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Uniejów – miasto Âwi´ta Wody
poniewa˝ jego naturalne walory
pozwoli∏y stworzyç wyjàtkowy pro-

dukt turystyczny, „Termy Uniejów”, oraz
zainicjowaç ogólnopolskie Âwi´to Wody, pod-
czas którego upowszechniane jest racjonalne
gospodarowanie ˝ywio∏em. 

W czerwcu obchodziliÊmy V Ogólnopolskie
Âwi´to Wody. Impreza pomimo kapryÊnej
pogody cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem.
W jej organizacj´ w∏àczy∏y si´ Urzàd Mar-
sza∏kowski w ¸odzi, Polskie Radio ¸ódê,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi oraz PZU SA.
Podczas plenerowych spotkaƒ mo˝na by∏o
pos∏uchaç zespo∏u Leszcze, w∏àczyç si´ w
poszukiwanie bursztynu czy kwiatu paproci,
uczestniczyç w letniej radiowej dyskotece,
pos∏uchaç orkiestry Filharmonii ¸ódzkiej,
Êpiewajàcych aktorów oraz solistów Teatru
Wielkiego w ¸odzi. W ramach imprezy zorga-
nizowane by∏y tak˝e konkursy: literacki, pla-
styczny, fotograficzny z cennymi nagrodami.
Uniejów jest naturalnym miejscem na organi-
zacj´ Âwi´ta Wody. Najwi´kszym bogactwem
tego miasteczka sà êród∏a termalne, które w
po∏àczeniu z walorami krajobrazowymi, w tym
z dolinà Warty, tworzà doskona∏à harmoni´. 

Uzupe∏nieniem wakacyjnych atrakcji sà -
organizowane przez bractwo rycerskie Signum
Temporis przy wspó∏pracy z Urz´dem Mar-
sza∏kowskim w ¸odzi – turnieje rycerskie na

zamku w Uniejowie. Ich uczestnicy majà oka-
zj´ przyjrzeç si´ pracy Êredniowiecznych rze-
mieÊlników, przekonaç si´, co to znaczy byç
∏ucznikiem, w∏ócznikiem czy kusznikiem.
Mo˝na te˝ wziàç do r´ki miecz i zostaç ryce-
rzem albo wziàç udzia∏ w konkurencjach, dzi´-
ki którym kiedyÊ szkolono giermków. To tak˝e
okazja do przyjrzenia si´ ˝yciu w Êredniowiecz-
nym obozie rycerskim. Podczas turnieju popu-
larnoÊcià cieszà si´ turnieje ∏ucznicze, indywi-
dualne turnieje bojowe, pokazy strzelania 
z trebusza, pokazy dawnego taƒca w wykona-
niu zespo∏u Dworzanie oraz zabawy plebejskie
dla publicznoÊci. Podczas III Wielkiego Tur-
nieju Rycerskiego w Uniejowie bractwo rycer-
skie Signum Temporis otrzyma∏o z ràk mar-
sza∏ka województwa ∏ódzkiego – W∏odzimie-
rza Fisiaka choràgiew ziemi ∏ódzkiej, pod
którà walczono podczas lipcowej rekonstrukcji
bitwy pod Grunwaldem. 

Milena Pamfil

Na zdj´ciach od góry:
1. Rycerze „Signum Temporis” w barwach
Ziemi ¸ódzkiej przed bitwà pod Grunwaldem
– foto Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie
„Signum Temporis”
2. III Wielki Turniej Rycerski na Zamku 
w Uniejowie - flaga województwa ∏ódzkiego
3. Pole bitwy pod Grunwaldem
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Od po∏owy czerwca w rezydencji Ksi´˝y
M∏yn Muzeum Sztuki w ¸odzi goÊci

rysunek. Eksponowane w toskaƒskich brà-
zach sal wystaw czasowych neorenesansowej
willi Herbsta XVI-wieczne rysunki prze˝ywaç
b´dà swój debiut wystawienniczy. Wystawa za-
tytu∏owana „Mi´dzy teorià a praktykà. Rysu-
nek w∏oski XVI wieku ze zbiorów Gabinetu
Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza-
wie” jest bowiem pierwszà tak bogatà prezen-
tacjà rysunków cinquecenta ze zbiorów pu-
blicznych w Polsce. Dotychczas by∏y one po-
kazywane jedynie za granicà, i to w bardzo
okrojonej formie. Wybrane na wystaw´ dzie∏a
pochodzà z trzech historycznych kolekcji kró-
la Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego, Stani-
s∏awa Kostki Potockiego i Warszawskiego
Towarzystwa Przyjació∏ Nauk. WÊród pre-
zentowanych rysunków znajdujà si´ prace
najwybitniejszych rysowników w∏oskiego ci-
nquecenta, m.in.: Baldassere Peruzziego,
Giulia Romano, Perina del Vaga, Giorgia Va-
sariego, Francesca Salviatiego, Bartolomea
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 powiedzia∏
Dariusz Kacprzak, kurator wystawy, jest to
pierwsze tak szczegó∏owe opracowanie nauko-
we. 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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sierpieƒ 2007
Tegoroczny Jarmark Wojewódzki odb´dzie si´ w ¸odzi po raz czwarty. Najs∏ynniejszy 

w Polsce jarmark w Gdaƒsku si´ga tradycjà 1260 roku. Tamten trwa trzy tygodnie, nasz
∏ódzki – trzy dni (7-9 wrzeÊnia). Nie ta historia, nie ta tradycja, a i Piotrkowska to nie D∏ugi
Targ. Ale potargowaç si´ i zabawiç te˝ b´dzie mo˝na. Wi´c spotkajmy si´!

W ¸odzi ustawionych b´dzie 100 stoisk. Odwiedzà nas przyjaciele z Ukrainy, Bia∏orusi,
Austrii, W´gier, W∏och, Francji i Wielkiej Brytanii. WÊród wielu atrakcji b´dzie gulasz dla
wszystkich i Êcianka wspinaczkowa dla odwa˝nych, a tak˝e pokazy policji i stra˝y po˝arnej,
orkiestry d´te i kultowe zespo∏y. Nie b´dzie kobiety z brodà, bo ktoÊ ju˝ wymyÊli∏ depilato-
ry, ale poka˝à si´ si∏acze jak w cyrku Stanis∏awa Zbyszka Cyganiewicza.

Tradycja jarmarków jest stara jak Êwiat. Targowiska przyciàga∏y rzesze pielgrzymów 
i handlarzy. Z dalekich krajów wracali kupcy wiozàcy przyprawy, jedwabie, szlachetne
kamienie. Ze spalonych s∏oƒcem piasków przybywa∏y karawany koni i wielb∏àdów objuczo-
nych nieznanymi dotàd towarami. Przywo˝ono w´˝e, papugi, ma∏py, chomiki, innà muzyk ,́
ciekawe opowieÊci i wró˝by. Rynek stanowi∏ centrum ˝ycia gospodarczego i spo∏ecznego.
Ludzie wstawali wczeÊnie i szli kupiç kakao, kaw ,́ jarzyny, wino, dywany, ozdoby, zabawki
i broƒ. Na rynku by∏o gwarno, wi´c rozwija∏ si´ j´zyk. Tworzy∏y si´ nowe wyrazy, a stare
nabiera∏y nowych znaczeƒ. Rynek by∏ miejscem zetkni´cia si´ ró˝nych kultur - obyczajów,
wierzeƒ, mody, taƒca i Êpiewu; tak˝e k∏ótni. By∏ spo∏ecznym zwierciad∏em.

Angielski pisarz William Thackeray zatytu∏owa∏ swojà powieÊç, ukazujàcà szerokà pano-
ram´ angielskiego ˝ycia prze∏omu XVIII i XIX wieku, „Targowiskiem pró˝noÊci”. 
Tak widzia∏ wiktoriaƒskie spo∏eczeƒstwo, z jego obsesjà na punkcie tytu∏ów i przywilejów,
gromadzenia dóbr materialnych i wszelkiego splendoru. Obraz Êwiata, który przedstawi∏ jest
wprawdzie przygn´biajàcy, ale i fascynujàcy zarazem. A czym obecnie jest rynek?

DziÊ mamy rynek kapita∏u i pracy, podstawowy i równoleg∏y, pierwotny i wtórny, produ-
centa i konsumenta, towarów i us∏ug, produkcji i zbytu, poda˝y i popytu, d∏ugów i cen. 
No i oczywiÊcie czarny rynek. Tylko koni ˝al. 

W∏odzimierz MieczkowskiW numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Amatorski Zespó∏ Regionalny im. W. Reymonta.
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Wlatach 2007-2013 Polska ma otrzy-
maç 16,5 miliarda euro na realizacj´

regionalnych programów operacyjnych, 
za które odpowiadaç b´dà samorzàdy woje-
wództw. Czy jesteÊmy dobrze przygotowani
do zarzàdzania tymi funduszami?

Jestem przekonany, ˝e tak. Do realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ¸ódzkiego na lata 2007-2013
przygotowujemy si´ ju˝ od wielu miesi´cy.
Dla mnie i dla zarzàdu województwa bar-
dzo wa˝ne jest stanowisko Komisji Euro-
pejskiej, która pozytywnie zaopiniowa∏a
RPO dla naszego województwa. Komisja
przyj´∏a nasz projekt bez wi´kszych popra-
wek, a uwagi dotyczy∏y g∏ównie strony tech-
nicznej programu. Eksperci pozytywnie
ocenili zaproponowanà przez zarzàd woje-
wództwa koncepcj´ i kierunki rozwoju
naszego regionu. To utwierdza mnie w prze-
konaniu, ˝e jesteÊmy dobrze przygotowani
do roli instytucji zarzàdzajàcej tymi fundu-
szami. Przyj´liÊmy ju˝ wst´pnà list´ projek-
tów, tzw. indykatywny plan inwestycyjny do
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ¸ódzkiego na lata 2007-
-2013. Znalaz∏y si´ na niej inwestycje, które
w moim przekonaniu sà wa˝ne z punktu
widzenia zrównowa˝onego rozwoju regio-
nu. Ich realizacja umo˝liwi prowadzenie
aktywnej polityki na poziomie ca∏ego woje-
wództwa. Jestem optymistà i uwa˝am, ˝e 
w najbli˝szych latach, dzi´ki wsparciu fun-
duszy europejskich, czeka nas dynamiczny
rozwój. W ramach RPO na lata 2007-2013
region ∏ódzki ma otrzymaç ponad miliard
euro, w tym 142,5 mln Êrodków pochodzà-
cych z rezerwy kompensacyjnej. Pieniàdze 
z tej rezerwy uda∏o nam si´ wywalczyç
wspólnie z panià Helenà Pietraszkiewicz,
wojewodà ∏ódzkim. 

W jaki sposób podzielone zostanà te Êrodki ? 
Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa ̧ ódzkiego sk∏ada si´ z siedmiu osi
priorytetowych; jednà z nich jest transport.

B´dziemy m.in. rozbudowywaç lotnisko 
im. W∏adys∏awa Reymonta w ¸odzi, prze-
budowywaç po∏àczenie kolejowe z ¸odzi
Kaliskiej do ¸owicza, modernizowaç drog´ 
nr 708, ∏àczàcà Ozorków z Brzezinami. 
Pieniàdze z RPO umo˝liwià równie˝ przy-
gotowanie i budow´ infrastruktury tech-
nicznej terenów przemys∏owych w Radom-
sku, S∏awnie i Konstantynowie ¸ódzkim. 

Jedna czwarta Êrodków – oko∏o 270 mln
euro – ma trafiç do przedsi´biorców z ̧ odzi
i regionu na modernizacj´ i rozwój zak∏a-
dów pracy. Powstanie m.in. fundusz
po˝yczkowy, który u∏atwi dost´p do êróde∏
finansowania ma∏ym i Êrednim firmom.
B´dziemy wspieraç rozwój nowoczesnych
technologii, turystyk ,́ edukacj´ i kultur ,́
która jest dla mnie jednym z priorytetów. 
W ramach RPO b´dziemy wspó∏finanso-
waç mi´dzy innymi modernizacj´ Teatru
Wielkiego w ¸odzi. Ten projekt doskonale
wpisuje si´ w nasze starania o przyznanie
¸odzi statusu Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 roku. 

Ale fundusze europejskie to nie tylko
Regionalny Program Operacyjny dla woje-
wództwa ∏ódzkiego…

Ârodki unijne, które trafià do naszego
województwa w najbli˝szych latach b´dà
pochodziç równie˝ m.in. z programów sek-
torowych, takich jak np. program operacyj-
ny „Kapita∏ ludzki”. Na jego realizacj´
mamy ponad pó∏ miliarda euro. Fundusze
te zostanà wydane na edukacj ,́ szkolenia
dla bezrobotnych, walk´ z wykluczeniem
spo∏ecznym, wyrównywanie szans eduka-
cyjnych. 

Cz´Êç unijnych pieni´dzy przeznaczona
zostanie na inwestycje centralne, takie jak
chocia˝by budowa autostrad i dróg ekspre-
sowych przebiegajàcych przez nasze woje-
wództwo. Chcemy jak najlepiej przygoto-
waç si´ do mistrzostw Europy w pi∏ce no˝-
nej w 2012 roku. Jestem przekonany, 
˝e wszystkie te zdarzenia pozytywnie odbi-
jà si´ na rozwoju naszego regionu i o˝ywià
go gospodarczo ju˝ w najbli˝szych kilku
latach. JednoczeÊnie zamierzamy trzymaç
si´ zasady, ˝e ka˝de zainwestowane euro
musi generowaç kolejne euro.

Kiedy mo˝emy zaczàç wydawaç pozyska-
ne Êrodki w ramach RPO? 

Pierwsze unijne pieniàdze mogà pojawiç
si´ w regionie na poczàtku przysz∏ego roku.
Mamy ju˝ plan dotyczàcy realizacji projek-
tów zwiàzanych z indykatywnym progra-
mem inwestycyjnym, który poch∏onie oko∏o
jednà trzecià Êrodków. Pozosta∏a cz´Êç fun-
duszy unijnych b´dzie wydawana w ramach
tzw. procedury konkursowej. Niezw∏ocznie

po zatwierdzeniu Regionalnego Programu
Operacyjnego przez Komisj´ Europejskà,
co powinno nastàpiç w najbli˝szym czasie,
og∏osimy nabór nowych wniosków. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
podaje, ˝e ponad 20 procent polskich gmin 
w ogóle nie ubiega∏o si´ dotychczas o unijne
wsparcie. Dlaczego tak si´ dzieje?

Wydaje mi si ,́ ˝e w pewnej cz´Êci mo˝e
wynikaç to z niedoinformowania. Dlatego
nabór wniosków w naszym województwie
poprzedzi szeroka akcja promocyjna 
i informacyjna w mediach. Jestem przeko-
nany, ˝e nasz program operacyjny b´dzie
ogromnym wsparciem zw∏aszcza dla mniej-
szych samorzàdów, dla których programy
krajowe praktycznie sà niedost´pne. Gdy
mówimy o promocji, chcia∏bym przy tej
okazji zach´ciç Czytelników „Ziemi ¸ódz-
kiej” do uczestnictwa w najwi´kszej impre-
zie o charakterze integracyjnym i promocyj-
nym w regionie, czyli Jarmarku Wojewódz-
kim, który odb´dzie si´ w ¸odzi od 7 do 
9 wrzeÊnia. Impreza stanie si´ doskona∏à
okazjà do zaprezentowania kolorytu,
bogactwa i ró˝norodnoÊci kulturowej
naszego województwa. MyÊl´, ˝e takie
przedsi´wzi´cie jak jarmark jest wa˝ne dla
wzajemnego poznania si´ i budowania
wspólnej to˝samoÊci regionalnej. 

Jakie atrakcje czekajà na nas w trakcie
jarmarku?

Impreza rozpocznie si´ w piàtkowy wie-
czór 7 wrzeÊnia koncertem zespo∏u Myslo-
vitz. W sobot´ zaplanowaliÊmy festiwal
muzyki klubowej, inspirowanej rytmem
folk. W niedziel´ czekajà na nas mi´dzy
innymi pokazy ratownictwa medycznego 
i stra˝y po˝arnej. Nie zabraknie zespo∏ów
ludowych, wystaw i kiermaszów. Na sto-
iskach przy ulicy Piotrkowskiej w ¸odzi,
przygotowanych przez gminy, miasta 
i powiaty z naszego regionu, spróbujemy
przybli˝yç zwiedzajàcym potencja∏ gospo-
darczy i kulturalny województwa, jego ofer-
t´ turystycznà. B´dzie mo˝na równie˝
skosztowaç regionalnych potraw. Od tego
roku Jarmark Wojewódzki ma swoje logo.
Chcia∏bym, ̋ eby uda∏o si´ wypromowaç ten
znak jako naszà regionalnà mark ,́ która
stanie si´ rozpoznawalnym elementem 
integracyjnym, kojarzonym z jarmarkiem 
i województwem ∏ódzkim. Elementem
budujàcym pozytywny wizerunek regionu
∏ódzkiego, wpisujàcym si´ w zintegrowany
system identyfikacji wizualnej wojewódz-
twa i jego strategi´ promocyjnà.

Rozmawia∏a: 
Anna Szymanek-Juêwin

Wywiad miesiàca

Euro z jarmarkiem w tle
Rozmowa z W∏odzimierzem Fisiakiem, marsza∏kiem województwa ∏ódzkiego
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Promocja

„Ziemia ¸ódzka” jest ju˝ nasza
OdnieÊliÊmy sukces! Po krótkotrwa∏ych, 

ale intensywnych staraniach i dzi´ki bezprece-
densowej decyzji dyrektora generalnego Pol-
skiej ˚eglugi Morskiej w Szczecinie Paw∏a
Szynkaruka, statek m/s „Ziemia ¸ódzka” nosi
na dziobie herb województwa ∏ódzkiego. Mamy
wi´c „swój” statek, który promuje naszà ziemi´
na wszystkich morzach i we wszystkich portach
Êwiata. – Z wyjàtkiem Australii, gdzie jeszcze
nie by∏em – mówi kapitan m/s „Ziemia ¸ódz-
ka” Piotr Miko∏ajczyk. – Ale pr´dzej czy póê-
niej pop∏yn´ tam! – zapewnia kapitan.

Oto treÊç listu, który otrzymaliÊmy od dyrek-
tora naczelnego P˚M Paw∏a Szynkaruka:

„Polska ˚egluga Morska od swojego zarania
bardzo ceni∏a sobie dzia∏alnoÊç patronów oraz
matek chrzestnych swoich statków. Matki
chrzestne – zrzeszone we w∏asnym klubie – sà
bardzo cz´stymi goÊçmi w Polskiej ˚egludze
Morskiej. Nie wyobra˝amy sobie wr´cz ˝adnej
wa˝niejszej uroczystoÊci w P˚M bez ich obecno-
Êci. One z kolei odp∏acajà si´ nam jak tylko
mogà: utrzymujà sta∏y i ̋ ywy kontakt z za∏ogami
swoich statków, a przede wszystkim sà najwspa-
nialszymi ambasadorami naszego przedsi´bior-
stwa i statków P˚M, a tak˝e krzewicielkami kul-
tury morskiej w ca∏ej Polsce. 

To samo mo˝na powiedzieç o patronatach.
Dlatego te˝ jest nam niezmiernie mi∏o, i˝ uda∏o
nam si´ nawiàzaç z Urz´dem Marsza∏kowskim 
w ̧ odzi tak znakomità wspó∏prac´. M/s „Ziemia
¸ódzka” i ka˝da jej kolejna za∏oga jest z pewno-
Êcià dumna, ˝e ma tak wiernych i oddanych przy-
jació∏ w regionie ∏ódzkim. Dumni sà równie˝ 
z tego, ˝e odwiedzajàc ró˝ne porty Êwiata p∏ywa-
jà na jednostce, której nazwa przypomina 
im o kawa∏ku polskiej ziemi.

Z wielkà przyjemnoÊcià odpowiedzieliÊmy na
inicjatyw´ Marsza∏ka Województwa ¸ódzkiego
W∏odzimierza Fisiaka, aby na dziobie statku
wymalowano herb ziemi ∏ódzkiej. Jest on niezwy-
kle pi´kny i sta∏ si´ dodatkowà ozdobà jednostki.
Dzi´ki wspó∏pracy wielu osób, które z entuzja-
zmem odnios∏y si´ do pomys∏u, herb pojawi∏ si´ na
dziobie ju˝ podczas pierwszego remontu statku, od
czasu powstania inicjatywy. Odtàd m/s „Ziemia
¸ódzka” p∏ywa po morzach i oceanach Êwiata, s∏a-
wiàc nie tylko wasz region, ale tak˝e i jego herb.

Cieszymy si´, ˝e pomi´dzy Urz´dem Marsza∏-
kowskim w ¸odzi a Polskà ˚eglugà Morskà
zawiàza∏y si´ tak ˝ywe i przyjacielskie kontakty.
Chcia∏bym ze swojej strony zapewniç, ̋ e w przy-

sz∏oÊci b´dziemy dbaç o to, by by∏y
one podtrzymywane”.

Przypomnijmy, ˝e 17 paêdziernika 1989 roku
w najwi´kszej stoczni tureckiej Pendik w Stam-
bule ochrzczony zosta∏ masowiec uniwersalny 
o wypornoÊci 26.300 DWT. Matkà chrzestnà
„Ziemi ¸ódzkiej” zosta∏a Zofia Kolasiƒska-
-Mazur. Pierwszym kapitanem by∏ Maciej Woj-
ciechowski. Dzisiaj kapitanem statku jest 
Piotr Miko∏ajczyk. Do Polski po raz pierwszy 
m/s „Ziemia ¸ódzka” zawin´∏a dopiero po 
14 latach. By∏o to w sierpniu 2003 roku, w Âwi-
noujÊciu. W koƒcu ubieg∏ego roku skorzystali-
Êmy z zaproszenia kapitana Piotra Miko∏ajczy-
ka i odwiedziliÊmy statek, który na krótko przy-
cumowa∏ w Szczecinie.

W tym roku w Szczecinie jak zwykle uroczy-
Êcie obchodzono Dni Morza. Dyrekcja P˚M
zaprosi∏a cz∏onkinie Klubu Matek Chrzestnych,
wÊród nich, z naszego województwa, Leokadi´
Kajc´ – m/s „Kutno II” i Zofi´ Kolasiƒskà-
Mazur – m/s „Ziemia ¸ódzka”, która po
powrocie do ¸odzi odwiedzi∏a naszà redakcj .́

– G∏ówne uroczystoÊci zwiàzane by∏y z 60.
rocznicà powstania Wy˝szej Szko∏y Morskiej
w Szczecinie – mówi Zofia Kolasiƒska-Mazur.
Zakwaterowano nas – 35 matek chrzestnych 
– na p∏ywajàcym hote-
lu „¸adoga”. 

By∏o spotkanie z ludêmi morza i dyrekcjà
P˚M. Nast´pnie promem „Polonia” pop∏yn´li-
Êmy do zaprzyjaênionego Ystad. Podczas rejsu
wyst´powa∏ zespó∏ folklorystyczny „Kujawy”.
Po powrocie – 7 czerwca – na cmentarzu cen-
tralnym z∏o˝y∏yÊmy wieƒce pod pomnikiem
poÊwi´conym „Tym, którzy nie powrócili 
z morza”. Uczestniczy∏yÊmy w wielu spotka-
niach i konferencji „Edukacja morska dzieci 
i m∏odzie˝y”, a tak˝e w mszy Êwi´tej w intencji
ludzi morza – wspomina matka chrzestna
„Ziemi ¸ódzkiej” Zofia Kolasiƒska-Mazur. 
– Podczas uroczystoÊci dyrektor Janusz Zio-
mek mówi∏ z uznaniem o wspó∏pracy dyrekcji
P˚M z Urz´dem Marsza∏kowskim w ¸odzi 
i waszà redakcjà.

W po∏owie sierpnia „Ziemia ¸ódzka” wyp∏y-
n´∏a z Casablanki, teraz jest w Antwerpii, skàd
we wrzeÊniu wyruszy na Wielkie Jeziora amery-
kaƒskie. Czekamy a˝ flagowy statek wojewódz-
twa ∏ódzkiego przyp∏ynie do Polski, abyÊmy
mogli spotkaç si´ z ludêmi morza. JesteÊmy
dumni, ˝e mamy „swój” statek. Dzi´kujemy
Panu Dyrektorowi za historycznà decyzj ,́ 
a za∏odze „Ziemi ¸ódzkiej” ˝yczymy, aby herb
województwa ∏ódzkiego przynosi∏ jej szcz´Êcie.

W∏odzimierz Mieczkowski

M/s „Ziemia ¸ódzka” 
z herbem województwa ∏ódzkiegoKapitan Piotr Miko∏ajczyk



Stroje, folklor muzyczno-s∏owny oraz
twórczoÊç plastyczna kilku regionów etno-
graficznych naszego kraju sta∏y si´ ikonami
rodzimej kultury ludowej, kszta∏tujàcymi
nasze potoczne wyobra˝enia na jej temat.
Stanowià tak˝e jeden z symboli polskiej kul-
tury za granicà. Mo˝na wyró˝niç kilka czyn-
ników decydujàcych, ˝e dany region zyska∏
status symbolu. Mieszkaƒcy tych regionów
mieli z regu∏y ukszta∏towane poczucie kultu-
rowej odr´bnoÊci od sàsiadów i silne poczu-
cie wzajemnej wi´zi. Elementy kultury ludo-
wej regionów – ikon i wartoÊci, które by∏y
bardzo cz´sto przedmiotem fascynacji ludzi
sztuki i kultury, dzi´ki czemu wesz∏y w sk∏ad
ogólnonarodowego dziedzictwa. Pozo-
stajà ca∏y czas cz´Êcià obecnej rzeczy-
wistoÊci spo∏eczno-kulturowej i eko-
nomicznej. Co wi´cej, w populary-
zacji i promowaniu ludowych
wytworów, nie tylko z regio-
nów o najbardziej rozwini´tej 
i najlepiej zachowanej kulturze
ludowej, upatruje si´ obecnie szansy
na rozwój naszego kraju.

SpoÊród regionów etnograficznych
le˝àcych na terenie województwa ∏ódz-
kiego szczególnie bogate i ˝ywe trady-
cje ma ∏owicki. W tym wyjàtkowym
regionie znajduje si´ równie˝ wieÊ
majàca odr´bnà, niepowtarzalnà spu-
Êcizn .́ WieÊ Lipce, w której W∏ady-
s∏aw S. Reymont umieÊci∏ akcj´ swojej
powieÊci „Ch∏opi”. Jak wnosz´ z roz-
mów, które przeprowadzi∏am w Lip-
cach Reymontowskich, mieszkaƒcy
wsi sà dumni, ˝e w∏aÊnie ich wieÊ
sta∏a si´ dla pisarza inspiracjà

do pracy nad powieÊcià

oraz ˝e w∏aÊnie tu umieÊci∏ jej akcj .́ Uwa-
˝ajà, ˝e w ten sposób da∏ dowód, i˝ szcze-
gólnie ceni∏ mieszkaƒców Lipiec ich oby-
czaje, zwyczaje i tryb ˝ycia. 

Reymont tak Lipce wywy˝szy∏, ˝e tu si´
dzieje akcja s∏awnej na ca∏y Êwiat powieÊci.
A zw∏aszcza ˝e to jest tak dobrze opisane,
tak realistycznie (…)

(...) Reymont by∏ zwiàzany te˝ z innymi
miejscowoÊciami w okolicy (g∏ównie 
z Rogowem i Krosnowicami – przyp. aut.) 
a jednak Lipce tylko upami´tni∏. Tu jest
jakaÊ specyficzna ludnoÊç, Reymont
widzia∏ tutaj coÊ (...). Dzi´ki barwnej

powieÊci Reymonta,
kolejne pokole-

nia miesz-
k a ƒ c ó w
Lipiec

i najbli˝szej okolicy zachowujà znajomoÊç
swojej tradycji, szczególnie w aspekcie
radoÊci i problemów, które nios∏o ze sobà
˝ycie na dawnej wsi oraz wartoÊci i norm,
którymi si´ rzàdzi∏o. Starsi mieszkaƒcy wsi
podkreÊlajà, ˝e wielkim atutem powieÊci
„Ch∏opi” jest zgodnoÊç zarysowanego przez
autora obrazu z realiami bytowania na tra-
dycyjnej wsi. W sytuacjach opisanych przez
Reymonta odnajdujà swoje wspomnienia,
w losach bohaterów „Ch∏opów” sà elemen-
ty z ich w∏asnego ˝ycia. Najjaskrawszym
przyk∏adem ilustrujàcym to zjawisko jest
historia jednej z moich rozmówczyƒ, którà
trudnoÊci ˝yciowe sk∏oni∏y do zawarcia 
w m∏odym wieku aran˝owanego ma∏˝eƒ-
stwa; porównuje ona swoje losy do sytuacji
Jagny. OczywiÊcie realia ˝ycia na wsi sà dziÊ

zupe∏nie inne, dlatego
dla m∏odego pokole-

nia mieszkaƒców
Lipiec Reymontow-
skich powieÊç ma

charakter doku-
mentu historycz-
nego. Nie zmienia

to jednak faktu, ˝e
opartà na poczuciu

wyjàtkowoÊci w∏asnej
wsi zbiorowà to˝samoÊç

budujà wszyst-
kie pokolenia

lipczan.

Lipce Reymontowskie
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Istotnym czynnikiem budujàcym i pod-
trzymujàcym to˝samoÊç mieszkaƒców
Lipiec jest Amatorski Zespó∏ Regionalny
im. W∏adys∏awa S. Reymonta. W 1932 r.
ówczesny kierownik miejscowej szko∏y
Tadeusz KwaÊniewski powo∏a∏ do ˝ycia
zespó∏ ludowy. Zauwa˝ywszy zainteresowa-
nie mieszkaƒców Lipiec powieÊcià postano-
wi∏ je rozwinàç i ukierunkowaç. Wraz 
z Marià Nowickà – lipieckà nauczycielkà,
która zebra∏a i opracowa∏a melodie i teksty
pieÊni obrz´dowych, przygotowa∏ scena-
riusz widowiska opartego na powieÊci Rey-
monta zatytu∏owanego „Wesele Boryny”.
Tytu∏ tego spektaklu zespó∏ przyjà∏ wkrótce
jako swà nazw .́ Lipczanie wyst´powali 
z sukcesami do wybuchu II wojny Êwiato-
wej; w 1935 r. uÊwietnili obchody 10. rocz-
nicy Êmierci Reymonta, widowisko docze-
ka∏o si´ transmisji radiowej. W 1949 roku
zespó∏ wznowi∏ dzia∏alnoÊç pod kierownic-
twem Stanis∏awa Lacha, który opracowa∏
nowà wersj´ spektaklu, wzbogaconà 
o kolejne pieÊni. W okresie powojennym
zespó∏ mia∏ kilku kierowników – kolejno
wspomnianego ju˝ Stanis∏awa Lacha,
Mari´ Nowickà, Józefa Bartosiewicza,
Miros∏awa Pryka, obecnie funkcj´ t´ pe∏ni
Teresa Pszczó∏ka. W 1979 roku wzbogaci∏
swój repertuar o kolejne widowisko oparte
na fabule „Ch∏opów” – „Pierzawk´”, 
a w latach 90. o „Wiàzank´ melodii i taƒ-
ców ∏owickich” oraz „Wesele lipieckie”. 
Na poczàtku lat 80. zespó∏ przyjà∏ on
nazw´: Amatorski Zespó∏ Regionalny im.
W∏adys∏awa S. Reymonta i pod nià funk-
cjonuje do dziÊ.

Wszyscy lipczanie uznajà go za symbol
swojej miejscowoÊci, a dla jego cz∏onków
dzia∏alnoÊç artystyczna mo˝e odgrywaç
niebagatelnà rol´ z ˝yciu osobistym. Jedna
ze starszych cz∏onkiƒ zespo∏u opowiada:
(...) jestem w zespole od 30 lat, bo marzy-
∏am od dziecka, ˝eby taƒczyç. Z kuzynkà
wyst´powa∏yÊmy dla innych dzieci - gdzieÊ 

pod stodo∏à czy 
w sadzie. Ona taƒczy∏a 
w zespole „Anilana”
w ¸odzi, a ja taƒcz´
tutaj do dziÊ. (…)
Uwielbiam te˝
Êpiewaç - Êpiewam
jak zmywam,
jak sprzàtam,
jak obieram
ziemniaki...
Dzia∏alnoÊç 
w zespole
daje jego cz∏onkom nie
tylko mo˝liwoÊç arty-
stycznego rozwo-
ju, ale tak˝e
prezentacji
swoich
umiej´t-
noÊci

przed
szerokà
publicz-
noÊcià 
i zdoby-
cia uznania
we w∏asnym Êrodowi-
sku, w kraju, 
a nawet za grani-
cà. Wynikajàca 
z tego satysfakcja
rekompensuje arty-
stom wszelkie wyrze-
czenia. M∏odsi tance-
rze deklarujà, ˝e przy-
nale˝noÊç do zespo∏u jest okazjà
do poznania w∏asnej kultury i tra-
dycji. Nast´pstwo pokoleƒ jest nie-
zagro˝one, choç obecnie m∏odym
ludziom bardzo trudno jest godziç
próby i wyst´py z pracà czy naukà. 

Przyk∏ad Lipiec Reymontowskich, choç bez
wàtpienia specyficzny ze wzgl´du na
ogromny potencja∏ historyczno-kulturowy
wsi, Êwiadczy o tym, ˝e ludowa tradycja nie
musi byç tylko produktem turystycznym.
Mo˝e byç przede wszystkim czynnikiem
decydujàcym o emocjonalnej wi´zi miesz-
kaƒców i podstawà poczucia lokalnej to˝sa-
moÊci. Postawa cz∏onków Amatorskiego
Zespo∏u Regionalnego im. W∏adys∏awa 
S. Reymonta Êwiadczy o tym, ˝e inicjatywy
zwiàzane z popularyzacjà kultury ludowej
bywajà dla miejscowej ludnoÊci sposobem
na rozwój zainteresowaƒ, êród∏em satysfak-
cji, a tak˝e okazjà do budowania g∏´bokich
zwiàzków mi´dzyludzkich. Przyk∏ad Lipiec
obrazuje tak˝e, ˝e te cenne wartoÊci

niesie
nie tylko naj-

bardziej znana
kultura popular-

nych regionów
etnograficz-

nych, ale
tak˝e

ludowe
tradycje

o ograni-
czonym 
zasi´gu

i kultura ludowa
mniej znaczàcych w skali

kraju regionów. Dlatego te˝
warto t´ rodzimà, ludowà
tradycj´ piel´gnowaç,
popularyzowaç, a tak˝e
odnajdywaç na nowo,
dostosowujàc do wymo-
gów wspó∏czesnoÊci.

Barbara 
Chlebowska

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ¸odzi 



6 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Kultura

Jubileusz 75-lecia powstania Amatorskie-
go Zespo∏u Regionalnego im. W∏adys∏awa
S. Reymonta by∏ g∏ównym wydarzeniem
Dnia Reymonta, odbywajàcego si´ po raz
dziesiàty w pierwszà sobot´ lipca w Lipcach
Reymontowskich. 

Zacz´∏o si´ jak zwykle w Reymontowej
„ziemi obiecanej”, na Dworcu Fabrycznym
w ¸odzi, skàd specjalny pociàg zawióz∏ go-
Êci do lipieckich „ch∏opów”. Na przystanku
kolejowym w Lipcach czekali ju˝ na nich
w∏adze i mieszkaƒcy gminy oraz zespó∏ We-
sele Boryny wraz z orkiestrà.  Barwny t∏um
uda∏ si´ na miejsce obchodów, gdzie goÊci
przywitali przewodniczàca rady gminy Lip-
ce Reymontowskie Danuta ¸aska oraz wójt
gminy Jerzy Czerwiƒski. 

Do Lipiec Reymontowskich na tegorocz-
ny jubileusz przyjechali przedstawiciele  pol-
sko-austriackiego Klubu Towarzysko-Kul-
turalnego z prezesem Jerzym Konarzew-
skim. Towarzyszy∏ im konsul honorowy RP
w Austrii Albert Sammer. W obchodach
uczestniczyli równie˝ goÊcie z Kanady,
wÊród nich prezes Fundacji im. Reymonta
w Toronto Kazimierz Chrapek. 

Po powitaniach szacownych goÊci nastà-
pi∏ moment podsumowaƒ i refleksji nad hi-
storià regionalnego zespo∏u im. W∏adys∏awa
S. Reymonta, losami gminy i jej mieszkaƒ-
ców, które nierozerwalnie ∏àczà si´ z nazwi-
skiem wielkiego polskiego noblisty. Szcze-
gólnej zadumy doÊwiadczyli zebrani pod-
czas wr´czania dyplomów i medali „zas∏u-
˝ony dla gminy” oraz „honorowy obywatel
gminy Lipce Reymontowskie”. PoÊmiertnie
odznaczeni zostali: wspó∏za∏o˝ycielka ze-
spo∏u „Wesele Boryny” Maria Nowicka
i pierwsza wieloletnia odtwórczyni roli Jagu-
stynki W∏adys∏awa Szczechowicz oraz Zbi-

gniew Korzeniowski – dziennikarz radiowy,
inicjator powstania oddzia∏u Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego w Lipcach oraz Towa-
rzystwa Przyjació∏ Lipiec Reymontowskich.
Uhonorowani zostali Waldemar Winkie 
– wspó∏za∏o˝yciel ko∏a m∏odzie˝y wiejskiej
„Wici” i Emilia Krakowska – filmowa 
odtwórczyni roli Jagny, której przyznanie
odznaczenia uczestnicy „Dnia Reymonta”
przyj´li z entuzjazmem. 

Tytu∏y „honorowy obywatel” i „zas∏u˝ony
dla gminy” otrzymali równie˝ prezesi bliê-
niaczych fundacji im. W. Reymonta Jerzy
Kabat z Lipiec Reymontowskich i Kazi-
mierz Chrapek z Toronto. 

Polsko-kanadyjska wspó∏praca zapoczàt-
kowana zosta∏a w czasie obchodów Roku
Reymontowskiego w 2000 roku. Dzi´ki tym
kontaktom od kilku lat laureaci konkursów
recytatorskich „Mówimy Reymontem” i ich
opiekunowie w nagrod´ wyje˝d˝ajà do Ka-
nady, zaÊ dzieci polskich emigrantów pozna-
jà najpi´kniejsze miejsca w kraju swoich
przodków.

G∏ównà atrakcjà ob-
chodów by∏ koncert jubi-
leuszowy zespo∏u regio-
nalnego im. W∏adys∏awa
S. Reymonta – jednego
z najstarszych zespo∏ów
folklorystycznych w kra-
ju, któremu widzowie ˝y-
czyli kolejnych lat sukce-
sów scenicznych. Zespól
mo˝e spoglàdaç z opty-
mizmem w przysz∏oÊç,
zw∏aszcza ˝e w t´czo-
wych strojach na scenie
pi´knie zaprezentowa∏a
si´ du˝a grupa m∏odzie˝y.

Jubileusz zespo∏u sta∏ si´ te˝ okazjà do za-
prezentowania nowego programu zespo∏u -
zwanego krakowskim. 

Obok ∏owickich taƒców i Êpiewów mo˝na
te˝ by∏o podziwiaç wyst´py s∏owackiego ze-
spo∏u „Inovec” oraz w∏oskiej grupy folklo-
rystycznej „O‘ntreccio”.

Nad dobrym humorem zebranych czuwa∏
teatr uliczny „Puk” z ¸odzi, prezentujàc ko-
miczne etiudy pantomimiczne i pokaz ognia.
Wystàpili równie˝ cz∏onkowie ∏ódzkiego stu-
dia teatralnego „S∏up”. Gwiazdà tegorocz-
nego wieczoru by∏ zespó∏ „Bayer Full”. 

I jak co roku, mimo i˝ blady Êwit zwiasto-
wa∏ koniec zabawy i czas powrotu, w duszy
niektórych uczestników gra∏y refleksyjne
s∏owa  „…i tak si´ trudno rozstaç”, a gdy ju˝
nowoczesnoÊç zabiera∏a goÊci do ¸odzi po
w∏aÊciwym ho∏dzie przesz∏oÊci pozosta∏o
doÊpiewaç: „wa˝ne sà tylko te dni, których
jeszcze nie znamy…” i „wróc´ tu za rok”…

Danuta ¸aska

IIllee ttoo jjuu˝̋ llaatt……

Od lewej: Jerzy Kabat, Kazimierz Chrapek, 
Emilia Krakowska
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Ekologia

Czy polska wieÊ jest ju˝ nowoczesna, 
europejska, ekologiczna?

W wielu dziedzinach tak jest, zw∏aszcza
w przetwórstwie i hodowli. Jednak wcià˝
wiele do zrobienia mamy w tzw. infrastruk-
turze wsi. Ta sfera jest niedofinansowana 
i pod tym wzgl´dem polska wieÊ jest jeszcze
w XX, a mo˝e nawet w XIX wieku.

Czego brakuje przede wszystkim?
Wspó∏czesna wieÊ powinna mieç wodo-

ciàgi i kanalizacj .́ Ale nie ma... Nasza
instytucja wspó∏pracuje z samorzàdami
lokalnymi, które powinny sprawdziç, jak
jest naprawd ,́ zweryfikowaç opinie, okre-
Êliç potrzeby finansowe, przygotowaç pro-
jekty. My dysponujemy Êrodkami na dota-
cje, po˝yczki i dop∏aty do kredytów prefe-
rencyjnych. Ka˝dy, kto z∏o˝y wniosek,
który zostanie pozytywnie zaopiniowany,
dostanie pomoc z wojewódzkiego fundu-
szu. Trzeba inwestowaç w ekologi .́

A jak przebiega ten proces?
Niestety, z oporami. Mam informacje, ˝e

sà wsie, do których doprowadzono wod ,́
ale nie zadbano o kanalizacj .́ Rolnicy
zamienili dotychczasowe studnie na szam-
ba. Skutek jest taki, ˝e Êcieki przenikajà do
wód gruntowych i zanieczyszczajà je. Mnie
to bardzo niepokoi i zamierzam walczyç 
z tym procederem w sposób zdecydowany.
B´dziemy oddzia∏ywaç na samorzàdy, aby
inwestycje kanalizacyjne prowadzone by∏y
równolegle z wodociàgowymi. Samorzàdy
muszà uÊwiadamiaç rolników i pomagaç im
w przygotowaniu projektów. Same mogà
tak˝e zadbaç o budow´ kanalizacji i oczysz-
czalni lokalnych, ˝eby proces ten odbywa∏
si´ kompleksowo w sposób uzasadniony
ekonomicznie i ekologicznie. Chodzi o to,
aby ˝yç w zgodzie z naturà.

Czy oznacza to, ˝e w wioskach majà
powstaç takie ma∏e zbiorcze oczyszczalnie? 

Âcieki z gospodarstw rolnych nie sà zbyt
agresywne, bo rolnicy nie u˝ywajà tak du˝ej
iloÊci chemii, jak miasta. Âcieki te mo˝na 
w prosty sposób zutylizowaç zupe∏nie tanim
kosztem. Mamy ofert´ od producenta
oczyszczalni, która doskonale spe∏nia swojà
rol´ dla ok. 200 mieszkaƒców. W sam raz
dla typowej wioski w województwie ∏ódz-
kim, a w szczególnoÊci, gdy ta wioska le˝y
daleko od oczyszczalni miejskiej. Obawiam
si´ jednak, ˝e rolnicy jeszcze zbyt ma∏o wie-
dzà o ekologii. A i problem „Êmieciowy”
w wielu gospodarstwach naszego woje-
wództwa nie jest dostatecznie zauwa˝any.

Wystarczy wejÊç do lasu i zaraz zobaczymy
sterty Êmieci, które – nazwijmy to – nie sà
pochodzenia „miejskiego”.

Obawiam si´, ˝e problem kanalizacji nie
dotyczy wy∏àcznie wsi. A jak to jest w mia-
stach, jaki to ma zwiàzek z pogodà?

Ten problem jest bardzo widoczny 
w ¸odzi, ale równie˝ i w innych miastach
województwa ∏ódzkiego. W ¸odzi wi´kszà
cz´Êç stanowi tzw. kanalizacja ogólnosp∏aw-
na, czyli wspólna dla Êcieków sanitarnych 
i wody z opadów atmosferycznych. Podczas
burz i intensywnego deszczu istniejàca
kanalizacja nie jest w stanie odprowadziç
ca∏ej wody, a ponadto dochodzi do miesza-
nia si´ Êcieków sanitarnych z deszczówkà.
Od sk∏adu tych Êcieków zale˝y skutecznoÊç
i stabilnoÊç procesu oczyszczania w oczysz-
czalni, który równie˝ uzale˝niony jest od
ich st´˝enia. Konieczne jest zatem rozdziele-
nie Êcieków sanitarnych i wód opadowych,
które istniejàca kanalizacja odprowadza do
oczyszczalni. UzgodniliÊmy z w∏adzami
¸odzi, ˝e wojewódzki fundusz jeszcze 
w  tym roku udzieli miastu wsparcia finan-
sowego na realizacj´ takiego zadania.
Celem tej inwestycji b´dzie tak˝e likwidacja
rynsztoków w mieÊcie, bo jest to, niestety,
wstydliwa pamiàtka po ziemi obiecanej.

Przy tej okazji chc´ zaznaczyç, ˝e sk∏ada-
ne do nas przez inne samorzàdy wnioski 
z tej dziedziny sà rozpatrywane na bie˝àco 
i wspieramy je finansowo.

Wiem ˝e le˝y panu na sercu tak˝e sprawa
dachów azbestowych.

Nie tylko dachów. Na wsiach, a tak˝e 
w ¸odzi, widoczne sà Êciany azbestowe.
Nadrz´dnym celem jest ca∏kowite wyelimi-
nowanie tego materia∏u u˝ywanego kiedyÊ
w budownictwie. I znów bardzo liczymy na
w∏adze samorzàdowe, które muszà zrobiç
remanent zamontowanych p∏yt z azbestu 
w swoich miastach i wioskach. Sprawa jest
na tyle powa˝na, ˝e trzeba wprowadziç sys-
tem nakazowy. Jestem cz∏onkiem Narodo-
wej Rady Ekologicznej, która organizuje
konkurs „Polska wolna od azbestu”. Za∏o-
˝enia tego programu-konkursu gotowe
b´dà w trzecim kwartale tego roku, a ca∏y
program ruszy za rok. Musimy przygoto-
waç firmy, które b´dà zdejmowaç pokrycia
azbestowe, pakowaç je i utylizowaç, czyli
zakopywaç g∏´boko w ziemi. Azbest, który
jest kopalinà, nie wróci ju˝ na powierzchni´
ziemi i nie b´dzie przyczynà ci´˝kich cho-
rób. Nasz fundusz przygotuje si´ do wspar-
cia finansowego tego przedsi´wzi´cia.
Musimy si´ z tym problemem uporaç nie
tylko z powodów zdrowotnych, ale tak˝e
dlatego, ˝e taki jest zapis w traktacie przed-
akcesyjnym do Unii Europejskiej.

Problemem ekologicznym sà te˝ zakwa-
szone gleby...

RzeczywiÊcie. Na spraw´ rekultywacji
zakwaszonych gleb zwróci∏a mi uwag´
Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego. Dlatego
podjà∏em ju˝ starania we wspó∏pracy z Izbà
Rolniczà Województwa ¸ódzkiego. Doko-
naliÊmy zmiany w planie finansowym na
ten rok, aby jeszcze jesienià ten projekt
móg∏ nabraç tempa. Sprawa ta wymaga od
nas specjalnych procedur, gdy˝ stanowi ona
pomoc finansowà dla osób fizycznych, a my
dysponujemy pieni´dzmi publicznymi. Ale
razem z ¸ódzkà Izbà Rolniczà poradzimy
sobie z tym. Chcia∏bym w tym miejscu pod-
kreÊliç, ˝e fundusz jest otwarty na wszelkie
dzia∏ania zwiàzane z szeroko poj´tà ekolo-
già i ka˝dy projekt, który b´dzie dobrze
przygotowany, wyznaczony cel – efekt eko-
logiczny, zostanie ˝yczliwie rozpatrzony
przez zarzàd funduszu. OtwartoÊç i ˝yczli-
woÊç zarzàdu w stosunku do samorzàdów,
instytucji i osób prywatnych, zainteresowa-
nych inwestowaniem w ekologi ,́ jest pierw-
szoplanowà cechà funduszu.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

˚yç w zgodzie z naturà 
Rozmowa z Andrzejem Budzyƒskim, prezesem zarzàdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi



Ze wzgl´du na po∏o˝enie, zdrowy kli-
mat oraz bogactwo natury – wspania-

∏e lasy i dwie rzeki, gmina Osjaków to, 
wed∏ug miejscowych w∏adz, doskona∏e miej-
sce do wypoczynku. 

Liczàca prawie 5 tys. mieszkaƒców i po∏o-
˝ona we wschodniej cz´Êci powiatu wieluƒ-
skiego gmina Osjaków le˝y po obu brzegach
rzeki Warty, w obr´bie nadwarciaƒskiego
obszaru chronionego krajobrazu. Oprócz
Warty przez gmin´ przep∏ywa jeszcze bar-
dzo czysta W´˝nica. Na turystów, którzy
odwiedzà Osjaków, czeka bardzo dobrze
rozwini´ta baza gastronomiczno-noclegowa
i agroturystyczna. Jest równie˝ pi´knie po∏o-
˝one nad brzegiem Warty zaplecze sporto-

wo-rekreacyjne z dost´pem do parku na rze-
ce. Atrakcje turystyczne stanowià: park
wiejski na wyspie w samym Osjakowie, Park
Krajobrazowy Mi´dzyrzecza Warty i Wi-
dawki. W planach jest budowa zbiornika re-
tencyjnego na W´˝nicy z wykorzystaniem
terenu na cele rekreacyjne.

Uzupe∏nieniem bazy turystyczno-nocle-
gowej sà us∏ugi oferowane przez kilkanaÊcie
gospodarstw agroturystycznych.

– Na terenie gminy wyznaczone sà szlaki
dla turystów pieszych, trasy rowerowe, szlak
bursztynowy. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç orga-
nizacji sp∏ywów kajakowych – informuje 
Jaros∏aw Trojan, wójt gminy Osjaków.

Pierwsze wzmianki o miejscowoÊci Osja-
ków pochodzà z XIII w. W stolicy gminy,
z czasów gdy by∏a ona miastem, do dziÊ za-
chowa∏ si´ uk∏ad urbanistyczny z prostokàt-
nym rynkiem, od którego odchodzà drogi na
cztery strony Êwiata. Przy rynku znajduje si´
zabytkowy koÊció∏ neogotycki pw. Êw. Jadwi-
gi z poczàtku XX w., w którym sà o∏tarz
i chrzcielnica z XVII w. W Osjakowie zacho-
wa∏ si´ tak˝e budynek synagogi Êwiadczàcy
o tym, ˝e w przesz∏oÊci miejscowoÊç by∏a
oÊrodkiem dwóch kultur. W okresie mi´dzy-
wojennym wyznawcy judaizmu stanowili
w gminie 60 proc. ludnoÊci. Synagoga przy
ul. Cz´stochowskiej zosta∏a wzniesiona w po-
czàtku XIX w. Na terenie gminy warto zoba-
czyç zbiorowà mogi∏´ powstaƒców z 1863 r.
na cmentarzu parafialnym oraz zachowane
z czasów II wojny Êwiatowej bunkry.

Osjaków jest typowà gminà rolniczà. 
Jej specjalnoÊcià jest uprawa chrzanu oraz
przetwórstwo warzyw i owoców. Poza rol-
nictwem do najwi´kszych pracodawców 

na terenie gminy nale˝à tartak oraz zak∏ady
przetwórcze ró˝nych bran˝. Na inwestorów
czeka dobrze rozwini´ta infrastruktura
techniczna oraz ulgi podatkowe. 

Gmina korzysta∏a z funduszu SAPARD
w 2004 r. na budow´ kanalizacji sanitarnej
w Osjakowie i przebudow´ drogi gminnej
w Józefinie. ̧ àczna kwota dofinansowania tej
inwestycji wynios∏a ponad 743 tys. z∏. Jednak
miejscowe w∏adze majà zastrze˝enia co do
mo˝liwoÊci korzystania z funduszy unijnych.

– Uwa˝amy, ˝e przy pozyskiwaniu unij-
nych funduszy zbyt skomplikowana jest pro-
cedura w zakresie kompletowania wniosku.
Niekorzystna, kosztowna i nieprzyjazna dla
samorzàdów forma rozliczania i przekazy-
wania dotacji na wykonanie zadania, 
na przyk∏ad koniecznoÊç uregulowania na-
le˝noÊci wykonawcy w formie zaciàgni´tego
kredytu, od którego gmina p∏aci odsetki.
Jest to zb´dne i niepotrzebne dodatkowe ob-
cià˝enie skromnych bud˝etów gmin 
– uwa˝a wójt gminy Jaros∏aw Trojan.

W∏adze gminy twierdzà, ˝e dotychczaso-
wa wspó∏praca z samorzàdem wojewódzkim
uk∏ada si´ dobrze. Dzi´ki tej wspó∏pracy
gmina korzysta∏a z dofinansowania remon-
tu dróg rolniczych. W Osjakowie podkreÊla-
jà, ˝e tak˝e wspó∏praca gminy z WFOÂiGW
w ¸odzi jest niezwykle wa˝na, poniewa˝ do-
tyczy realizacji wielu zadaƒ z zakresu ochro-
ny Êrodowiska, takich jak rozbudowa wodo-
ciàgów, kanalizacji sanitarnej, edukacja eko-
logiczna.

Najwa˝niejsze zadania, które gmina za-
mierza realizowaç w celu poprawy warun-
ków ˝ycia mieszkaƒców podzielono na kilka
grup. W zakresie ochrony Êrodowiska jest to
kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej
oraz punktu zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych. Z kolei do poprawy warunków
rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz re-
kreacji w planach jest budowa sali gimna-
stycznej, a tak˝e rozbudowa bazy turystycz-
no-rekreacyjnej nad rzekà Wartà. W trosce
o ochron´ zdrowia przewidziana jest moder-
nizacja obiektów SPZOZ. Natomiast w za-
kresie infrastruktury drogowej gmina planu-
je modernizacj ,́ przebudow´ oraz budow´
dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
WÊród innych najwa˝niejszych zadaƒ zwià-
zanych z rozwojem gminy jest tak˝e zago-
spodarowanie turystyczne Warty, rozbudo-
wa infrastruktury turystycznej, informacji
turystycznej, rozwój przetwórstwa rolno-
spo˝ywczego, propagowanie produkcji
zdrowej ˝ywnoÊci i... ustanowienie chrzanu
jako produktu regionalnego.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje – Osjaków
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Na turystycznym szlaku
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Z prac sejmiku

Program opieki nad zabytkami w woje-
wództwie ∏ódzkim na lata 2008 – 2011

przyj´li radni na 10. sesji Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego, która odby∏a si´ 19 czerwca.
Program traktuje problemy kszta∏towania
polityki rozwoju regionu w sposób uwzgl´d-
niajàcy zadania ochrony zabytków. OkreÊla
strategiczne cele, dzia∏ania i zadania w zakre-
sie dziedzictwa kulturowego na obszarze wo-
jewództwa ∏ódzkiego. Ten wa˝ny dokument,
który pozytywnie zaopiniowa∏ wojewódzki
konserwator zabytków, opracowano w Biu-
rze Planowania Przestrzennego Wojewódz-
twa ¸ódzkiego. Radni, a tak˝e zaproszeni na
sesj´ goÊcie (m.in. Andrzej Biernat – pose∏ na
Sejm RP) mieli okazj´ zapoznaç si´ z nim
podczas prezentacji multimedialnej, którà
poprowadzi∏a Ewa Paturalska-Nowak, 
dyrektor biura. 

Województwo ∏ódzkie jest  regionem o wy-
jàtkowym dziedzictwie kulturowym. ¸ódê,
¸owicz, Piotrków Trybunalski, Sieradz, ¸´-
czyca, Wieluƒ, Tomaszów Mazowiecki i wie-
le innych miast, a tak˝e mniejsze miejscowo-
Êci, m.in. Wolbórz, Inow∏ódz czy Uniejów to
oÊrodki, w których wyst´pujà wyjàtkowe
w skali ca∏ego kraju zespo∏y zabytkowe. Wie-
le z nich wymaga jednak pilnie renowacji, wy-
st´pujà równie˝ problemy z ich odpowiednim
wyeksponowaniem i promocjà. Z danych ze-
branych przez autorów programu wynika, ˝e
natychmiastowych remontów kapitalnych
wymaga a˝ 30 procen zabytków, kolejne 
30 procent powinno byç poddane remontom
cz´Êciowym. Najbardziej zagro˝one sà zabyt-
kowe parki oraz budynki mieszkalne, lepsza
sytuacja jest jeÊli chodzi o obiekty sakralne

(zabytków sakralnych w ¸ódzkiem jest naj-
wi´cej – ponad 500, najmniej jest zamków). 

W liczbie obiektów zabytkowych góruje
¸ódê, która ze swojà eklektycznà i secesyjnà
architekturà, a tak˝e wyjàtkowymi 
XIX-wiecznymi kompleksami fabrycznymi
jest unikatowa w skali Êwiatowej. Dumà wo-
jewództwa sà równie˝ zabytki romaƒskie (jest
ich 6), m.in. kolegiata w Tumie pod ¸´czycà,
opactwo cystersów w Sulejowie, koÊció∏ek 
Êw. Idziego w Inow∏odzu, które znane sà
w ca∏ej Polsce. Autorzy programu wyodr´bni-
li ponad 150 najcenniejszych zabytków 
(z ponad 2100), które oddzielnie scharaktery-
zowano i opisano w dokumencie. Sà wÊród
nich tak˝e obiekty archeologiczne, które rów-
nie˝ wymagajà dzia∏aƒ ratowniczych.

Program nie skupia si´ jedynie na wylicze-
niu obiektów zabytkowych: radni zapoznali
si´ te˝ z formami ich ochrony, m.in. w posta-
ci parków kulturowych, które zdaniem auto-
rów projektu nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci two-
rzyç (obecnie istnieje w naszym wojewódz-
twie jeden park kulturowy – Miasto Tkaczy
w Zgierzu), a przede wszystkim z celami,
priorytetami i dzia∏aniami, jakie nale˝y pod-
jàç, by chroniç unikatowe dziedzictwo kultu-
rowe województwa ∏ódzkiego. Wszystkie 
te elementy wpisujà si´ zarówno w strategi´
rozwoju województwa, jak i w Regionalny
Plan Operacyjny na lata 2007-2013, co znacz-
nie u∏atwi realizacj´ programu. Autorzy do-
kumentu zwrócili uwag ,́ ˝e zadaniem pro-
gramu jest równie˝ mobilizowanie samorzà-
dów lokalnych do starania si´ o dodatkowe
Êrodki na ochron´ zabytków z funduszy ze-
wn´trznych, a zw∏aszcza z Unii Europejskiej. 

Ponownie do programu opieki nad zabyt-
kami radni wrócà za dwa lata. Wtedy sejmik
zgodnie z prawem zapozna si´ ze stanem 
realizacji za∏o˝eƒ dokumentu, który swoim
zakresem obejmuje lata 2008-2011.

Sesja nie ograniczy∏a si´ jednak do proble-
mu ochrony zabytków. Niektórzy radni po-
nownie wyrazili zaniepokojenie marginaliza-
cjà ¸odzi i województwa przez w∏adze cen-
tralne. Radny Krzysztof Kwiatkowski (PO)
odniós∏ si´ tym razem do planów pomini´cia
¸odzi w projektowanym po∏àczeniu szybkiej
kolei na wzór francuskiego TGV. Jego zda-
niem istniejà uzasadnione obawy, ˝e realiza-
cja linii kolejowej w kszta∏cie litery „Y”, któ-
ra mia∏a po∏àczyç Poznaƒ i Wroc∏aw z ¸odzià
i dalej z Warszawà nie dojdzie do skutku.
Radny zwróci∏ si´ do zarzàdu województwa
z pytaniem, co ten zamierza zrobiç, by ¸ódê
ponownie nie zosta∏a pomini´ta w tej niezwy-
kle wa˝nej z punktu widzenia rozwoju miasta
inwestycji. – Trzeba dzia∏aç szybko, ˝eby nie
powtórzy∏a si´ sytuacja z drogà S8 – mówi∏
radny Kwiatkowski. – Nie chcia∏bym, ˝eby na
województwie ∏ódzkim ponownie zacià˝y∏y
konsekwencje przegranej batalii o Euro 2012.

Sejmik przyjà∏ ponadto uchwa∏´ w sprawie
zabezpieczenia w bud˝ecie województwa 
15 mln z∏ w roku 2007 oraz kolejnych ponad
19 mln w roku przysz∏ym na projekt pod na-
zwà „Modernizacja i adaptacja XIX-wiecz-
nego budynku pofabrycznego dla Muzeum
Sztuki w ¸odzi”. Przedsi´wzi´cie jest realizo-
wane z wykorzystaniem funduszy Unii Euro-
pejskiej, a zabezpieczone pieniàdze stanowià
wk∏ad krajowy. Pierwotnie koszt realizacji
projektu szacowano na ok. 31 mln z∏. Okaza-
∏o si´ jednak, ˝e koszty inwestycji wzrosnà do
ponad 50 mln z∏, dlatego nale˝a∏o urealniç
kwoty uj´te w poprzedniej uchwale sejmiku. 

Radni zgodzili si´ na udzielenie pomocy fi-
nansowej przez sejmik na remont  obiektu
przy ul. Pi∏sudskiego 6 w Wieluniu, który jest
siedzibà II Liceum Ogólnokszta∏càcego 

10. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Zadbajà o zabytki 



Z prac sejmiku
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im. Janusza Korczaka, Szko∏y Podstawowej
nr 4 oraz Kolegium Nauczycielskiego, dla
którego organem za∏o˝ycielskim jest samo-
rzàd województwa ∏ódzkiego. Remont obej-
mie wymian´ pokrycia dachowego oraz na-
praw´ kominów wentylacyjnych.

Oprócz uchwa∏ dotyczàcych spraw perso-
nalnych oraz zmian w bud˝ecie województwa
w zakresie zadaƒ w∏asnych, które radni przy-
j´li na dziesiàtej sesji, by∏o równie˝ stanowi-
sko sejmiku w sprawie likwidacji samorzàdo-
wych kolegiów odwo∏awczych (SKO). Radni
uznali, ˝e plan likwidacji kolegiów „naruszy
podstawowe prawo obywatela do bezstronne-
go i zgodnego z prawem za∏atwienia jego in-
dywidualnej sprawy w drodze decyzji admini-
stracyjnej, a jednostkom samorzàdowym od-
bierze samodzielnoÊç w podejmowaniu tych-
˝e decyzji”. Ponadto przeniesienie spraw do
16 województw „znacznie ograniczy dost´p
obywatela do instancji odwo∏awczej, a niekie-
dy wr´cz go uniemo˝liwi z powodu znacz-
nych odleg∏oÊci”. Kolegiów jest obecnie 
49 i sà one równomiernie rozmieszczone na
terenie ca∏ego kraju. Zdaniem wi´kszoÊci 
radnych, SKO dobrze wype∏niajà swojà funk-
cj´ oraz zgodnie z orzeczeniem Trybuna∏u
Konstytucyjnego „s∏u˝à zapewnieniu dwuin-
stancyjnoÊci post´powania administracyjne-
go w ramach struktur samorzàdu terytorial-
nego”. Radni przypomnieli jednoczeÊnie, 
˝e „niekwestionowanà zdobyczà zmian
ustrojowych, jakie nastàpi∏y po roku 1989,
jest odrodzenie si´ samorzàdu terytorialne-
go”, a plany likwidacji kolegiów „godzà
w porzàdek konstytucyjny przez naruszenie
niezale˝noÊci tego samorzàdu od administra-
cji rzàdowej”. Stanowisko ∏ódzkiego sejmiku
trafi na r´ce marsza∏ka Sejmu RP, pos∏ów
oraz przewodniczàcych pozosta∏ych 15 sejmi-
ków wojewódzkich.

11. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Kolejny raz 
spotkajà si´ po wakacjach

Radni Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go spotkali si´ 10 lipca na ostatniej sesji
przed przerwà wakacyjnà.  Przyj´li na niej
m.in. wojewódzkà strategi´ w zakresie po-
lityki spo∏ecznej na lata 2007-2020, której
celem jest zaplanowanie i realizowanie
w kompleksowych rozwiàzaƒ wa˝nych
problemów spo∏ecznych w województwie
∏ódzkim. Strategia ma obejmowaç w szcze-
gólnoÊci programy: przeciwdzia∏ania wy-
kluczeniu spo∏ecznemu, wyrównywania
szans niepe∏nosprawnych, pomocy spo-
∏ecznej, profilaktyki i rozwiàzywania pro-
blemów alkoholowych, przeciwdzia∏ania
narkomanii oraz wspó∏pracy z organiza-
cjami pozarzàdowymi. Ogólne za∏o˝enia
strategii zreferowa∏a radnym Anna Mro-
czek, dyrektor Regionalnego Centrum Po-
lityki Spo∏ecznej w ¸odzi.

Radni upowa˝nili marsza∏ka W∏odzi-
mierza Fisiaka do podpisania kontraktu
wojewódzkiego dla województwa ∏ódzkie-
go. Dokument ten jest umowà mi´dzy rzà-
dem a w∏adzami samorzàdowymi, w ra-
mach której województwa otrzymujà z bu-
d˝etu paƒstwa okreÊlone Êrodki finansowe
na realizacj´ zg∏oszonych przez nie projek-
tów inwestycyjnych. ¸ódzkie otrzyma
w 2007 roku pieniàdze na trzy projekty:

dokoƒczenie prac monta˝owo-budowla-
nych w szpitalu powiatowym w Podd´bi-
cach (ponad 4 mln z∏), na podobny cel po-
nad 18 mln z∏ dla szpitala powiatowego
w Radomsku oraz prawie 23 mln z∏ na roz-
budow´ hali odlotów mi´dzynarodowego
terminalu II, a tak˝e systemu urzàdzeƒ na-
wigacyjnych i wymian´ pobocza starej cz´-
Êci drogi startowej w Porcie Lotniczym 
im. W∏adys∏awa Reymonta w ¸odzi. 

Opozycyjni radni domagali si´ wyja-
Ênieƒ (m.in. Krystyna Grabicka z Prawa
i SprawiedliwoÊci), dlaczego zarzàd 
województwa zamierza przeznaczyç 
pieniàdze z kontraktu na dofinansowanie
prac w szpitalach powiatowych, których
jednostkami prowadzàcymi sà samorzàdy 
lokalne, a nie województwo. Marsza∏ek 
Fisiak broni∏ decyzji zarzàdu, uzasadnia-
jàc, ˝e inwestycje te by∏y rozpocz´te 
z bud˝etu centralnego i z tego samego êró-
d∏a sà nadal finansowane. – Mamy szans´
na dokoƒczenie budowy oraz wyposa˝enie
tych szpitali, powinniÊmy wi´c z niej 
skorzystaç, dla dobra mieszkaƒców tych
miejscowoÊci – mówi∏ marsza∏ek. – Nie
wydajemy na te inwestycje nawet z∏otówki 
z bud˝etu województwa ∏ódzkiego. 
Sejmik podjà∏ równie˝ decyzj´ w sprawie
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Z prac komisji

utworzenia od 1 sierpnia 2007 r. Publicznej
Policealnej Szko∏y Nowoczesnych Techno-
logii dla Doros∏ych w ¸odzi. Zadaniem
placówki b´dzie kszta∏cenie mieszkaƒców
województwa w zawodach deficytowych
(m.in. technik elektronik, technik mecha-
tronik, technik urzàdzeƒ sanitarnych, 
informatyk) oraz u∏atwianie przekwalifi-
kowania zawodowego osobom posiadajà-
cym wyuczony zawód, lecz nieznajdujà-
cym w nim zatrudnienia. 

Na koniec radni dokonali zmiany w pre-
zydium Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.
Wiceprzewodniczàcego sejmiku Wojciecha
Walczaka zastàpi∏ jego kolega klubowy
(Prawo i SprawiedliwoÊç) Grzegorz Micha-
lak. Przewodniczàcy sejmiku Marek Mazur
podzi´kowa∏ za niemal rok wspó∏pracy by-
∏emu wiceprzewodniczàcemu Walczakowi,
wr´czajàc mu w imieniu radnych kwiaty
i pamiàtkowy album. Zarówno odchodzà-
cego wiceprzewodniczàcego, jak i jego 
nast´pc´ radni nagrodzili brawami.

¸ódzkie Muzeum Archeologiczno 
i Etnograficzne oraz Teatr Wielki odwie-
dzili radni Komisji Nauki, Kultury i Spor-
tu Sejmiku Województwa ¸ódzkiego 
w czasie wyjazdowego posiedzenia komisji.
To nie pierwsze placówki kulturalne podle-
g∏e samorzàdowi województwa ∏ódzkiego,
które w ciàgu ostatnich tygodni goÊci∏y
radnych. WczeÊniej komisja zapozna∏a si´
ze stanem prac przy remoncie i adaptacji
na Muzeum Sztuki jednego z budynków
dawnej fabryki Izraela Poznaƒskiego. 

Muzeum Archeologiczno i Etnograficz-
ne w ¸odzi to jedno z najwa˝niejszych
muzeów w Polsce. Posiada w swoich zbio-
rach prawie 220 tys. eksponatów, co stano-
wi ok. 2 proc. wszystkich muzealiów 
w kraju, wÊród nich unikatowe zbiory
numizmatyczne, archeologiczne, etnogra-
ficzne, a tak˝e wiele innych (m.in. wspania-
∏y zbiór japoƒskich kimon). Muzeum pro-
wadzi badania naukowe, posiada w∏asne
wydawnictwo i wspó∏pracuje z wieloma
podobnymi instytucjami w ca∏ej Europie.
Radnych oprowadza∏ po obiekcie wielolet-
ni dyrektor placówki profesor Ryszard
Grygiel. Cz∏onkowie komisji obejrzeli
m.in. magazyny, gdzie przechowywane sà
eksponaty, zapoznali si´ ze stanem tech-
nicznym budynku muzeum, zwiedzili rów-
nie˝ unikatowà wystaw´ czasowà: „Troja.
Sen Henryka Schliemanna”.

Z gmachu muzeum radni udali si´ do
Teatru Wielkiego, najwi´kszego ∏ódzkiego

teatru, drugiej pod wzgl´dem wielkoÊci
sceny operowej w Polsce i jednej z najwi´k-
szych w Europie. Tam równie˝ mieli okazj´
obejrzeç zaplecze teatru, poznaç jego pro-
blemy i pos∏uchaç o sukcesach ∏ódzkiej
opery.

Radni z Komisji Nauki, Kultury i Spor-
tu przyj´li zasad ,́ ˝e b´dà sukcesywnie
odwiedzaç instytucje kulturalne i sportowe
podleg∏e samorzàdowi województwa ∏ódz-
kiego. – Tylko w ten sposób mo˝emy wni-

kliwie zapoznawaç si´ z problemami tych
placówek i w miar´ mo˝liwoÊci w por´ im
zapobiegaç – mówi Agata Sadowska, prze-
wodniczàca komisji. – Ma to szczególne
znaczenie w perspektywie uzyskania przez
¸ódê tytu∏u Europejskiej Stolicy Kultury
w roku 2016, o który miasto rozpocz´∏o
intensywne starania.  

Komisja kultury pracuje w terenie

Dzia∏ „Z prac sejmiku i komisji“ 
przygotowa∏  Rafa∏ JaÊkowski



Turystyka

Tym razem w kolejnà podró˝ krajoznaw-
czà zapraszam do G∏owna. Zarówno mia-
sto, jak i jego okolica – ze wzgl´du na lecz-
niczy mikroklimat – ju˝ od poczàtku 
XX wieku stanowi∏y dla ∏odzian i warsza-
wian ulubione miejsce wypoczynku. Oko-
liczne lasy, rzeki: Mroga, Mro˝yca i Brzu-
Ênia, tworzàce malownicze pla˝e i zalewy,
tak˝e i wspó∏czeÊnie sà ch´tnie wykorzysty-
wane do celów rekreacyjnych.

Niewàtpliwym atutem G∏owna jest jego
po∏o˝enie: niedaleko ¸odzi, na granicy
obszarów wy˝ynnych i nizinnych – co
powoduje malowniczoÊç krajobrazu na sto-
sunkowo niewielkim terenie – oraz rzeki 
i stawy, które mo˝na wykorzystaç do w´d-
kowania.

Obchodzone w tym roku 580-lecie grodu
nad Mrogà stanowi dobry pretekst do przy-
bli˝enia historii G∏owna. Prawa miejskie
miasto otrzyma∏o 24 paêdziernika 1427 r.
dzi´ki inicjatywie Jakuba G∏owiƒskiego
herbu Roch. Miasto rozwija∏o si´ bez wi´k-
szych przeszkód a˝ do poczàtku 
XVI wieku, kiedy to wskutek kl´sk ˝ywio-
∏owych i po˝arów podupad∏o. Prze∏om
XVII i XVIII wieku zapisa∏ si´ ogromnym
spustoszeniem uczynionym przez wojska
szwedzkie i rokosz Lubomirskiego, a prze-
marsze wojsk w czasie wojny pó∏nocnej oraz
liczne epidemie „morowego powietrza” spo-
wodowa∏y straty wÊród mieszkaƒców mia-
sta. Dopiero nowy w∏aÊciciel G∏owna, stol-
nik drohicki Baltazar Ciecierski, odbudowa∏
miasto i sprowadzi∏ w 1730 r. ˝ydowskich
osadników, którzy na poczàtku XIX wieku
stanowili ju˝ trzy czwarte ludnoÊci.

Okres zaborów odcisnà∏ pi´tno na G∏ow-
nie – za udzia∏ w powstaniu styczniowym
carska administracja na∏o˝y∏a dotkliwe
kary finansowe i odebra∏a w 1870 r. prawa
miejskie. Prze∏om w marazmie gospodar-

czym nastàpi∏ dopiero po wybudowaniu 
w pobli˝u G∏owna w 1903 r. linii kolejowej
Warszawa-Kalisz, kiedy to miasto sta∏o si´
ulubionym miejscem wypoczynku ∏odzian 
i warszawiaków. 

Wprawdzie I wojna Êwiatowa zahamowa-
∏a rozwój miasteczka, ale ju˝ wkrótce odbu-
dowano zniszczenia, a dzi´ki zwi´kszeniu
liczby obiektów przeznaczonych do letnie-
go wypoczynku, G∏owno sta∏o si´ w latach
30. XX wieku drugim (po Grotnikach) „let-
niskiem” w województwie ∏ódzkim. Rozwój
G∏owna jako terenu rekreacyjnego zosta∏
gwa∏townie przerwany po wybuchu 
II wojny Êwiatowej. Zamiast letników, hitle-
rowcy umieÊcili w letniskowej dzielnicy
„Borówka” ˚ydów i utworzyli w tym miej-
scu getto. W 1942 r. getto zlikwidowano, 
a ˝ydów wywieziono do obozów zag∏ady 
– prze˝yli nieliczni. Teren ten zosta∏ tak zde-
wastowany, i˝ po wojnie reszt´ willi letni-
skowych zburzono, las wyci´to, a na tym
miejscu wydzielono niewielkie dzia∏ki pod
zabudow´ domów jednorodzinnych.

W okresie powojennym G∏owno odbudo-
wywa∏o swojà pozycj´ wÊród pod∏ódzkich
oÊrodków rekreacyjnych. Ostatnio coraz
Êmielej czynione sà inwestycje poprawiajàce
turystyczny wizerunek miasta: uporzàdko-
wano teren wokó∏ zalewu Mro˝yczka,
wybudowano promenad´ wzd∏u˝ zalewu,
∏àczàc centrum miasta z przystanià ˝agló-
wek i kajaków. Obok zosta∏ zaprojektowany
rozleg∏y plac zabaw, z którego ch´tnie
korzystajà dzieci w ka˝dym wieku.

G∏owno i jego okolice sà atrakcyjnym
terenem do uprawiania czynnej rekreacji:
oprócz mo˝liwoÊci p∏ywania na ró˝norod-
nym sprz´cie wodnym, mo˝na tak˝e w´dro-
waç pieszo i rowerem, do czego zach´cajà
sukcesywnie rozbudowywane sieci Êcie˝ek
rowerowych.

Turysta na swoim szlaku na pewno napotka
znak wskazujàcy kierunek dojÊcia 
do miejscowego Muzeum Regionalnego,
stworzonego przez grup´ pasjonatów 
z Towarzystwa Przyjació∏ Miasta G∏owna.
W miejscu tym nie tylko dowiemy si´ 
o historii miasta i regionu, ale tak˝e zapo-
znamy si´ z twórczoÊcià artystów dzia∏ajà-
cych na tym terenie. Placówka ta, obchodzà-
ca we wrzeÊniu 30-lecie dzia∏alnoÊci, skupia
wszystkich tych pasjonatów, którym nie sà
oboj´tne miasto i region, w którym ˝yjà.

W G∏ownie odnajdziemy kilka obiektów
zabytkowych. Oprócz wspomnianego wy˝ej
muzeum, które mieÊci si´ w dawnym pa∏a-
cyku Jab∏oƒskich z poczàtku XX wieku,
znajduje si´ tutaj dwór „Zabrzeênia” z po∏.
XIX wieku (obecnie Urzàd Stanu Cywilne-
go i Rada Miasta), koÊció∏ parafialny pod
wezwaniem Êw. Jakuba Aposto∏a (z cudow-
nie ocala∏à w 1914 r. figurkà Matki Boskiej
z XIX w.) i koÊció∏ Êw. Barbary na Osinach
– oba z lat mi´dzywojennych, moderni-
styczny budynek Szko∏y Podstawowej 
z 1930 roku, drewniana karczma „Ostatni
Grosz” z 1740 r. (niestety w kiepskim sta-
nie), b´dàca prawdopodobnie najstarszym
budynkiem w mieÊcie. Dla entuzjastów
zabytków techniki nie lada gratkà sà dawne
zak∏ady Norblina z 1924 r. oraz stacja kole-
jowa z wie˝à ciÊnieƒ z 1903 r.

Ciekawostkà jest pl. WolnoÊci, b´dàcy
dawnym rynkiem, powsta∏ym prawdopo-
dobnie w XV wieku, o rzadko spotykanym
w centralnej Polsce kszta∏cie trapezu. 
W centralnej cz´Êci placu roÊnie Dàb Wol-
noÊci, posadzony przez g∏ownian 11 listo-
pada 1928 r. w 10. rocznic´ odzyskania nie-
podleg∏oÊci. W granicach miasta znajduje
si´ tak˝e rezerwat przyrody „Zabrzeênia”,
który jednak ze wzgl´du na swój specyficz-
ny charakter jest wy∏àczony z ruchu tury-
stycznego. Dla tych i wielu innych atrakcji
warto wybraç si´ do G∏owna, aby sprawdziç
jego walory.

Izabela Nowakowska

Pod∏ódzka riwiera

KoÊció∏ Êw. Jakuba Aposto∏a



Wernisa˝ wystawy malarstwa Ryszar-
da Korzeniowskiego, który odby∏

si´ 30 czerwca w Muzeum Regionalnym 
w G∏ownie, zainaugurowa∏ obchody kilku
wa˝nych dla miasta nad Mrogà uroczysto-
Êci. Pierwsza to rocznica 580-lecia nadania
G∏ownu praw miejskich, kolejna – 30-lecie
aktywnej i nieprzerwanej dzia∏alnoÊci lokal-
nego muzeum przy ul. ¸owickiej 74, wresz-
cie obchody Dni G∏owna – najwi´kszà
atrakcjà tego lokalnego Êwi´ta (30 czerwca -
1 lipca) by∏ wyst´p nad zalewem Mro˝yczka
zespo∏u Boney M. Do tego dodajmy inne,
nie mniej istotne liczby: czynna do koƒca
sierpnia ekspozycja jest 87. zorganizowanà
przez Towarzystwo Przyjació∏ Miasta G∏ow-
na, a dla autora prezentowanych prac 
– drugà indywidualnà wystawà jego twór-
czoÊci. – W pejza˝ach, nawet tych z moty-
wami architektonicznymi, nie chodzi mi 
o pokazanie konkretnego, rozpoznawalnego
miejsca. Raczej o oddanie nastroju chwili,
uchwycenie klimatu, aury, jaka utkwi∏a 
w mojej wyobraêni – opowiada∏ Ryszard
Korzeniowski. Nie ukrywa∏, ˝e najcz´Êciej
maluje z pami´ci, czasami posi∏kuje si´ zdj´-
ciami, prace tworzy szybko – od kilku minut
do trzech godzin. Na wielu ∏atwo rozpoznaç
Tatry i Pieniny, wie˝´ Eiffla, zalane wodà
miasta tureckie i oczywiÊcie widoki G∏owna:

zalew Mro˝yczka z charakterystycznà kopu-
∏à koÊcio∏a pod wezwaniem Êw. Jakuba w tle,
dwór rodziny Komorowskich – dziÊ siedziba
m.in. Urz´du Miejskiego, przedwojenne
wille letniskowe, z których miasto niegdyÊ
s∏yn´∏o. 

Autor tych kameralnych, malowanych
najcz´Êciej akwarelà i tuszem prac, z G∏ow-
nem zwiàzany jest od dzieciƒstwa, kiedy to
przeprowadzi∏ si´ do miasteczka nad
Mrogà wraz z rodzicami. DziÊ nie wyobra-
˝a sobie, ˝e móg∏by mieszkaç w innym miej-
scu i zawzi´cie tropi tutejsze „klimaty”; za
rok planuje wystaw´ oko∏o 50 obrazów
poÊwi´conych pejza˝owi i architekturze
G∏owna. Jednak Ryszard Korzeniowski
uwiecznia nie tylko miejsca, ale i postaci 
– na wystawie oglàdaç mo˝na syntetyczne,
szkicowe uj´cia ludzi, zwierzàt, roÊlin, okre-
Êlanych zazwyczaj kilkoma ekspresyjnymi
kreskami, niekiedy w po∏àczeniu z barwny-
mi plamami o stonowanej, monochroma-
tycznej kolorystyce. Wyjàtkiem jest zamy-
kajàcy wystaw´ portret odwróconego ty∏em
Jana Paw∏a II – dostojna, jak zawsze zafra-
sowana sylwetka Papie˝a Polaka pokazana
zosta∏a w wysmakowanych, nasyconych
bràzach i niewàtpliwie zmusza widza do
refleksji. To jedna z najciekawszych prac
Ryszarda Korzeniowskiego, ujawniajàca

wielkà malarskà intuicj´ i opanowanie
warsztatu tego artysty amatora, na co dzieƒ
pracujàcego w bran˝y budowlanej. 

PoÊwi´cona zmar∏ej matce autora ekspo-
zycja wpisuje si´ zarazem w wieloletnie tra-
dycje promowania lokalnych talentów 
– kiedyÊ skupia∏ je za∏o˝ony w 1978 roku
przez Towarzystwo Przyjació∏ Miasta
G∏owna Klub Amatorskiej TwórczoÊci
Artystycznej. Z czasem okaza∏o si ,́ ˝e
talenty przechodzà z pokolenia na pokole-
nie i dziÊ w Muzeum Regionalnym podzi-
wiaç mo˝na liczne r´kodzie∏a autorstwa
cz∏onków rodzin Matczaków czy Przybysia-
ków. – Talentów u nas nie brakuje, obok
twórców uznanych debiutujà m∏odzi na
przyk∏ad Agnieszka Andruszkiewicz czy
Szymon Adamczewski – zapewnia prezes
Towarzystwa Wac∏awa Rydzyƒska. 

Kolejna jubileuszowa wystawa zostanie
otwarta w Muzeum Regionalnym 9 wrze-
Ênia. PoÊwi´cona b´dzie 30-leciu placówki
– pokazane zostanà najciekawsze ekspona-
ty zgromadzone w ciàgu trzech dekad dzia-
∏alnoÊci – i 580-leciu G∏owna. Patriotyczne
tradycje miasta przypominaç majà m.in.:
sztandar bojowników G∏owna z lat 1914-
-1921, liczne odznaczenia g∏owieƒskich ˝o∏-
nierzy walczàcych na ró˝nych frontach 

drugiej wojny Êwiatowej, historyczne zdj´-
cia, z którymi wià˝e si´ wiele wzruszajàcych
historii. Wernisa˝ poprzedzi koncert zespo∏u
muzyki dawnej z Krakowa na dziedziƒcu
przed dawnym dworem Komorowskich oraz
przemarsz M∏odzie˝owej Orkiestry D´tej 
z Kleszczowa ulicami Dworskà i ¸owickà
na plac przez muzeum. Tutaj na goÊci cze-
kaç b´dzie kolejna atrakcja – piknik. 

Monika Nowakowska

GG∏∏oowwiieeƒƒsskkiiee
kklliimmaattyy

Kultura
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Pieniàdze dla policji 
i stra˝y po˝arnej

1 mln 250 tysi´cy z∏otych przekaza∏ 
samorzàd województwa ∏ódzkiego na zada-
nia zwiàzane z poprawà bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców regionu. Pieniàdze trafi∏y do
Komendy Wojewódzkiej Policji w ¸odzi
(500 tysi´cy z∏otych) oraz OÊrodka Szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi z siedzibà w Siera-
dzu (750 tysi´cy z∏otych). 

Sygnatariuszami umów byli marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego W∏odzimierz 
Fisiak, wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas,
przedstawiciele w∏adz powiatu sieradzkie-
go: starosta sieradzki Dariusz Olejnik 
i wicestarosta Zbigniew Krasiƒski. Ze stro-
ny policji dokument podpisa∏ komendant 
wojewódzki Ferdynand Skiba.

Jest to ju˝ trzecie wsparcie samorzàdu
województwa dla s∏u˝b mundurowych 
regionu ∏ódzkiego.

– Mieszkaƒcy oczekujà poprawy bezpie-
czeƒstwa. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki Êrod-
kom, jakie sukcesywnie przekazujemy poli-
cji. W 2006 roku, jako pierwszy samorzàd
wojewódzki w kraju, wsparliÊmy policj´
kwotà 550.000 z∏, a 8 maja 2007 r. przeka-
zaliÊmy 840.000 z∏ dla Komendy Woje-
wódzkiej Policji w ¸odzi. Podpisana dziÊ
umowa jest dowodem na to, ˝e poprawa
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców regionu jest
dla zarzàdu województwa sprawà prioryte-
towà – powiedzia∏ marsza∏ek W∏odzimierz
Fisiak.

Zawarta zosta∏a tak˝e umowa pomi´dzy
Województwem ¸ódzkim a Starostwem Po-
wiatowym w Sieradzu, dotyczàca udzielenia
powiatowi sieradzkiemu pomocy finanso-
wej dla OÊrodka Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w ¸odzi z siedzibà w Sieradzu w kwocie
750 tysi´cy z∏otych.

Jak wykorzystaç unijnà 
pomoc technicznà?

Przedstawiciele instytucji poÊredniczà-
cych we wdra˝aniu Programu Operacyjne-
go „Kapita∏ ludzki” wzi´li udzia∏ w zorgani-
zowanym w Urz´dzie Marsza∏kowskim
w ¸odzi szkoleniu z zakresu wykorzystania
Êrodków finansowych w ramach tzw. pomo-
cy technicznej. Szkolenie dla pracowników
urz´dów marsza∏kowskich i wojewódzkich
urz´dów pracy z terenu ca∏ej Polski otwo-
rzy∏a cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego El˝bieta Hibner, a poprowadzi∏ je na-
czelnik z Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego Jacek Ostrowski.

– Mam nadziej ,́ ˝e dzisiejsze spotkanie
b´dzie okazjà do wymiany poglàdów 
i doÊwiadczeƒ p∏ynàcych z dotychczas reali-
zowanych projektów wspó∏finansowanych
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, co
przyczyni si´ do stworzenia programu do-
stosowanego do potrzeb i oczekiwaƒ miesz-
kaƒców poszczególnych regionów – mówi-
∏a otwierajàc spotkanie El˝bieta Hibner.

G∏ównym celem programu „Kapita∏
ludzki” jest umo˝liwienie pe∏nego wykorzy-
stania potencja∏u zasobów ludzkich miesz-
kaƒców poszczególnych województw, two-
rzenie nowych miejsc pracy oraz podniesie-
nie poziomu wykszta∏cenia spo∏eczeƒstwa.

Euro 2012
W Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi

odby∏o si´ spotkanie dotyczàce projektu
„¸ódzkie Euro 2012”. W prowadzonej
przez wicemarsza∏ka województwa Stanis∏a-
wa Olasa dyskusji uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele w∏adz samorzàdowych wojewódz-
twa i ¸odzi, ludzie sportu, biznesu i mediów
oraz samorzàdowcy z regionu. Omawiano
mo˝liwoÊci promocji woj. ∏ódzkiego na are-
nie mi´dzynarodowej przed mistrzostwami
Europy w pi∏ce no˝nej w 2012 r.

Na spotkaniu pe∏nomocnik zarzàdu wo-
jewództwa ∏ódzkiego ds. Euro 2012 Prze-
mys∏aw Andrzejak przekaza∏ optymistycz-
nà informacj .́ W oparciu o fundusze unij-
ne i Êrodki z bud˝etu województwa w ¸ódz-
kiem powstanà 24 euroboiska. Docelowo
nowe obiekty majà powstaç w ka˝dym po-
wiecie, a na budow´ pierwszego – na terenie
OÊrodka Sportu i Rekreacji w ¸owiczu 
– zarzàd województwa ∏ódzkiego przekaza∏
500 tysi´cy z∏otych.

Âwi´to ∏ódzkiej policji
Setki mieszkaƒców województwa ∏ódzkie-

go zgromadzi∏y uroczyste obchody Âwi´ta
Policji, które odby∏y si´ 25 lipca przed ∏ódz-
kim Pa∏acem Sportu. WÊród zaproszonych
goÊci byli równie˝ reprezentanci samorzàdu
wojewódzkiego z Markiem Mazurem 
– przewodniczàcym Sejmiku Województwa
¸ódzkiego i wicemarsza∏kiem województwa
Stanis∏awem Olasem. 

Zas∏u˝eni policjanci otrzymali odznacze-
nia paƒstwowe i resortowe oraz awanse na
wy˝sze stopnie policyjne.

Komendant Ferdynand Skiba i marsza∏ek  W∏odzimierz Fisiak

W konferencji „¸ódzkie Euro 2012“ przewodniczy∏ wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas
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Wielki sukces 
Teatru Wielkiego

Cztery dni i cztery koncerty w efektownej
przestrzeni plenerów czterech miast. 
Dziedziƒce zamkowe w ¸´czycy i Podd´bi-
cach, a tak˝e wieluƒski rynek i amfiteatr
miejski w Piotrkowie Trybunalskim szczel-
nie wype∏nione publicznoÊcià. „Teatr Wiel-
ki w ¸odzi mieszkaƒcom województwa”
– pod takà nazwà, z inicjatywy marsza∏ka
województwa W∏odzimierza Fisiaka odby∏
si´ cykl plenerowych koncertów Teatru
Wielkiego. 

– Kultura przez du˝e „K” powinna byç
szeroko dost´pna dla wszystkich. Chcemy,
˝eby dociera∏a do coraz szerszych kr´gów
spo∏ecznych naszego regionu. Dzi´ki ˝yczli-
woÊci marsza∏ka województwa mogliÊmy
zaprezentowaç nasze spektakle poza
¸odzià. PrzygotowaliÊmy pi´kny i interesu-
jàcy repertuar. StaraliÊmy si´ do∏o˝yç 
wszelkich staraƒ, by inicjatywa letnich 
koncertów poza ∏ódzkà scenà przynios∏a
widzom jak najwi´cej satysfakcji – mówi∏
dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego 
Kazimierz Kowalski. 

26 lipca w ¸´czycy i 27 lipca w Podd´bi-
cach widzowie mogli obejrzeç jednà z naj-
lepszych oper komicznych, czyli „Don Pa-
squale” Gaetano Donizettiego. W Podd´bi-
cach wokalnym popisom artystów przys∏u-
chiwa∏ si´ wicemarsza∏ek województwa Sta-
nis∏aw Olas. 28 lipca w Wieluniu i 29 lipca
w Piotrkowie soliÊci i orkiestra teatru zapre-
zentowali koncert galowy zatytu∏owany
„W krainie opery, operetki i musicalu”. Na
program koncertu z∏o˝y∏y si´ najpopular-
niejsze przeboje takich dzie∏ operowych
i operetkowych, jak „Straszny dwór” Stani-

s∏awa Moniuszki, „Cyrulik sewilski” Gioac-
chino Rossiniego, „Wesele Figara”
Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Car-
men” Georgesa Bizeta, „Weso∏a wdówka”
Franza Lehara czy „Skrzypek na dachu”
Jerry`ego Bocka i Josepha Steina, czyli kla-
syka gatunku w najlepszym wykonaniu so-
listów ∏ódzkiego Teatru Wielkiego. Koncer-
ty w plenerze to niewàtpliwie atrakcja dla
widzów, ale tak˝e sà one czymÊ niecodzien-
nym dla artystów. 

W czterech koncertach wystàpili: Ma∏go-
rzata Kuliƒska, Agnieszka Makówka, Do-
rota Wójcik, Andrzej Jurkiewicz, Zenon
Kowalski, Krzysztof Marciniak, Andrzej
Niemierowicz i Kazimierz Kowalski. 

Widzowie, oprócz popisów wokalno-aktor-
skich, mogli te˝ podziwiaç chór i orkiestr´
teatru, którymi z werwà zza dyrygenckiego
pulpitu kierowa∏ Kazimierz Wiencek.
W muzycznej w´drówce po krainie opery
i operetki towarzyszy∏ publicznoÊci prowa-
dzàcy koncerty dyrektor artystyczny Teatru
Wielkiego w ¸odzi Kazimierz Kowalski.

IV Festiwal Jeêdziecki 
zakoƒczony

Blisko 10 tysi´cy mi∏oÊników sportów
konnych z ca∏ej Polski obserwowa∏o zmaga-
nia jeêdêców i koni podczas Festiwalu Jeê-
dzieckiego w Gajewnikach ko∏o Zduƒskiej
Woli. Czwarta edycja najwi´kszej „koƒ-
skiej” imprezy w regionie ∏ódzkim, nad któ-
rà patronat objà∏ marsza∏ek województwa
∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak, tradycyjnie
rozegrana zosta∏a z udzia∏em najlepszych
polskich zawodników - by∏ to dla nich ostat-
ni sprawdzian przed mistrzostwami Êwiata
w powo˝eniu.

– ObecnoÊç tylu tysi´cy ludzi Êwiadczy
o tym, ˝e tego typu imprezy prze˝ywajà
swój renesans i w województwie ∏ódzkim
majà ogromnà przysz∏oÊç – mówi∏ W∏odzi-
mierz Fisiak. – Samorzàd województwa
∏ódzkiego z pewnoÊcià b´dzie wspiera∏ po-
dobne inicjatywy. G∏ównymi atrakcjami im-
prezy by∏y zawody w powo˝eniu zaprz´ga-
mi, a tak˝e konkurs w skokach – Grand
Prix Seniorów o Puchar Marsza∏ka Woje-
wództwa ̧ ódzkiego. W tym roku puchar za
zwyci´stwo w konkursie odebra∏ z ràk mar-
sza∏ka województwa Micha∏ Tyszko na ko-
niu Charmeur 215. Festiwal zakoƒczy∏ si´
pokazem taƒca na koniach, przygotowa-
nym przez amatorów jeêdziectwa z okolic
¸asku i Zduƒskiej Woli. 

Wicemarsza∏ek Stanis∏aw Olas sk∏ada gratulacje artystom Teatru Wielkiego

ArtyÊci Teatru Wielkiego w przedstawieniu „Don Pasquale“ w Podd´bicach



Nowe karetki dla ∏ódzkiego
pogotowia

Kolejne dwie nowe karetki zasili∏y tabor
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycz-
nego. Zakup nowoczesnych ambulansów ra-
towniczych zosta∏ w ca∏oÊci sfinansowany
przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. W uro-
czystoÊci poÊwi´cenia i przekazania nowego
sprz´tu udzia∏ wzi´li: marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak, dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycz-
nego Bogus∏aw Tyka oraz zaproszeni goÊcie.

– Bardzo nas cieszy, ˝e mo˝emy przekazaç
tak nowoczesny sprz´t ratujàcy zdrowie i ˝y-
cie pacjentów. Samorzàd województwa ∏ódz-
kiego dok∏ada wszelkich staraƒ, aby podno-
siç standard us∏ug medycznych dla mieszkaƒ-
ców naszego regionu. Tylko w tym roku prze-
kazaliÊmy dziesi´ç karetek, których zakup
zosta∏ sfinansowany bàdê wspó∏finansowany
ze Êrodków Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸o-
dzi - mówi∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkie-
go W∏odzimierz Fisiak. – To z pewnoÊcià nie
jest nasze ostatnie s∏owo. W przysz∏oÊci b´-
dziemy przeznaczaç kolejne Êrodki finansowe
dla placówek ochrony zdrowia, których orga-
nem za∏o˝ycielskim jest samorzàd wojewódz-
twa ∏ódzkiego – doda∏ W∏odzimierz Fisiak. 

Koszt zakupu jednego pojazdu to blisko
226 tys. z∏. Zadowolenia z nowych ambulan-
sów nie kry∏ dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w ¸odzi Bogu-
s∏aw Tyka: – Nowy sprz´t jest nam niezwykle
potrzebny, dlatego chcia∏bym serdecznie po-
dzi´kowaç zarzàdowi województwa ∏ódzkie-
go za to, ˝e odpowiada na nasze potrzeby.
Dzi´ki tej pomocy poprawià si´ warunki pra-
cy personelu medycznego, a tak˝e znaczàco
podwy˝szy si´ jakoÊç Êwiadczonych przez nas
us∏ug – mówi∏ dyrektor Tyka. 

Obchody Âwi´ta 
Wojska Polskiego

15 sierpnia w ca∏ym regionie ∏ódzkim ob-
chodzono Âwi´to Wojska Polskiego. W stoli-
cy województwa w uroczystoÊciach zorgani-
zowanych przez marsza∏ka województwa
∏ódzkiego W∏odzimierza Fisiaka oraz do-
wódc´ Garnizonu ¸ódê pu∏kownika Wojcie-
cha Sikor´ uczestniczyli przedstawiciele woje-
wódzkich i miejskich w∏adz samorzàdowych,
parlamentarzyÊci, cz∏onkowie organizacji
kombatanckich oraz licznie zgromadzeni ∏o-
dzianie. Obchody rozpocz´∏y si´ przed po-
mnikiem Ofiar Katynia, gdzie w imieniu sa-
morzàdu województwa wiaty z∏o˝yli marsza-
∏ek województwa W∏odzimierz Fisiak i prze-
wodniczàcy sejmiku Marek Mazur.

Nast´pnie w koÊciele Matki Boskiej Zwy-
ci´skiej odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta,
którà koncelebrowa∏ metropolita ∏ódzki ks.
arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek. G∏ówne ob-
chody Âwi´ta Wojska Polskiego odby∏y si´ na

placu archikatedralnym przed Grobem 
Nieznanego ˚o∏nierza. Przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich, wojewódzkich i miej-
skich w∏adz samorzàdowych, parlamentarzy-
Êci ziemi ∏ódzkiej, ˝o∏nierze i policjanci z∏o˝y-
li wieƒce pod pomnikiem bohaterów walk
o niepodleg∏à Rzeczpospolità. Samorzàd wo-
jewództwa reprezentowali marsza∏ek W∏o-
dzimierz Fisiak, cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa Krzysztof Makowski i wiceprzewodni-
czàcy Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
Krzysztof Kwiatkowski. 

– Âwi´to Wojska Polskiego upami´tnia
jedno z najwi´kszych zwyci´stw or´˝a pol-
skiego i zarazem sukces militarny o wielkim
znaczeniu dla losów paƒstwa – mówi∏ mar-
sza∏ek W∏odzimierz Fisiak. – W imieniu w∏a-
snym i w∏adz samorzàdu województwa ∏ódz-
kiego oddaj´ ho∏d i szacunek ˝o∏nierzom
wszystkich formacji, którzy, bez wzgl´du na
zró˝nicowane poglàdy polityczne, w godzinie
zagro˝enia zawsze ∏àczyli si´ wspólnie
w obronie Ojczyzny. 

Po wystàpieniach okolicznoÊciowych z∏o-
˝ono kwiaty na Grobie Nieznanego ˚o∏nie-
rza. Po oddaniu salwy honorowej i apelu po-
leg∏ych marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak, pre-
zydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki, wicewoje-
woda Witold Gwiazda, arcybiskup W∏ady-
s∏aw Zió∏ek i dowódca Garnizonu ¸ódê pu∏-
kownik Wojciech Sikora z∏o˝yli kwiaty pod
pomnikiem papie˝a Jana Paw∏a II i pomniku
ksi´dza Ignacego Skorupki. UroczystoÊci
przed ∏ódzkà katedrà zakoƒczy∏a defilada
pododdzia∏ów wojska polskiego. 

Obchody Âwi´ta Wojska Polskiego w ¸o-
dzi rozpocz´∏y si´ ju˝ 14 sierpnia przy pomni-
ku marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego przed
¸ódzkim Domem Kultury. W imieniu samo-
rzàdu województwa w uroczystoÊciach tych
uczestniczy∏a El˝bieta Hibner, cz∏onek zarzà-
du województwa ∏ódzkiego.

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowa∏ Wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej
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Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak i dyrektor Bogus∏aw Tyka podczas przekazania sprz´tu
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w ¸odzi

Przewodniczàcy sejmiku Marek Mazur 
i marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak 
na obchodach Êwi´ta 
Wojska Polskiego
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Region - powiat podd´bicki

„Krain´ bez barier”, czyli miejsce, w któ-
rym osoby niepe∏nosprawne w pe∏ni korzy-
sta∏yby z takich samych mo˝liwoÊci i praw,
jak pe∏nosprawni mieszkaƒcy chcà stworzyç
samorzàdy gminne z Podd´bic i Zadzimia. 

Na temat tego projektu debatowano pod-
czas konferencji prasowej, która odby∏a si´
w hali podd´bickiego gimnazjum. Bur-
mistrz Podd´bic Piotr S´czkowski chcia∏by,
aby jego miasto sta∏o si´ „krainà bez ba-
rier”, w której  niepe∏nosprawni b´dà mogli
w jak najszerszym wymiarze zdobywaç wy-
kszta∏cenie, zaistnieç na rynku pracy czy
podejmowaç aktywnoÊç twórczà. Inicjaty-
wa mo˝e liczyç na wsparcie RCPS w ¸odzi,

dla którego integracja osób zdrowych z nie-
pe∏nosprawnymi jest sprawà priorytetowà.
O tym, ˝e Podd´bice i Zadzim sà doskona-
∏ym miejscem, gdzie mo˝na zbudowaç w∏a-
Ênie „krain´ bez barier” przekonana jest
prezes ¸ódzkiego Sejmiku ds. Osób Niepe∏-
nosprawnych Barbara Fibich-Ekiel. Jej zda-
niem region ten posiada korzystne walory
krajoznawcze, co b´dzie mia∏o  pozytywny
wp∏yw na realizacj´ tego przedsi´wzi´cia.
Ârodki na ten cel samorzàdy z Podd´bic
i Zadzimia planujà uzyskaç z Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe∏-
nosprawnych, z funduszów Unii Europej-
skiej oraz w∏asnych. 

W projekt „krainy bez barier” wpisuje si´
pomys∏ samorzàdowców z Podd´bic i Za-
dzimia, którzy w 2011 roku w ramach pro-
mocji regionu  przed mistrzostwami Europy
w 2012 roku chcà zorganizowaç w powiecie
europejski festiwal osób niepe∏nospraw-
nych. Do Podd´bic, gdzie odbywa∏yby si´
rozgrywki zaproszonych zostanie 12 dru˝yn
pi∏karskich niepe∏nosprawnych z Europy. 

O szansach realizacji projektu rozmawia-
no podczas konferencji prasowej, w której
uczestniczyli dyrektor Generalnego Stowa-
rzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska
Bogus∏aw Ga∏àzka, dyrektor Departamen-
tu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi Ry-
szard Kaliƒski, pe∏nomocnik zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego ds. Euro 2012 Przemy-
s∏aw Andrzejak, sekretarz gminy Zadzim
Czes∏aw P´dzik oraz burmistrz Podd´bic
Piotr S´czkowski.

Wed∏ug Bogus∏awa Ga∏àzki, propozycja
zorganizowania europejskiego festiwalu pi∏-
ki no˝nej osób niepe∏nosprawnych w Pod-
d´bicach wzbudzi∏a ogromne zainteresowa-
nie wÊród cz∏onków Generalnego Stowarzy-
szenia Olimpiady Specjalne – Polska. 

– Jak najbardziej jesteÊmy za zorganizo-
waniem imprezy integracyjnej, która majàc
form´ festiwalu b´dzie jednoczeÊnie dosko-
na∏à formà promocji – mówi∏ Ga∏àzka. 

Europejski festiwal pi∏ki no˝nej osób nie-
pe∏nosprawnych znalaz∏ si´ na liÊcie imprez
towarzyszàcych Euro 2012. 

Magdalena Jaworska

Kraina bez barier

Dwudniowy makroregionalny turniej
olimpiad specjalnych rozegrano w hali
podd´bickiego gimnazjum pod koniec
czerwca. Patronat nad zawodami, które
w Podd´bicach odbywajà si´ ju˝ od kilku
lat, objà∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkie-
go W∏odzimierz Fisiak. W trzech grupach:
zielonej, czerwonej i niebieskiej rywalizo-
wa∏o jedenaÊcie dru˝yn. W grupie czerwo-
nej zwyci´˝y∏ zespó∏ ze Âlàska. Drugie miej-
sce zaj´li niepe∏nosprawni z województwa
mazowieckiego, trzecie z kujawsko-pomor-
skiego, a czwarte z Opoczna.

W grupie niebieskiej wygrali zawodnicy
z Ràbienia. Tu˝ za nimi byli gracze z Cze-
powa, nast´pnie z ∏ódzkiego Helenówka
oraz Podd´bic. Natomiast w grupie zielo-
nej, nazwanej tak˝e zunifikowanà, czyli ta-
kà, w której oprócz niepe∏nosprawnych
grajà osoby zdrowe, wygra∏a ekipa z oÊrod-
ka szkolno-wychowawczego Tkacka 
– Ozorków. Druga by∏a dru˝yna ze Stem-
plewa, a trzecia z Kutna.   

Olimpiady specjalne
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– Bruksela to miasto kontrastów. W 1958 r.
sta∏a si´ centrum Komisji Europejskiej,
a wschodnià cz´Êç miasta – poza bulwarami 
– zamieniono w szarà dzielnic´ administracji
i rzàdu. Zburzono stare domy,  na ich miejscu
zbudowano wie˝owce. Dla odmiany, na sta-
rówce mo˝na si´ poczuç jak na placu zabaw
dla emigrantów. Pi´ciominutowy spacer 
wystarcza, by z ulicy eleganckich sklepów
dostaç si´ do afrykaƒskiego getta lub przy-
gn´biajàcej dzielnicy slumsów. 

Tak widzà stolic´ Belgii w Internecie. 
Ale to nie wszystko, co sk∏ada si´ na kontra-
stowy, czyli podwójny obraz miasta aspirujà-
cego do miana stolicy Europy. Mo˝e zresztà
tylko pó∏ stolicy, bo drugie pó∏ stanowi Stras-
burg, gdzie raz w miesiàcu obraduje Parla-
ment Europejski. Symbolem tego na pó∏ mia-
sta i na pó∏ regionu nie jest lew, tygrys, niedê-
wiedê, orze∏ czy wà˝, lecz siusiajàcy ch∏opiec.
Po latach dodano mu do towarzystwa – ale
nie w bezpoÊrednim sàsiedztwie – dziewczyn-
k .́ Te˝ siusiajàcà... W ca∏ej Belgii j´zyk te˝
jest podwójny: francuski i flamandzki, obszar
flamandzko-waloƒski, a ustrój królewsko-
parlamentarny. Hymn te˝ Êpiewa si´ tam
w dwóch wersjach: francuskiej i flamandz-
kiej. Nazwy ulic, placów, miast i kotletów sà
dwuj´zyczne. Tylko flaga jest trójkolorowa na
wzór francuski, ale z niemieckimi kolorami
(czarno-czerwono-˝ó∏ta). 

Radni i lobbyÊci 
Od czasu wstàpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej, stolic´ Belgii odwiedzajà t∏umnie
nasi samorzàdowcy. Tak jak ludzie zwiàzani
z modà mówià, ˝e w Pary˝u trzeba bywaç,
a pracujàcy w turystyce co roku odwiedzajà
Berlin, tak do Brukseli je˝d˝à radni i oczywi-
Êcie pos∏owie Parlamentu Europejskiego. 
Po co? ˚eby lobbowaç za rodzimymi projek-
tami, dowiedzieç si´ czegoÊ o nowych pro-
gramach finansowanych z unijnych fundu-
szy, wreszcie - pokazaç si .́ Stolica zobowià-
zuje. Podczas niedawnej wizyty radnych 
z Komisji Kontaktów z Zagranicà i Wspó∏-
pracy Regionalnej Sejmiku Województwa
¸ódzkiego w stolicy Belgii odby∏o si´ spo-
tkanie z przedstawicielami Regionalnego
Biura Województwa ¸ódzkiego w Brukseli.
Nasi ludzie „tam” ca∏à uwag´ skupiajà teraz
na tym, aby zarzàd województwa „tu” móg∏
skutecznie zarzàdzaç ponad miliardem euro,
które otrzymamy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
¸ódzkiego na lata 2007-2013. Biuro ma do
spe∏nienia bardzo wa˝nà i odpowiedzialnà

misj ,́ poniewa˝ w Brukseli generalnie chodzi
o pieniàdze. Janusz Wojciechowski, eurode-
putowany z regionu ∏ódzkiego, powiedzia∏
„Ziemi ¸ódzkiej”, ˝e w biurze regionalnym
Bawarii w Brukseli zatrudnionych jest 
100 osób (w naszym dwie) i dlatego Bawaria
jest coraz bogatsza. Zalicza si´ do starych
wyjadaczy, którzy wiedzà, jak robiç interesy
z Europà. Dlatego pose∏ Wojciechowski zor-
ganizowa∏ dla m∏odzie˝y z ¸ódzkiego kon-
kurs wiedzy o Unii, a grup´ laureatów zapro-
si∏ do Brukseli, gdzie spotkali si´ z marsza∏-
kiem W∏odzimierzem Fisiakiem i radnymi.

A co robià nasi przedstawiciele w stolicy
Europy?

– Koncentrujemy si´ teraz na tym etapie
pomocy, kiedy realizowana b´dzie wi´ksza
liczba projektów; chodzi o ich skuteczny
lobbing i monitorowanie wdra˝ania fundu-
szy strukturalnych – przekonuje Mariusz
Mielczarek, dyrektor biura. – Promocj´ na-
szych walorów ju˝ mamy w du˝ej mierze za
sobà. Spe∏nia∏a ona swojà rol´ w 2004
i 2005 roku, kiedy by∏o du˝e zainteresowa-
nie Polskà. Teraz mamy ju˝ inne priorytety,
wi´ksze potrzeby – docieranie z bie˝àcymi
informacjami do potencjalnych beneficjen-
tów, aby mogli znaleêç odpowiednie progra-
my i dobrych partnerów do ich realizacji. 

– Szukamy i b´dziemy szukaç partnerów
w zale˝noÊci od kryteriów planowanych
funduszy. Programy majà s∏u˝yç spójnoÊci
Europy, aby stare paƒstwa Unii jej nie zmo-
nopolizowa∏y, bo przecie˝ Komisji Europej-
skiej chodzi o równomierny rozwój konty-

nentu – dodaje Piotr Szymaƒski z biura
w Brukseli. – Zatem nasza rola polega na
pozyskaniu informacji. Kto nie ma infor-
macji, wypada z walki o pieniàdze. Szuka-
my partnerów i inni szukajà partnerów.
W ten sposób powstaje oferta partnerstwa,
która ma charakter publiczny. Kto pierw-
szy, ten lepszy. 

Podczas tej wizyty marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak spotka∏
si´ m.in. ze sta∏ym przedstawicielem RP przy
UE Janem Tombiƒskim i ambasadorem RP
w Królestwie Belgii S∏awomirem Czarlew-
skim. W tych wypadkach nie chodzi∏o 
o lobbowanie, czyli wywieranie nacisku, 
ale o przedstawienie racji i potrzeb naszego
regionu. O wsparcie w poszukiwaniu partne-
rów. I obietnice takiego wsparcia marsza∏ek
Fisiak otrzyma∏.

Czy ¸ódzkie zatrzyma∏oby si´ w rozwo-
ju, gdyby nie by∏o biura w Brukseli?

– Biuro regionalne zajmuje si´ przede
wszystkim programami wspólnotowymi.

Superstolica

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak, 
dyrektor Edyta Sancewicz 
i ambasador S∏awomir Czarlewski

Delegacja sejmiku przed gmachem
Parlamentu Europejskiego
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Chodzi o to, przekonuje dyrektor Mielcza-
rek, ˝eby samorzàdy, uczelnie, biznes, orga-
nizacje pozarzàdowe, zwi´kszy∏y swój
udzia∏ w mi´dzynarodowych programach
Unii. – Na obecnym etapie nie chodzi ju˝
o proste inwestycje, ale o internacjonalizac-
j´ regionu i Polski. Tych programów jest
bardzo du˝o, bo pieni´dzy jest du˝o. Pro-
gramy, z których mo˝emy skorzystaç, doty-
czà energii odnawialnej, zdrowia, nauki, no-
wych technologii, informatyki. Wed∏ug
mnie, biuro powinno staç si´ instytucjà ∏à-
czàcà województwo ∏ódzkie z Brukselà. Po
co ka˝dy ma szukaç informacji na tysiàcach
stron Internetu, skoro mo˝e dostaç od nas
„gotowca”. Tutaj co drugi dzieƒ og∏aszane
sà nowe konkursy, przedstawiane oferty

partnerstwa. Informacje z naszego biura
trafiajà do 550 odbiorców: samorzàdów,
uczelni, izb gospodarczych, fundacji, 
stowarzyszeƒ, a nawet osób fizycznych. 

Ca∏a Europa patrzy na Bruksel .́ Wszy-
scy ostrzà sobie z´by na unijne Êrodki, bo
walka toczy si´ przecie˝ nie tylko o zyski,
ale i o przetrwanie.

Kongo i polski pisarz
Belgowie mieli kiedyÊ dwóch królów o tym

samym imieniu – Leopold. Pierwszy by∏ oj-
cem drugiego. Pierwszy rozpoczà∏ dynasti´
paƒstwa, które powsta∏o po wojnach napole-
oƒskich. Drugi ws∏awi∏ si´ nieludzkim sto-
sunkiem do niewolników w Afryce. Chodzi
o Wolne Paƒstwo Kongo – królestwo w Êrod-
kowej Afryce, istniejàce w latach 1885-1908
i b´dàce prywatnà w∏asnoÊcià Leopolda II 
– króla Belgów, dzi´ki któremu malutka i ni-
komu nieznana Belgia staç si´ mia∏a wkrótce
bogatym paƒstwem kolonialnym. 

Pod patronatem króla w Wolnym Paƒ-
stwie Kongo dzia∏alnoÊç prowadziç mia∏y
towarzystwa misjonarskie i filantropijne,
handel mia∏ zostaç otwarty dla wszystkich
zainteresowanych. Szybko si´ jednak oka-
za∏o, i˝ realnà w∏adz´ w kolonii sprawujà
zale˝ne od monarchy spó∏ki handlowe,
w barbarzyƒski sposób eksploatujàce bo-
gactwa naturalne. Prowadzi∏y one rabunko-
wà gospodark´ przy pozyskiwaniu kauczu-
ku i koÊci s∏oniowej, swe zyski opierajàc na
niewolniczej pracy tubylców. Regularnie
dochodzi∏o do wypadków okrucieƒstwa 
– obcinania ràk, palenia wiosek. Szacuje
si ,́ ˝e wskutek dzia∏aƒ Leopolda II w Afry-
ce zgin´∏o kilka milionów ludzi, a niektórzy
historycy podajà liczby znacznie przekra-
czajàce 10 milionów. 

Na poczàtku XX wieku ruszy∏a kampania
przeciw zbrodniom pope∏nianym w Kongu.
Przy∏àczyli si´ do niej m.in. znani pisarze:
Joseph Conrad Korzeniowski, Mark Twain
i Arthur Conan Doyle. Sprawa zacz´∏a zata-
czaç coraz szersze kr´gi, a rzàdy europej-
skich pot´g naciska∏y Belgi ,́ aby formalnie
rzàd odebra∏ w∏adz´ królowi i zapanowa∏
nad Wolnym Paƒstwem Kongo.

W 1908 Leopold II scedowa∏ Kongo paƒ-
stwu i od tego momentu sta∏o si´ ono ofi-
cjalnie kolonià belgijskà pod nazwà Kongo
Belgijskie. Dzisiejszy Zair odzyska∏ niepod-
leg∏oÊç dopiero w 1960 roku. 

„Oto dziÊ dzieƒ krwi i chwa∏y...”
Belgia – ma∏e paƒstwo dwóch narodowo-

Êci chce si´ teraz podzieliç na jeszcze mniej-
sze. Flamandowie, których wk∏ad do bu-
d˝etu paƒstwa stanowi ju˝ 80 procent, nie
chcà utrzymywaç biedniejszych Waloƒczy-
ków, choç kiedyÊ proporcje by∏y odwrotne.
Na razie Belgia ma jednego króla, wspólnà
armi´ i polityk´ zagranicznà. Co stanie si´
po separacji? Trudno dziÊ wyrokowaç, bo
podzia∏ mo˝e byç nie na dwie cz´Êci, ale na-
wet na trzy regiony: Waloni ,́ Flandri´
i Bruksel .́ Stolica Europy by∏aby wi´c 
stolicà regionu. A co sta∏oby si´ z Belgià
i czyim królem zosta∏by obecny król Belgów
Albert II?

Co ∏àczy Polsk´ z Belgià oprócz postaci Jó-
zefa Conrada Korzeniowskiego? W 1830 r.,
w wyniku powstania, zrodzi∏a si´ niezale˝na
Belgia, a nasze powstanie listopadowe 
upad∏o. Gdyby podchorà˝owie zwyci´˝yli,
to mo˝e stolicà Europy by∏aby dzisiaj 
Warszawa, a hymnem Unii Europejskiej
„Warszawianka”...

W∏odzimierz Mieczkowski
(êród∏o: Internet, Encyklopedia PWN)

Spotkanie z m∏odzie˝à przed gmachem Komisji Europejskiej

Nasi ludzie w Brukseli, 
od prawej: Dyrektor Mariusz Mielczarek 
i Piotr Szymaƒski
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W czerwcu 2008 r. muzeum w Lipcach
Reymontowskich obchodziç b´dzie dwu-
dziestopi´ciolecie swego istnienia. Zas∏ugu-
je na zorganizowanie pierwszego w swojej
historii jubileuszu, którego mog∏oby nie 
doczekaç, gdyby kilka lat wczeÊniej staro-
stowie – sochaczewski i skierniewicki – nie
porozumieli si´ ze sobà w sprawie przej´cia
placówki, o której zapomniano podczas 
reformy administracyjnej kraju.  

Lata pogodne
Lipce Reymontowskie sà znane dzi´ki

powieÊci „Ch∏opi” W∏adys∏awa Reymonta.
WieÊ podkreÊla swój zwiàzek z pisarzem 
– doda∏a jego nazwisko do swojej nazwy,
siedemdziesiàt pi´ç lat istnieje Amatorski
Zespó∏ Regionalny im. W. S. Reymonta,
szko∏a i fundacja kulturalna te˝ noszà jego
imi .́ W 1983 r. wieÊ wzbogaci∏a si´ o nowà,
wa˝nà placówk´: Muzeum im. W∏adys∏awa
Stanis∏awa Reymonta w Lipcach Reymon-
towskich, Oddzia∏ Muzeum Mazowsza Za-
chodniego w ˚yrardowie. Utworzono je,
kiedy istnia∏o województwo skierniewickie,
wi´c wojewoda ∏o˝y∏ na utrzymanie zarów-
no Muzeum Okr´gowego w ˚yrardowie,

jak i jego oddzia∏u w Lipcach Reymontow-
skich. Utworzony zosta∏ dzia∏ regionalny,
zgromadzono eksponaty poÊwi´cone 
W∏adys∏awowi Reymontowi, przygotowano
sta∏à wystaw´ zatytu∏owanà „Tradycje li-
pieckie”, prezentujàcà kultur´ ludowà oko-
licznych wsi. W 1989 r. muzeum przenios∏o
si´ do wyjàtkowej w skali kraju manufaktu-
ry w∏ókienniczej, w której wczeÊniej wyko-
nano generalny remont pomieszczeƒ i reno-
wacj´ maszyn. Dzi´ki temu skromny 
oddzia∏ sta∏ si´ muzeum z prawdziwego zda-
rzenia. Organizowano w nim ciekawe im-
prezy, ∏àcznie z ogólnopolskimi plenerami
rzeêbiarskimi, po których placówka wzbo-
gaca∏a si´ o nowe, cenne eksponaty. 

Trudne lata
Po wprowadzeniu reformy administracyj-

nej kraju przesta∏o istnieç województwo
skierniewickie. Od 1 stycznia 1999 r. mu-
zeum ˝yradowskie znalaz∏o si´ w woje-
wództwie mazowieckim i zosta∏o przekaza-
ne do prowadzenia starostwu ˝yrardow-
skiemu. Natomiast muzeum w Lipcach
Reymontowskich by∏o teraz w wojewódz-
twie ∏ódzkim, w powiecie skierniewickim,
i zgodnie z porzàdkiem wyznaczanym przez
reform ,́ powinno zostaç przekazane staro-
stwu skierniewickiemu. Podzia∏u jednak we
w∏aÊciwym terminie nie dokonano i dawny
oddzia∏ funkcjonowa∏ dalej jako cz´Êç, teraz
ju˝ nie okr´gowego, ale powiatowego mu-
zeum w ˚yrardowie. Taki stan rzeczy nie
móg∏ trwaç d∏ugo, bo na utrzymanie obcej
placówki nie starcza∏o staroÊcie ˝yrardow-
skiemu pieni´dzy. Zaproponowa∏ wi´c sta-
roÊcie skierniewickiemu zawarcie porozu-
mienia o wspólnym utrzymywaniu placów-
ki w Lipcach Reymontowskich. Propozycja
nie zosta∏a przyj´ta. Starosta skierniewicki
odmówi przej´cia muzeum lipieckiego 
tak˝e po otrzymaniu decyzji o od∏àczeniu
go od ˝yrardowskiego muzeum, wydanej
przez wojewod´ mazowieckiego i popartej
przez ministra kultury. Starostwo ˝yrar-
dowskie z koƒcem 2002 r. wypowiedzia∏o

umowy pracownikom muzeum w Lipcach
Reymontowskich, zaÊ starostwo skiernie-
wickie wzbrania∏o si´ ich przejàç. Gdyby
sytuacja si´ utrzyma∏a, nie pozostawa∏o nic
innego jak likwidacja muzeum. Protestowa-
∏y przeciw temu organizacje kulturalne
i spo∏eczne Lipiec Reymontowskich 
i szuka∏y pomocy w Warszawie i ¸odzi.

W rozwiàzanie sporu w∏àczy∏ si´ wojewo-
da ∏ódzki. Wreszcie starostowie skierniewic-
ki i ˝yrardowski podpisali stosowne poro-
zumienie i od 1 marca 2003 r. muzeum
w Lipcach Reymontowskich sta∏o si´ 
placówkà starostwa skierniewickiego.

Pod nowym szyldem
Starosta skierniewicki obawia∏ si´ trud-

noÊci finansowych, jakie mogà wyniknàç
dla skromnego bud˝etu ziemskiego staro-
stwa powiatowego w wyniku przej´cia mu-
zeum. Okaza∏o si´ jednak, ˝e obawy by∏y
przesadne, gdy˝ muzeum lipieckie zaliczone
zosta∏o przez ministerstwo kultury i woje-
wod´ ∏ódzkiego do kategorii placówek
przekazanych samorzàdowi w wyniku re-
formy administracyjnej kraju i mog∏o ko-
rzystaç z dotacji paƒstwowej na dofinanso-
wanie swej dzia∏alnoÊci. W latach 2003-
-2006 na realizacj´ programów otrzyma∏o
ponad 350 tysi´cy z∏otych. Dzi´ki temu
wzbogaci∏o si´ o interesujàce wystawy:
„Reymont na ekranie”, zrealizowanà przy
wspó∏udziale Muzeum Kinematografii
w ¸odzi oraz drugà: „Reymont – cz∏owiek
i dzie∏o”, powsta∏à z pomocà Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza w War-
szawie. Dzi´ki dotacjom zorganizowany 
zosta∏ cieszàcy si´ du˝ym zainteresowaniem
konkurs dla hafciarek ludowych z trzech
powiatów: skierniewickiego, rawskiego 
i ∏owickiego, a tak˝e konkurs dla przedsta-
wicieli ginàcych zawodów: kowali i garnca-
rzy. Przy ich realizacji muzeum w Lipcach
Reymontowskich nawiàza∏o bliskà wspó∏-
prac´ z muzeami regionalnymi w ¸owiczu,
Rawie Mazowieckiej, Opocznie, a tak˝e
∏ódzkimi: Centralnym Muzeum W∏ókien-
nictwa oraz Muzeum Archeologicznym
i Etnograficznym. Specjalnà opiekà otoczy-
∏o lipieckie muzeum „domek Reymonta”,
w którym w latach pracy na kolei mia∏ za-
mieszkiwaç W∏adys∏aw Reymont.

Lipce Reymontowskie przyciàgajà przy-
byszów z ró˝nych stron Polski i turystów
z zagranicy. Wa˝ne jest, aby wyje˝d˝ali
przekonani, ˝e warto by∏o tu przyjechaç
i zach´cali do odwiedzenia, s∏awnej dzi´ki
Reymontowi wsi, swoich znajomych. 
By tak si´ dzia∏o, wa˝na jest jakoÊç oferty
turystycznej.

W ofercie tej muzeum odgrywa wa˝nà
rol .́ Warto wi´c w nie inwestowaç, zaÊ jubi-
leusz dwudziestopi´ciolecia istnienia 
stwarza ku temu dobrà okazj .́ 

Mieczys∏aw J. Gumola

Przed jubileuszem
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Nasza Galeria, dzia∏ajàca od dwóch lat
przy Stowarzyszeniu Studio Integra-

cji, po raz drugi zorganizowa∏a plener dla
artystów niepe∏nosprawnych w ramach pro-
jektu „¸ódzkie warte jest utrwalenia i poka-
zywania”. W koƒcu lipca pi´tnastu twórców
z ró˝nych stron Polski, m.in. z ¸odzi, Toma-
szowa Mazowieckiego, Pabianic, Aleksan-
drowa ¸ódzkiego, Torunia, ¸azisk Górnych
na Âlàsku, malowa∏o wybrane miejsca nasze-
go województwa. W tym roku bazà noclego-
wà by∏ zajazd „GoÊciniec nad Wartà”
w Uniejowie, skàd artyÊci wyruszali uwiecz-
niaç na p∏ótnach i kartonach zakola Warty,
zalew Jeziorsko, Ksi´˝e M∏yny, Podd´bice,
zamek w Oporowie i oczywiÊcie Uniejów.
Inspiracji szukano przede wszystkim 
w zabytkach architektury – twórców urzek∏a
zw∏aszcza urocza bry∏a gotyckiego zamku 
w Oporowie i otaczajàcy go XIX-wieczny
park krajobrazowy z przepi´knymi alejami
grabowymi, klombami i rzeêbami lwów,
ujmujàcych zejÊcie do fosy otaczajàcej
zamek. Interesujàcych motywów dostarczy∏a
tak˝e zabudowa Podd´bic: póênorenesanso-
wy koÊció∏ pw. Êw. Katarzyny i dwór wznie-
siony z fundacji Zygmunta Grudziƒskiego 
w latach 1610-17 oraz murowane domy 
z XIX w. powsta∏a seria ciekawych obrazów.

Wi´cej inwencji w poszukiwaniu ciekawych
uj´ç kompozycyjnych wymaga∏a XIV-wiecz-
na warownia uniejowska z monumentalnym
murem obwodowym, przysadzistà wie˝à 
i bramà wjazdowà po∏o˝onà na wysokiej
skarpie, tu˝ przy brzegu Warty. ArtyÊci wpi-
sywali wi´c zamek w rozleg∏à panoram´ mia-
sta lub szukali kameralnych widoków w ota-
czajàcym budynek parku, za∏o˝onym w XIX w.
przez ˝on´ carskiego genera∏a Tolla, któremu
oddano ten obiekt w nagrod´ za st∏umienie
powstania listopadowego. Genera∏owa dba∏a
o park, sprowadzajàc do niego ozdobne drze-
wa i krzewy z ca∏ej Europy, z których wiele
podziwiaç mo˝na do dziÊ. 

W Uniejowie malowano tak˝e gotyckà
kolegiat´ pw. Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej

Marii Panny z 1349 roku, most na Warcie 
i widoki miasta wtopionego w bujnà zieleƒ,
odbijajàcego si´ w wodzie – takie uj´cia
chyba najlepiej oddajà klimat tego miejsca.
Wokó∏ zajazdu „GoÊciniec” powsta∏o wiele
pejza˝y z charakterystycznym dla Êrodka
Polski nizinnym krajobrazem rozleg∏ych pól
ciàgnàcych si´ po horyzont. Nie brakuje
tak˝e kameralnych uj´ç polnych kwiatów:
maków i chabrów wy∏aniajàcych si´ z g´stwi-
ny zbó˝, a nawet ostów – artyÊci potrafili
wydobyç pi´kno z najdrobniejszego motywu,
ma∏o znaczàcego z pozoru szczegó∏u. Umieli
zarazem pokazaç je na wiele sposobów: 
w kameralnych szkicach piórkiem, eterycz-
nych akwarelach, pe∏nych subtelnych 

przetarç pastelach czy w zachwycajàcych
intensywnoÊcià kolorów obrazach na p∏ótnie,
malowanych farbami akrylowymi i olejnymi. 

Wszystkie te prace, wzbogacone jeszcze 
o widoki Pabianic, b´dziemy mogli oglàdaç
na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika w sie-
dzibie Naszej Galerii w ¸odzi (¸ódzki Dom
Kultury, wejÊcie od ulicy Sienkiewicza); 
w listopadzie cz´Êç obrazów pojedzie do
Instytutu Polskiego w Pary˝u. Wystawie
towarzyszyç b´dzie katalog z najciekawszymi
dzie∏ami zrealizowanymi podczas lipcowego
pleneru, wydany dzi´ki funduszom marsza∏-
ka województwa ∏ódzkiego oraz wojewody
∏ódzkiego. Cieszy te˝, ˝e wspó∏pracà z Naszà
Galerià coraz bardziej zainteresowane sà
samorzàdy lokalne. Dzi´ki wstawiennictwu
Urz´du Miasta w Uniejowie mo˝liwy by∏
pobyt artystów w „GoÊciƒcu nad Wartà” na
specjalnych warunkach. Pojawi∏a si´ te˝ pro-
pozycja zorganizowania wystawy prac doty-
czàcych Uniejowa w tamtejszym Miejskim
OÊrodku Kultury. Wspania∏a atmosfera 
podczas ca∏ego pobytu to zas∏uga goÊcinnych
w∏aÊcicieli „GoÊciƒca” oraz opiekunów
merytorycznych pleneru – wyk∏adowców
∏ódzkiej Akademii Sztuk Pi´knych: 
prof. Ryszarda Hungera i Marka Saka.

Monika Nowakowska

Uroki ¸ódzkiego



www.lodzkie.pl22

Obyczaje

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Dawne pod∏ódzkie obyczaje letniskowe
mo˝na najlepiej poznaç pod przewodnic-
twem Juliana Tuwima, który poÊwi´ci∏ ich
opisom liczne strony „Kwiatów polskich”.
Nieco dodatkowych informacji dorzuci∏a
siostra poety w tomie wspomnieƒ „¸ódzkie
pory roku”. Dzi´ki nim dowiadujemy si ,́ ̋ e
rodzina Tuwimów wybra∏a na poczàtku
XX wieku Inow∏ódz jako miejsce swych wa-
kacyjnych pobytów. Do Inow∏odza przyje˝-
d˝ali zazwyczaj tacy jak oni Êredniozamo˝-
ni mieszczanie z ¸odzi i Tomaszowa, rza-
dziej z Warszawy. Przypomnijmy, ˝e ojciec
Tuwima by∏ urz´dnikiem w jednym z ∏ódz-
kich banków. Tuwimowie zatrzymywali si´
w willi „Regina”, nale˝àcej do kompleksu
zabudowaƒ tzw. „stacji klimatycznej”, czyli,
jak byÊmy dziÊ powiedzieli, prywatnego
oÊrodka wczasowo-uzdrowiskowego. Jego
w∏aÊciciel Bernard Birencweig pochodzi∏
z ¸odzi, gdzie by∏ posiadaczem kamienicy
przy ulicy Zielonej 11. W 1896 roku „sta-
cja” dysponowa∏a ju˝ dziewi´cioma willami
z kilkupokojowymi mieszkaniami dla letni-

ków. Urzàdzono tak˝e obszernà altan´
zwanà letnim salonem. Tu odbywa∏y si´
taƒce przy akompaniamencie pianina, a raz
na tydzieƒ przygrywa∏a specjalnie sprowa-
dzana orkiestra. Zadaszona hala pod lasem
umo˝liwia∏a spacery nawet w deszczowe dni
(coÊ jakby Dulskiego w´drówki na kopiec
KoÊciuszki) i amatorskie przedstawienia. Te
ostatnie sk∏ada∏y si´ g∏ównie z wokalnych
popisów letniczek. W∏aÊnie z powodu pew-
nej szczególnie uzdolnionej letniczki jednà
z willi, gdzie zwykle si´ zatrzymywa∏a, na-
zwano „Pod s∏owikiem”.

Tuwimowie wynajmowali w „Reginie”
dwa umeblowane pokoje z kuchnià i korzy-

stali ze wspólnej werandy. Zaglàdajàc do
unikatowej broszury wydanej przez Biren-
cweiga w 1896 r., a przechowywanej w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej, mo˝emy spraw-
dziç cen´ (prawdopodobnie miesi´cznà) te-
go apartamentu – wynosi∏a ona 65 rubli.
Dla porównania za najdro˝sze, czteropoko-
jowe lokale w Inow∏odzu p∏aci∏o si´ 225 ru-
bli, podczas gdy najtaƒsze „kawalerki”
kosztowa∏y 25 rubli. To, ile pokoi wynajmo-
wali letnicy i czy dysponowali osobnà 
werandà, Êwiadczy∏o o ich statusie i by∏o
powodem rywalizacji paƒ, na równi z wy-
stawnoÊcià ich letnich strojów. Bo te˝ trzeba
od razu zaznaczyç, ˝e z uroków podmiej-
skiej wilegiatury korzysta∏y przede wszyst-
kim panie i dzieci. Panowie nadal tkwili
w swoich interesach i biurach. Jak potwier-
dzi∏ Tuwim w „Kwiatach polskich”: 

Opuszczajàcy miejskie mury
Dla ∏ona ˝ony i natury
I innych poetycznych wra˝eƒ
Od piàtku do niedzieli wieczór

A jak sp´dzano wakacje na letniskach?
Niemal tak jak dzisiaj – g∏ównie wdychajàc
Êwie˝e powietrze i rozkoszujàc si´ pi´knem
przyrody, gdy˝ „marzeniem jest ka˝dego 
–  czytamy w jednym z ówczesnych pism 
– kto jest zmuszony sp´dzaç ca∏y rok w mie-
Êcie, najmniej tygodni par´ pozostawaç na
wsi wÊród zieleni, troch´ nerwy wyrepero-
waç i p∏uca odÊwie˝yç zdrowem i czystem
powietrzem”. Bardzo wa˝ne by∏o dla ludzi
fin de si¯cle’u, aby to powietrze by∏o suche,
bowiem w tamtych latach, bezskutecznie
zmagajàc si´ z gruêlicà, jak ognia unikano
wilgoci i przeciàgów. Ch´tnie korzystano
z rzecznych kàpieli, jak zaleca∏a modna 

natenczas hydropatia. Nad Pilicà zbudowa-
no wi´c kilka rozbieralni dla letników, ÊciÊle
przestrzegajàc separacji paƒ od panów 
(oddzielne godziny kàpieli zapisane by∏y
w regulaminie), mimo i˝ ówczesne obszerne
kostiumy kàpielowe skutecznie maskowa∏y
cia∏o. Inow∏odzkie wodolecznictwo obej-
mowa∏o tak˝e picie wody z dwóch miejsco-
wych êróde∏, fachowo przebadanych przez
warszawskich i ∏ódzkich lekarzy, w tym
s∏ynnego doktora Karola Jonschera. 
Tzw. woda ˝elazista, która nadal tryska
u stóp wzgórza inow∏odzkiego, upami´tnio-
na zosta∏a przez Tuwima w wierszu 
„èród∏o” opublikowanym w 1929 r. 
w tomie „Rzecz czarnoleska”:
Z zielonego glinianego dzbana
Zimnà wod´ ˝elaznà ∏ykasz...

Jak si´ powszechnie uwa˝a, w∏aÊnie
w Inow∏odzu obudzi∏a si´ poetycka wena
Tuwima. M∏odocianego poet´ urzek∏a 
niezwyk∏a uroda tego miejsca:
I taka jasna dal za rzekà,
Taki na prawo bór ciemnieje,
Na lewo tak si´ ∏àka Êmieje
Pod bia∏oz∏otà s∏oƒca spiekà.

Wra˝liwe ucho Julka wy∏apywa∏o zas∏y-
szane na polach ludowe pieÊni. Jak twier-
dzi∏a jego siostra Irena, szczególnie przypa-
d∏a mu do serca, znana i dzisiaj prastara
pieÊƒ o zielonej lipce. Z kolei swym saty-
rycznym zmys∏em rejestrowa∏ charaktery-
styczne typy wczasowiczów: spoczywajàce
na le˝akach panie w pstrokatych szlafrocz-
kach owe „Ofelie z Tomaszowa” – oraz war-
szawskich uwodzicieli i ˝artownisiów – jak-
by wyj´tych z Gogola „Chlebnikowów let-
niska”. PoÊród wzdychaƒ w altanie i szalo-
nych taƒców („Czy pami´tasz, jak ze mnà
taƒczy∏aÊ walca?”) rodzi∏y si´ goràce uczu-
cia, a te przemienia∏y w liryczne strofy. 

Niewiele pozosta∏o z dawnej atmosfery
pod∏ódzkich letnisk. DziÊ natrafiamy tu na
drobno rozgrodzone prywatne dzia∏ki,
gdzie toczy si´ bardziej indywidualne letni-
skowe ˝ycie. Wydaje si ,́ ˝e przemin´∏y
chwile ÊwietnoÊci Inow∏odza, choç mo˝e nie
bezpowrotnie. Jest nadzieja, ˝e wraz z nasi-
lajàcym si´ tu ruchem agroturystyki od˝yje
ta forma wyjazdów w niedalekie okolice
¸odzi, bez koniecznoÊci posiadania w∏asnej
„daczy”. A miejsce nadal jest pi´kne. 
Do dawnych legend otaczajàcych wzgórze
z romaƒskim koÊció∏kiem czy tajemniczà
will´ rzeêbiarza Antoniego Urbanowskiego
nad zakolem Pilicy, dosz∏y nowszej daty 
literackie tropy Êladem Juliana Tuwima,
jednego z najwi´kszych polskich poetów.

Wis∏awa Jordan

Julian Tuwim i „agroturystyka” sprzed stu lat

„Letni salon“ - altana dla letników w Inow∏odzu 
(archiwalna fotografia z koƒca XIX w.)
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W po∏owie XVIII stulecia zrodzi∏ si´ nowy
styl w sztuce i architekturze zwany klasycy-
zmem. By∏ on d∏ugo oczekiwanym „powie-
wem” prostoty po pe∏nym przepychu i dosto-
jeƒstwa baroku i fantazyjnym rokoku. G∏ów-
nà jego cechà by∏ powrót do antycznych uk∏a-
dów i konstrukcji architektonicznych, cha-
rakteryzujàcych si´ za∏o˝eniami centralnymi,
bàdê opartymi na kwadracie lub prostokàcie.
WÊród motywów dekoracyjnych przewa˝a∏y
kolumnady, portyki kolumnowe dêwigajàce
trójkàtne tympanony, kopu∏y zdobione sce-
nami antycznymi. Ich zadaniem by∏o osià-
gni´cie harmonii i spokoju, b´dàcego prze-
ciwwagà dla dynamicznej ornamentyki wcze-
Êniejszego stylu. W klasycyzmie wznoszono
Êwiàtynie, pa∏ace, dwory i obiekty u˝yteczno-
Êci publicznej. Styl ten szed∏ w parze z oÊwie-
ceniowà myÊlà filozoficznà, uznajàcà za wzo-
rzec wyidealizowany Êwiat staro˝ytny. Warto
nadmieniç równie˝, ˝e w czasie kryzysu feu-
dalizmu w Europie budownictwo barokowe
by∏o zbyt kosztowne nawet dla monarchów,
których skarbce zaczyna∏y pustoszeç. Bezpo-
Êrednim bodêcem do powstania klasycyzmu
by∏o odkrycie w 1748 roku staro˝ytnych
miast Herculanum i Pompei, zalanych lawà
Wezuwiusza w I wieku.

W stylu tym wyró˝nia si´ kilka kierunków:
„styl Ludwika XVI” ∏àczàcy elementy roko-
ka z formami antyku, „akademizm” charak-
teryzujàcy si´ stosowaniem czystoÊci klasycz-
nych uk∏adów oraz monumentalnoÊcià, 
„kierunek hellenistyczny” odwo∏ujàcy si´ je-
dynie do wzorców greckich oraz „styl cesar-
stwa”, czyli „empire”, ze spokojnà architek-

turà zewn´trznà, przy jednoczesnym przesy-
cie kompozycji wn´trza. Styl ten wykorzysty-
wa∏ wzorce greckie, rzymskie i egipskie. 
Cz´stym szczegó∏em architektonicznym by∏
wyeksponowany inicja∏ „N” upami´tniajàcy
Napoleona I. 

Na ziemiach polskich wyró˝niamy „klasy-
cyzm stanis∏awowski”, zwiàzany z mecena-
tem króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskie-
go (1764-1795) oraz „klasycyzm Królestwa
Kongresowego”trwajàcy od 1815 roku do lat
30. XIX stulecia. W tym okresie ukszta∏towa∏
si´ typ rezydencji szlacheckiej, zwanej dwor-
kiem, za∏o˝onej na rzucie prostokàta, najcz´-
Êciej o zwartej bryle, wysokim dachu i wejÊciu
ozdobionym portykiem.

Ziemia ∏ódzka mo˝e si´ poszczyciç nie tyl-
ko wieloma rezydencjonalnymi obiektami
klasycystycznymi, ale równie˝ zespo∏ami ar-
chitektonicznym i nowoczesnymi za∏o˝enia-
mi urbanistycznymi, typowymi dla okresu
uprzemys∏owienia Kongresówki. Do tych
ostatnich nale˝y uk∏ad miejski ¸odzi, po-
wsta∏y w oparciu o g∏ównà arteri´ komunika-
cyjnà – ul. Piotrkowskà, z dwoma g∏ównymi
rynkami: pl. WolnoÊci i pl. Jana Paw∏a II. 
Inne podobne za∏o˝enia odnajdziemy
w Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim,
Ozorkowie i Aleksandrowie ¸ódzkim. 
W wymienionych oÊrodkach, a tak˝e
w Skierniewicach, Sieradzu, Pabianicach,
Piotrkowie Trybunalskim, ¸´czycy przy ryn-
kach zachowa∏y si´ klasycystyczne kamienice
mieszczaƒskie. W miastach powstawa∏y gma-
chy u˝ytecznoÊci publicznej, takie jak ratusze,
szko∏y, jatki handlowe, karczmy. Przyk∏ady

ratuszy z lat 20. XIX wieku odnajdziemy
w ¸owiczu, Przedborzu, Rawie Mazowiec-
kiej, ¸odzi, Aleksandrowie ¸ódzkim. W tym
ostatnim zachowa∏y si´ mi´dzy innymi rzad-
kie wspó∏czeÊnie jatki miejskie z poczàtku
XIX stulecia. Innymi ciekawymi zabytkami
tego okresu sà dawne zajazdy: w Sieradzu
Woênikach, KroÊniewicach, Kutnie oraz za-
jazdy pocztowe w ¸owiczu i Rokicinach.
Z rozwojem przemys∏u w ∏ódzkim okr´gu
tekstylnym nieodzownie zwiàzane sà tak˝e
drewniane domy tkackie w Zgierzu i Alek-
sandrowie oraz budynki fabryczne: ∏ódzka
„Bia∏a Fabryka” – dzisiaj Muzeum W∏ókien-
nictwa – czy „Bielnik Kopischa”, b´dàcy 
najstarszym obiektem industrialnym ¸odzi.

Znaczàcy zbiór obiektów klasycystycz-
nych stanowià pa∏ace i dwory szlacheckie 
– XVIII-wieczne zespo∏y pa∏acowo-parkowe:
Ma∏achowskich w Bia∏aczowie i Walewskich
w Walewicach. Wspomnieç wypada tak˝e
o pa∏acach w Starym Gostkowie, Ma∏kowie,
Kiernozi, Lisowicach, Walichnowach czy
Ozorkowie oraz dworach w Tubàdzinie, 
˚ytnie, Nakielnicy, Zgni∏ym B∏ocie, Wrzàcej,
Kaleniu i Osieku (dawna w∏asnoÊç czo∏owe-
go malarza polskiego oÊwiecenia – Marcele-
go Bacciarellego).

Nieliczne w polskim krajobrazie sà klasy-
cystyczne Êwiàtynie. Najpi´kniejszym dzie-
∏em jest koÊció∏ Êwi´tego Jakuba w Skiernie-
wicach projektu mistrza Efraima Schroegera.
Godne uwagi sà tak˝e koÊcio∏y w ¸´kiƒsku,
Mazewie, Aleksandrowie i Petrykozach. 
Ten ostatni wybudowano wed∏ug projektu
Jana Kammsetzera – architekta ostatniego
króla Polski. Ciekawà architektur´ posiadajà
tak˝e Êwiàtynie luteraƒskie w Ozorkowie
i Aleksandrowie oraz ˝ydowski dom modli-
twy w Inow∏odzu. 

Wyjàtkowe miejsce zajmuje Babsk. Znaj-
duje si´ tam rzadki zespó∏ architektoniczny:
dwór, zabudowania folwarczne – wozownia,
spichlerz – park z cennymi okazami botanicz-
nymi oraz zespó∏ koÊcielny ze Êwiàtynià, 
plebanià i dzwonnicà.

Unikatowym miejscem w skali kraju 
i Europy jest arkadyjski zespó∏ parkowy
o charakterze romantyczno-sentymentalnym
w stylu angielskim, utworzony w latach 1778-
-1820 z inicjatywy w∏aÊcicielki dóbr niebo-
rowskich Heleny Radziwi∏∏owej. Park wyró˝-
nia kompleks budowli nawiàzujàcych do 
czasów antycznych: Âwiàtynia Diany z fre-
skiem Norblina „Jutrzenka”, Przybytek Ar-
cykap∏ana z p∏askorzeêbà Staggiego 
„Nadzieja karmiàca Chimer´”, Dom 
Murgrabiego, ¸uk zwany Greckim, Domek
Gotycki, Akwedukt, Grota Sybilli.

Pod∏owicka Arkadia to doskona∏e miejsce,
aby po zakoƒczeniu w´drówki, odpoczywa-
jàc w cieniu szumiàcych drzew, podziwiaç
staro˝ytnoÊç przybranà w klasycystyczny 
kostium.

Piotr Machlaƒski

Klasycystycznym szlakiem 
po ziemi ∏ódzkiej



Sport

Przegrany wyÊcig o organizacj´ meczów
polsko-ukraiƒskiego Euro 2012 ustawi∏ ̧ ódê
na marginesie najwi´kszego w historii przed-
si´wzi´cia sportowego, organizacyjnego
i medialnego. Prezydent miasta tajemniczo
si´ uÊmiecha i zapowiada, ˝e ¸ódê b´dzie
d˝okerem, a karty wcale nie zosta∏y rozdane
do koƒca. Cieƒ szansy jest tylko jeden. JeÊli
Wroc∏aw otrzyma organizacj´ Expo 2012 
– jako pierwsze miasto ze wschodniej cz´Êci
kontynentu i jedyny kandydat z Europy – to
jest oczywiste, ˝e musi zrezygnowaç z Euro
2012. Nie da si´ jednoczeÊnie promowaç
dwóch tak spektakularnych imprez, a rekla-
my Euro nie mogà rywalizowaç na ulicach
jednego z najpi´kniejszych miast Polski 
z reklamami Expo.

To jednak niejedyny warunek. Muszà za-
istnieç jeszcze dwa. Polska i Ukraina zapro-
ponowa∏y, aby pi∏karskie mistrzostwa Euro-
py odby∏y si´ nie na oÊmiu, ale na dwunastu
stadionach. Akceptacja tego pomys∏u przez
Michela Platiniego i jego ekspertów pozwo-
li∏aby wskoczyç ¸odzi do szóstki wytypowa-
nych miast organizatorów w miejsce Wroc∏a-
wia. No i wreszcie ostatni warunek: trzeba
zbudowaç stadion. Ciàgle jest on tylko w sfe-
rze planów, a mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e ze-
gary odmierzajàce czas do Euro 2012 dziw-
nie przyspieszy∏y. Rozmachu nabierajà nato-
miast inicjatywy w regionie. Plany samorzà-
du, aby stworzyç w województwie ∏ódzkim
baz´ dla uczestników Euro 2012 i przycià-
gnàç tu kibiców nabierajà realnych kszta∏-
tów. Najwi´kszà szans´ na przyj´cie którejÊ
reprezentacji ma chyba Uniejów. Do roku
2010 mo˝e powstaç tu kompleks sportowy

Maxi Futbol, którego koszt szacuje si´ na
ok. 200 milionów z∏otych.

Pomys∏ Uniejowa dotyczàcy utworzenia
w tym mieÊcie centrum pi∏karskiego w po-
wiàzaniu z oÊrodkiem termalno-baseno-
wym doskonale wpisuje si´ w starania sa-
morzàdu województwa ∏ódzkiego, aby
w czasie mistrzostw goÊciç w naszym regio-
nie uczestników Euro 2012 – powiedzia∏
marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak. – Mamy
ogromne bogactwo w postaci trzech dru˝yn
pierwszoligowych, ale nie powsta∏a jeszcze
baza treningowa z prawdziwego zdarzenia.
Po mistrzostwach oÊrodek móg∏by przyj-
mowaç jednorazowo nawet kilkanaÊcie dru-
˝yn - doda∏ marsza∏ek.

W uniejowskà inicjatyw´ zaanga˝owa∏ si´
legendarny napastnik reprezentacji Polski
i Widzewa, bràzowy medalista mundialu
Espania '82 W∏odzimierz Smolarek. 
– Z oÊrodka mog∏yby korzystaç reprezenta-
cje narodowe, kluby pi∏karskie, ale przede
wszystkim dzieci i m∏odzie˝ – mówi “Smo-
li”, pracujàcy od 15 lat jako trener juniorów
w Feyenoordzie Rotterdam. Niewàtpliwie
doÊwiadczenia i kontakty zagraniczne Smo-
larka pomog∏yby w promocji oÊrodka Maxi
Futbol. Nieoficjalnie mówi si ,́ ˝e byç mo˝e
Smolarek osiedli si´ w przysz∏oÊci w tych
okolicach. – Liczymy na rodzin´ Smolar-
ków – powiedzia∏ Józef Kaczmarek, 
burmistrz Uniejowa. – Wiem, ˝e W∏odzi-
mierz Smolarek zamierza powróciç do 
Polski. Chcemy, ˝eby u nas zamieszka∏. 

Marsza∏ek Fisiak kilkakrotnie rozmawia∏
o przedsi´wzi´ciu zarówno ze Smolarkiem,
jak i z burmistrzem Uniejowa Józefem

Kaczmarkiem. – We wrzeÊniu b´dzie goto-
wa wizualizacja inwestycji - zapewni∏ bur-
mistrz Kaczmarek. – Zale˝y nam na tym
terminie, bo wówczas zjawi si´ w Polsce ko-
misja UEFA. Podczas niedawnej wizyty
w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi pre-
zes Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej Micha∏
Listkiewicz zapewni∏, ˝e uczyni wszystko,
aby komisja UEFA odwiedzi∏a nie tylko
miasta kandydujàce do organizacji 
spotkaƒ, ale tak˝e ¸ódê i region. 

Projekt Maxi Futbolu zapowiada si´ nie-
zwykle atrakcyjnie. OÊrodek musi przede
wszystkim spe∏niaç surowe wymogi UEFA,
a wi´c mieç co najmniej 3 boiska, w tym
jedno ze sztucznà nawierzchnià, a dwa
oÊwietlone. Musi mieç specjalnà p∏yt´ do
specjalistycznych çwiczeƒ dla bramkarzy.
Wysokie wymagania dotyczà tak˝e stan-
dardu hotelu. Uniejowski Maxi Futbol b´-
dzie je spe∏nia∏. Planuje si´ tu bowiem wy-
budowanie czterech boisk, w tym dwóch ze
sztucznà trawà. Wszystkie b´dà ogrzewane
wodà ze êróde∏ termalnych. B´dà dodatko-
we place treningowe, wszystkie ze 
sztucznym oÊwietleniem. Do ka˝dego bo-
iska zaplanowano 4 szatnie z zapleczem 
– pomieszczeniami dla lekarzy i masa˝y-
stów, trenerów, magazynem na sprz´t.
W budynku g∏ównym znajdowaç si´ b´dzie
obok hotelu restauracja, mieszczàca jedno-
czeÊnie trzy dru˝yny. Zaprojektowano te˝
sal´ fitness, si∏owni´, gabinety odnowy 
biologicznej i dwie sale multimedialne
z funkcjà kina. Oprócz hotelu zaplanowano
te˝ wybudowanie skromniej wyposa˝onego
internatu dla m∏odzie˝y i 8 apartamentów
dla trenerów. OÊrodek b´dzie po∏àczony
z budowanymi w∏aÊnie basenami termalny-
mi. Gmina dysponuje 44 hektarami gruntu,
który jest ju˝ zbrojony. W kompleksie Maxi
Futbol b´dzie si´ znajdowaç tak˝e zagroda
m∏ynarska, gród s∏owiaƒski, wioska rycer-
ska i oÊrodek spa, jako elementy nadajàce
mu to˝samoÊç i niepowtarzalny klimat. 
Samorzàd Uniejowa skupuje ju˝ 
XIX-wieczne domy do grodu s∏owiaƒskie-
go, a do zagrody m∏ynarskiej naby∏ oko∏o
tysiàca dawnych narz´dzi gospodarskich
i dwa wiatraki. Pomys∏ wydaje si´ trafny, bo
oÊrodek b´dzie ∏àczy∏ Êwiatowy standard,
jakiego oczekujà reprezentacje narodowe
i renomowane kluby, ze znacznie skrom-
niejszà bazà dla m∏odzie˝y. Przy dobrej 
promocji Maxi Futbol mo˝e znakomicie
prosperowaç, organizujàc zgrupowania dla
zespo∏ów z ca∏ej Europy. 

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki“ 
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Smolarek stawia na Maxi Futbol
Co zrobiç, ˝eby Euro 2012 nie omin´∏o województwa ∏ódzkiego? 

W∏odzimierz Smolarek (po prawej) mo˝e odegraç wa˝nà rol´ 
w promowaniu uniejowskiego Maxi Futbolu


