 500 tysi´cy
z∏otych na przebudow´ boiska pi∏karskiego
na stadionie OÊrodka Sportu i Rekreacji
w ¸owiczu. 

Pami´ci najm∏odszych 
ofiar wojny

Rokrocznie w Mi´dzynarodowym Dniu
Dziecka o godzinie 12 przed pomnikiem
P´kni´tego Serca w ¸odzi odbywa si´ uro-

czystoÊç „Spotkania pokoleƒ”. Zgromadze-
ni, sk∏adajàc tego dnia kwiaty pod pomni-
kiem, oddajà ho∏d dzieciom, ofiarom 
II wojny Êwiatowej, a kapitu∏a dzieci´co-
m∏odzie˝owa wr´cza medale zas∏u˝onym
w pracy na rzecz dzieci. Kwiaty w imieniu
w∏adz samorzàdowych regionu ∏ódzkiego
z∏o˝y∏ cz∏onek zarzàdu województwa
Krzysztof Makowski. 

Medal Serce Dziecku jest honorowym
wyró˝nieniem przyznawanym ludziom do-
ros∏ym za szczególne osiàgni´cia w pracy
z najm∏odszymi. Medale wr´czane sà przez
kapitu∏´ dzieci´cà Stowarzyszenia Komitet
Dziecka, a do najs∏awniejszych osób, które
zosta∏y wyró˝nione, nale˝à mi´dzy innymi
Jerzy Owsiak i Janina Ochojska. Do grona
odznaczonych do∏àczy∏a w tym roku radna
sejmiku województwa Zdzis∏awa Janowska.
W miejscu, w którym obecnie stoi pomnik
przedstawiajàcy postaç nagiego ch∏opca na
tle p´kni´tego serca, w czasie II wojny funk-
cjonowa∏ za∏o˝ony przez hitlerowców obóz
dzieci´cy.

Technologie przysz∏oÊci
Kierunki rozwoju województwa ∏ódzkie-

go i kryteria wyboru projektów wspó∏finan-
sowanych z funduszy strukturalnych
w okresie 2007–2013 by∏y g∏ównymi tema-
tami seminarium pn. „Technologie przy-
sz∏oÊci 2”, zorganizowanego w Instytucie
Europejskim w ¸odzi. W seminarium, skie-
rowanym przede wszystkim do przedsi´-
biorców i naukowców, uczestniczyli m.in.
El˝bieta Hibner – cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa i W∏odzimierz Mielczarek – dy-
rektor Departamentu Polityki Regionalnej
UM, który mówi∏ o wsparciu rozwoju
przedsi´biorstw z Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007–2013.

W tym okresie województwo ∏ódzkie
otrzyma w ramach RPO ponad 300 mln eu-
ro na podniesienie konkurencyjnoÊci i inno-
wacyjnoÊci przedsi´biorstw. 

Anna Mroczek 
i Krzysztof
Makowski przed
pomnikiem
Pp´kni´tego Serca
w ¸odzi

Ambasador Wiktor Ashe i marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak
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– Od tego roku ca∏à procedur´ zwiàzanà
z naborem wniosków, ich zakwalifikowa-
niem do dofinansowania i przekazaniem
Êrodków prowadzi Urzàd Marsza∏kowski 
– mówi∏a El˝bieta Hibner. Wnioski b´dà
przyjmowane w trybie ciàg∏ym, bez wyzna-
czonych terminów i bez kompletu za∏àczni-
ków – najwa˝niejszy b´dzie sam projekt. 
To z pewnoÊcià u∏atwi i przyspieszy proce-
dur´ przyznawania dofinansowania ma∏ym
i Êrednim firmom. 

X Festiwal Muzyki Filmowej
w ¸odzi

Tegoroczny X Festiwal Muzyki Filmowej
poÊwi´cony by∏ twórczoÊci zmar∏ego dwa
miesiàce temu wybitnego polskiego muzyka
Andrzeja Kurylewicza. Kompozytor by∏
twórcà muzyki do wielu seriali i filmów, ta-
kich jak: „Lalka”, „Polskie drogi”, „Nad
Niemnem”. Trzydniowa impreza rozpocz´-
∏a si´ 1 czerwca w Filharmonii ¸ódzkiej
koncertem pn. „Muzyka polskich dróg”.

Festiwal uroczyÊcie otworzy∏ wicemar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. – TwórczoÊç
Andrzeja Kurylewicza towarzyszy nam od
wielu lat. To dla mnie wielki zaszczyt zapro-
siç paƒstwa do uczestnictwa w festiwalu,
który jest poÊwi´cony tak wybitnemu twór-
cy – mówi∏ Stanis∏aw Witaszczyk.

W Teatrze im. S. Jaracza zaprezentowano
spektakl muzyczny, w którym wystàpi∏a 
m.in. wdowa po kompozytorze Wanda
Warska, wokalistka jazzowa i malarka. Jej
obrazy mo˝na by∏o oglàdaç na wystawie
w Muzeum Kinematografii. W kilku ∏ódz-
kich kinach w czasie trwania festiwalu wy-
Êwietlano filmy, do których muzyk´ skom-
ponowa∏ Andrzej Kurylewicz.

Wizyta ambasadora 
królestwa Danii

Mo˝liwoÊci inwestycyjne duƒskich firm
w województwie ∏ódzkim by∏y tematem
spotkania marsza∏ka województwa W∏odzi-
mierza Fisiaka z ambasadorem Danii
w Polsce. Ambasador Hans Kofoed-Han-
sen by∏ zainteresowany m.in. wsparciem dla
przedsi´biorców w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

– Chcia∏bym, aby jak najwi´cej duƒskich
firm inwestowa∏o w naszym regionie.
W pierwszej po∏owie 2008 r., po podpisaniu
umowy z Komisjà Europejskà, b´dziemy
dok∏adnie wiedzieç, ile Êrodków unijnych

mo˝emy przekazaç na wsparcie przedsi´-
biorczoÊci. Wtedy te˝ zaczniemy przyjmo-
waç wnioski od potencjalnych beneficjen-
tów – mówi∏ marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak.

W regionie ∏ódzkim dzia∏a ju˝ kilka duƒ-
skich firm, m.in. z bran˝y budowlanej, pro-
dukcji maszyn i sprz´tu rolniczego i prywat-
nej opieki medycznej. Na poczàtku czerwca
firma Jysk (wyposa˝enie domu i ogrodu)
otworzy∏a w Radomsku najwi´ksze w Eu-
ropie centralnej centrum logistyczne. Duƒ-
czycy sà w czo∏ówce europejskiej w zakresie
wdra˝ania projektów energooszcz´dnych,
g∏ównie poprzez wykorzystanie odnawial-
nych êróde∏ energii.

– Duƒskie doÊwiadczenia w dziedzinie
budownictwa energooszcz´dnego by∏yby
z pewnoÊcià cenne dla naszych samorzàdów
i przedsi´biorców – mówi∏a obecna na spo-
tkaniu El˝bieta Hibner, cz∏onek zarzàdu
województwa.

Etyka w s∏u˝bie zdrowia
Wyk∏ad poÊwi´cony etyce by∏ g∏ównym

punktem spotkania przedstawicieli s∏u˝by
zdrowia, w∏adz samorzàdowych i paƒstwo-
wych z kardyna∏em Javierem Lozano Berra-
ganà, przewodniczàcym Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa S∏u˝by Zdrowia. Spotkanie
odby∏o si´ w Instytucie Centrum Zdrowia
Matki Polki. Zarzàd województwa reprezen-
towa∏ wicemarsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk.

Wyk∏ad kardyna∏a poprzedzi∏o wystàpie-
nie arcybiskupa W∏adys∏awa Zió∏ka, który
podkreÊla∏ rol´ i znaczenie rady na p∏asz-
czyênie moralnego i duchowego wsparcia
dla tych, którzy na co dzieƒ stykajà si´
z chorobà i cierpieniem innych. Przypo-
mnia∏ te˝, ̋ e to Javier Lozano Berragana by∏
jednym z inicjatorów ustanowienia przez Ja-
na Paw∏a II Âwiatowego Dnia Chorego 1992
r. Âwi´to jest obchodzone 11 lutego.

O technologiach przysz∏oÊci rozmawiano w Instytucie Europejskim w ¸odzi

Wicemarsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk i arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek



Wojewódzkie obchody 
Dnia Dziecka

W OÊrodku Rekreacyjno-Wypoczynko-
wym „Nadwarciaƒski Gród” w Za∏´czu
Wielkim odby∏y si´ VII wojewódzkie obcho-
dy Dnia Dziecka 2007. We wspólnej zabawie
wzi´∏o udzia∏ ponad czterysta dzieci ze szkó∏,
przedszkoli, domów dziecka, oÊrodków
szkolno-wychowawczych i Êwietlic Êrodowi-
skowych. Na spotkaniu zarzàd wojewódz-
twa ∏ódzkiego reprezentowa∏ wicemarsza∏ek
Stanis∏aw Olas.

– Dzi´ki inicjatywie Regionalnego Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej nasza impreza wy-
chodzi naprzeciw spe∏nieniu choç niewielkiej
cz´Êci waszych marzeƒ. W imieniu marsza∏ka
W∏odzimieraz Fisiaka, który objà∏ honorowy
patronat nad dzisiejszym spotkaniem, sk∏a-
dam wam najlepsze ˝yczenia. ˚ycz´ wam
dobrej zabawy, niezapomnianych wra˝eƒ
i aby na waszych twarzach zawsze goÊci∏y za-
dowolenie i uÊmiech – mówi∏ Stanis∏aw Olas. 

Organizatorzy przygotowali dla najm∏od-
szych wiele atrakcji, by∏y m.in. wyst´py ze-
spo∏ów muzycznych i tanecznych, przedsta-
wienia, zaj´cia sportowe, a tak˝e gry i kon-
kursy. Podczas obchodów rozstrzygni´to dwa
konkursy adresowane do najm∏odszych: kon-
kurs plastyczny na plakat promujàcy woje-
wództwo ∏ódzkie – „Mieszkam na ziemi ∏ódz-
kiej” oraz konkurs wiedzy ekologicznej. 

Fina∏ konkursu wiedzy 
o bezpieczeƒstwie

Ponad 11 tysi´cy uczniów pierwszych klas
ze szkó∏ podstawowych województwa ∏ódz-
kiego uczestniczy∏o w II wojewódzkim kon-
kursie sprawnoÊci fizycznej i wiedzy o bezpie-
czeƒstwie. Do fina∏u, który odby∏ si´ w Cen-
trum Zaj´ç Sportowo-Rekreacyjnych w ¸o-
dzi, zakwalifikowa∏o si´ 26 dru˝yn. Imprez´
zorganizowano w ramach Policyjnej Akade-
mii Bezpieczeƒstwa 2005–2010. 

Zawody sk∏ada∏y si´ z testu wiedzy o bez-
pieczeƒstwie i egzaminu sprawnoÊciowego na

torze przeszkód. W trakcie trwania konkur-
sów mali zawodnicy i towarzyszàcy im kibice
obejrzeli równie˝ pokazy sprawnoÊci fizycz-
nej w wykonaniu zawodników judo z ¸ódz-
kiego Policyjnego Klubu Sportowego
„Gwardia” oraz zapoznali si´ z wyposa˝e-
niem bojowym policji i stra˝y po˝arnej.

W og∏oszeniu wyników konkursu i przy-
znaniu nagród uczestniczyli: cz∏onek zarzàdu
Krzysztof Makowski oraz przewodniczàcy
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego Marek
Mazur. Zwyci´˝y∏a dru˝yna ze Szko∏y Pod-
stawowej nr 10 w Sieradzu w sk∏adzie: Kac-
per SzczeÊ i Dawid Gotkowicz, wicemistrza-
mi okazali si´ reprezentanci Szko∏y Podsta-
wowej nr 5 z Pabianic – Daniel ¸u˝niak
i Adam Skowronek, a trzecie miejsce zdobyli
Kamil Skotowski i Maciej Gargól ze Szko∏y
Podstawowej nr 64 w ¸odzi. Honorowy pa-
tronat nad imprezà, zorganizowanà przez
Komend´ Wojewódzkà Policji w ¸odzi, objà∏
marsza∏ek województwa W∏odzimierz Fisiak.

O inwestycjach w Odessie
Delegacja województwa ∏ódzkiego z mar-

sza∏kiem W∏odzimierzem Fisiakiem przeby-
wa∏a na Ukrainie. Celem by∏ udzia∏ w obra-

dach IV Mi´dzynarodowego Forum Inwesty-
cji i Innowacji. W sk∏adzie delegacji znaleêli
si´ przedsi´biorcy bran˝y budowlanej i w∏ó-
kienniczej, a tak˝e przedstawiciele organiza-
cji gospodarczych i Politechniki ¸ódzkiej.
Strona ukraiƒska zaprezentowa∏a walory in-
westycyjne obwodu, który liczy oko∏o 2,5 mi-
liona mieszkaƒców. Region kilijski, po∏o˝ony
przy granicy z Rumunià i Mo∏dawià, posiada
warunki korzystne dla rozwoju rolnictwa, 
rybo∏ówstwa i przemys∏u przetwórczego. 

Podczas spotkania z przedstawicielami
biznesu, Centrum Obs∏ugi Inwestora zapre-
zentowa∏o potencja∏ gospodarczy wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Przedstawiciel ̧ ódzkiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego zaprezentowa∏
mo˝liwoÊci wsparcia finansowego dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw ze Êrodków fundu-
szy europejskich. 

W∏odzimierz Fisiak spotka∏ si´ z przewod-
niczàcym administracji obwodu odeskiego
Iwanem W. P∏aczkowem. Podj´to kwesti´
ewentualnego podpisania umowy o wspó∏-
pracy mi´dzyregionalnej. W czasie spotkania
z zast´pcà przewodniczàcego administracji
Myko∏à G. Kiseolarem omawiano mo˝liwo-
Êci inwestycji w bran˝y budowlanej obwodu
odeskiego. Delegacja naszego regionu spo-
tka∏a si´ te˝ z biskupem diecezji odesko-sym-
feropolskiej Bronis∏awem Bernackim. 

Efektem wizyty sà nawiàzane kontakty
gospodarcze mi´dzy firmami reprezentujà-
cymi bran˝´ budowlanà oraz oferty nawiàza-
nia wspó∏pracy z podmiotami gospodarczy-
mi z regionu ∏ódzkiego. Dzia∏ania gospodar-
cze Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi spo-
tka∏y si´ z zainteresowaniem konsula gene-
ralnego w Odessie, który poinformowa∏
o powo∏aniu w lipcu towarzystwa gospodar-
czego polsko–ukraiƒskiego, którego zada-
niem b´dzie promocja i umo˝liwienie nawià-
zywania kontaktów mi´dzy firmami polski-
mi i ukraiƒskimi.

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje Wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej

16 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Z prac zarzàdu

Wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas w „Nadwarciaƒskim Grodzie” (po Êrodku)

Podczas spotkania z przyjació∏mi w Odessie
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Radny prowadzàcy 
gospodarstwo rolne 
na ziemi wydzier˝awionej
od gminy, w której uzyska∏
mandat, narusza przepisy 
antykorupcyjne, za co grozi
pozbawienie mandatu

Przepisy ustawy o samorzàdzie teryto-
rialnym w zakresie tzw. zakazów antyko-
rupcyjnych wcià˝ budzà szereg wàtpliwoÊci
interpretacyjnych i rozbie˝noÊci w orzecz-
nictwie sàdowym. W istotnej cz´Êci rozwie-
wa je niedawne orzeczenie Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, podj´te w sied-
mioosobowym sk∏adzie.

Zgodnie z tezami tego wyroku, radny
mo˝e korzystaç z gruntu gminy na podsta-
wie: prawa u˝ytkowania wieczystego, usta-
nowienia s∏u˝ebnoÊci gruntowych, u˝ytko-
wania dawnych wspólnot gruntowych 
(np. pastwisk). Tak jak ka˝dy inny miesz-
kaniec gminy ma dost´p do powszechnych
us∏ug z wykorzystaniem mienia komunal-
nego (np. wodociàgi).

Inaczej rzecz wyglàda natomiast w sytu-
acji korzystania przez radnych z nierucho-
moÊci gminnych, w tym rolnych, na podsta-
wie umów u˝ytkowania, najmu czy dzier˝a-
wy, które wykorzystywane sà do prowadze-
nia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej 
– stwierdzi∏ NSA. Zdaniem sàdu, art. 24f
ust. 1 ustawy o samorzàdzie gminnym zaka-
zuje radnym prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej z wykorzystaniem mienia
gminy, w której uzyskali mandat, pod rygo-
rem jego wygaÊni´cia. Ustawa z 2004 r. 
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
okreÊla z kolei, co jest dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà. Wzajemna relacja tych przepisów
nie budzi∏a do tej pory powa˝niejszych wàt-
pliwoÊci. Prowadzenie przez radnych 
– b´dàcych np. adwokatami czy lekarzami 
– dzia∏alnoÊci w lokalach gminy, w której
uzyskali mandat, wynajmowanych na pod-
stawie umów cywilnych by∏o uznawane za
naruszenie zakazu. Takie same zasady
dotyczy∏y radnych b´dàcych prezesami
spó∏dzielni, klubów sportowych czy cz∏on-
kami zarzàdów stowarzyszeƒ sportowych, 
a którzy prowadzili dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w lokalach wynajmowanych od gmin.

WàtpliwoÊci powsta∏y natomiast w sytu-
acjach dotyczàcych radnych, majàcych
gospodarstwo rolne na gruntach wydzier˝a-
wionych od gminy, w której uzyskali man-
daty. Zgodnie z art. 3 ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, przepisów tej

ustawy nie stosuje si´ m.in. do dzia∏alnoÊci
wytwórczej w rolnictwie. W opinii NSA to
wy∏àczenie nie przesàdza, ˝e prowadzenie
gospodarstwa rolnego nie jest dzia∏alnoÊcià
gospodarczà, ale jedynie – ˝e nie podlega
ona regulacjom tej ustawy. Dzia∏alnoÊç rol-
nicza – jak stwierdzi∏ sàd – nie ró˝ni si´ od
wykonywania innej indywidualnej dzia∏al-
noÊci zawodowej, np. lekarza czy adwokata.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest
wi´c dzia∏alnoÊcià gospodarczà, o której
mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorzà-
dzie gminnym. Z kolei ustawa z 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje
publiczne obejmuje równie˝ radnych.

Ta ostatnia ustawa wy∏àcza co prawda 
z istniejàcych zakazów dzia∏alnoÊç rolniczà
prowadzonà w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego. Nie dotyczy to jednak
radnych, w wypadku których zakazy
wyp∏ywajà z bardziej restrykcyjnych ustaw
samorzàdowych. Jakkolwiek mogà oni pro-
wadziç dzia∏alnoÊç rolniczà, nie mogà tego
czyniç z wykorzystaniem mienia jednostek
samorzàdu terytorialnego, gdy˝ wtedy stra-
cà mandat. Antykorupcyjne przepisy majà
bowiem, w swoim za∏o˝eniu, uniemo˝liwiaç
wyciàganie korzyÊci ze sprawowanego man-
datu (sygn. akt II OPS 1/07).

Rada gminy ma prawo 
do uchwalenia kodeksu
etyki radnych

Rada Miasta przyj´∏a, w drodze uchwa-
∏y, kodeks etyki radnych. OkreÊla∏ on zasa-
dy wyznaczajàce kierunek i podstaw´ dzia-
∏ania radnych, wskazywa∏ na obowiàzek
przestrzegania przepisów, dzia∏ania dla
dobra lokalnej spo∏ecznoÊci, niewykonywa-
nia mandatu w sposób stronniczy itp.
Wojewoda kontrolujàc t´ uchwa∏´ powzià∏
wàtpliwoÊç co do jej zgodnoÊci z prawem.
Podniós∏ przede wszystkim, ˝e ˝adne prze-
pisy prawa powszechnie obowiàzujàcego
nie upowa˝nia organów gminy do ustana-
wiania zasad okreÊlajàcych post´powanie
lub wykonywanie mandatu radnego.
Stwierdzi∏, ˝e nie nale˝y to te˝ do spraw
pozostajàcych w zakresie dzia∏ania gminy,
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorzà-
dzie terytorialnym. W zwiàzku z powy˝-
szym stwierdzi∏ niewa˝noÊç uchwa∏y.

W skardze do sàdu gmina podnosi∏a, ˝e
wojewoda ingeruje w samodzielnoÊç gminy
w okreÊleniu ustroju wewn´trznego. Pod-
kreÊli∏a, ˝e sam kodeks etyki radnego jest
zbiorem norm prawnych okreÊlajàcych

post´powanie radnych, a jego zasadniczym
celem jest ustalenie standardów post´po-
wania, których powinni oni przestrzegaç.

Sàd I instancji oddali∏ skarg´ rady uzna-
jàc, ˝e zosta∏a ona podj´ta bez podstawy
prawnej. W szczególnoÊci – zdaniem sàdu –
tworzenie zbioru zasad etycznych dla rad-
nych nie mieÊci si´ w poj´ciu ustroju
wewn´trznego gminy. Odmienne zdanie
mia∏ jednak Naczelny Sàd Administracyj-
ny, który uzna∏ doÊç szeroko, ˝e podstawà
do uchwalenia kodeksu etyki radnych
mo˝e byç (w powiàzaniu z przepisami ogól-
nokompetencyjnymi) konstytucyjna zasa-
da demokratycznego paƒstwa prawa. NSA
podkreÊli∏, ˝e w myÊl art. 6 ustawy  samo-
rzàdzie gminnym do zakresu dzia∏ania
gminy nale˝à wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, niezastrze˝one usta-
wami na rzecz innych podmiotów. Zda-
niem NSA, uchwa∏a o przyj´ciu kodeksu
etyki radnych nie ma te˝ charakteru nor-
matywnego. Znaczenie kodeksu polega
bowiem na dobrowolnym podporzàdkowa-
niu si´ radnych okreÊlonym zasadom etycz-
nym, które majà s∏u˝yç w∏aÊciwemu wype∏-
nianiu funkcji publicznych. Kodeksy etyki
radnych majà wi´c charakter szczególnych,
wewn´trznych, samoistnych norm samo-
rzàdowych (sygn. akt. II OSK 287/06).

Wszelkie tego typu dzia∏ania majà jak
najbardziej pozytywny charakter i nale˝y je
uznaç za godne naÊladowania.

Gmina, jako zarzàdca drogi
lokalnej, odpowiada 
za zaniedbania w jej stanie
technicznym

W przypadku zaistnienia zwiàzku przy-
czynowo-skutkowego mi´dzy zdarzeniem
drogowym a zaniedbaniem w stanie tech-
nicznym drogi, jej zarzàdca (np. gmina)
poniesie odpowiedzialnoÊç odszkodowaw-
czà, w przypadku gdy nie zabezpieczy∏ 
w prawid∏owy sposób np. dziury w jezdni.
W praktyce, jak uzna∏ sàd, zarzàdca drogi
winien ustawiç stosowny znak informujàcy
o zagro˝eniu i koniecznoÊci zachowania
wzmo˝onej ostro˝noÊci w zwiàzku z ubyt-
kami w drodze. Brak takich dzia∏aƒ ze stro-
ny zarzàdy drogi (gminy) skutkowaç b´dzie
nie tylko odpowiedzialnoÊcià odszkodo-
wawczà w zwiàzku z konkretnie poniesionà
szkodà w majàtku, ale i odpowiedzialno-
Êcià za ewentualne straty w zarobkach 
i uszczerbek na zdrowiu.

Przygotowa∏
dr Robert Adamczewski

Samorzàd przed sàdem
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Wielokrotnie zdarzy∏o mi si´ korzystaç
z noclegów w gospodarstwach agrotury-
stycznych zarówno w kraju, jak i za granicà.
Dla osób poszukujàcych wytchnienia od
miejskiego zgie∏ku, spragnionych swojskie-
go posi∏ku spo˝ywanego w serdecznej, ro-
dzinnej atmosferze, a przy tym ceniàcych
sobie niewygórowane ceny – jest to oferta
idealna. Wprawdzie województwo ∏ódzkie
pod wzgl´dem liczby gospodarstw agrotu-
rystycznych w dalszym ciàgu plasuje si´ na
szarym koƒcu krajowej listy, ale przecie˝
dopiero od niedawna tak naprawd´ nasz 
region zosta∏ dostrze˝ony jako potencjalnie
interesujàcy dla turysty.

Ka˝de gospodarstwo agroturystyczne
jest inne, naznaczone indywidualnoÊcià go-
spodarzy. OczywiÊcie obowiàzujà pewne
standardy, które trzeba spe∏niaç, aby gospo-
darstwo mog∏o byç zakwalifikowane jako
agroturystyczne, ale rozpi´toÊç pomys∏ów
i sposobów ich realizacji w praktyce jest
ogromna.

Oprócz typowego domu na wsi, w któ-
rym zasiàdziemy razem z gospodarzami do
posi∏ku, a w obejÊciu b´dziemy mogli w∏a-
snor´cznie nakarmiç inwentarz, mo˝emy
spotkaç si´ z innymi pomys∏ami na turysty-
k´ wiejskà. Najcz´Êciej oferta gospodarstwa
zostaje rozszerzona o ró˝nego rodzaju
atrakcje typu: urzàdzenie ogniska czy grilla,
przeja˝d˝ka bryczkà (zimà – kulig), w´dko-
wanie, mo˝liwoÊç wypo˝yczenia roweru,
kajaku, czasami nauka haftu, szyde∏kowa-
nia, wykonywania makramy czy wyrobów
z wikliny. Mo˝na tak˝e przyjechaç na
„wczasy na wsi” ze swoim pupilem. Niektó-

rzy gospodarze proponujà cieka-
wostki, takie jak: zagroda pe∏na
Êwinek wietnamskich, kuców, kóz
lub strusi, albo serwujà swojskie
specja∏y, charakterystyczne dla
danego regionu, bàdê te˝ po pro-
stu podajà tzw. „ch∏opskie jad∏o”.
Wszystko po to, aby w jakiÊ spo-
sób wyró˝niç si´ spoÊród innych
gospodarstw.

Zdarzajà si´ w ¸ódzkiem tak˝e
gospodarstwa specjalizujàce si´
w turystyce konnej, oferujàce na-
wet noclegi dla koni – wygodne
rozwiàzanie dla osób poruszajà-
cych si´ szlakami konnymi po na-
szym województwie. Trzeba jed-
nak przyznaç, ˝e jest ich wcià˝ za
ma∏o. Jeszcze mniej mamy gospo-
darstw, w których mo˝na bez-
piecznie za˝ywaç hipoterapii czy
çwiczyç swoje umiej´tnoÊci jeê-
dzieckie pod okiem doÊwiadczo-
nego instruktora, który nauczy
nas tak˝e samodzielnej jazdy kon-
nej w trudnym terenie. Osobny rozdzia∏ sta-
nowi przygotowanie gospodarstw agrotury-
stycznych do przyjmowania osób niepe∏no-
sprawnych. W tej dziedzinie mamy jeszcze
mnóstwo do zrobienia. Owszem, sà takie
gospodarstwa, gdzie osoba poruszajàca si´
na wózku lub o kulach mo˝e nie tylko prze-
mieszczaç si´ bez przeszkód, ale tak˝e np.
nauczyç si´ jeêdziç konno, sà to jednak nie-
liczne miejsca przyjazne niepe∏nosprawnym.

Pojawiajà si´ w naszym regionie tak˝e
„gospodarstwa tematyczne”, w ca∏oÊci po-

myÊlane i urzàdzone pod kàtem sp´dzenia
wolnego czasu w mniej typowy sposób. Mo-
˝e to byç „zagroda ludowa”, gdzie turysta
wypoczywa w drewnianej chacie krytej s∏o-
mà, majàc jednoczeÊnie do dyspozycji udo-
godnienia cywilizacyjne typu prysznic czy
internet. Mamy jedynà w centrum Polski
(w Nieborowie) zagrod´ prowadzonà przez
autentycznego kowboja, który nie tylko na-
uczy nas jazdy konnej w stylu amerykaƒ-
skim, poka˝e, jak z∏apaç konia na lasso, ale
dowiemy si´ tak˝e co nieco na temat koƒ-
skiej psychiki – taki nasz „zaklinacz koni”.

Odnajdziemy tak˝e – choç przyznaj ,́
˝e nieliczne – przyk∏ady przeznaczenia

obiektów zabytkowych do celów agrotury-
stycznych. Wynika to przede wszystkim
z wymogów konserwatorskich, którym 
muszà sprostaç ich w∏aÊciciele, a tak˝e – co
istotne – nie ka˝dy zabytek mo˝e byç w ten
sposób u˝ytkowany. Moim zdaniem mode-
lowym przyk∏adem mo˝e byç Halin, gdzie
dwór wraz z otoczeniem zosta∏ przystoso-
wany do celów agroturystycznych. Co istot-
ne, dokonano tego w sposób jak najbardziej
naturalny, nie udajàc „stylu dworkowego”,
który cz´sto mo˝emy zaobserwowaç 
w wykonaniu restauratorów i hotelarzy. 
I co najwa˝niejsze, panuje tutaj serdeczna,
ciep∏a, rodzinna atmosfera – taka, jakiej
przecie˝ poszukujemy w ka˝dym gospodar-
stwie agroturystycznym.

Izabela Nowakowska

Ró˝ne oblicza agroturystyki

Dwór w miejscowoÊci Halin



XXVIII rowerowy rajd wojewódzki
po ziemi wieruszowskiej, którego start
odby∏ si´ przed Starostwem Powiato-
wym w Wieruszowie 8 czerwca,. trady-
cyjnie rozpoczà∏ cykl imprez zwiàza-
nych z otwarciem sezonu turystyczne-
go w powiecie wieruszowskim. 

W powiecie jest ju˝ 25 oznakowa-
nych szlaków rowerowych, 7 szlaków
konnych i 2 piesze o ∏àcznej d∏ugoÊci
540 km. 

Dzieƒ póêniej, na stadionie WKS
Prosna w Wieruszowie w ramach pik-
niku turystycznego zosta∏o zorganizo-
wanych wiele imprez sportowych, kon-
certów i zabaw. W tym roku nowoÊcià
by∏ wieruszowski cross rowerowy oraz
turniej paintballa. 

By∏y równie˝ imprezy sportowo–re-
kreacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y. Odby-
∏a si´ te˝ prezentacja kapel i zespo∏ów
folklorystycznych z terenu powiatu. 

Gwiazdami wieczoru by∏y zespo∏y
KASA i VIXO. Na zakoƒczenie pikni-
ku wszyscy bawili si´ przy muzyce ze-
spole BRAVO. 

Tradycjà uroczystoÊci otwarcia sezo-
ny turystycznego jest fina∏ kolejnej
edycji konkursu o nagrod´ gospodar-
czà starosty wieruszowskiego „Marko-
wy produkt powiatu wieruszowskie-
go”. Nagroda ma charakter honoro-
wy. W tym roku zwyci´stwo ubiegano
si´ m.in. w kategoriach: us∏uga tury-
styczna, produkt przemys∏owy
w bran˝ach meblarskiej i drzewnej,
produkt przemys∏owy w bran˝y spo-
˝ywczej. 

El˝bieta Nawrocka

Pod patronatem „Ziemi ¸ódzkiej”

Piknik 
w Wieruszowie
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Starostwo powiatowe w Be∏chatowie roz-
strzygn´∏o konkurs fotograficzny pt. „War-
to zobaczyç... “ , którego celem jest promo-
cja turystyki i miejsc, które warto zwiedziç
w powiecie be∏chatowskim. 

Starostwo og∏osi∏o konkurs w styczniu
tego roku. Fotografie zosta∏y podzielone na
trzy kategorie tematyczne: turystyka i re-
kreacja, zabytki, przyroda. Nades∏ane na

konkurs zdj´cia wykorzystane b´dà przy
tworzeniu przewodnika turystycznego po
powiecie be∏chatowskim. 27 autorów zg∏o-
si∏o na konkurs  101 fotografii.  W katego-
rii zabytki  nagrodzeni zostali: Krzysztof
WiÊniewski – pierwsze miejsce, Dariusz
Knapik – drugie miejsce, Aleksandra Wej-
man – trzecie miejsce,  Klaudia Jakubczyk –
wyró˝nienie. 

W kategorii przyroda pierwsze miejsce
przyznano  Dariuszowi Knapikowi, drugie-
go nie przyznano, trzecie miejsce zajà∏ ¸u-
kasz Bujasz. Jury wyró˝ni∏o równie˝ prac´
Paw∏a Zakrajdy. 

W kategorii turystyka i rekreacja pierw-
sze miejsce zdoby∏a praca Aleksandry Wej-
man, a wyró˝nienie Iwony Kubik. 

Wystaw´ pokonkursowà fotografii mo˝-
na oglàdaç w budynku starostwa w Be∏cha-
towie przy ulicy Pabianickiej 17/19. 

JM
Fot. z prawej - I nagroda w kategorii przyroda
Fot. z lewej - I nagroda w kategorii turystyka 
i rekreacja

Warto zobaczyç

W po∏owie maja zakoƒczy∏o si´ zalewa-
nie betonem najwi´kszego fundamentu
w Polsce – pod powstajàcy 13. blok BOT
Elektrowni Be∏chatów. Przez 7 dni, 24 go-
dziny na dob ,́ ponad 50 betonowozów,

ka˝dy o pojemnoÊci 9 metrów szeÊciennych,
nieprzerwanie dostarcza∏o surowiec. 

Budowa 13. bloku Elektrowni Be∏chatów
rozpocz´∏a si´ w styczniu 2006 roku. B´dzie
on posiada∏ moc 833 MW. Koszt budowy

wynosi 850 mln euro. Termin ukoƒczenia
prac przewidziany jest na 2008 rok. Pozo-
sta∏e koszty z 1,6 mld euro przeznaczonych
na inwestycj´ poch∏onà m.in projekty, 
budowa dróg i infrastruktury. 

Na zbrojenie fundamentu pod 13. blok zu-
˝yto 3.200 ton stali zbrojeniowej, niektóre
pr´ty majà 31 mm gruboÊci. Na zalanie zbro-
jenia przeznaczono 27.500 metrów szeÊcien-
nych betonu. Wokó∏ p∏yty fundamentowej,
która ma Êrednio 4 metry gruboÊci, ustawio-
no 6 pomp, które podawa∏y surowiec w g∏àb
zbrojenia. WydolnoÊç pomp wynosi∏a 40 me-
trów szeÊciennych betonu na godzin .́ 

Beton wytwarzany do tej inwestycji jest
specjalnej jakoÊci, opracowano odr´bnà re-
ceptur´ jego produkcji, aby podczas wiàza-
nia nie wytwarza∏ zbyt wysokiej temperatu-
ry. Beton z podje˝d˝ajàcej betoniarki pod-
dawany by∏ ka˝dej kontroli jakoÊci. 
Na wszelki wypadek w fundamencie
umieszczono wiele punktów pomiaru tem-
peratury. G∏´bokoÊç wykopu fundamento-
wego wynosi∏a 11 metrów. Na fundamencie
nied∏ugo zacznie si´ budowa bloku o wyso-
koÊci 180 metrów. 

KB

Rekordowy fundament

Region - powiat be∏chatowski



70 lat po prapremierze w Operze Frank-
furckiej w czerwcu 1937 roku s∏awne dzie∏o
Carla Orffa „Carmina Burana” zaprezento-
wa∏a 15 czerwca 2007 roku na swojej estra-
dzie Filharmonia ¸ódzka im. Artura Rubin-
steina. Wykonawcami byli: Orkiestra Symfo-
niczna i Chór Filharmonii ¸ódzkiej (przygo-
towany przez Marka Jaszczaka), Katarzyna
Trylnik – sopran, Piotr ¸ykowski – tenor
oraz Adam Kruszewski – baryton. Koncert
poprowadzi∏ dyrektor artystyczny Filharmo-
nii ¸ódzkiej – Tadeusz Wojciechowski.

„Carmina Burana” Carla Orffa od dzie-
si´cioleci nieprzerwanie Êwi´ci triumfy na 
ca∏ym Êwiecie. W ¸odzi po raz pierwszy zo-

sta∏a zaprezentowana na estradzie Paƒstwo-
wej Filharmonii w 1959 roku, kiedy to obok
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii ¸ódz-
kiej wystàpi∏ Chór Mieszany Filharmonii
Âlàskiej, natomiast pierwsze sceniczne ∏ódz-
kie wystawienie odby∏o si´ w 1963 roku,
a zrealizowane zosta∏o przez Oper´ ¸ódzkà
i by∏o pierwszà polskà inscenizacjà dzie∏a. 

„Carmina” jest cz´Êcià stworzonego przez
kompozytora w latach 1935-53 tryptyku za-
tytu∏owanego „Trionfi”. 

„Carmina Burana” z ogromnym powo-
dzeniem prezentowana jest zarówno na es-
tradach filharmonicznych, scenach opero-
wych, jak i podczas widowisk plenerowych.

Powsta∏a w latach 1935-36 w oparciu o od-
naleziony w bibliotece klasztoru benedyk-
tyƒskiego w Beuron w po∏udniowej Bawarii
zbiór XIII-wiecznych wierszy-pieÊni g∏ównie
anonimowych poetów, napisanych w j´zyku
póêno∏aciƒskim, staroniemieckim i staro-
francuskim, z których to tekstów ponad 
20 pos∏u˝y∏o kompozytorowi do stworzenia
formy kantaty scenicznej. 

Urodzony w 1895 roku w Monachium,
Carl Orff uznawany jest za jednego z czo∏o-
wych wspó∏czesnych kompozytorów nie-
mieckich. Ten dyrygent, pedagog, za∏o˝yciel
szko∏y muzyki, gimnastyki i taƒca, opartej
na nowatorskiej metodzie kszta∏cenia, autor
wielotomowej pracy zatytu∏owanej „Orff-
Schulwerk”, na ca∏ym Êwiecie rozpoznawal-
ny jest jednak g∏ównie jako twórca pieÊni
„Carmina Burana”.

Czerwcowy koncert w Filharmonii ¸ódz-
kiej poÊwi´cony by∏ 25. rocznicy Êmierci
kompozytora.

Marek  Chudobiƒski

Po raz trzeci odbywa si´ w tym roku w Ra-
domsku Mi´dzynarodowy Festiwal Chóral-
ny Wschód-Zachód-Zbli˝enia (23–24 czerw-
ca 2007 r.). Patronatem honorowym objà∏ im-
prez´ wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego
– Stanis∏aw Witaszczyk. Pomys∏odawcà 

i organizatorem jest Towarzystwo Âpiewacze
im. Stanis∏awa Moniuszki w Radomsku.

Towarzystwo (powsta∏o w 1912 roku) 
postawi∏o przed sobà pi´kny cel zorganizo-
wania imprezy, prezentujàcej bogactwo 
kultury muzycznej wielu regionów, narodów

oraz ukazania zwiàzków z kulturà polskà po-
przez szeroki i ró˝norodny repertuar. 

Impreza jest ju˝ nie tylko sta∏ym czerwco-
wym spotkaniem z muzykà, ale i coraz bar-
dziej presti˝owym, a wÊród mieszkaƒców nie-
zwykle popularnym wydarzeniem. 

Koncert inauguracyjny odbywa si´ w sali
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury,
kolejne – w koÊcio∏ach i klasztorach Radom-
ska, natomiast koncert „Chóralne zbli˝enia”
z udzia∏em uczestniczàcych chórów odbywa
si´ na dziedziƒcu Muzeum Regionalnego
w Radomsku. Festiwalowi towarzyszy wy-
stawa fotograficzna Towarzystwa Fotogra-
ficznego im. Edmunda Osterloffa, zatytu∏o-
wana „Radomsko” zorganizowana w MDK.

W III edycji uczestniczà: Viaphoniker –
Orkiestra Europejskiego Uniwersytetu Via-
drina we Frankfurcie n. Odrà, Chór Akade-
micki Collegium Polonicum i Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina, M´ski Municypalny
Chór „Homin” ze Lwowa, Akademicki Chór
Szko∏y G∏ównej Handlowej z Warszawy oraz
Chór Towarzystwa Âpiewaczego im. S. Mo-
niuszki w Radomsku pod dyrekcjà Macieja
Salskiego. GoÊçmif festiwalu sà równie˝ arty-
Êci z Sycylii – Chór i Orkiestra z Uniwersyte-
tu w Katanii. 

Program festiwalu przedstawia si´ bardzo
interesujàco, a wi´cej informacji o festiwalu
mo˝na znaleêç na stronie internetowej
www.towarzystwo-spiewacze.prv.pl.

Prezesem zarzàdu Towarzystwa Âpiewa-
czego im. Stanis∏awa Moniuszki w Radom-
sku jest Danuta Horoszkiewicz. Dyrygentem
chóru jest Maciej Salski - absolwent Akade-
mii Muzycznej w ¸odzi, od wielu lat zwiàza-
ny z zespo∏em Chóru Filharmonii ¸ódzkiej
im. Artura Rubinsteina. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska
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Kultura

Wschód-Zachód-Zbli˝enia

„Carmina Burana” w ¸odzi
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii ¸ódzkiej, dyryguje Tadeusz Wojciechowski.

Pamiàtkowe zdj´cie przed operà w Wiedniu
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W KroÊniewicach, mieÊcie liczàcym pi´ç
tysi´cy mieszkaƒców, w Muzeum im. Jerze-
go Dunin-Borkowskiego znajdujà si´ obrazy
Olgi Boznaƒskiej, Stanis∏awa Wyspiaƒskie-
go, Artura Grottgera, Stanis∏awa Kostrzew-
skiego, Leona Wyczó∏kowskiego i innych
znanych malarzy. Muzeum posiada tak˝e
galeri´ dzie∏ Marcello Baciarellego, nadwor-
nego malarza króla Stanis∏awa Augusta
Poniatowskiego. Jedna z sal poÊwi´cona
zosta∏a genera∏owi W∏adys∏awowi Anderso-
wi oraz wybitnym Polakom bliskim sercu
genera∏a – Józefowi Hallerowi, Ignacemu
Paderewskiemu oraz ambasadorowi Alek-
sandrowi ̧ adosiowi. W innej cz´Êci muzeum
umieszczono kilkadziesiàt unikatowych
zegarów, wykonanych w warsztatach pol-
skich, niemieckich, angielskich i szwajcar-
skich. Lista cymesów godnych zauwa˝enia
jest znacznie d∏u˝sza, gdy˝ zbiory muzealne
liczà kilkanaÊcie tysi´cy eksponatów. Takie-
go bogactwa pamiàtek przesz∏oÊci nie domy-
Êlajà si´ tysiàce osób przeje˝d˝ajàcych przez
KroÊniewice w kierunku Gdaƒska, Pozna-
nia, Warszawy czy ¸odzi. A szkoda...

Od zajazdu do muzeum
Na poczàtku XIX wieku Rajmund Rem-

bieliƒski, ten sam, który przyczyni∏ si´ do
narodzin ¸odzi przemys∏owej, zbudowa∏ 
w KroÊniewicach zajazd dworski. By∏ to
gmach najwy˝szej klasy, a z jego us∏ug i noc-
legu korzystali Napoleon Bonaparte, Fryde-
ryk Chopin, Juliusz S∏owacki, a tak˝e car
Aleksander I i wielki ksià˝´ Konstanty. Wraz
z nastaniem ery kolei ˝elaznej, zajazd straci∏
na znaczeniu i sta∏ si´ obiektem mieszkalnym
oraz handlowym. W 1926 r. budynki dawne-
go zajazdu naby∏ W∏adys∏aw Dunin-Bor-
kowski, aptekarz z Warszawy, o˝eniony ze
Zdzis∏awà Baciarelli, ze s∏awnej rodziny kró-
lewskiego malarza. Pan W∏adys∏aw zamiesz-
ka∏ z rodzinà na pierwszym pi´trze zajazdu 

i oprócz zarabiania pieni´dzy jako aptekarz,
gromadzi∏ pamiàtki po rodzie Baciarellich 
i s∏awnych Polakach. Po jego Êmierci 
w 1947 roku do KroÊniewic sprowadzi∏ si´ 
z Warszawy syn aptekarza, 39-letni wówczas
Jerzy. Chocia˝ ukoƒczy∏ studia w Szkole
G∏ównej Handlowej, to uzna∏, ˝e w nowej
rzeczywistoÊci ustrojowej lepsze widoki na
˝ycie stworzy mu przej´cie pozostawionej
przez ojca „Apteki pod ¸ab´dziem” ni˝
wyuczony zawód ekonomisty. Ukoƒczy∏ wi´c
farmacj´ w ¸odzi, zosta∏ aptekarzem 
i, podobnie jak ojciec, kolekcjonerem pamià-
tek. Rodzinne zbiory ciàgle si´ powi´ksza∏y 
i liczy∏y ponad 15.000 eksponatów. W 1965 r.
Jerzy Dunin-Borkowski otrzyma∏ bu∏aw´
hetmana kolekcjonerów polskich. Jego pry-
watne muzeum Êciàga∏o do KroÊniewic mi∏o-
Êników sztuki z kraju i zagranicy.

W 1978 r. siedemdziesi´cioletni wówczas
pan Jerzy przekaza∏ zgromadzone przez ojca
i siebie dzie∏a sztuki Muzeum Narodowemu
w Warszawie. By∏ to iÊcie królewski dar. Dar-
czyƒca zosta∏ do˝ywotnim jego opiekunem 
i otrzyma∏ od ówczesnego ministra kultury
stanowisko kuratora „Muzeum im. Jerzego
Dunin-Borkowskiego w KroÊniewicach”
– oddzia∏u Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. W 1979 r. budynki dawnego zajazdu,
w∏asnoÊç rodziny Dunin-Borkowskich,
zakupi∏o paƒstwo i sta∏y si´ one w∏asnoÊcià
Muzeum Narodowego w Warszawie.

Nowi opiekunowie
Jerzy Dunin-Borkowski zmar∏ w KroÊnie-

wicach 23 lipca 1992 r. Muzeum jego imienia
pozosta∏o cz´Êcià Muzeum Narodowego. 
W 1994 r. dyrekcja MN wykona∏a nowà
aran˝acj´ wystaw kroÊniewickiego zbioru.
By∏ to jednak po˝egnalny akcent w owocnej
wspó∏pracy obu placówek, bowiem 17 marca
1995 roku Ministerstwo Kultury zdecydowa-
∏o o likwidacji oddzia∏ów terenowych

Muzeum Narodowego i nada∏o muzeum 
w KroÊniewicach status samodzielnej pla-
cówki. Natomiast od 1 stycznia 1996 r., 
w wyniku porozumienia ministra kultury 
z wojewodà p∏ockim, muzeum w KroÊniewi-
cach sta∏o si´ instytucjà wojewódzkà, utrzy-
mywanà z bud˝etu paƒstwa. Pod rzàdami
wojewody p∏ockiego wykonano remont
kapitalny dawnego budynku g∏ównego
zajazdu oraz nowà aran˝acj´ zbiorów muze-
alnych. Po reformie administracyjnej kraju
od 1 stycznia 1999 r. muzeum w KroÊniewi-
cach, jak równie˝ muzeum w Oporowie,
podlega starostwu kutnowskiemu.

Codzienne k∏opoty
W bud˝ecie paƒstwa w 1999 roku prze-

znaczono 130 mln z∏ na dofinansowanie
samorzàdów, które przej´∏y instytucje kultu-
ry. Starostwo sieradzkie otrzyma∏o wtedy na
4 placówki 1.750.000 z∏, starostwo ∏owickie
na Muzeum w ¸owiczu – 350.000 z∏. I by∏y
to kwoty niezawy˝one w stosunku do
potrzeb. Tymczasem starosta kutnowski na
dwa przej´te muzea dosta∏ 10.000 z∏. Mia∏o
to swoje konsekwencje w nast´pnych latach,
kiedy podzia∏ dotacji paƒstwowej propono-
wa∏ wojewoda ∏ódzki. Zwi´ksza∏ on corocz-
nie wysokoÊç dotacji dla powiatu kutnow-
skiego. W 2003 r. dla KroÊniewic i Oporowa
wynios∏a ona 600.000 z∏. Od 2004 r. wojewo-
da w sprawie dotacji nie ma nic do powie-
dzenia, bowiem Ministerstwo Kultury samo-
dzielnie je przyznaje samorzàdom na realiza-
cj´ programów placówek kultury. 

W 2005 r. muzeum w KroÊniewicach
otrzyma∏o 40.000 z∏, w 2006 r. – 100.000 z∏, 
a w 2007 r. – 85.000 z∏. W tej sytuacji k∏opo-
ty finansowe towarzyszà muzeum w Kro-
Êniewicach od lat. Nie jest to sytuacja 
normalna i nie nale˝y si´ z nià godziç.

Mieczys∏aw J. Gumola

Królewski dar i k∏opoty

Sala patrona muzeum
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W XVI wieku powsta∏ antydogmatyczny
ruch reformacyjny, zmieniajàcy dotychczaso-
we oblicze katolickiej Europy. W koƒcu tam-
tego stulecia w ∏onie KoÊcio∏a zrodzi∏a si´
myÊl naprawy wewn´trznej oraz walki o dusze
wiernych, masowo przechodzàcych na kalwi-
nizm czy luteranizm. Proces ten zwany jest
kontrreformacjà. Realizowano go, wykorzy-
stujàc ró˝ne narz´dzia, takie jak Êwi´ta inkwi-
zycja czy indeks ksiàg zakazanych. Szczegól-
ne miejsce wÊród nich zajà∏ nowo powsta∏y
styl w architekturze, zwany barokiem, które-
go osiàgni´cia budowlane mia∏y stanowiç do-
skona∏à opraw´ dla p∏omiennych kazaƒ g∏o-
szonych przez duchownych. Wystrój olÊnie-
wajàcy bogactwem formy i kszta∏tów mia∏
przyçmiç surowe bry∏y protestanckich zbo-
rów, a oddzia∏ujàc na zmys∏y wiernych, poka-
zywa∏ pot´g´ KoÊcio∏a rzymskokatolickiego.
Trwajàcy do po∏owy XVIII stulecia barok
okaza∏ si´ prawdziwym or´˝em KoÊcio∏a
w walce z ówczesnymi heretykami. Styl ten
przeciwstawia∏ spokojnym uk∏adom renesan-
sowym dynamizm formy i nieregularnoÊç
kszta∏tów bry∏ budowli o mi´kkiej bogato
profilowanej linii konturowej. W p∏aszczy-
znach Êcian zastosowano szereg cofni´ç i wy-
suni´ç, tworzàc nieregularny profil przekroju
poziomego, uzyskujàc przy tym efekt p∏ynno-
Êci i ruchu. Fasady i wn´trza wyró˝niono bo-
gactwem elementów dekoracyjnych krytych
niejednokrotnie p∏atkami z∏ota. Powszechnie
stosowano spiralne kolumny, woluty, balu-
strady, kartusze, fantazyjne formy obramo-
wania otworów okiennych i drzwiowych oraz
bogaty motyw rzeêbiarski, przedstawiajàcy
Êwi´tych i anio∏y. Pojawi∏o si´ równie˝ niesto-
sowane wczeÊniej malarstwo iluzyjne. 

Na terenie naszego województwa odnaj-
dziemy kilkadziesiàt wspania∏ych obiektów
barokowych. WÊród nich na szczególnà uwa-
g´ zas∏ugujà jednonawowe obiekty sakralne
w Czarno˝y∏ach (1726), Lutomiersku (1780),
˚ychlinie (1782), Dzia∏oszynie (1787), ˚ela-
znej (1785), G∏uchowie (1786), Makowie 
(II po∏. XVIII w.) oraz trójnawowe w Brzeê-
niu (1755-1761), Regnowie (1764) czy B∏asz-
kach (1779-1789). Interesujàca jest równie˝
wolno stojàca wczesnobarokowa kaplica 
fundacji mieszczan krakowskich Jakuba
i Wojciecha Celestów w Domaniewicach
(1631-1633) z unikatowym prospektem orga-
nowym przedstawiajàcym or∏a z rozpostarty-
mi skrzyd∏ami.

Znaczny odsetek wszystkich barokowych
zabytków stanowià zespo∏y klasztorne. Ich
szybki rozwój nastàpi∏ dzi´ki inicjatywie bu-
dowlanej ksi´˝y jezuitów, którzy wprowadzili
sprzyjajàcy kaznodziejstwu nowy uk∏ad prze-
strzenny koÊcio∏a. Dominowa∏a w nim szero-
ka, dobrze oÊwietlona nawa g∏ówna, a nawy
boczne zredukowano do roli kaplic po∏àczo-

nych przejÊciami, w których panowa∏ pó∏-
mrok sprzyjajàcy kontemplacji. Przy Êwiàty-
niach jezuici wznosili kolegia dla ch∏opców
z rodzin szlacheckich. Przyk∏adem takiego
kompleksu jest zespó∏ klasztorny w Rawie
Mazowieckiej (1613) oraz w Piotrkowie Try-
bunalskim (1695). Wzmo˝onà dzia∏alnoÊç bu-
dowlanà na terenie województwa ∏ódzkiego
prowadzi∏ tak˝e zakon Êwi´tego Franciszka.
Franciszkanie reformaci wznieÊli Êwiàtynie
w Brzezinach (ok. 1700 r.), Wieluniu (1629),
Lutomiersku (1648-1652); franciszkanie ber-
nardyni w Widawie (1678-1709), ¸´czycy
(1631), Piotrkowie Trybunalskim (XVII w.),
Parady˝u (1747-1764); franciszkanie konwen-
tualni w ¸odzi ¸agiewnikach (1701-1723)
i Be∏chatowie (1720-1731). 

Niezwykle pieczo∏owicie wzniesiono w Gi-
dlach kompleks dominikaƒski (1632-1644) 
– sanktuarium maryjne oraz pokartuzjaƒski
zespó∏ klasztorny (1754). Szczególnie cenny
jest tak˝e zespó∏ klasztorny filipinów w Stu-
dziannej PoÊwi´tnem (pocz. XVIII w.).

W XVII i XVIII wieku powszechnym zja-
wiskiem by∏a barokizacja istniejàcych ju˝
obiektów sakralnych. Tego typu przyk∏adem
mo˝e byç koÊció∏ parafialny w Wolborzu, ko-
legiata w ¸asku, fara w Sieradzu, fara w ¸´-
czycy, zespo∏y klasztorne w Wielgom∏ynach
(paulini), Witowie (ponorbertaƒski), Warcie
(bernardyƒski), Sieradzu (dominikaƒski),
Wieluniu (poaugustiaƒski) oraz katedra ∏o-
wicka, b´dàca jednym z najwspanialszych

obiektów barokowych w kraju, nad której
przebudowà czuwa∏ Tomasz Poncino.

W baroku obiekty architektoniczne har-
monizowano z licznymi wolno stojàcymi rzeê-
bami, altanami ogrodowymi, fontannami, ka-
skadami i oczkami wodnymi. Precyzyjnie
przystrzy˝one szpalery krzewów i drzew for-
mowano w geometryczne kompozycje prze-
strzenne. Na ziemi ∏ódzkiej najciekawszy tego
typu kompleks znajduje si´ w Nieborowie ko-
∏o ¸owicza. Wzniesiony wed∏ug projektu czo-
∏owego architekta polskiego baroku Tylmana
z Gameren Gamerskiego, zadziwia swym
oryginalnym XVIII-wiecznym wystrojem. In-
nym przyk∏adem jest zespó∏ biskupów kujaw-
skich w Wolborzu (1773 r.), projektu Fran-
ciszka Placidiego. Jest to jedyny w regionie
przyk∏ad rezydencji barokowej, która posiada
zachowany pe∏ny uk∏ad architektoniczny, z∏o-
˝ony z pa∏acu jako g∏ównej osi za∏o˝enia prze-
strzennego, oficyn okalajàcych dziedziniec ty-
pu court d’honneur, oraz cz´Êci ogrodowej
z kana∏em wodnym na osi. Ciekawy jest rów-
nie˝ pod kàtem architektonicznym pa∏ac
w Sokolnikach, posiadajàcy zarówno cechy
póênego baroku, jak równie˝ rodzàcego si´
klasycyzmu. Jest to jeden z nielicznych przy-
k∏adów architektury czasów saskich w Polsce. 

Architektura barokowa jest wyjàtkowym
elementem dziejów historii sztuki polskiej,
pokazujàcym ówczesnà zamo˝noÊç i bogac-
two Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Piotr Machlaƒski

Barokowym szlakiem po ziemi ∏ódzkiej

Studzianna PoÊwi´tne - sanktuarium



Sport

Za sprawà sportowców 60-tysi´czny Be∏-
chatów prze˝ywa wielkie dni. Sport nigdy
nie by∏ symbolem oÊrodka, którego rozwój
nastàpi∏ w latach siedemdziesiàtych. To˝sa-
moÊç nadawa∏ miastu wielki przemys∏ – ko-
palnia, elektrownia, za którym przez lata
nie nadà˝a∏ rozwój kultury i sportu. DziÊ
Be∏chatów kojarzy si´ ju˝ nie tylko z w´-
glem brunatnym, ale i z wielkà siatkówkà
i wielkim futbolem. 

Siatkarze BOT Skry po raz trzeci z rz´du
zdobyli dublet, si´gajàc po Puchar Polski
i mistrzostwo kraju. To nie pozostawia wàt-
pliwoÊci, gdzie jest siatkarska stolica Polski.
W zespole Skry grajà m.in. kapitan repre-
zentacji Polski Piotr Gruszka i jej lider, je-
den z najlepszych atakujàcych Êwiata Ma-
riusz Wlaz∏y. Do gry w Skrze sposobi si´ le-
gendarny Francuz Stephane Antiga i kolej-
ni polscy wicemistrzowie Êwiata ze srebrnej
dru˝yny trenera Raula Lozano - Daniel
Pliƒski i piotrkowianin z pochodzenia 
Micha∏ Bàkiewicz. To oni b´dà promowaç
teraz klub, miasto i region.

Sternicy BOT Skry z szefem rady nadzor-
czej Edwardem Maruszakiem, prezesem
Andrzejem Lewandowskim i wiceprezesem
Konradem Piechockim nie chcà, ˝eby klub
sta∏ si´ kolosem na glinianych nogach.
Wzmacniajà wi´c te nogi, rozwijajàc szkole-
nie m∏odzie˝y i siatkówk´ kobiecà. JeÊli
Skra przegra w najbli˝szych latach mistrzo-
stwa Polski, to nikt nie wyma˝e z miasta
siatkówki jak has∏a zapisanego kredà na ta-
blicy. Siatkówka staje si´ be∏chatowskim

sportem, okreÊlajàcym ten oÊrodek w kra-
jowej panoramie, tak jak koszykówka ˝eƒ-
ska okreÊla Pabianice, a pi∏ka r´czna Piotr-
ków Trybunalski. W Be∏chatowie postawio-
no nie tylko na indywidualnoÊci na boisku,
ale tak˝e na charyzmatycznego trenera. 
Argentyƒczyk Daniel Castellani, wybitny
w przesz∏oÊci siatkarz (bràzowy medalista
mistrzostw Êwiata w Buenos Aires '82
i olimpiady w Seulu '88) przeszed∏ w minio-
nym sezonie „prób´ ognia”. Nie tylko
utrzyma∏ wartoÊç zespo∏u, ale jeszcze wzbo-
gaci∏ go taktycznie i doda∏ si∏y mentalnej.
Bez przesadnego zad´cia, charakterystycz-
nego dla nuworyszy, mówi si´ w Be∏chato-
wie o planach zaistnienia w Lidze Mi-
strzów. Polska Grupa Energetyczna chce si´
zaanga˝owaç w siatkówk´, co pozwoli
zwi´kszyç bud˝et o 30 procent. 

– Mamy coÊ wa˝nego do zrobienia
w przysz∏ym sezonie – mówi wiceprezes
Konrad Piechocki. – JeÊli w minionym sezo-
nie wygra∏ Friedrichshafen, to i sukces BOT
Skry nie jest nierealny. W wielu klubach
w Polsce zazdroszczà Skrze nie tyle wysoko-
Êci bud˝etu – sà kluby, które majà znacznie
wy˝szy, a be∏chatowscy liderzy wcale nie
majà bardziej lukratywnych kontraktów ni˝
asy innych dru˝yn – lecz sprawnej organiza-
cji. To wizytówka Be∏chatowa: efektywne
gospodarowanie na miar´ mo˝liwoÊci. 

W tej samej zasadzie kryje si´ klucz do
sukcesu pi∏karzy. Wicemistrzostwo Polski
jest historycznym sukcesem liczàcego sobie
dopiero 30 lat BOT GKS, bo daje przepust-

k´ do Pucharu UEFA. W Be∏chatowie za-
goÊci wi´c europejski futbol. Tak si´ sk∏ada,
˝e dru˝yna trenera Oresta Lenczyka rywali-
zowa∏a o mistrzostwo z Zag∏´biem Lubin,
równie˝ majàcym oparcie finansowe
w spó∏ce skarbu paƒstwa. Wielu antagoni-
stów tych klubów wytoczy∏o wi´c pot´˝ne
dzia∏a podnoszàc, ˝e takie firmy nie powin-
ny inwestowaç w sport. Ma∏o kto zauwa˝y∏
przy tym, ˝e rzecz wcale nie w wysokoÊci
bud˝etu, ale w efektywnym gospodarowa-
niu pieni´dzmi. A˝ 9 dru˝yn ekstraklasy
mia∏o wy˝szy bud˝et od BOT GKS Be∏cha-
tów, który ze swoimi 9 milionami ust´powa∏
pod tym wzgl´dem nie tylko Legii (25 milio-
nów) i WiÊle Kraków (24), ale tak˝e Zag∏´-
biu (20), Dyskobolii, Lechowi, Koronie 
(po 15), Pogoni (12), ¸´cznej (11) i Cracovii
(10 milionów z∏). Bogata Wis∏a by∏a dopie-
ro ósma, a drugi krezus – Legia – z trudem
zmieÊci∏ si´ na podium. 

Jak mawia∏ nieod˝a∏owany Kazimierz
Górski: gdyby pieniàdze mia∏y w pi∏ce no˝-
nej decydujàce znaczenie, to mistrzem Êwia-
ta by∏aby Arabia Saudyjska. Chodzi o to,
˝eby gospodarowaç racjonalnie, na miar´
mo˝liwoÊci i nie przeinwestowaç. Gdyby
zderzyç mo˝liwoÊci finansowe z efektami,
to zarówno Skra w siatkówce, jak i GKS
w pi∏ce no˝nej mia∏yby najwy˝szy wspó∏-
czynnik skutecznoÊci gospodarowania. 

W Be∏chatowie zrozumiano to, co z taki-
mi oporami przez wiele lat trafia∏o do Êwia-
domoÊci gospodarzy stolicy województwa:
sport najlepiej promuje miasto. Dru˝yna pi∏-
karska ma szans´ zaistnieç w Europie.
W minionym sezonie wykreowa∏a lidera re-
prezentacji Polski ¸ukasza Gargu∏´ i boha-
tera najbardziej spektakularnego transferu
prze∏omu roku Rados∏awa Matusiaka, któ-
ry tak˝e sta∏ si´ indywidualnoÊcià kadry tre-
nera Leo Beenhakkera. Do tytu∏u odkrycie
roku aspirujà dwaj wychowankowie ∏ódzkiej
SMS im. Kazimierza Górskiego - be∏chato-
wianie Dawid Nowak i Marcin Kowalczyk. 

Dla 60-tysi´cznego Be∏chatowa to kamie-
nie milowe w dziele kreowania i ubarwiania
jego szarego, przemys∏owego wizerunku.
Region ∏ódzki zachowa∏ swojà wa˝nà rol´
w polskiej ekstraklasie. Be∏chatowianom
uda∏o si´ postawiç w cieniu dru˝yny z ¸o-
dzi. Utrzymanie si´ w elicie ¸KS i Widzewa
– beniaminków, o czym wielu zapomina
przy stawianiu ocen - tak˝e jest sukcesem
na miar´ ich mo˝liwoÊci. ¸ódzkie kluby
mogà si´ uczyç od Be∏chatowa cierpliwoÊci
i racjonalnego gospodarowania.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki“ 
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¸ódê uczy si´ od Be∏chatowa

Be∏chatowianin Marcin Kowalczyk (od lewej) aspiruje do miana odkrycia roku
w polskiej ekstraklasie i wydaje si´, ˝e wkrótce powinien trafiç do kadry narodowej

Fot. Krzysztof Szymczak


