
Nr 10 (76) paêdziernik 2007 Ukazuje si´ od 1995 roku
IS

SN
 1

64
0-

93
37

WWyywwiiaadd mmiieessiiààccaa
-- AAnnddrrzzeejj SSuu∏∏eekk

TTeemmaatt nnuummeerruu
OOppeenn DDaayyss ww BBrruukksseellii



16 paêdziernika w archikatedrze ∏ódzkiej
odby∏ si´ koncert oratoryjny poÊwi´cony 
29. rocznicy rozpocz´cia pontyfikatu Jana
Paw∏a II. Wykonawcami uroczystej mszy
Missa Latina Zdzis∏awa Szostaka pod dyrekcjà
kompozytora byli Orkiestra i Chór Filharmo-
nii ¸ódzkiej oraz soliÊci: El˝bieta Towarnicka 
– sopran, Eugenia Rezler – mezzosopran, Piotr
Kusiewicz – tenor, Piotr Nowacki – bas. 

Koncert sfinansowany ze Êrodków samorzà-
du Województwa ¸ódzkiego odby∏ si´ pod
patronatem marsza∏ka województwa ∏ódzkie-
go W∏odzimierza Fisiaka oraz arcybiskupa
∏ódzkiego W∏adys∏awa Zió∏ka. Transmitowa-
ny by∏ na ˝ywo przez miejskà sieç komputero-
wà „Lodman”.

Msza dedykowana Janowi Paw∏owi II by∏a
dotychczas wykonywana dwukrotnie. Prawy-
konanie odby∏o si´ 23 marca 2005 roku na
estradzie F¸. Ogromnym sukcesem zakoƒczy-
∏a si´ te˝ zesz∏oroczna prezentacja przez
zespo∏y F¸ w Warszawie, w ramach festiwalu
Muzyczna Praga. 

Zdzis∏aw Szostak specjalnie dla „Ziemi
¸ódzkiej”: Missa Latina powstawa∏a wiele lat.
Mojà intencjà by∏o stworzenie dzie∏a spójnego
w formie, lecz ró˝norodnego pod wzgl´dem

nastrojów, tak ró˝nych, jak ró˝ne i zmienne sà
doznania i wewn´trzne prze˝ycia cz∏owieka.
W utworze tym nies∏ychanie wa˝ny jest
nastrój. Równie wa˝na, a mo˝e i najwa˝niej-
sza, jest te˝ – jak dla ka˝dego kompozytora
–reakcja s∏uchaczy.

Bardzo zale˝a∏o mi na wydrukowaniu par-
tytury Missa Latina. Jestem ogromnie szcz´-
Êliwy, ˝e uda∏o si´ tego dokonaç, dzi´ki Êrod-
kom finansowym samorzàdu Województwa
¸ódzkiego i dlatego wdzi´czny jestem za to
panu marsza∏kowi. Partytura zosta∏a ju˝ z∏o-
˝ona w filharmonii, której b´dzie w∏asnoÊcià. 

A miniony koncert? Oprócz jego intencji 
i wydarzenia artystycznego, mia∏ dla mnie
niebywale wa˝ny osobisty wymiar – powie-
dzia∏ Zdzis∏aw Szostak.

B. P-Ch. 

Zdzis∏aw Szostak – twórca dzie∏ oratoryjnych,
muzyki do filmów fabularnych (m.in. „Królowej
Bony”), dokumentalnych, oÊwiatowych, twórca
nagraƒ do blisko 200 filmów polskich i zachodnich,
prawie 20 lat zwiàzany by∏ z F¸, równie˝ jako
zast´pca dyrektora. W swoim dorobku ma tak˝e
setki koncertów w kraju i za granicà, realizacje
archiwalnych nagraƒ dla PR i TV, p∏ytowe dla
holenderskiej TV. Uhonorowany licznymi medalami
i nagrodami. 

MMiissssaa LLaattiinnaa 
ZZddzziiss∏∏aawwaa SSzzoossttaakkaa 

ww aarrcchhiikkaatteeddrrzzee ∏∏óóddzzkkiieejj 



Artur J. Bagieƒski 
klub radnych PSL

Przemys∏aw J. B∏aszczyk 
klub radnych PiS

Andrzej F. Chowis 
klub radnych PSL

Wies∏aw Dobkowski
klub radnych PiS

Krzysztof A. Dudek 
klub radnych PiS

Artur J. Dunin 
klub radnych PO

W∏odzimierz Fisiak 
klub radnych PO

Tadeusz S. Gajda 
klub radnych PSL

Krystyna Grabicka 
klub radnych PiS

Piotr Grabowski
klub radnych PiS

El˝bieta Hibner
klub radnych PO

Zdzis∏awa Janowska
klub radnych LiD

Micha∏ Kaczmarek
klub radnych LiD

Anna B. Kamiƒska 
klub radnych PiS

W∏odzimierz S. Kula 
klub radnych PO

Krzysztof Kwiatkowski
klub radnych PO

Cezary W. ¸y˝wiƒski
klub radnych Samoobrona RP

Krzysztof M. Makowski 
klub radnych LiD

Marek M. Mazur 
klub radnych PSL

Grzegorz J. Michalak 
klub radnych PiS

S∏awomir Mi∏ek
klub radnych Samoobrona RP 

Irena M. Nowacka 
klub radnych LiD

Stanis∏aw P. Olas 
klub radnych PSL

Wiktor ¸. Olszewski 
klub radnych PO

Jacek Popecki
klub radnych Samoobrona RP
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klub radnych PiS
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Min´∏y ju˝ zgie∏k przedwyborczy i cisza wyborcza. Jest ju˝ po wyborach. No to mo˝emy

spokojnie porozmawiaç o demokracji. 
Demokrat´ cechujà zawsze niskie pochodzenie, ubóstwo i nieokrzesanie. Autor: Arystote-

les. Demokracja jest to sprawowanie rzàdów poprzez dyskusje, a efektywne  tylko wtedy, kiedy
dyskusje udaje si´ uciszyç. Autor: Clement Attlee. Demokracja parlamentarna to pokojowa
wojna wszystkich ze wszystkimi. Autor: Lech Wa∏´sa. Demokracja prowadzi do dyktatury.
Autor: Platon. Demokracja to jest najlepszy ustrój paƒstwowy. W nim ka˝dy obywatel mo˝e
post´powaç tak, jak ˝yczy sobie jego ˝ona. Autor: Antoni Uniechowski. Demokracja to przy-
sz∏oÊç, to rzeczywistoÊç dzisiejsza, koniecznoÊç jutrzejsza, cel ka˝dego inteligentnego rzàdu,
istota ludzkiej polityki, powolne, tajemnicze i s∏uszne dzie∏o ewangelii, budowla samego Jezu-
sa Chrystusa. Autor: Wiktor Hugo. Demokracja to taki ustrój, który gwarantuje nam, ˝e nie
b´dziemy rzàdzeni lepiej ni˝ na to zas∏ugujemy. Autor: Jacek Kuroƒ. Je˝eli 51% spo∏eczeƒstwa
chce zabiç pozosta∏e 49%, to nie jestem demokratà. Autor: Leszek Ko∏akowski. Miejski asfalt
rodzi jedynie demokratów, biurokratów i dziwki. Autor: Nicolas Gomez Davila. Nie ma praw-
dziwego socjalizmu bez demokracji. Podobnie jak nie ma prawdziwej demokracji bez socjali-
zmu. Autor: Ró˝a Luksemburg. OczywiÊcie, mo˝na mieç demokracj´ bez kultury, nawet na
wyspie kanibali. Tamtejsi obywatele demokratycznie uchwalà, ˝e kanibalizm jest oficjalnie
obowiàzujàcym ustrojem, a po wyborach strona rzàdzàca zje opozycj .́ Ten przyk∏ad poka-
zuje, ˝e kultura polityczna to nie dodatek do demokracji, lecz jej istota. Autor: Norman
Davies, Newsweek Polska 14/2006. Historia uczy, ˝e demokracja bez wartoÊci ∏atwo si´ prze-
mienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Autor: Jan Pawe∏ II, encyklika: Veritatis
splendor.

Wybra∏: W∏odzimierz Mieczkowski
W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Pomnik Jana Paw∏a II przed archikatedrà 
w ¸odzi w 29. rocznic´ rozpocz´cia pontyfikatu.
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Czy i jak du˝y wp∏yw powinny mieç re-
giony i miasta Europy na rozwój gospodar-
czy i tworzenie nowych, lepszych miejsc
pracy, zgodnie z za∏o˝eniami odnowionej
strategii lizboƒskiej? Mi´dzy innymi na ta-
kie pytania starali si´ odpowiedzieç uczest-
nicy Europejskiego Tygodnia Regionów
i Miast –  Open Days, którego piàta edycja,
zorganizowana pod has∏em „Making it
happen – regiony na rzecz wzrostu i zatrud-
nienia” odby∏a si´ w dniach 8-11 paêdzier-
nika. Województwo ∏ódzkie ju˝ po raz trze-
ci z rz´du czynnie w∏àczy∏o si´ w organiza-
cj´ tej imprezy.

Podczas tradycyjnej sesji otwierajàcej ko-
misarz ds. polityki regionalnej Danuta Hüb-
ner powiedzia∏a, ˝e „Open Days wpisa∏y si´
ju˝ na sta∏e w krajobraz imprez europejskich
jako najwi´ksze rendez-vous regionów
i miast”. Polska komisarz wyrazi∏a tak˝e na-
dziej ,́ i˝ Open Days stworzà mo˝liwoÊç spo-
tkaƒ dla ekspertów i praktyków polityki re-
gionalnej w celu wypracowania najlepszych
sposobów osiàgni´cia naszych wspólnych
celów zwiàzanych z podnoszeniem standar-
du ˝ycia mieszkaƒców wszystkich europej-
skich regionów i miast”.

Przygotowania do tegorocznego Europej-
skiego Tygodnia Regionów i Miast trwa∏y
ju˝ od stycznia. Tak jak w roku ubieg∏ym,
do wspó∏pracy w ramach organizacji Open
Days, poza Komitetem Regionów, DG Re-
gio oraz regionami europejskimi, w∏àczono

tak˝e instytucje finansowe, przedsi´biorstwa
oraz organizacje pozarzàdowe i mi´dzyna-
rodowe. Region ∏ódzki, reprezentowany
przez biuro w Brukseli, na potrzeby uczest-
nictwa w Open Days wszed∏ w sk∏ad konsor-
cjum „Regiony ERRIN na rzecz wzrostu
i zatrudnienia”, b´dàc równoczeÊnie jego
wiceliderem. Przewodnictwo w konsorcjum

objà∏ partner regionalny naszego wojewódz-
twa – brytyjski region West Midlands, a je-
go sk∏ad uzupe∏nili reprezentanci regionów
i miast ze Szwecji, Hiszpanii, Czech, W∏och,
Holandii i S∏owenii. Wspólnie zorganizowa-
liÊmy dwa warsztaty w ramach bloku tema-
tycznego „Wydajna implementacja – jak
wdra˝aç nowe programy”. W ramach jedne-
go z nich – „Pobudzanie regionalnej inno-
wacyjnoÊci przy wykorzystaniu programów
UE” – prelegentem by∏ m.in. marsza∏ek wo-
jewództwa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak,
który zaprezentowa∏ zgromadzonym go-
Êciom za∏o˝enia przyj´tego niedawno
w Brukseli Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa ¸ódzkiego.

Tegoroczne Open Days okaza∏y si´ pod
wieloma wzgl´dami wyjàtkowe. Przede
wszystkim rekordowa by∏a liczba bioràcych
w nich udzia∏ regionów i miast (212), które
zorganizowa∏y ∏àcznie 150 warsztatów i se-
minariów poÊwi´conych szeroko rozumianej
polityce regionalnej. Nigdy te˝ wczeÊniej
wÊród prelegentów tak licznie nie by∏o re-
prezentowane województwo ∏ódzkie.
Oprócz marsza∏ka W∏odzimierza Fisiaka,
w roli tej wystàpili tak˝e przedstawiciele
Urz´du Marsza∏kowskiego, Urz´du Miasta
¸odzi, Uniwersytetu ¸ódzkiego, ¸ódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, Instytutu
Nowych Technologii oraz ∏ódzkiego lotni-
ska im. W∏adys∏awa Reymonta – ∏àcznie
dziewi´ciu przedstawicieli naszego woje-
wództwa, czym mo˝e pochwaliç si´ niewiele
regionów uczestniczàcych w tegorocznej
edycji imprezy i ˝aden inny z Polski.

Nowatorska by∏a te˝ formu∏a Inve-
stor’s Cafe, czyli inicjatywy, która s∏u˝y
wzbogaceniu Open Days o wymiar gospo-
darczo-biznesowy. Polega∏a ona na pogru-
powaniu wystawców w tzw. wioskach tema-

Temat numeru

Najwi´ksze rendez-vous 
regionów europejskich

Sesja otwierajàca

Wystàpienie marsza∏ka W∏odzimierza Fisiaka
podczas jdnego z seminariów
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Temat numeru

tycznych, zgodnie z wybranymi przez nich
obszarami gospodarki (w miejsce dotych-
czasowego podzia∏u na poszczególne kon-
sorcja). Ostatecznie region ∏ódzki prezento-
wa∏ si´ w ramach komponentu „Transport”,
gdzie przedstawiliÊmy informacje na temat
naszej infrastruktury transportowej (drogo-
wej, kolejowej i lotniczej), planach jej dalszej
rozbudowy oraz zwiàzanych z nià ofertach
inwestycyjnych. Zagadnienie transportu wy-
daje si´ byç szczególnie wa˝ne dla woje-
wództwa ∏ódzkiego w kontekÊcie tworzenia
si´ u nas najwi´kszego w Polsce centrum lo-
gistycznego oraz dynamicznego rozwoju re-
gionalnego lotniska na Lublinku. Nasze za-

anga˝owanie w tym zakresie b´dzie wi´c
okazjà do wymiany informacji i dobrych
praktyk z przedstawicielami innych regio-
nów, instytucji i organizacji z ca∏ej UE, po-
siadajàcych doÊwiadczenie w tej dziedzinie.

Zupe∏nie nowym elementem wprowadzo-
nym w ramach Investor’s Cafe by∏y tak˝e
spotkania biznesowe wysokich przedstawi-
cieli regionów i miast europejskich a repre-
zentantami najwi´kszych Êwiatowych kon-
cernów, które mia∏y s∏u˝yç wzajemnej wy-
mianie informacji w dziedzinie mo˝liwoÊci
ewentualnej przysz∏ej wspó∏pracy. Marsza-
∏ek W∏odzimierz Fisiak uczestniczy∏ w spo-
tkaniach z przedstawicielami firm Cisco

Systems, Motorola oraz General Electrics
Healthcare. Rozmowy dotyczy∏y mo˝liwoÊci
realizacji na terenie naszego regionu projek-
tów o charakterze teleinformacyjnym oraz
medycznym.

Ostatnia tegoroczna nowoÊç dotyczy tzw.
wydarzeƒ lokalnych, przygotowanych w re-
gionach bioràcych w udzia∏ w Europejskim
Tygodniu Regionów i Miast. W roku ubie-
g∏ym wszystkie imprezy, które planowano
zorganizowaç pod szyldem Open Days mu-
sia∏y odbyç si´ w okresie bezpoÊrednio po-
przedzajàcym lub tu˝ po zakoƒczeniu tej
imprezy. Obecnie mogà si´ one odbywaç
przez ca∏y paêdziernik. W naszym woje-
wództwie 29 paêdziernika w Instytucie Eu-
ropejskim w ¸odzi zorganizowana zostanie
pod patronatem marsza∏ka konferencja 
nt. „Projekty rewitalizacji a fundusze struk-
turalne UE i partnerstwo publiczno-prywat-
ne”, której organizatorami sà Instytut No-
wych Technologii oraz Regionalne Biuro
Województwa ¸ódzkiego w Brukseli.

Europejski Tydzieƒ Regionów i Miast sta-
je si´ wydarzeniem coraz lepiej znanym i ce-
nionym w naszym województwie. Âwiadczy
o tym mi´dzy innymi fakt, i˝ w bie˝àcym ro-
ku w zwiàzku z Open Days Bruksel´ odwie-
dzili tak˝e przedstawiciele Fundacji Rozwo-
ju Gmin „Prym”, skupiajàcej pi´ç gmin
z województwa ∏ódzkiego: Parz´czew,
Zgierz, ¸´czyc ,́ Wartkowice i Dalików.
Oprócz uczestnictwa w seminariach i warsz-
tatach, przedstawiciele „Prymu” z∏o˝yli tak-
˝e wizyt´ w Regionalnym Biurze Wojewódz-
twa ¸ódzkiego w Brukseli. Podczas spotka-
nia z marsza∏kiem W∏odzimierzem Fisia-
kiem zapoznali si´ z dzia∏alnoÊcià RBW¸
oraz przedstawili informacje na temat reali-
zowanych przez siebie projektów unijnych. 

(RBW¸)

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak i dyrektor Marcin
Podgórski z przedstawicielami regionu Walencji

Wizyta fundacji Prym w siedzibie RBW¸ w Brukseli Stoisko woj. ∏ódzkiego na Investor’s Cafe



Per∏y 
naszej ziemi

Niedawno odby∏y si´ ostatnie Êwi´ce-
nia kapliczek i krzy˝y na terenie naszego
województwa w ramach programu „Pej-
za˝ wszystkich Êwi´tych – rekonstrukcja
krajobrazu kulturowego ”. Program re-
alizowany jest z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Organizatorem programu jest OÊrodek
Regionalny ¸ódzkiego Domu Kultury
wraz z Zespo∏em Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych w Moszczenicy. 

W 2006 roku program pozwoli∏ 
odtworzyç, zrekonstruowaç i odnowiç
12 najcenniejszych obiektów. Ponowne
dofinansowanie przez ministerstwo
w 2007 roku umo˝liwi∏o rekonstrukcj´
i odbudow´ dalszych dziesi´ciu krzy˝y
i kapliczek. Równie˝  Urzàd Marsza∏-
kowski w ¸odzi udzieli∏ cennej pomocy
przy kwerendach terenowych i powsta-
jàcych wydawnictwach tego przedsi´-
wzi´cia. 

Program ma na celu przywrócenie
dawnego ludowego pejza˝u, ochron´
krajobrazu kulturowego i zachowa-
nie ma∏ej architektury drewnianej,
a w szczególnoÊci zanikajàcych starych
form drewnianych krzy˝y i kapliczek.
NiegdyÊ obiekty te znaleêç mo˝na by∏o
na ka˝dym rozstaju dróg, przy mo-
stach, na miejscu pobojowisk i ma∏ych
cmentarzyków wiejskich. DziÊ ich
ÊwietnoÊç w krajobrazie przemin´∏a. Po
wielu cennych i ciekawych dla nauki
polskiej pomnikach sztuki ludowej nie
ma ju˝ Êladu bàdê sà w stanie destruk-
cji... Na ich miejscu powstajà cz´sto
krzy˝e spawane z rurek hydraulicznych
albo postumenty z lastrico, niczym
nieprzypominajàce formy i skali wcze-
Êniejszej kapliczki, jak˝e obce dla na-
szego ojczystego krajobrazu. Jest go-
rzej, kiedy dany obiekt pozbawiony
opieki ludzkiej, pozostawiony na ubo-

czu, znika... Program ma na celu
ochron´, a zarazem rekonstrukcj´ naj-
bardziej cennych „pere∏ naszej ziemi”,
jakimi sà drewniane krzy˝e i kapliczki
w wiejskim pejza˝u. Równie˝ istotnym
elementem przedsi´wzi´cia jest aktywi-
zacja twórców ludowych oraz populary-
zacja i archiwizacja osiàgni´ç twórczo-
Êci nieprofesjonalnej województwa ∏ódz-
kiego. Wa˝nym zadaniem sta∏y si´ tak-
˝e takie zagadnienia, jak: wzbogacenie
˝ycia kulturalnego regionu, integracja
spo∏ecznoÊci lokalnej oraz zwi´kszenie
atrakcyjnoÊci turystycznej obszaru ob-
j´tego programem.

W roku poprzednim i obecnym tere-
nem dzia∏aƒ projektu obj´ta jest dolina
rzeki Pilicy wraz z jej dop∏ywami na
obszarze województwa ∏ódzkiego,
a w szczególnoÊci teren Zespo∏u Nadpi-
licznych Parków Krajobrazowych
(Przedborski, Sulejowski i Spalski
PK). Kapliczki i krzy˝e przydro˝ne sta-
n´∏y na terenie pi´ciu powiatów: ra-
domszczaƒskiego, piotrkowskiego,
∏ódzkiego wschodniego, tomaszowskie-
go i opoczyƒskiego, w gminach: Przed-
bórz, Rozprza, Wolbórz, Moszczenica,
Tuszyn, Rzeczyca i Mniszków. 

Autorem projektów wszystkich od-
tworzonych kapliczek i krzy˝y jest
Piotr Wypych z ZNPK, zaÊ nad koor-
dynacjà projektu z ramienia ¸ódzkiego
Domu Kultury czuwa etnograf Andrzej
Bia∏kowski. Kapliczki i krzy˝e rzeêbili
najbardziej znamienici twórcy ludowi
z naszego województwa: Andrzej Wojt-
czak z Kutna, Zbigniew Fabijaƒski
z Bia∏ynina Podboru, Ma∏gorzata Ko-
siƒska z Zabostowa Ma∏ego, Wojciech
Nagórski ze Zduƒskiej Woli, Stanis∏aw
Szymczyk z Karkosów, Wojciech Grz´-
dowski z Petrykoz , Henryk Adamczyk
z ¸´czycy, El˝bieta Âwiderek-˚egliƒska



ze Skierniewic, Wies∏aw Janiak z Wie-
lunia, Henryk Staszko z Kuênicy Ska-
kawskiej i Zbigniew Ko∏udzki z Piotr-
kowa Trybunalskiego. 

Ostatnie zrealizowane obiekty - krzy-
˝e w Modrzewku i Goleszach (powiat
piotrkowski), poÊwi´ci∏ i odebra∏ biskup
Ireneusz P´kalski. Âwi´cenia zgromadzi-
∏y wielu wiernych, sta∏y si´ okazjà do wy-
s∏uchania ciekawych legend i podaƒ. Nie-
zastàpiona w zbieraniu tych jak˝e cen-
nych i zapomnianych wiadomoÊci jest
Krystyna Wieczorek z Lubiaszowa, au-
torka wielu popularnych ksià˝ek o histo-
rii i tradycjach regionu. Równie˝ dwa wy-
mienione krzy˝e posiadajà swoje historie
i motywy fundacyjne. Pierwszy w okoli-
cach Golesz znajduje si´ na mogile po-
wstaƒca styczniowego. Wed∏ug miejsco-
wych opowieÊci, poleg∏y powstaniec nale-
˝a∏ do oddzia∏u genera∏a Langiewicza,
który odpoczywa∏ w majàtku Juliana
Kamockiego w Goleszach. Z donosu
ch∏opa dwór w Goleszach oraz pobliski
folwark w Modrzewku otoczyli kozacy,
rozgorza∏a bitwa... Kilku powstaƒców
poleg∏o (wÊród nich i nasz bezimienny bo-
hater), oddzia∏ rozproszy∏ si´ w nadpilic-
kich lasach. Krótka i chaotyczna walka
zakoƒczy∏a si´ zwyci´stwem wojsk car-
skich. Podczas zamieszania bitewnego
Langiewicz przebywa∏ w kuchni dwor-
skiej i tylko dzi´ki przytomnoÊci postaw-
nej kucharki uniknà∏ niechybnej Êmierci.
Kiedy kozacy przeszukiwali budynek
dworu oraz kuchni´  kucharka ukry∏a go
pod w∏asnà spódnicà...

Drugi krzy˝ znajduje si´ w Modrzew-
ku; jego histori´ przekaza∏a córka
ostatniego dziedzica Mariana Kamoc-

kiego Zofia. Wed∏ug starych rodzin-
nych pami´tników, krzy˝ zosta∏ posta-
wiony w miejscu, pod którym odpoczy-
wa∏ W∏adys∏aw Jagie∏∏o pod Wolbo-
rzem, podczas koncentracji wojsk pol-
skich w drodze na Grunwald. Po prze-
prawie przez bród na Pilicy armia sta-
n´∏a na popas, a w∏aÊciciele pobliskiego
Modrzewka zaprosili monarch´ na noc-
leg w swoje skromne progi. Król wola∏
jednak rozbiç namiot poÊród swojego
rycerstwa – na pamiàtk´ tego wydarze-
nia od 1410 roku w tym miejscu stawia-
no krzy˝e. Ostatni krzy˝ dotrwa∏ do lat
60. XX wieku, potem pozosta∏o puste
miejsce w k´pie dzikich bzów i kilka
starych drzew w pobli˝u zburzonego
dworu. Dzi´ki realizowanemu progra-
mowi i pami´ci ludzkiej krzy˝ ten mo˝-
na by∏o powtórnie powo∏aç do istnienia
wraz z jego pi´knà legendà.

Program „Pejza˝ wszystkich Êwi´-
tych” ma na celu uchroniç od zapo-
mnienia i zachowaç dla kolejnych poko-
leƒ najcenniejsze obiekty ma∏ej archi-
tektury sakralnej w województwie ∏ódz-
kim. Obiekty stanowià skarbnic´ wie-
dzy o sztuce ludowej zakl´tej w drew-
nie. Krzy˝e i kapliczki od dawna zwane
„bo˝ymi m´kami” Êwiadczà o naszej
to˝samoÊci narodowej i przynale˝noÊci
kulturowej, sà odzwierciedleniem histo-
rii naszego paƒstwa i regionu.

Piotr Wypych

Na zdj´ciach: 
Krzy˝ „W∏adys∏awa Jagie∏∏y” w Modrzewku.

PoÊwi´cenie krzy˝a-mogi∏y powstaƒców stycz-
niowych w Goleszach (okolice Lubieszowa)

przez biskupa Ireneusza P´kalskiego.
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I znowu ¸ódzki Dom Kultury opanowali
mi∏oÊnicy sztuki w obrazkach – 5 do 7 paê-
dziernika t∏umy fanów z ca∏ej Polski i zagra-
nicy przyjecha∏y na Mi´dzynarodowy Festi-
wal Komiksu, najwi´kszà tego typu imprez´
w Europie Ârodkowo-Wschodniej. W tym ro-
ku, oprócz sta∏ych punktów programu, orga-
nizatorzy przygotowali kilka dodatkowych
atrakcji z okazji 18. „urodzin” festiwalu. 

W klubie Dekompresja odby∏a si´ hucz-
na impreza, po∏àczona z tradycyjnymi wy-
borami Miss Komiksu. 30-lecie znanej nie
tylko w Polsce serii o Thorgalu uÊwietni∏a
monograficzna wystawa oryginalnych prac
autora tego komiksu Grzegorza Rosiƒskie-
go, któremu 6 paêdziernika w ¸DK wr´-
czono srebrny medal Gloria Artis – Zas∏u-
˝ony Kulturze, odznaczenie ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego. Pó∏ wieku
stukn´∏o z kolei popularnej, dla kilku poko-
leƒ kultowej, historii o Tytusie, Romku
i A’Tomku. Autor serii Henryk Chmielew-
ski specjalnie przyjecha∏ do ¸odzi na spo-
tkanie z fanami. W kinie Charlie wyÊwietlo-
no najlepsze filmy Mi´dzynarodowego Fe-
stiwalu Animacji „ReAnimacja” i, jako po-
kaz przedpremierowy, walczàcy o Oscara
film „Persepolis” iraƒskiej artystki Marjane
Satrapi. Nie zabrak∏o te˝ City Stories – mi´-
dzynarodowego projektu, podczas którego
powsta∏ kolejny komiksowy album z histo-
riami o ¸odzi, w tym roku artyÊci szukali
inspiracji na Ksi´˝ym M∏ynie. Jednak naj-
wi´ksze emocje budzi∏a jak zawsze cz´Êç

konkursowa na krótkà form´ komiksowà.
W tym roku o Grand Prix walczy∏o 
83 twórców z Polski, Czech i Austrii. Zwy-
ci´˝y∏ Jakub Woynarowski, a jego prac´ za-
tytu∏owanà „Hikikomori” jury nagrodzi∏o
za „perfekcyjnà form´ i enigmatyczne prze-
s∏anie”. Artysta otrzyma∏ statuetk´ Komik-
susa. Pojedzie te˝ na Mi´dzynarodowy 
Festiwal Komiksu w Angouleme we Fran-
cji. Wszystkie konkursowe prace mo˝na
oglàdaç do koƒca paêdziernika w Galerii
Starej ¸DK. A kolejny festiwal ju˝ za rok.    

m.n.

Historie z dymkiem
Grand Prix 
18. Mi´dzynaro-
dowego 
Festiwalu 
Komiksu 
– komiks 
Jakuba 
Woynarowskiego 
„Hikikomori”

Grzegorz Rosiƒski 
i rysownik Dany 

na wystawie
konkursowej

Mi´dzynarodowego
Festiwalu Komiksu

Henryk Chmielewski 
– 50 urodziny Tytusa
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Wywiad miesiàca

Obj´cie stanowiska dyrektora naczelnego
Filharmonii ¸ódzkiej wià˝e si´ z ogromny-
mi zmianami w Pana ˝yciu. Czy by∏y jakieÊ
szczególne powody u∏atwiajàce podj´cie ta-
kiej w∏aÊnie decyzji? 

Powodów u∏atwiajàcych jej podj´cie
z pewnoÊcià by∏o kilka, a najwa˝niejszym
by∏a ch´ç zmierzenia si´ z tak odmiennym
od dotychczasowych zadaniem. Wielce
znaczàca by∏a te˝ postaç patrona F¸ Artu-
ra Rubinsteina, który dla mnie, jako cz∏o-
wieka szczególnie zwiàzanego ze sztukà
pianistycznà, jest postacià kultowà, a przy
tym rozpoznawalnà na ca∏ym Êwiecie. 
To tak˝e niebywa∏y kapita∏ instytucji, jej
marka, legenda, nazwisko, wokó∏ którego
mo˝na tworzyç rozleg∏e projekty repertu-
arowe i multimedialne, promujàc Filhar-
moni´ ¸ódzkà w sposób nieporównywalny
z ˝adnà innà w Polsce. Niebagatelny
wp∏yw na mojà decyzj´ mia∏a te˝ sama sie-
dziba, architektonicznie niezwykle efek-
towna, aczkolwiek jak widzimy niepozba-
wiona usterek. Wiele s∏ysza∏em tak˝e
o pracy z ∏ódzkà orkiestrà jej dyrektora ar-
tystycznego Tadeusza Wojciechowskiego.
Doceniam jego dokonania skutkujàce wy-
raênym podniesieniem poziomu artystycz-
nego filharmonii. 

Przed dyrektorem naczelnym tak repre-
zentacyjnej instytucji  stawiane sà bardzo
rozleg∏e zadania. Czy ma Pan sprecyzowany
poglàd na swojà w nich rol´?  

Przyszed∏em z pewnymi ideami i wizjà
pokierowania instytucjà, jednak˝e dopiero
zapoznanie si´ z dokumentami i organiza-
cjà odpowie na pytanie, kiedy stanie si´ ona
rzeczywista. Swoje zadania jako dyrektora
pojmuj´ bardzo szeroko, a znajomoÊç Êwia-
ta mediów uwa˝am za niezwykle wa˝ny,
wnoszony przez siebie „kapita∏”. Nie wàt-
pi´ te˝, ˝e wspó∏praca z dyrektorem arty-
stycznym Tadeuszem Wojciechowskim b´-
dzie bardzo Êcis∏a i u∏o˝y si´ bardzo dobrze.
Poniewa˝ w filharmonii najwa˝niejsza jest
dla mnie muzyka, zatem dzia∏alnoÊç ca∏ej
instytucji powinna byç skierowana na za-
pewnienie jak najwi´kszego komfortu pra-
cy orkiestrze i chórowi, które sà jej najbli-
˝ej. Jestem zdania, ˝e wy∏àcznie mened˝er-
ska rola na tym stanowisku nie do koƒca
mo˝e si´ sprawdziç, bowiem promocja, po-
zyskiwanie sponsorów, budowanie wize-
runku instytucji, muszà byç ÊciÊle powiàza-
ne z atrakcyjnoÊcià proponowanej przez fil-
harmoni´ oferty muzycznej.

Jakie zamierzenia chce pan zrealizowaç
najszybciej?

Zamierzeƒ mam sporo, jednak chcia∏-
bym, aby sta∏y si´ one wiadome, dopiero
gdy b´dà w pe∏ni przygotowane i b´dà
w praktyce realizowane. Sàdz ,́ ˝e pierwsze
nowe projekty poznajà paƒstwo przed koƒ-
cem roku. 

Pragnà∏bym doprowadziç do sytuacji,
w której wizerunek Filharmonii ¸ódzkiej
b´dzie rozpoznawalny w ca∏ej Polsce, a tak-
˝e za granicà. Niezb´dne jest z pewnoÊcià
szybkie stworzenie specjalnej oferty promo-
cyjnej, w ramach której zarówno orkiestra
jak i chór b´dà mia∏y swoje muzyczne wizy-
tówki. Za niezwykle istotnà uwa˝am do-
st´pnoÊç nagraƒ do prezentacji na antenach
radiowych, a tak˝e prezentacje koncertowe
w Internecie. 

Z pewnoÊcià korzystne te˝ dla wizerunku
filharmonii b´dzie rozszerzenie oferty reper-
tuarowej o inne gatunki muzyczne, jak np.
o jazz, muzyk´ elektronicznà czy ekspery-
mentalnà. Chcia∏bym te˝ stworzyç seri´ wy-
darzeƒ muzycznych na terenie miasta i re-
gionu pod has∏em „¸ódê muzykà p∏ynàca”. 

Czy ma Pan ju˝ konkretne propozycje dla
∏ódzkich melomanów?

Ciesz´ si ,́ ˝e to, co w tym roku mog´ ju˝
obiecaç na pewno – to bo˝onarodzeniowy
koncert z udzia∏em orkiestry Art Dei Su-
onatori. Chcia∏bym, aby tradycjà sta∏y si´
uroczyste spotkania przy muzyce specjalnie
na Bo˝e Narodzenie pomyÊlanej, w nie-
dzielny wieczór, na tydzieƒ przed Bo˝ym
Narodzeniem.

Inauguracja Sali Koncertowej odby∏a si´
w grudniu 2004 roku. Organy, które w niej
majà zaplanowane swoje miejsce, sà ciàgle
palàcym problemem...

O ile wiem, sprawa ich budowy pozosta-
je wcià˝ na bardzo wczesnym etapie. Posta-
ram si´ to zmieniç. Zbudowanie instru-
mentu obarczone jest jednak zawsze pew-
nym ryzykiem niezaspokojenia oczekiwaƒ.
Wiadomo, ˝e ka˝dy instrument powinien
byç projektowany do konkretnego wn´trza
i ka˝da inna decyzja – przenoszenie czy
kopiowanie ju˝ istniejàcego – jest przedsi´-
wzi´ciem niemajàcym artystycznych per-
spektyw. Nasze organy muszà wi´c byç
zbudowane wed∏ug projektu opracowane-
go specjalnie dla Filharmonii ¸ódzkiej. 

Je˝eli chodzi o wykonawc´ na pewno zo-
stanie rozpisany konkurs i na pewno liczni
eksperci zostanà poproszeni o wyra˝enie
opinii. Nie oznacza to jednak, ˝e projekto-
wane organy mia∏yby byç wypadkowà roz-
maitych wizji, rodzajem kompromisowej
„hybrydy” zaspokajajàcej oczekiwania
wszystkich zainteresowanych. Najwa˝niej-
sze, aby powsta∏ instrument wyrazisty styli-
stycznie o stosunkowo du˝ej uniwersalno-
Êci. Interesowa∏em si´ tym, wi´c wiem, ˝e
dobre firmy organmistrzowskie dajà obec-
nie doÊç odleg∏e terminy. Sàdz´ zatem, ˝e
budowa organów w ¸odzi b´dzie zadaniem
na kilka lat.

Rozmawia∏a 
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska 

Andrzej Su∏ek – absolwent Wydzia∏u Forte-
pianu, Klawesynu i Organów  Akademii
Muzycznej w Warszawie oraz podyplomo-
wych studiów na kierunku zarzàdzanie
w mediach w Wy˝szej Szkole Przedsi´bior-
czoÊci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskie-
go w Warszawie. Z Programem II Polskiego
Radia zwiàzany by∏ od 1995 roku, w latach
2004-2007 pe∏niàc funkcj´ zast´pcy dyrekto-
ra. Muzyk, mened˝er, dziennikarz, juror
konkursów muzycznych, m.in. mi´dzynaro-
dowego programu stypendialnego „Borletti-
Buitoni Trust”.

Nominacj´ na stanowisko dyrektora 
naczelnego Filharmonii ¸ódzkiej odebra∏ 
1  paêdziernika 2007 r. z ràk marsza∏ka wo-
jewództwa ∏ódzkiego W∏odzimierza Fisiaka. 

Wraz z nominacjà otrzyma∏ od w∏adz sa-
morzàdowych nie tylko wielki kredyt zaufa-
nia, ale tak˝e milion z∏otych dodatkowej do-
tacji oraz zapewnienie pomocy we wszelkich
mo˝liwych do zrealizowania zamierzeniach.

Rozmowa z Andrzejem Su∏kiem, dyrektorem naczelnym Filharmonii ¸ódzkiej im. Artura Rubinsteina

Najwa˝niejsza dla mnie jest muzyka



Gmina Pabianice jest gminà
wiejskà le˝àcà w centralnej cz´Êci
województwa ∏ódzkiego oraz
w centrum powiatu pabianickiego.
Po∏o˝enie geograficzne sprawia, ˝e

w pobli˝u przecinajà si´ wa˝ne szlaki komuni-
kacyjne biegnàce do Warszawy i Wroc∏awia.

– Takie usytuowanie gminy stwarza nam
mo˝liwoÊç ∏àczenia ponadlokalnych funkcji
komunikacji, zwi´ksza potencja∏ gospodar-
czy, a tak˝e sprzyja ogólnemu rozwojowi.
Dlatego nasza przysz∏oÊç jest zwiàzana
z miastami sàsiadujàcymi, a szczególnie z ̧ o-
dzià – uwa˝a wójt gminy Henryk Gajda.

Najlepszym przyk∏adem tej wspó∏pracy
jest Grupowa Oczyszczalnia Âcieków ∏ódz-
kiej aglomeracji miejskiej. Przysz∏oÊç gminy
jest równie˝ zwiàzana z wa˝nymi szlakami
komunikacyjnymi, jak planowanà jako za-
chodnia obwodnica ¸odzi trasà szybkiego
ruchu S14 oraz w przysz∏oÊci autostradà A8.

W sk∏ad gminy wchodzi 18 so∏ectw obej-
mujàcych 23 wsie: Bychlew, Gorzew, Janowi-
ce, Górka Pabianicka, Hermanów, Jadwinin,
W∏adys∏awów, Wysieradz, Huta Janowska,
Konin, Majówka, Kudrowice, Piàtkowisko,
Petrykozy, Petrykozy Osiedle, Pawlikowice,
Rydzyny, Szynkielew, Âwiàtniki, Terenin, ˚y-
towice, Porszewice, Wola ˚ytowska. Siedziba
w∏adz  gminy znajduje si´ w Pabianicach.

Na jej terenie zarejestrowanych jest 470
podmiotów gospodarczych. Liczba ta obej-
muje w ok. 55 proc. zak∏ady handlowe, a po-
zosta∏e zwiàzane sà z us∏ugami.  Dominujà-
cymi bran˝ami sà krawiectwo, budownictwo
oraz przetwórstwo spo˝ywcze. G∏ówne sku-
piska podmiotów gospodarczych znajdujà
si´ we wsiach: Pawlikowice, Bychlew i Piàtko-
wisko. Najwi´ksi pracodawcy to firmy:
„W∏odan” i „Grek Trade” w Porszewicach
oraz „Sobiertex” w Piàtkowisku. 

W ostatnich latach rozwija si´ lokalna
przedsi´biorczoÊç. Liczba zarejestrowanych
niewielkich podmiotów gospodarczych z ro-
ku na rok roÊnie. W 2004 r. by∏o ich 445,
w 2005 r. ju˝ 457, a w ubieg∏ym roku 470.

W∏adze gminy w miar´ swoich mo˝liwoÊci
starajà si´ pomagaç przedsi´biorcom.

– Gmina pomaga inwestorom poprzez
uzbrajanie  terenów, budow´ sieci wodocià-
gowych i dróg do firm. W uzasadnionych  sy-
tuacjach udzielamy równie˝ ulgi podatkowej
– mówi wójt Henryk Gajda.

W planach rozwoju gminy jest pozyskanie
Êrodków z UE. By∏yby one przeznaczone na

takie inwestycje, jak: budowa nowej i przebu-
dowa istniejàcej drogi, budowa hydroforni,
oÊrodka zdrowia, a tak˝e budowa kanalizacji.

– W latach ubieg∏ych korzystaliÊmy ze
wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸o-
dzi w postaci dotacji i kredytów. ¸àczy∏o si´
to z modernizacjà i docieplaniem szkó∏, stra˝-
nic i innych obiektów u˝ytecznoÊci publicz-
nej. Z kolei samorzàd wojewódzki wspiera∏
nas finansowo w budowie sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Bychlewie. Po-
mocy w wyjaÊnianiu  problemów samorzàd

województwa udziela nam bezpoÊrednio,
stwarzajàc partnerskà atmosfer´ wspó∏pracy
– przekonuje wójt Henryk Gajda.

Pierwsze udokumentowane zapiski histo-
ryczne o gminie  znajdziemy w kronice Galla
Anonima, a tak˝e „Liber Beneficiorum” au-
torstwa Jana D∏ugosza. O historii gminy
Êwiadczy znajdujàcy si´ na jej terenie koÊció∏
na szczycie wzniesienia w Górce Pabianickiej,
stanowiàcy w∏asnoÊç parafii rzymsko-kato-
lickiej pw. Êw. Marcina i Marii Magdaleny.
Pierwsze wzmianki historyczne o nim pocho-
dzà z 1398 r. Obecna w tym miejscu zbudo-
wana z ceg∏y Êwiàtynia powsta∏a w latach
1872-1875 po po˝arze, który strawi∏ koÊció∏
w 1858 r. Odnowiony w 1960 r. budynek znaj-
duje si´ w spisie zabytków architektury i bu-
downictwa w Polsce. 

W pabianickiej gminie rozwija si´ równie˝
˝ycie kulturalne. Dumà mieszkaƒców i w∏adz
gminy jest zespó∏ folklorystyczny „Bychle-
wianka”. Jest tak˝e orkiestra d´ta w Górce
Pabianickiej, dzia∏ajà ko∏a gospodyƒ wiej-
skich, nie brakuje tak˝e bibliotek.

Planowana jest budowa sieciowego odpro-
wadzania i kompleksowego unieszkodliwia-
nia Êcieków sanitarnych. Umo˝liwi to budo-
wa kanalizacji Bychlew – Jadwinin i w Piàt-
kowisku.

– W zakresie inwestycji wodociàgowych
planuje si´ budow´ nowych wodociàgów
w Rydzynach, Piàtkowisku, Kurowicach i no-
wych terenach budowlanych, przebudow´
przy∏àczy wodociàgowych ju˝ istniejàcych
oraz budow´ hydroforni w Piàtkowisku.
W przypadku infrastruktury spo∏ecznej
w planach jest budowa OÊrodka Zdrowia
w Petrykozach - zapowiada wójt Henryk
Gajda.

Krzysztof Karbowiak
fot 1. KoÊció∏ Êw. Marcina w Górce Pabianickiej

fot 2. Dom Steinerta Lipy w Porszewicach
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Z prac sejmiku

13. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

13. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go rozpocz´∏a si´ 2 paêdziernika, lecz po
godzinie zosta∏a przerwana. Radni doszli
do wniosku, ˝e toczàca si´ kampania wy-
borcza do parlamentu nie sprzyja meryto-
rycznym dyskusjom i zdecydowali o konty-
nuowaniu obrad tu˝ po wyborach. Odpo-
wiedni wniosek w imieniu klubu Platformy
Obywatelskiej z∏o˝y∏ radny Waldemar Przy-
rowski. Radni ze wszystkich klubów popar-
li go jednog∏oÊnie.

– To Êwiadczy o wielkiej odpowiedzialno-
Êci sejmiku, który w trosce o dobro miesz-
kaƒców naszego regionu nie uczestniczy
w goràcych sporach politycznych, charakte-
ryzujàcych kampani´ wyborczà – powie-
dzia∏ Marek Mazur, przewodniczàcy Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego. – Sejmik po
raz kolejny pokaza∏, ˝e mo˝e i potrafi 
pracowaç zgodnie i efektywnie.

Sesj´ – zgodnie z ustaleniami – wznowio-
no 23 paêdziernika. Radni zaj´li si´ przede

wszystkim rozdysponowaniem nadwy˝ki
bud˝etowej, którà postanowiono wesprzeç
samorzàdy lokalne. Sta∏o si´ to mo˝liwe
dzi´ki dobrym wynikom finansowym, jakie
osiàgn´∏o województwo ∏ódzkie w tym ro-
ku. Kwotà ponad 11 milionów z∏otych po-
stanowiono wesprzeç budow´ i moderniza-
cj´ obiektów sportowych, inwestycje infra-
strukturalne, dzia∏ania zwiàzane z kulturà
i ochronà Êrodowiska. 

Najwi´ksze wsparcie otrzyma∏a gmina
Uniejów na pierwszy etap budowy kom-
pleksu termalno-basenowego, czyli otwartà
p∏ywalni .́ Wzbudzi∏o to wÊród niektórych
radnych pewne kontrowersje, poniewa˝ do-
finansowanie innych inwestycji by∏o nieco
ni˝sze. Decyzji tej broni∏ W∏odzimierz 
Fisiak – marsza∏ek województwa, który
przypomnia∏, ˝e Termy Uniejów majà staç
si´ turystycznym produktem markowym
województwa ∏ódzkiego. 

W podobnej formie wypowiada∏a si´ wi-
cemarsza∏ek El˝bieta Hibner, która przeko-
nywa∏a, ˝e projekt Uniejowa powinien staç
si´ przyk∏adem dla potencjalnych inwesto-
rów. – W naszym województwie jest wi´cej
zasobów geotermalnych, które powinny byç
zagospodarowane przez kapita∏ prywatny 
– mówi∏a wicemarsza∏ek El˝bieta Hibner. 
– Trzeba tylko pokazaç, ˝e taka inwestycja
mo˝e byç sprawnie zrealizowana i b´dzie
przynosiç zyski. 

Wiceprzewodniczàcy sejmiku Micha∏
Kaczmarek uzna∏ nawet, ˝e projekt Uniejo-
wa jest mocno spóêniony i trzeba zrobiç
wszystko, aby te stracone lata nadrobiç. 
– W S∏owacji ju˝ od dawna dzia∏ajà nowo-
czesne kompleksy geotermalne, z których
korzystajà tysiàce Polaków – mówi∏ radny
Micha∏ Kaczmarek. 

Z kolei przewodniczàcy sejmiku Marek
Mazur przypomnia∏, ˝e z uniejowskich ba-
senów b´dà korzystaç nie tylko mieszkaƒcy
gminy, ale wszyscy mieszkaƒcy wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Te argumenty przekona∏y
sceptycznych radnych i uchwa∏´ przyj´to
w zaproponowanej formie. 

Radni wys∏uchali równie˝ sprawozdania
Jadwigi Kaweckiej, skarbnika województwa
∏ódzkiego, z wykonania bud˝etu za pierw-
sze pó∏rocze 2007 roku oraz informacji
o oÊwiadczeniach majàtkowych za rok
2006, z∏o˝onych m.in. przez radnych, cz∏on-
ków zarzàdu i kierowników wojewódzkich
samorzàdowych jednostek organizacyj-
nych, którà przedstawi∏ Janusz Serafino-
wicz – pe∏nomocnika ds. ochrony informa-
cji niejawnych. 

13. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go by∏a transmitowana przez internet. Kolej-
ne obrady zaplanowano na 30 paêdziernika.

Rafa∏ JaÊkowski

Województwo wspiera
samorzàdy lokalne
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We wrzeÊniu delegacja województwa
∏ódzkiego bra∏a udzia∏ w misji gospodarczej
w Gruzji, zorganizowanej przez ¸ódzkà
Izb´ Przemys∏owo-Handlowà. W sk∏adzie
delegacji regionu ∏ódzkiego znaleêli si´ rad-
ni Sejmiku Województwa ¸ódzkiego z Ko-
misji Kontaktów z Zagranicà i Wspó∏pracy
Mi´dzyregionalnej – Agata Sadowska
i Wiktor Olszewski oraz przedstawiciel
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi. W mi-
sji uczestniczyli równie˝ przedsi´biorcy z re-
gionu (firmy Consay, Deante i Vera) oraz
przedstawiciele Urz´du Miasta ¸odzi. 
Reprezentanci województwa ∏ódzkiego
wzi´li udzia∏ w spotkaniach w Ambasadzie 

Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji i mero-
stwie Tbilisi. W rozmowie z ambasadorem
Jackiem Multanowskim i konsulem 
Zbigniewem Wiktorowiczem poruszano
problematyk´ wspó∏pracy gospodarczej 
pomi´dzy firmami z regionu ∏ódzkiego
a przedsi´biorcami gruziƒskimi. 

Ambasador Multanowski zwróci∏ uwag´
na mo˝liwoÊci inwestycyjne dla firm z Pol-
ski, w tym z województwa ∏ódzkiego. Gru-
zja mo˝e staç si´ istotnym rynkiem zbytu
dla produkcji firm z województwa ∏ódzkie-
go z bran˝y materia∏ów budowlanych, wy-
posa˝enia i wykoƒczenia wn´trz, produkcji
tekstylnej i innych. Ambasador RP podkre-

Êli∏, ˝e z uwagi na po∏o˝enie geograficzne
Gruzja mo˝e odgrywaç wa˝nà rol´ w roz-
woju sieci transportowej surowców energe-
tycznych (gazu i ropy naftowej) z basenu
Morza Kaspijskiego i Azji Ârodkowej. Wik-
tor Olszewski, radny Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego, interesowa∏ si´ sytuacjà 
Polonii w Tbilisi i Gruzji. LudnoÊç pocho-
dzenia polskiego nap∏ywa∏a na Zakaukazie
przede wszystkim w czasach przedrewolu-
cyjnych, kiedy rozpoczynajàca proces indu-
strializacji Rosja potrzebowa∏a wykwalifi-
kowanych specjalistów, in˝ynierów. 

Obecnie ludnoÊç pochodzenia polskiego
jest silnie zasymilowana z Gruzinami, ale
zachowuje pami´ç o swoich korzeniach.
Podczas spotkania w merostwie Tbilisi z za-
st´pcà mera Dawidem Alavidze i dyrekto-
rem departamentu wspó∏pracy mi´dzyna-
rodowej Giorgi Szaraszenidze przedstawio-
no prezentacj´ na temat województwa ∏ódz-
kiego, jego po∏o˝enia geograficznego, walo-
rów turystycznych i gospodarczych, inwe-
stycji zagranicznych w regionie oraz syste-
mu identyfikacji wizualnej. Przedstawiciele
w∏adz miejskich Tbilisi wyrazili nadziej´ na
intensyfikacj´ kontaktów z regionem ∏ódz-
kim, a tak˝e ch´ç zapoznania si´ z za∏o˝e-
niami programu „Strategia rozwoju woje-
wództwa ∏ódzkiego na lata 2007-2013”.

Micha∏ Pietranek

Na górnym zdj´ciu od lewej: Anna Celichowska 
z Biura Rozwoju Przedsi´biorczoÊci i Miejsc Pracy

w UM¸, radni sejmiku: Wiktor Olszewski 
i Agata Sadowska, dyrektor firmy Consay

Pawe∏ GryÊ oraz ambasador Jacek Multanowski.

Radni z wizytà w Gruzji
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Jest rok 1565. Zygmunt August – król
Polski, w asyÊcie dworzan zbli˝a si´ do
bram Piotrkowa Trybunalskiego. W pobli-
˝u pot´˝nego zamku czekajà ju˝ na niego
pos∏owie. Po wielu z nich widaç zm´czenie -
zjechali tu przecie˝ z najodleglejszych na-
wet ziem Rzeczypospolitej. Czeka ich trud-
ne zadanie. Sejm, który tu zwo∏ano zmierzy
si´ z próbà naprawy ogromnego paƒstwa.
Król si´ nie Êpieszy… postanawia najpierw
pomodliç si´ w koÊciele farnym. Po kilku-
nastu minutach wychodzi ze Êwiàtyni
i wÊród wiwatujàcego t∏umu rusza karetà
na plac Pofranciszkaƒski. Rozpoczynajà si´
obrady. Pos∏owie poczàtkowo s∏uchajà
w skupieniu. Przemawiajà król, biskup
i przedstawiciele starych rodów szlachec-
kich. Z czasem dyskusja zaostrza si´ 
– wzburzeni pos∏owie krzyczà, gro˝à, 
skaczà sobie do oczu. Obrady jednak 
trwajà, poniewa˝ wszystkim zale˝y na 
naprawie paƒstwa... 

Monumentalne widowisko historyczne
pozwoli∏o piotrkowianom zajrzeç we wrze-
Êniu 2007 roku w przesz∏oÊç. Piotrków 
bowiem w∏aÊnie obchodzi swoje 790-lecie.

Inscenizacja obrad XVI-wiecznego sej-
mu w mieÊcie, który jest kolebkà polskiego
parlamentaryzmu, wywo∏a∏a prawdziwà
sensacj .́ Na wyre˝yserowany przez Krzysz-
tofa Kamiƒskiego spektakl zjecha∏y t∏umy
z ca∏ego województwa ∏ódzkiego. Wielkà
atrakcjà by∏a równie˝ obsada. W rol´ Zyg-
munta Augusta wcieli∏ si´ sam Jerzy Zelnik,
a wystàpili ponadto: Marek Siudym, 

Zygmunt Malanowicz, W∏odzimierz
Adamski, Piotr Krukowski i Sambor Czar-
nota. Ale na tym nie koniec – w spektaklu
zagrali równie˝ samorzàdowcy. W roli bur-
mistrza XVI--wiecznego Piotrkowa wystà-
pi∏ prezydent miasta Krzysztof Chojniak,
natomiast jednego z pos∏ów zagra∏ Marek
Mazur – przewodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego. Nad ca∏oÊcià patronat
objà∏ W∏odzimierz Fisiak – marsza∏ek 
województwa.

Widowisku towarzyszy∏y liczne imprezy.
Mieszkaƒcy Piotrkowa oraz zaproszeni go-
Êcie mogli obejrzeç pokazy walk grupy hi-
storycznej z Poznania, zwiedziç wiosk´ ry-
cerskà, wziàç udzia∏ w biciu monet, piecze-
niu chleba i wielu innych atrakcjach. Piotr-
kowska starówka, choç mocno zaniedbana,
dawno nie prze˝ywa∏a takiego obl´˝enia.
W najbli˝szej przysz∏oÊci to jedno z naj-
pi´kniejszych starych miast w Polsce odzy-
ska jednak swój dawny blask. W∏adze miej-
skie rozpocz´∏y w∏aÊnie realizacj´ projektu
wspó∏finansowanego przez Uni´ Europej-
skà – Trakt Wielu Kultur, który ma o˝ywiç
ten najcenniejszy fragment Piotrkowa. 
Widowisko historyczne pokaza∏o, ˝e piotr-
kowianie mogà byç dumni. Wkrótce nie
trzeba b´dzie Êciàgaç do miasta wybitnych
aktorów, ˝eby zainteresowaç mieszkaƒców
województwa i ca∏ego kraju jego przeboga-
tà historià. TuryÊci sami b´dà przyje˝d˝aç
do Piotrkowa, ˝eby podziwiaç odnowionà
kolebk´ polskiego parlamentaryzmu.

Rafa∏ JaÊkowski

Ostatni taki sejm 
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KoÊció∏ Êw. Jakuba Aposto∏a

TwórczoÊç muzyczno – s∏owna dawnej
wsi polskiej powstawa∏a w warunkach izo-
lacji przestrzennej, spo∏ecznej i kulturowej.
W zwiàzku z tym by∏a tworzona i wykony-
wana przez mieszkaƒców wsi dla nich sa-
mych. Cz´sto granica mi´dzy wykonawcà
a publicznoÊcià zaciera∏a si´ zupe∏nie.
Dzia∏o si´ tak choçby w przypadku pieÊni
obrz´dowych, wykonywanych na ró˝nego
rodzaju uroczystoÊciach rodzinnych i do-
rocznych. 

W warunkach rodzimej, tradycyjnej wsi
istnia∏a jednak grupa ludzi, którzy mieli
niebagatelny wp∏yw na ludowà twórczoÊç
muzyczno-s∏ownà, a nie przynale˝eli do
wspólnoty wioskowej – byli to ˝ebracy. 
˚ebracy, okreÊlani przez mieszkaƒców wsi
mianem dziadów, odgrywali du˝à rol´ w ˝y-
ciu spo∏ecznym i kulturalnym wsi. Stanowi-
li oni dla funkcjonujàcego w wielostronnej
izolacji Êrodowiska wa˝ne êród∏o informacji
o Êwiecie, a tym samym mieli wp∏yw na stan
ÊwiadomoÊci i wiedzy ch∏opów. Zajmowali
si´ leczeniem ludzi i zwierzàt, wykorzysty-
wali do tego celu nie tylko swojà wiedz´
z zakresu zio∏olecznictwa i innych dziedzin
medycyny, ale tak˝e praktyki magiczne. ˚e-
bracy pe∏nili te˝ wa˝ne funkcje w ˝yciu reli-
gijnym wspólnoty wioskowej. Opowiadali
o sanktuariach, do których w´drowali, roz-
powszechniali nowe pieÊni i modlitwy. 
Pe∏nili niekiedy rol´ s∏ug koÊcielnych. Po-
staç dziada by∏a bardzo silnie zwiàzana
z obrz´dowoÊcià zadusznà. Zwyczaj rozda-
wania w Dzieƒ Zaduszny ja∏mu˝ny w natu-
rze etnolodzy interpretujà jako pozosta∏oÊç
obrz´dowego karmienia dusz zmar∏ych;
nieprzypadkowo uroczystoÊci ku czci 
zamar∏ych zwano dziadami.

PieÊni z dziadowskiego repertuaru nie
ró˝ni∏y si´ pod wzgl´dem artystycznym od
innych ludowych utworów. Podobnie jak
ca∏a ludowa literatura, rozpowszechniana

w sposób ustny, funkcjonowa∏y
one w wielu wariantach. Za-
równo u∏omnoÊç pami´ci
ludzkiej, jak i Êwiadoma

dzia∏alnoÊç twórczych
jednostek sprawi∏y bo-
wiem, ˝e podstawowy
schemat fabularny by∏

wzbogacany o dodatkowe
wàtki, skracany lub mody-

fikowany. Wiele pieÊni mia∏o
otwarty charakter i wyma-

ga∏o dostosowania do oko-
licznoÊci. W przy-

padku utwo-
rów szeroko

r o z p o -
wszechnio-
nych, zna-
nych na te-
renach za-
mieszkiwa-
nych przez
ró˝ne gru-
py etnicz-
ne, istotnà
modyfika-
cjà tekstu
by∏o bez
wàtpienia
jego zaist-
nienie w lo-
kalnej gwa-
rze lub j´-
zyku. Fa-
bu∏a pieÊni
d z i a d o w -

skich, podob-
nie jak innych
l u d o w y c h

utworów, by∏a
jednowàtko-

wa, a liczba bo-
haterów ograni-
czona. Kon-
strukcja teksu
cechowa∏a si´
fragmentarycz-
noÊcià – czas
i miejsce akcji
zmienia∏y si´
cz´sto, akcja

mog∏a mieç luki,
wypowiedzi narra-

tora przeplata∏y si´
z wypowiedziami bo-
haterów. Cechowa∏y
si´ typizacjà obejmujà-
cà praktycznie wszyst-
kie warstwy utworu.
I tak mamy do czynie-
nia z kilkoma okreÊlo-
nymi typami bohaterów
np. dziewczynà – dzie-

O czym 
Êpiewa∏
dziad 

Ignacy Kamiƒski: Ch∏op chodzàcy po proÊbie
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ciobójczynià, macochà zn´cajàcà si´ nad
pasierbicà itp. Podobnie jest z ograniczonà
liczbà wàtków, na których opiera∏a si´ fabu-
∏a, mog∏y to byç nieszcz´Êliwa mi∏oÊç, 
surowa kara za grzechy, a tak˝e konwencjo-
nalnymi zwrotami wykorzystywanymi 
do opisów: „kary koƒ”, „cisowy stó∏” itp.

PieÊni z repertuaru dziadowskiego mo˝-
na podzieliç na trzy grupy tematyczne.
Pierwszà stanowi∏y utwory o charakterze
religijnym. By∏a to ró˝norodna grupa pie-
Êni, a zaliczajà si´ do nich zarówno hagio-
grafie przybli˝ajàce ˝ycie Êwi´tych, jak i pie-
Êni o charakterze modlitewnym – najcz´-
Êciej wyra˝ajà one skierowanà do Matki
Boskiej lub Êwi´tego proÊb´ o or´downic-
two u Jezusa Chrystusa. Teksty innych pie-
Êni majà charakter moralitetów – z regu∏y
przywo∏ujà one niepowiàzane ze sobà wy-
darzenia b´dàce przejawem zepsucia moral-
nego i ich skutki, w ten sposób przekazujàc
odbiorcy przes∏anie moralne. Drugi rodzaj
pieÊni dziadowskich to pieÊni balladowe
opowiadajàce jakàÊ tragicznà histori .́ Naj-
cz´Êciej mamy do czynienia z pieÊniami bal-
ladowo – religijnymi. Choç g∏ównym ich
bohaterem by∏ cz∏owiek, z regu∏y u∏omny
moralnie, to postaciami istotnymi dla prze-
biegu akcji by∏y istoty nadprzyrodzone, np.
Pan Jezus czy diabe∏. Utwory te zawsze mia-
∏y przes∏anie moralne, przekazane odbiorcy
poprzez rozwój akcji, który nast´powa∏
w takim kierunku, ˝e z∏o zosta∏o ukarane
a dobro nagrodzone. Trzecià grup´ tema-
tycznà pieÊni dziadowskich stanowi∏y utwo-
ry o tematyce historycznej. Przekazywana
w literaturze ludowej wiedza o przesz∏oÊci
by∏a skromna. Pami´ç historyczna ludu nie
si´ga∏a zbyt daleko – pierwszym w∏adcà
funkcjonujàcym w tradycji ludowej by∏ Jan
III Sobieski. Wàtki historyczne ∏àczy∏y si´
w niej ÊciÊle z motywami religijnymi. Zwy-
ci´zcami byli „nasi” – prawowierni katolicy,
a o rozwoju wydarzeƒ decydowa∏a cz´sto
interwencja si∏ nadprzyrodzonych, wrogom
– heretykom przypisywano najgorsze okru-
cieƒstwa. PieÊni historyczne – opiewajàce
wydarzenia z historii Pierwszej Rzeczypo-
spolitej – by∏y w∏aÊciwie jedynym elemen-
tem tradycji narodowej funkcjonujàcym
w obiegu kultury ludowej na ziemiach pol-
skich w XIX i na prze∏omie XIX i XX w.
Utwory te, tworzàce poczucie wspólnoty pa-
mi´ci historycznej, by∏y wa˝nym elementem
przyczyniajàcym si´ do budowania Êwiado-
moÊci narodowej wÊród polskich ch∏opów.

PieÊni dziadowskie o charakterze religij-
nym z centralnej Polski, oprócz przywo∏a-
nia podstawowych prawd wiary i opisu god-
nego naÊladowania zachowania Êwi´tych,
zawierajà obrazowe opisy màk piekielnych
„(...) siarkà s∏omà napawajà.
Âcielà, Êcielà straszne ∏o˝e
ostre szyd∏a, brzytwy, no˝e”.

Do najpopularniejszych tematów pie-
Êni dziadowskich na terenie Polski
Êrodkowej nale˝a∏ znany w ca∏ej Euro-
pie wàtek dziewczyny, która zabi∏a
swoje nieÊlubne dzieci. Bardzo po-
pularny by∏ równie˝ wàtek sieroty
krzywdzonej przez macoch .́ Na
tym terenie funkcjonowa∏y pieÊni
historyczne tyczàce potopu
szwedzkiego i odsieczy wiedeƒ-
skiej. PieÊƒ z ¸´czyckiego w na-
st´pujàcy sposób opisywa∏a
okrucieƒstwa Szwedów:
„Matkom piersi odrzynali
i na ziemi´ psom ciskali (...)
I te dziadki ma∏e brali 
i w kot∏ach je gotowali 
a jak ci je zgotowali
ojcu matce jeÊç ka-
zali”. 

PieÊni dziadow-
skie nie tylko wy-
kazujà cechy
charakterystycz-
ne dla literatury
ludowej, ale sà
tak˝e wyrazem
˝ycia duchowe-
go mieszkaƒ-
ców dawnej
wsi. Teksty te
d o s t a r c z a j à
szczególnie du-
˝o informacji
d o t y c z à c y c h
moralnoÊci i reli-
gijnoÊci mieszkaƒców
wsi. W pieÊniach dzia-
dowskich znajduje odbi-
cie nad wyraz rozwini´ty
kult Matki Boskiej
i Êwi´tych – zjawisko ty-
powe dla religijnoÊci lu-
dowej. Wàtki ewangelicz-
ne w tekstach utworów
z repertuaru ˝ebraków,
podobnie jak w innych
przekazach ludowych,
uleg∏y „uswojszczeniu”
– sprowadzeniu do zna-
nych ch∏opu realiów.
Przez pieÊni dziadow-
skie przemawia∏a rów-
nie˝ ludowa moralnoÊç
stojàca na stra˝y trady-
cyjnego sytemu warto-
Êci, w którym na plan
pierwszy wysuwa∏o si´
dobro wspólnoty wio-
skowej.

Barbara Chlebowska 

Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w ¸odzi

13
Filomena Robakowska: 
Kobieta chodzàca po proÊbie
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Innowacje w Austrii
Zapoznanie si´ z praktycznymi aspektami

budowy polityki proinnowacyjnej oraz pog∏´-
bienie wiedzy na temat podejmowania kon-
kretnych dzia∏aƒ wspierajàcych innowacje
przez Êrodowisko naukowe i instytucje oto-
czenia biznesu to g∏ówne cele wizyty studyj-
nej w ramach Regionalnej Strategii Innowacji
LORIS PLUS w Austrii (20-21 wrzeÊnia).
Zdaniem uczestniczàcej w wyjeêdzie wice-
marsza∏ek województwa El˝biety Hibner,
województwo ma ogromny potencja∏ nauko-
wy, który nie ma prze∏o˝enia na praktyk .́
I to trzeba to zmieniç. Wicemarsza∏ek El˝bie-
ta Hibner podkreÊli∏a koniecznoÊç rozwijania
wspó∏pracy i polityki wspierajàcej innowacje
w woj. ∏ódzkim. Warto si´ zastanowiç nad
mo˝liwoÊcià stworzenia analogicznych insty-
tucji i skorzystania z doÊwiadczeƒ Austrii.

¸ódzka delegacja odwiedzi∏a instytucje 
badawcze i naukowe Dolnej Austrii, wdra˝a-
jàce bezpoÊrednio w praktyce najnowsze roz-
wiàzania, technologie i patenty naukowe.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazj´ zapoznania
si´ z praktycznymi aspektami budowy poli-
tyki sprzyjajàcej wdra˝aniu innowacji w re-
gionie oraz pog∏´bienia wiedzy na temat kon-
kretnych dzia∏aƒ Êrodowiska naukowego
i otoczenia biznesu w tym zakresie. 

Szko∏a z przysz∏oÊcià
Publiczna Policealna Szko∏a Nowocze-

snych Technologii dla Doros∏ych w ¸odzi to
pierwsza tego typu placówka na terenie na-
szego kraju. Zosta∏a utworzona dzi´ki wspar-
ciu Urz´du Marsza∏kowskiego, a kszta∏cenie
w niej jest ca∏kowicie bezp∏atne. 22 wrzeÊnia
odby∏o si´ otwarcie szko∏y oraz inauguracja
roku szkolnego 2007/2008. Na uroczystà gal´
przybyli m.in.: marsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego W∏odzimierz Fisiak, wicemarsza∏ek

Stanis∏aw Witaszczyk oraz wiceprezydent
¸odzi Hanna Zdanowska. Szko∏´ poÊwi´cili
ksiàdz biskup Adam Lepa i ksiàdz infu∏at 
Józef Fija∏kowski.

Podczas wystàpienia marsza∏ek W∏odzi-
mierz Fisiak podkreÊli∏, ˝e nasz region stoi
w przededniu ogromnej szansy, jakà jest
wsparcie z Unii Europejskiej. Zaznaczy∏ jed-
nak, ˝e pieniàdze nie wystarczà, aby dokonaç
zmian. – Muszà to uczyniç ludzie. Wierz ,́ ˝e
razem uda nam si´ osiàgnàç sukces – stwier-
dzi∏ W∏odzimierz Fisiak. Marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego podzi´kowa∏ za pomoc
w utworzeniu szko∏y Wies∏awie Zewald – za-
st´pcy dyrektora Departamentu Kultury
i Edukacji Urz´du Marsza∏kowskiego. Powo-
∏a∏ tak˝e S∏awomira Fatera na stanowisko dy-
rektora Publicznej Policealnej Szko∏y Nowo-
czesnych Technologii dla Doros∏ych. Gronu
wybranych s∏uchaczy indeksy wr´cza∏ wice-

marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw
Witaszczyk. 

W Wieruszowie - o wsparciu
dla obszarów wiejskich

O mo˝liwoÊciach inwestycyjnych ze Êrod-
ków unijnych, m.in. w ramach Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich dyskutowano
(24 wrzeÊnia) podczas spotkania marsza∏ka
województwa W∏odzimierza Fisiaka z samo-
rzàdowcami powiatu wieruszowskiego.
W odbywajàcej si´ w budynku Wieruszow-
skiego Domu Kultury dyskusji wzi´li te˝
udzia∏ m.in. starosta Andrzej Szymanek, 
pose∏ Andrzej Biernat, a tak˝e dyrektor 
Departamentu Funduszu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego 
Jacek Kucner, który przedstawi∏ szczegó∏y
dotyczàce programów wsparcia dla polskiej
wsi w latach 2007-2013.

– Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich
to istotne uzupe∏nienie Êrodków finansowych,
przyznanych nam w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Dlatego tak wa˝ne
jest skuteczne skonsumowanie tych funduszy,
aby przyczyni∏y si´ one do poprawy konku-
rencyjnoÊci polskiej wsi, a tym samym wp∏y-
n´∏y na popraw´ poziomu ˝ycia jej mieszkaƒ-
ców – podsumowa∏ dyskusj´ marsza∏ek 
Fisiak. W ramach programu rozwoju wsi be-
neficjenci z regionu ∏ódzkiego b´dà mogli
w najbli˝szych latach liczyç na wsparcie
w wysokoÊci ponad 174 mln euro. 

„Nowa polska ziemia 
obiecana XXI wieku”

Prezentacj´ gospodarczà województwa ∏ódz-
kiego i miasta ¸odzi, w siedzibie banku KBC
w Antwerpii, przygotowano z myÊlà o przed-
si´biorcach z Flandrii, potencjalnie zaintere-

Anna Rogut, El˝bieta Hibner
oraz partnerzy zagraniczni 
podczas wizyty studyjnej w Austrii

Od lewej: Stanis∏aw Witaszczyk, 
W∏odzimierz Fisiak i S∏awomir Fater
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sowanych nawiàzaniem kontaktów bizneso-
wych lub ulokowaniem swoich inwestycji
w naszym mieÊcie i regionie. Województwo
∏ódzkie podczas imprezy reprezentowa∏a 
El˝bieta Hibner – cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego, w∏adze miasta – prezy-
dent Jerzy Kropiwnicki. El˝bieta Hibner
poÊwi´ci∏a swoje wystàpienie zaprezentowa-
niu ogólnej charakterystyki regionu oraz
omówieniu realizowanych bàdê planowanych
do realizacji w najbli˝szej przysz∏oÊci du˝ych
projektów, wspó∏finansowanych ze Êrodków
z funduszy strukturalnych, m.in. kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Uniejowie. Mówi-
∏a tak˝e o dost´pnych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Êrodkach na
wsparcie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Partnerami imprezy w Antwerpii, zorganizo-
wanej 26 wrzeÊnia wspólnie przez Regionalne
Biuro Województwa ¸ódzkiego w Brukseli
i Sekcj´ Miasta ¸odzi, by∏y Wydzia∏ Promo-
cji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kró-
lestwie Belgii oraz Bank KBC, w∏aÊciciel
Kredyt Banku i Warty. 

¸ódê Europejskà 
Stolicà Kultury

Po raz pierwszy, w ramach inicjatywy
„¸ódê – Europejska Stolica Kultury 2016”,
w Muzeum Kinematografii w ¸odzi odby∏o
si´ „Âniadanie prasowe – Europejska Stolica
Kultury”. Rozpocz´to w ten sposób cykl spo-
tkaƒ informacyjnych dla przedstawicieli me-
diów, z udzia∏em cz∏onków powo∏anego na
spotkaniu 5 paêdziernika komitetu honoro-
wego. Organizatorami wydarzenia by∏y ¸ódê
Art Center, Urzàd Miasta oraz Urzàd Mar-
sza∏kowski. W spotkaniu wzi´li udzia∏ mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego W∏odzimierz
Fisiak, prezydent miasta ¸odzi Jerzy Kro-

piwnicki oraz goÊcie specjalni – aktor Jan
Machulski i pisarz Andrzej Sapkowski.

Otwierajàc spotkanie marsza∏ek Fisiak
podkreÊli∏ wielkie znaczenie przedsi´wzi´cia
dla ca∏ego regionu. Cieszy∏ si´ tak˝e ze
wszystkich inwestycji, które mogà zapewniç
¸odzi koƒcowy sukces. – Licz ,́ ˝e wyÊcig
o Europejskà Stolic´ Kultury zakoƒczymy
zwyci´stwem. Takie inwestycje, jak choçby
budowa filii Muzeum Sztuki w ¸odzi czy po-
wstanie europejskich scen Teatru im. Jaracza
w województwie ∏ódzkim bardzo przybli˝ajà
nas do upragnionego celu. W sk∏ad Komite-
tu Honorowego, poza Janem Machulskim
i Andrzejem Sapkowskim, wesz∏y takie znane
osobistoÊci, jak re˝yser Andrzej Wajda, euro-
deputowany Jacek Saryusz-Wolski i Êwiato-
wej s∏awy architekt Daniel Libeskind. Wszy-
scy oni wyrazili swe poparcie dla kandydatu-

ry ¸odzi w staraniach o tytu∏ Europejskiej
Stolicy Kultury. 

Inauguracja sezonu 
kulturalnego 2007/2008

Sezon kulturalny 2007/2008 w ¸odzi roz-
pocz´∏o 15 paêdziernika uroczyste spotkanie
w Teatrze Wielkim. G∏ównym punktem uro-
czystoÊci, którà otworzy∏ marsza∏ek W∏odzi-
mierz Fisiak, by∏o wr´czenie medali „Zas∏u-
˝ony Kulturze Gloria Artis”, odznaczeƒ 
„Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej” oraz 
nagród marsza∏ka województwa ∏ódzkiego za
wybitne osiàgni´cia w dziedzinie kultury.

– Kultura b´dzie kszta∏towa∏a nasz wizeru-
nek w jednoczàcej si´ Europie. W wielu mia-
stach gmachy oper, teatrów czy filharmonii sà
pere∏kami architektury. Tak b´dzie i w ¸ódz-
kiem – powiedzia∏ W∏odzimierz Fisiak. Mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego zaznaczy∏ tak-
˝e, ˝e bardzo wa˝na jest wspó∏praca w∏adz re-
gionu i miasta. – Razem walczymy, by nasza
¸ódê sta∏a si´ Europejskà Stolicà Kultury
w roku 2016. Wierz ,́ ˝e to si´ uda. Swoje wy-
stàpienie marsza∏ek Fisiak zakoƒczy∏ apelem
do w∏adz samorzàdowych. – Dbajcie o kultu-
r´! Warto w nià inwestowaç. Pami´tajcie, ˝e
zawsze mo˝ecie liczyç na wsparcie regionu.
Podczas uroczystoÊci wr´czone zosta∏y meda-
le. Laureatem presti˝owego Z∏otego Medalu
Gloria Artis zosta∏ Józef Robakowski, cenio-
ny artysta i fotograf, twórca filmów ekspery-
mentalnych, wyk∏adowca Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w ¸odzi. Srebrne medale Gloria Artis otrzy-
ma∏y aktorki Teatru im. Stefana Jaracza Bar-
bara Wa∏ek-Zbiróg oraz Barbara Marsza∏ek,
a tak˝e muzyk i dyrygent Filharmonii ¸ódz-
kiej i Teatru Wielkiego Marek Jaszczak oraz
dyrektor artystyczny ∏ódzkiej filharmonii Ta-
deusz Wojciechowski. 

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak wÊród ludzi kultury

El˝bieta Hibner prezentuje map´ gospodaczà
województwa ∏ódzkiego w Antwerpii



Bràzowymi medalami Gloria Artis uhonoro-
wano solistk´ Teatru Wielkiego Mari´
Szczuckà-Kudanowskà, dyrygenta Teatru
Wielkiego Kazimierza Wiencka, rzeêbiarza
Tadeusza Kacalaka oraz nauczyciela 
i instruktora muzyki Stanis∏awa Koszela. 

Nagrody i wyró˝nienia 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Pa-
∏acu Herbsta w ¸odzi marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak, wojewo-
da ∏ódzki Helena Pietraszkiewicz oraz ∏ódzki
kurator oÊwiaty Barbara Kochanowska wr´-
czyli zas∏u˝onym pracownikom oÊwiaty od-
znaczenia paƒstwowe, medale Komisji Edu-
kacji Narodowej, a tak˝e nagrody marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego. W trakcie uroczy-
stoÊci nominacje dyrektorskie z ràk marsza∏-
ka Fisiaka odebrali równie˝ dyrektorzy szkó∏
naszego regionu.

Podczas uroczystej gali Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi wyró˝niono Zofi´ Musierowicz, 
nauczycielk´ w Szkole Policealnej Samorzà-
du Województwa ¸ódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim. Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi otrzy-
ma∏a dr Anna Tyl, nauczycielka Kolegium
Nauczycielskiego w Zgierzu. Marsza∏ek 
Fisiak powierzy∏ tak˝e stanowiska dyrekto-
rów Katarzynie Ciesionik – w Szkole Podsta-
wowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Cho-
rych w Rafa∏ówce oraz Tadeuszowi ̊ aczkowi
– w Szkole Policealnej Samorzàdu 
Województwa ¸ódzkiego im Miko∏aja 
Kopernika w ¸owiczu. 

Ma∏e Euro 2012
Zakoƒczy∏ si´ pierwszy turniej o Puchar

Marsza∏ka Województwa ¸ódzkiego i Preze-
sa PZPN „Szukamy talentów – Ma∏e Euro
2012”. W fina∏ach, rozegranych 17 paêdzier-
nika na stadionie Widzewa przed meczem
Polska-W´gry, zwyci´˝y∏y dru˝yny SMS
¸ódê oraz Start ¸ódê. W przerwie meczu re-
prezentacji narodowych, puchary najlepszym
dru˝ynom wr´cza∏ marsza∏ek województwa
∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak. W turnieju,
którego organizatorami by∏y Urzàd Marsza∏-
kowski w ¸odzi oraz ¸ódzki Zwiàzek Pi∏ki
No˝nej, wzi´∏o udzia∏ 600 zespo∏ów z 300
klubów – cz∏onków ¸ZPN. Ka˝dy klub móg∏

zg∏osiç po jednej dru˝ynie w dwóch katego-
riach wiekowych – rocznik 1996 oraz rocznik
1997 i m∏odszych. W finale rozgrywek roczni-
ka 1996 SMS ¸ódê pokona∏ Gorzkowice 4:1,
a w meczu fina∏owym drugiej kategorii wie-
kowej, po bardzo wyrównanym pojedynku
z Be∏chatowem, zwyci´˝y∏ 3:2 Start ¸ódê.
Wszystkie zespo∏y za udzia∏ w „Ma∏ym Euro
2012” otrzyma∏y po 4 pi∏ki. 48 finalistom 
– zwyci´zcom eliminacji powiatowych 
– Urzàd Marsza∏kowski ufundowa∏ komple-
ty strojów pi∏karskich i dresów sportowych. 
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„Z prac zarzàdu“ 
przygotowa∏ Wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej

W∏odzimierz Mielczarek, wieloletni dyrek-
tor Departamentu Polityki Regionalnej
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi odszed∏
na samorzàdowà emerytur .́ Nadal b´dzie
udzielaç si´ jako wyk∏adowca jednej z wy˝-

szych uczelni. Z jego ogromnej wiedzy korzy-
staç b´dà studenci.

„Ziemia ¸ódzka” poprosi∏a dyrektora
Mielczarka o krótkà wypowiedê na temat
pozyskiwania funduszy unijnych w naszym
województwie.

– Od po∏owy lat 90. województwo ∏ódzkie
jest beneficjentem Êrodków UE przeznaczo-
nych na wsparcie dzia∏aƒ rozwojowych. Aloka-
cja Êrodków unijnych stopniowo zwi´ksza∏a si´.
W ramach programów przedakcesyjnych
„Struder”, „Rapid” i „Phare” otrzymaliÊmy
odpowiednio: 1 mln, 4 mln i 44 mln euro. Mi-
mo relatywnie niewielkiej skali pozyskanych
Êrodków, zosta∏y one spo˝ytkowane na realiza-
cje istotnych inwestycji drogowych, na przy-
k∏ad obwodnic Rawy Mazowieckiej, Piotrko-
wa Trybunalskiego i Kutna, a ich wdra˝anie
w województwie ∏ódzkim oceniç nale˝y bardzo
wysoko. 

W znaczàcej skali Êrodki unijne wojewódz-
two otrzyma∏o w 2004 roku, wtedy przyzna-
no nam na lata 2004-2006 w ramach

ZPORR kwot´ 157,1 mln euro. Oceniajàc
dotychczasowy proces wdra˝ania ZPORR
mo˝na uznaç, ̋ e poczàtkowe trudnoÊci zosta-
∏y przezwyci´˝one i w chwili obecnej nie ma
niebezpieczeƒstwa niepe∏nego ich wykorzy-
stania. 

B´dàc profesjonalnie zaanga˝owanym
w problematyk´ polityki regionalnej zarówno
od strony teoretycznej, jako pracownik nauko-
wy U¸, jak i uczestniczàc od poczàtku lat 90.
w jej kreowaniu i wdra˝aniu w województwie
∏ódzkim, mog´ z ca∏à odpowiedzialnoÊcià
stwierdziç, ̋ e jeszcze nigdy w historii nie stan´-
liÊmy przed takà szansà rozwojowà, jakà ma-
my w okresie programowania rozwoju na lata
2007-13. 

W tym czasie, tylko w ramach RPO, woje-
wództwo ∏ódzkie pozyska ponad 1 mld euro.
JeÊli weêmie si´ pod uwag´ tak˝e programy
sektorowe, skala Êrodków, które nap∏ynà, mo-
˝e byç nieporównywalnie wi´ksza. O ile wi´k-
sza - zale˝eç b´dzie od pomys∏ów beneficjen-
tów w pozyskiwaniu tych Êrodków.

Opierajàc si´ na dotychczasowych doÊwiad-
czeniach, z ca∏à pewnoÊcià nie stracà tej szan-
sy, a województwo nie b´dzie peryferyjnym
okr´giem w absorpcji Êrodków wspólnotowych.

Na samorzàdowej emeryturze
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§
Zakres publikacji aktów
prawa miejscowego

Uchwa∏a rady gminy zawierajàca choç
jednà norm´ o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym uznawana jest za akt prawa
miejscowego

Problem dotyczy∏ publikacji uchwa∏y
w sprawie wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem mia-
sta. Uchwa∏´ w tej sprawie przyj´∏a rada
miasta, uznajàc jednak zarazem, ̋ e nie pod-
lega ona publikacji w Dzienniku Urz´do-
wym Województwa, lecz wchodzi w ˝ycie
z dniem jej og∏oszenia.

Takie dzia∏anie zakwestionowa∏ prokura-
tor, który w skardze do sàdu administracyj-
nego zarzuci∏, ˝e uchwa∏a ra˝àco narusza
przepisy ustawy o samorzàdzie gminnym
oraz ustawy o og∏aszaniu aktów normatyw-
nych. Zdaniem prokuratora, uchwa∏a
w sprawie wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy,
który obejmuje m.in. analiz´ potrzeb oraz
plan remontów, polityk´ czynszowà i wa-
runki ustalania czynszu, zawiera przepisy
prawa miejscowego, powszechnie obowià-
zujàce na terenie gminy. Same za∏o˝enia
przyj´te w programie mogà wp∏ywaç
i kszta∏towaç w przysz∏oÊci sytuacj´ prawnà
mieszkaƒców gminy. Zdaniem prokuratora,
uchwa∏a jako akt prawa miejscowego po-
winna wi´c byç og∏oszona.

Rada miasta twierdzi∏a natomiast, ˝e
przepisy prawa nie zawierajà definicji aktu
prawa miejscowego, ani nie ustanawiajà za-
sad publikacji uchwa∏ samorzàdów. Zda-
niem rady, przyj´ty w uchwale program nie
stanowi aktu prawa miejscowego, poniewa˝
realizuje polityk´ mieszkaniowà, a jego
treÊç ma jedynie znaczenie kierunkowe.

Wojewódzki Sàd Administracyjny, odda-
lajàc skarg´ prokuratora stwierdzi∏, ˝e spor-
nej uchwa∏y nie mo˝na uznaç za akt prawa
miejscowego. Skoro treÊcià wieloletniego
programu gospodarowania zasobem gminy
sà prognozy, analizy, plany i zasady polity-
ki, którà ma prowadziç gmina, to nie majà
one charakteru normatywnego. Za prawo
miejscowe uznane mogà byç tylko przepisy
majàce charakter norm prawnych. Skoro
zaÊ zaskar˝ona uchwa∏a nie ma charakteru
aktu prawa miejscowego, to nie podlega
obowiàzkowi og∏oszenia.

Inne zdanie mia∏ Naczelny Sàd Admini-
stracyjny. Wskaza∏ przede wszystkim  na
fakt, i˝ zgodnie z za∏àcznikiem do uchwa∏y,
to burmistrz miasta ma ustalaç stawki 

czynszowe z uwzgl´dnieniem zasad zawar-
tych w przyj´tych w programie. Za∏àcznik
do uchwa∏y precyzuje szczegó∏owo sposób
ustalania wysokoÊci czynszu. Uregulowania
te, nak∏adajàce na burmistrza obowiàzek
stosowania unormowaƒ zawartych w pro-
gramie oraz w za∏àczniku, majà cechy wy-
magane do uznania ich za normy prawne.
Sposób ustalania wysokoÊci czynszu w za-
sobach komunalnych ma bowiem bezpo-
Êrednie prze∏o˝enie na interesy mieszkaƒ-
ców. Je˝eli zaÊ uchwa∏a zawiera choç jednà
norm´ post´powania o charakterze gene-
ralnym i abstrakcyjnym, to jest niewàtpliwie
aktem prawa miejscowego, podlegajàcym
obowiàzkowi publikowania w Dzienniku
Urz´dowym Województwa (sygn. akt I
OSK 669/06).

Wybory so∏tysa
Rada gminy mo˝e zarzàdziç wybory so∏-

tysa, nawet jeÊli wczeÊniej nie uzyska uchwa-
∏y zebrania wiejskiego o jego odwo∏aniu.

Do rady gminy wp∏ynà∏ wniosek grupy
mieszkaƒców o odwo∏anie so∏tysa. Mimo ˝e
so∏tys kwestionowa∏ sposób zebrania pod-
pisów pod wnioskiem, rada gminy wniosek
rozpatrzy∏a i podj´∏a uchwa∏´ o zarzàdzeniu
nowych wyborów. Wybory przeprowadzi∏
przewodniczàcy rady, a w∏adz´ przejà∏ kon-
kurent dotychczasowego so∏tysa.

Dotychczasowy so∏tys odwo∏a∏ si´ naj-
pierw do wojewody, a nast´pnie do sàdu ad-
ministracyjnego. Podnosi∏, ˝e w praktyce
nie zosta∏ formalnie odwo∏any, a tym sa-
mym naruszono statut gminy.

Wojewódzki Sàd Administracyjny
orzek∏, ˝e jedynym organem uprawnionym
do powo∏ywania i odwo∏ywania so∏tysa jest
zebranie wiejskie. Nikt inny nie mo˝e tych
kompetencji przejàç.

Odmienne stanowisko zajà∏ Naczelny
Sàd Administracyjny. Zdaniem tego sàdu
rada gminy mog∏a zarzàdziç nowe wybory,
poniewa˝ le˝a∏o to w jej kompetencjach,
które wynikajà z szeroko poj´tej funkcji
kontrolnej i nadzorczej nad dzia∏alnoÊcià
organów jednostki pomocniczej, jakà jest
so∏ectwo. Jak zauwa˝y∏ NSA, przyj´ta przez
sàd I instancji interpretacja pozbawi∏aby ra-
d´ jej ustawowych uprawnieƒ kontrolno-
nadzorczych (sygn. akt. II OSK 1590/06).

Ewidencja gruntów 
podstawà wymiaru podatku

Je˝eli grunty sklasyfikowane jako inne te-
reny zabudowane nie wchodzi∏y w sk∏ad go-
spodarstwa rolnego, to nie mog∏y korzystaç

ze zwolnienia w podatku od nieruchomoÊci.
W stanie faktycznym sprawy skar˝àcy kwe-
stionowali wymiar podatku od nierucho-
moÊci, ustalony przez burmistrza miasta
i potwierdzony przez Samorzàdowe Kole-
gium Odwo∏awcze. Kolegium uzna∏o, ˝e
wysokoÊç podatku okreÊlono prawid∏owo
wed∏ug stawek zawartych w stosownej
uchwale rady miasta. Zdaniem organu, nie
by∏o podstaw do zastosowania zwolnienia,
poniewa˝ sporne budynki gospodarcze
znajdujà si´ na terenach nierolniczych, skla-
syfikowanych w ewidencji gruntów jako
„inne tereny” zabudowane”.

Skar˝àcy twierdzili, ˝e grunty i budynki
sà wykorzystywane na dzia∏alnoÊç rolniczà.
Wywodzili przy tym, ̋ e zgodnie z art. 55 k.c.
oraz zgodnie z definicjà gruntów wchodzà-
cych w sk∏ad gospodarstwa rolnego (stoso-
wanà przez G∏ówny Urzàd Statystyczny)
zalicza si´ do nich tak˝e grunty nierolne
pod zabudowaniami, je˝eli zabudowania te
sà zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarstwa
rolnego.

Sàd administracyjny podzieli∏ stanowi-
sko, ˝e sporne budynki by∏y po∏o˝one na te-
renach nierolniczych, w zwiàzku z czym nie
by∏o podstaw do zastosowania zwolnienia
od podatku. Sàd podkreÊli∏, ˝e do wymiaru
podatku od nieruchomoÊci stosuje si´ defi-
nicj´ gospodarstwa rolnego w znaczeniu
podatkowym (z ustawy o podatku rolnym),
a nie cywilistycznym, czy te˝ przyj´tà przez
organ statystyczny.

W skardze kasacyjnej podatnicy podno-
sili, ˝e grunty nie zosta∏y wy∏àczone  z pro-
dukcji rolnej. Zakupiono je na cele powi´k-
szenia gospodarstwa rolnego, dlatego te˝
winna nastàpiç zmiana klasyfikacji grun-
tów i zapisów w ewidencji gruntów i budyn-
ków.

W ocenie Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego, organy ustalajàce wysokoÊç zobo-
wiàzaƒ podatkowych nie mogà przyjàç in-
nej podstawy wymiaru ni˝ dane wskazane
w ewidencji gruntów, jeÊli nie zosta∏y one
skutecznie zakwestionowane w innym po-
st´powaniu administracyjnym. Skoro wi´c
sàd I instancji uzna∏ za prawid∏owe ustale-
nia organów podatkowych, ˝e grunty skla-
syfikowane jako inne tereny budowlane nie
wchodzi∏y w sk∏ad gospodarstwa rolnego,
to po∏o˝one na nich budynki nie mog∏y ko-
rzystaç ze zwolnienia podatkowego (sygn.
akt II FSK 1522/05).

Przygotowa∏
dr Robert Adamczewski
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Tak˝e we wrzeÊniu w miejscowoÊci
Rych∏ocice (gmina Konopnica, powiat wie-
luƒski) na drodze wojewódzkiej tu˝ przy
moÊcie na Warcie przeprowadzono symulo-
wany wypadek drogowy, który móg∏ dopro-
wadziç groênych nast´pstw, m.in. do ska˝e-
nia terenu. Ci´˝arówka wiozàca pojemnik 
z chlorem zderzy∏a si´ z samochodem oso-
bowym, zjecha∏a z nasypu i uderzy∏a 

w przystanek PKS. Pojemnik z chlorem
spad∏ z samochodu, a groêny dla zdrowia 
i ˝ycia ludzi gaz zaczà∏ wydobywaç si´ 
z wielkiej butli. W samochodzie osobowym
znajdowa∏o si´ dwóch uwi´zionych pasa˝e-
rów. Na miejsce wypadku przyby∏y jednost-
ki Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Rych∏ocic
oraz zawodowej z Sieradza i ¸odzi, policja 
i dwie karetki Zespo∏u Ratownictwa

Medycznego w ̧ odzi oraz pomoc drogowa.
Po dwóch godzinach akcja ratowników
zakoƒczy∏a si´ powodzeniem. Ranni zostali
odwiezieni do szpitala, pojemnik z gazem
zabezpieczono i wywieziono w bezpieczne
miejsce. Droga nr 481 zosta∏a otwarta.

Ta pozorowana, niezwykle sugestywnie
przeprowadzona akcja wszystkich s∏u˝b
ratownictwa pod kierunkiem Zarzàdu Dróg
Wojewódzkich w ¸odzi oraz Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Sieradzu, mia∏a na celu
sprawdzenie funkcjonowania wybranych ele-
mentów ratownictwa medycznego i ochrony
technicznej dróg podczas sytuacji kryzyso-
wej na drodze. Stra˝acy ochotnicy i zawodo-
wi, policja, ratownicy medyczni, drogowcy 
i s∏u˝by techniczne dali pokaz rzetelnego
wspó∏dzia∏ania. Przebiegowi tej pokazowo
przeprowadzonej akcji przyglàdali si´
mieszkaƒcy Rych∏ocic, w tym m∏odzie˝
szkolna oraz przedstawiciele w∏adz woje-
wódzkich z wicemarsza∏kiem województwa
Stanis∏awem Olasem, starostà wieluƒskim
Andrzejem St´pniem, wójtem gminy
Konopnica Wac∏awem Szumigajem oraz
reprezentantami ¸ódzkiego Urz´du 
Wojewódzkiego.                                          

(m.)

We wrzeÊniu na terenie obiektu magazy-
nowego wojewódzkiego magazynu prze-
ciwpowodziowego Chojne gm. Sieradz
i zbiornika wodnego Próba (gm. Brzeênio,

pow. sieradzki) odby∏y si´ zorganizowane
przez Wojewódzki Zarzàd Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi çwiczenia te-
renowe pn. „Próba 2007” – wspó∏dzia∏anie

wojewódzkiego magazynu przeciwpowo-
dziowego z jednostkami samorzàdu teryto-
rialnego w sytuacji zagro˝enia powodzio-
wego na obszarze powiatów: sieradzkiego,
zduƒskowolskiego i ∏askiego.

Podczas çwiczeƒ sprawdzano skutecz-
noÊç zasad wspó∏dzia∏ania s∏u˝b wspó∏pra-
cujàcych w akcji powodziowej, dotyczà-
cego obiegu informacji w systemie powia-
damiania, zasad uruchamiania wojewódz-
kiego magazynu przeciwpowodziowego,
praktycznego wykorzystania i obs∏ugi
sprz´tu i materia∏ów w akcji przeciwpowo-
dziowej. Doskonalenie wspó∏dzia∏ania
oraz wzajemnej integracji si∏ i Êrodków
s∏u˝b ratowniczych, b´dàcych w dyspozy-
cji starostw: sieradzkiego, zduƒskowolskie-
go, ∏askiego. 

Celem strategicznym by∏o pog∏´bienie
praktycznych umiej´tnoÊci w przypadku
powstania podtopieƒ lub powodzi, a po-
przez analiz´ zdarzeƒ i przypadków uru-
chomienie zasad wspó∏dzia∏ania i wspó∏-
pracy wszystkich podmiotów uczestniczà-
cych w akcji powodziowej. 

Po zakoƒczeniu çwiczeƒ przeprowadzo-
no pokaz systemu przenoÊnych zapór
przeciwpowodziowych oraz pokaz funk-
cjonowania pompy szlamowej, zorganizo-
wano tak˝e wystaw´ sprz´tu przeciwpowo-
dziowego.

PRÓBA 2007

Na moÊcie w Rych∏ocicach...
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Sukcesem zakoƒczy∏y si´ Barwy W∏ó-
kiennictwa Innowacje w przemyÊle w∏ó-
kienniczo-odzie˝owym. Cykl seminariów
i konferencji, które odby∏y si´ w ¸odzi, sta∏
si´ doskona∏à platformà do wymiany poglà-
dów na temat kondycji przemys∏u w∏ókien-
niczo-odzie˝owego w regionie ∏ódzkim.
Przedsi´biorcy i naukowcy, a tak˝e przed-
stawiciele w∏adz samorzàdowych i regional-
nych, zaprezentowali swojà wizj´ rozwoju
w∏ókiennictwa i podniesienia jego konku-

rencyjnoÊci. Spotkania te by∏y jednoczeÊnie
pierwszà tak bogatà prezentacjà oferty
∏ódzkich jednostek naukowo-badawczych
i Politechniki ¸ódzkiej dla przedsi´biorstw.
Przedstawiono mi´dzy innymi metody
wdra˝ania nowoczesnych technologii,
w tym nanotechnologii, w przemyÊle w∏ó-
kienniczym oraz wykorzystania ich w ró˝-
nych ga∏´ziach przemys∏u: od budownictwa
i ogrodnictwa po medycyn .́ W ¸odzi – co
wcià˝ podkreÊlano – nie mo˝emy narzekaç

na niedobór potencja∏u naukowego. Braku-
je jednak kadr Êredniego szczebla, z który-
mi rynek pracy skutecznie rozprawi∏ si´
podczas transformacji ustrojowej. Tak˝e
obecne modele kszta∏cenia pozostawiajà
wiele do ˝yczenia. Zdaniem nauczycieli,
przedsi´biorców i pracowników dydaktycz-
nych uczelni wy˝szych, którzy wzi´li udzia∏
w spotkaniu, kadry nale˝y dostosowaç do
potrzeb rynku, tak ˝eby absolwenci szkó∏
w∏ókienniczych byli przygotowani do pracy,
a nie do przyuczenia. 

Transformacji wymaga te˝ model wspó∏-
pracy mi´dzy naukà, gospodarkà i w∏adza-
mi regionu. Jacek Skwierczyƒski zapewni∏,
˝e Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi b´dzie
dok∏ada∏ staraƒ, ˝eby ∏ódzcy przedsi´biorcy
mogli lepiej wykorzystaç Êrodki unijne
przyznane dla naszego regionu. Jednak nie
uda si´ tego osiàgnàç bez zaanga˝owania
samych przedsi´biorców, a tak˝e, poÊred-
nio, bez lepszej wspó∏pracy mi´dzy naukà
a gospodarkà. 

Sytuacja gospodarcza Europy i silna
konkurencja ze strony krajów azjatyckich
wymuszajà zmiany, za którymi musimy po-
dà˝aç. W sektorze w∏ókienniczym ¸ódê ma
gotowà baz´ do rozwoju innowacji i – co
warto podkreÊliç – nie mo˝na narzekaç na
brak pomys∏ów w tym zakresie. Jednak˝e
o innowacjach – przekonywa∏a Sylwia Ko-
siƒska, koordynatorka projektu IMP3rove
– Zarzàdzanie innowacjami – nale˝y myÊleç
holistycznie, w ka˝dym aspekcie funkcjono-
wania firmy: od jakoÊci produkcji a˝ po za-
rzàdzanie przedsi´biorstwem. 

Barwy W∏ókiennictwa by∏y okazjà do za-
prezentowania wyników projektu „Trans-
formacja przemys∏u tekstylno-odzie˝owego
z pracoch∏onnego w naukoch∏onny LORIS
TEX”, który by∏ realizowany w regionie
∏ódzkim przez Instytut Badaƒ nad Przedsi´-
biorczoÊcià i Rozwojem Ekonomicznym
EEDRI oraz Centrum Pro Humano Tex
dzia∏ajàce przy Politechnice ¸ódzkiej.

Kulminacyjnym wydarzeniem konferen-
cji by∏o uroczyste podpisanie listu intencyj-
nego na rzecz utworzenia klastra biopoli-
merów i zaawansowanych technologii w∏ó-
kiennictwa w województwie ∏ódzkim. Swo-
je podpisy z∏o˝yli rektorzy Spo∏ecznej Wy˝-
szej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdza-
nia, Politechniki ¸ódzkiej, jednostek na-
ukowo-badawczych, w∏adz regionalnych
województwa ∏ódzkiego oraz przedsi´bior-
cy. Klaster ten ma przyczyniç si´ do podnie-
sienia poziomu innowacyjnoÊci oraz kon-
kurencyjnoÊci przemys∏u w∏ókienniczego
w regionie oraz wzmocnienia wspó∏pracy
Êrodowiska nauki i biznesu. 

Renata Karolewska
(Instytut Badaƒ nad Przedsi´biorczoÊcià i Rozwojem

Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ)

Patronat honorowy 
nad Barwami W∏ókiennictwa obj´li: 

marsza∏ek województwa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak
oraz prezydent miasta ¸odzi Jerzy Kropiwnicki

Jasne barwy 
w∏ókiennictwa

Przedstawiciele w∏adz, naukowcy i przedsi´biorcy w sali senatu P¸  
w chwil´ po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia klastra

biopolimerów i zaawansowanych technologii w∏ókiennictwa

W sali produkcyjnej zak∏adów Farbolux-Biliƒski
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Od 19 paêdziernika be∏chatowskie staro-
stwo prezentuje w Warszawie koncepcj´ sta-
dionu pi∏karsko-lekkoatletycznego w ra-
mach organizacji centrum treningowego dla
jednego z finalistów UEFA Euro 2012. Sta-
dion taki mia∏by zostaç zbudowany w Be∏-
chatowie jako element Powiatowego Cen-
trum Sportu. Prezentacja odbywaç si´ b´-
dzie podczas V Mi´dzynarodowych Targów
„Infrastruktura 2007” w salonie inwestycji
miejskich i mistrzostw Europy 2012 przed
Pa∏acem Kultury i Nauki. Liderem projek-
tu utworzenia centrum treningowego dla
jednego z 16 zespo∏ów finalistów UEFA
Euro 2012 jest powiat be∏chatowski. Pozo-
stali partnerzy projektu to: gmina Klesz-
czów, gmina miasto Be∏chatów, PGE KWB
Be∏chatów, PGE Elektrownia Be∏chatów,
PGE GKS Be∏chatów, Elbest Sp. z o.o., Be-
stur sp. z o.o. Szacunkowy koszt projektu
(dotyczy wszystkich partnerów) wyniesie
ponad 395 milionów z∏otych.

– Powiat be∏chatowski odpowiada za
utworzenie i budow´ Powiatowego Centrum
Sportu – mówi Jaros∏aw Brózda, starosta
be∏chatowski. – Jest to kompleks obiektów
sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta
Be∏chatowa, przylegajàcych do trzech zespo-
∏ów szkó∏ ponadgimnazjalnych, bursy szkol-
nej oraz przestrzeni rozciàgajàcej si´ mi´dzy
nimi na obszarze oko∏o 9 ha. G∏ównym
obiektem ca∏ego przedsi´wzi´cia jest stadion
pi∏karsko-lekkoatletyczny z trybunami na
oko∏o 15 tys. miejsc. 

Ca∏y teren przeznaczony pod budow´
PCS stanowi w∏asnoÊç powiatu. Planowany
termin realizacji: lata 2008 – 2010. Powiato-
we Centrum Sportu b´dzie stanowi∏o ele-
ment infrastruktury treningowej wraz
z przygotowanym na wysokim poziomie za-
pleczem sanitarnym, rehabilitacyjnym oraz

relaksacyjnym. Budowa PCS wymaga, jako
jedyny element przedk∏adanej oferty, pozy-
skania Êrodków na dofinansowanie jego re-
alizacji. Pozosta∏e elementy oferty zostanà
w ca∏oÊci sfinansowane w ramach Êrodków
w∏asnych partnerów projektu. W zakresie
utworzenia infrastruktury treningowej wa˝-
nà rol´ odgrywa planowana przez PGE
KWB Be∏chatów budowa boisk spe∏niajà-
cych wysokie standardy oraz udost´pnienie
istniejàcej infrastruktury – stadionu PGE
GKS Be∏chatów. 

Cz´Êç oferty dotyczy budowy kompleksu
dydaktyczno-sportowego realizowanego na
terenie Kleszczowa. Gmina Kleszczów ju˝
rozpocz´∏a realizacj´ projektu, w sk∏ad któ-
rego wchodzi bogata infrastruktura trenin-
gowo-rekreacyjnej oraz baza hotelowa.
Przedsi´wzi´cie w ca∏oÊci finansowane
przez gmin´ Kleszczów.

Pozostali partnerzy projektu odpowiada-
jà za modernizacj´ i udost´pnienie istniejà-
cej bazy rekreacyjno-gastronomiczno-hote-
lowej, tak aby mo˝liwe by∏o jej wykorzysta-
nie, nie tylko przez dru˝yn ,́ ale i jej otocze-
nie (media, kibice). W ramach Powiatowe-
go Centrum Sportu w Be∏chatowie majà
powstaç:

1. stadion pi∏karsko-lekkoatletyczny
z trybunami dla oko∏o 15 tys. osób. 
To obiekt przeznaczony g∏ównie jako miej-
sce, gdzie odbywaç si´ b´dà treningi dru˝y-
ny, ale wykorzystywany równie˝ jako teren
do organizacji zawodów sportowych. Ca∏o-
roczny przeznaczony i wyposa˝ony na po-
trzeby treningowe z zapleczem sali do çwi-
czeƒ si∏owych oraz saunà. Obiekt dostoso-
wany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
W otoczeniu stadionu powstanà parkingi,
w´z∏y sanitarne;

2. hala sportowa – sala gimnastyczna
o wymiarach 18m x 30m z pe∏nym zaple-
czem socjalnym;

3. sztuczne lodowisko, wymiary hali lo-
dowiska pozwolà na rozgrywanie meczów
ligowych w hokeja na lodzie, organizowanie
konkursów jazdy figurowej, a tak˝e coraz
popularniejszego curlingu. Oprócz standar-
dowego zaplecza powstanie tutaj równie˝
wypo˝yczalnia sprz´tu. Teren wokó∏ lodo-
wiska, poprzez odpowiednie ukszta∏towa-
nie, w okresie zimowym mo˝e zostaç wyko-
rzystany jako zewn´trzne lodowisko wyle-
wane (latem – tor wrotkarski);

4. w ramach kompleksu dydaktyczno-
-sportowego w Kleszczowie powstana tak˝e
m.in.: basen sportowy o d∏ugoÊci 25m, ba-
sen rekreacyjny z dwiema zje˝d˝alniami
wodnymi, hala sportowa, przebieralnie z sa-
nitariatami, centrum kultury - du˝a sala
konferencyjno-widowiskowa na 300 osób
(aula), mniejsza sala konferencyjna na 
50 osób, zaplecza socjalno-techniczne, sto-
∏ówka na 100 osób z pe∏nym zapleczem ga-
stronomicznym, obiekty rekreacyjne: basen
dla dzieci, jacuzzi, zewn´trzny basen letni
z pla˝à i brodzikiem dla dzieci, kr´gielnia,
sala gier automatycznych, bilard, pomiesz-
czenia do rehabilitacji i odnowy biologicz-
nej – sauny suche i mokre, grota solna, krio-
komora, sala çwiczeƒ; sezonowe lodowisko
sztuczne z trybunami na 217 miejsc, które
po sezonie zimowym przeznaczone b´dzie
na plac do jazdy na rolkach lub plac 
do organizowania plenerowych imprez 
i koncertów, boisko pi∏karskie z podgrzewa-
nà sztucznà trawà, trybuna na 320 miejsc,
trzy korty tenisowe ze sztucznà nawierzch-
nià, parkingi na ok. 150 pojazdów.

Krzysztof Borowski 

Samorzàdowy 
pomys∏ na sport
Samorzàdowy 
pomys∏ na sport
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Etyka

Wojna z piractwem trwa od chwili naro-
dzin prawa regulujàcego w∏asnoÊç twórczà.
Choç trudno uchwyciç, czym dok∏adnie jest
piractwo, ∏atwo okreÊliç krzywd´ stanowiàcà
sedno zjawiska. „Lord Mansfield, uczestni-
czàcy w sprawie sàdowej, która rozszerzy∏a
zasi´g angielskiego prawa autorskiego na za-
pisy nutowe, opisa∏ kwesti´ w nast´pujàcy
sposób: dozwolone jest u˝ytkowanie kopii
przez wykonanie utworu. Nie wolno nato-
miast okradaç autora z zysków przez pomna-
˝anie kopii i ich rozprowadzanie dla w∏asne-
go u˝ytku”.  [Lawrance Lessig, „Wolna kul-
tura”. WSiP].

Internet da∏ wielu ludziom wyjàtkowà
mo˝liwoÊç uczestniczenia w tworzeniu
„dzie∏” nie tylko z dziedziny kultury. Jego si∏a
porównywalna jest z takimi osiàgni´ciami
ludzkoÊci, jak druk, maszyna parowa, radio,
telefon czy radar. Internet to szczytowe osià-
gni´cie kultury masowej, której kwintesencja
zawiera si´ w tytule ksià˝ki KTT „Wszystko
dla wszystkich”.

Do kontynuowania tematu ochrony w∏a-
snoÊci intelektualnej zainspirowa∏y nas kolej-
ne przedsi´wzi´cia: projekt „Forum Przedsi´-
biorczoÊci na rzecz walki z piractwem”, zre-
alizowany przez Fundacj´ Rozwoju przedsi´-
biorczoÊci w ¸odzi, wspó∏finansowany przez
Uni´ Europejskà w ramach programu Ârod-
ki PrzejÊciowe oraz dzia∏ania kampanii spo-
∏ecznej „Szanuj´”.

A jaki jest obecnie stan wiedzy spo∏eczeƒ-
stwa na temat praw w∏asnoÊci intelektualnej?

– ZorganizowaliÊmy w tym roku cykl se-
minariów dla przedsi´biorców, studentów
i nauczycieli, w których wzi´∏o udzia∏ ponad
300 uczestników – informuje prezes Fundacji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci w ¸odzi Ewa
Sadowska-Kowalska. – Podczas wyk∏adów
i seminariów uczulano przedsi´biorców na
zagadnienia zwiàzane z prawem w∏asnoÊci
intelektualnej, prawem autorskim oraz pra-
wem w∏asnoÊci przemys∏owej. W wypadku
studentów chodzi∏o o uÊwiadomienie, jak
poprawnie nale˝y definiowaç prawa autor-
skie oraz w∏asnoÊç intelektualnà. Z kolei za-
sadniczym celem seminariów dla nauczycieli
by∏a edukacja obywatelska m∏odzie˝y i spo-
soby wywo∏ywania dyskusji o skutkach ∏a-
mania praw autorskich. Chodzi∏o te˝ o me-
tody przeciwdzia∏ania naruszeniom praw au-
torskich w Internecie – mówi prezes Ewa Sa-
dowska-Kowalska. – Efektem naszej pracy
jest wydawnictwo pn. „Ochrona w∏asnoÊci
intelektualnej – aspekty praktyczne”, zawie-
rajàce materia∏y dla przedsi´biorców, stu-
dentów i pedagogów. Dotyczà one praw w∏a-
snoÊci, praw autorskich, znaków towaro-
wych i ochrony innowacji. MyÊl´, ˝e jest to
z naszej strony po˝yteczny wk∏ad w edukacj´
prawnà i etycznà spo∏eczeƒstwa.

We wrzeÊniu i paêdzierniku na terenie ¸o-
dzi i województwa ∏ódzkiego przeprowadzo-
no kampani´ adresowanà do osób korzysta-
jàcych z dóbr intelektualnych obj´tych
ochronà przez prawo autorskie i prawa po-
krewne. w którà zaanga˝owali si´ znani 

ludzie o ró˝nych profesjach i Êwiatopoglà-
dach, m.in. Jan Tomaszewski, Jerzy Zelnik,
Ma∏gorzata Potocka, Krzysztof Makowski.

– Jestem Êwiadomy, jak wiele trudu i wy-
si∏ku potrzeba do tworzeniem nowych dóbr,
udogodnieƒ i innowacyjnych rozwiàzaƒ,
dzi´ki którym ˝ycie ka˝dego z nas mo˝e byç
∏atwiejsze, spokojniejsze i ciekawsze – mówi
Krzysztof Makowski, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego. – Dlatego z pe∏nym 
zaanga˝owaniem i poparciem przy∏àczam si´
do akcji poszanowania dla dóbr intelektual-
nych. Tylko szanujàc prac´ innych mamy
prawo liczyç na szacunek z ich strony 
i szanowaç samego siebie.

Najnowsze podejÊcie do sprawy ochrony
praw autorskich polega na przywróceniu in-
stytucji ochrony jej pierwotnego znaczenia.
Oznacza to, ˝e poprzez zapewnienie ochrony
twórcom, a nie koncernom wydawniczym,
fonograficznym czy filmowym, prawa te ma-
jà stymulowaç twórczoÊç. Ma to sens jednak
wtedy, gdy przyjmiemy, ˝e istotà twórczoÊci
by∏o zawsze po∏àczenie kopiowania,, imitacji
dorobku ju˝ istniejàcego z aktami oryginal-
nej ekspresji. JeÊli wi´c twórczoÊç ma kwit-
nàç, twórcy muszà mieç mo˝liwoÊç legalnego
korzystania z dorobku innych twórców. Tak
mo˝e byç w wypadku kultury. Ale czy po-
dobny sposób myÊlenia mo˝e objàç twór-
czoÊç nieartystycznà? 

Piotrkowskie starostwo w∏àczy∏o si´ do
kampanii spo∏ecznej „Szanuj´”, nad którà
patronat objà∏ starosta Stanis∏aw Cuba∏a.
W ramach akcji w Gimnazjum w Wolborzu
odby∏o si´ spotkanie z gimnazjalistami
i uczniami pierwszych klas szkó∏ ponadgim-
nazjalnych z powiatu piotrkowskiego. Dwu-
godzinnà prelekcj´ „Bàdê oryginalny” po∏à-
czonà z pó∏godzinnym seansem filmowym
poprowadzi∏ Hirek Wrona. M∏odzie˝ dowie-
dzia∏a si ,́ jak wiele osób pracuje przy powsta-
niu filmu, piosenki czy gry komputerowej.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na
problem prawa autorskiego i praw pokrew-
nych. W dobie trudnych do egzekwowania
przepisów prawnych chroniàcych prawa au-
torskie twórców, NT Group, Microsoft
i BSA podj´∏y wspólnie inicjatyw´ kampanii,
której celem jest zwrócenie uwagi na znacze-
nie wk∏adu intelektualnego jednostki w prac´
na rzecz rozwoju i dobra ogó∏u. Chodzi
w niej o wprowadzenie mody na poszanowa-
nie dóbr intelektualnych.

Oprac.: W.M.
Wykorzysta∏em fragmenty pracy: 

Ochrona w∏asnoÊci intelektualnej 
– aspekty praktyczne, FRP - ¸ódê, wrzesieƒ 2007 

oraz informacji: Kampania Spo∏eczna Szanuj´.pl

„Z¸” lansuje mod´ na poszanowanie dóbr intelektualnych

Prezez FRP w ¸odzi, 
dr Ewa Sadowska-Kowalska 
podczas seminarium
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Byç w Piotrkowie Trybunalskim i nie
zwiedziç muzeum w dawnym zamku kró-
lewskim to tyle, co pojechaç do Rzymu i nie
zobaczyç papie˝a. NiegdyÊ do trybunalskie-
go grodu Êciàga∏a na sejmiki szlachta, a na
synody duchowni. By∏ te˝ Piotrków Êwiad-
kiem wa˝nych wydarzeƒ historycznych.
Skoro goÊci∏ królów i wysokich dostojni-
ków paƒstwa, to musia∏ w nim stanàç za-
mek. Mimo dziejowych burz zachowa∏ si´
on do dzisiaj i jako muzeum dobrze s∏u˝y
miastu.

Zmienne koleje losu
Kronikarz Janko z Czarnkowa poda∏, ˝e

zamek zbudowa∏ Kazimierz Wielki. Póêniej
Zygmunt Stary poleci∏ wznieÊç na jego miej-
scu nowà rezydencj ,́ która uk∏adem kom-
nat i wystrojem architektonicznym murów
przypomina∏a Wawel. W zamku piotrkow-
skim w 1467 roku nastàpi∏a ratyfikacja po-
koju toruƒskiego, w nim Kazimierzowi IV
Jagielloƒczykowi sk∏adali ho∏d lenny wielcy
mistrzowie zakonu krzy˝ackiego. Warow-
nia zbudowana w kszta∏cie wie˝y mieszkal-
nej mia∏a wymiary 18 na 20 metrów i trzy
kondygnacje w stylu renesansowym, a dach
zwieƒczony attykà.

Kiedy Piotrków traci∏ na znaczeniu, wraz
z nim podupada∏ królewski zamek. Szwe-
dzi, w czasie potopu, spalili wie˝´ zamku
i przyczynili si´ do dalszej jego dewastacji.
Chocia˝ gmach zosta∏ odbudowany w la-
tach 1668–1671, to nie przywrócono mu
pierwotnego wyglàdu, a reprezentacyjne sa-
le podzielono Êcianami. Po drugim rozbio-
rze Polski Piotrków przypad∏ Prusakom,
a zamek popada∏ w ruin .́ W 1867 roku
utworzono guberni´ piotrkowskà. Guber-

nator carski kaza∏ przebudowaç zamek na
garnizonowà cerkiew. Wie˝´ zamkowà ob-
ni˝ono wtedy o jednà kondygnacj´ i przy-
kryto cerkiewnà kopu∏à. Po odzyskaniu
niepodleg∏oÊci w 1918 roku cerkiew prze-
sta∏a istnieç, a gmach zosta∏ wykorzystany
przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
na muzeum. Nadesz∏a nast´pna wojna, a po
niej kolejny ju˝ raz trzeba by∏o odbudowy-
waç zamek. Przywrócono mu wtedy pier-
wotne, renesansowe cechy. W 1951 roku
otwarto w nim Muzeum Historyczne mia-
sta Piotrkowa Trybunalskiego. Ostatni etap
odbudowy nastàpi∏ w latach 1963 – 1969.
Do dwóch kondygnacji dodano trzecià i po-
kryto namiotowym dachem, rezygnujàc,
prawdopodobnie ze wzgl´dów oszcz´dno-
Êciowych, z odtworzenia formy pierwotnego
dachu zwieƒczonego attykà. W takim kszta∏-
cie zamek istnieje do dzisiaj, s∏u˝àc za siedzi-
b´ muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

Sezamie, otwórz si´!
Takiego zbioru skarbów, mo˝liwego do

pokazania jedynie w niewielkiej cz´Êci pod-
czas kolejnych wystaw, móg∏by pozazdro-
Êciç piotrkowskiemu muzeum ka˝dy kolek-
cjoner. Jego numizmaty liczà ponad 3.600
pozycji. Niektóre sà wpisane do ksiàg in-
wentarzowych pod pozycjà „skarby” i na t´
nazw´ w pe∏ni zas∏ugujà. Prawie wszystkie
znalezione zosta∏y na terenie miasta i po-
wiatu piotrkowskiego, co Êwiadczy o zapo-
biegliwoÊci dawnych jego mieszkaƒców.
W ¸´cznie, gmina Sulejów, odnaleziono ta-
lary niderlandzkie, w M∏ynarach gmina
Wolbórz grosze praskie Jana Luksembur-
skiego, w Piotrkowie szelàgi i „szóstaki”
Jana Kazimierza, zbiory ró˝nych monet

w Rozprzy, Polichnie i innych miejscowo-
Êciach. W zbiorach numizmatycznych znaj-
dujà si´ tak˝e dziesiàtki banknotów z cza-
sów insurekcji koÊciuszkowskiej, jak rów-
nie˝ ordery i medale z ró˝nych lat. 

Jednak nie tylko „skarbami” muzeum
piotrkowskie buduje swojà pozycj .́ Zbiór
militariów posiada cenne egzemplarze bro-
ni bia∏ej i palnej, umundurowania i oporzà-
dzenia ˝o∏nierskiego. Dzia∏ Historii Sztuki
zgromadzi∏ 1.100 eksponatów, a etnografo-
wie zebrali ponad 1.600 pamiàtek prezentu-
jàcych sztuk´ i tradycj´ ludowà. JeÊli wy-
mieniç jeszcze takie pamiàtki historyczne,
jak konstytucje z 1732 i 1761 roku, liczne
archiwalia, to okazuje si ,́ ˝e zamek królew-
ski – pustoszony i rabowany przez obcych,
z uporem odbudowany przez swoich – sta∏
si´ prawdziwym skarbcem przesz∏oÊci.
Dzi´ki ofiarnoÊci wielu mi∏oÊników rodzin-
nego miasta muzeum jest dziÊ jego najwa˝-
niejszà atrakcjà kulturalnà.

Dzieje si´...
Sà w mieÊcie inne placówki o ustalonej

renomie – Miejski OÊrodek Kultury, Archi-
wum Paƒstwowe, Biuro Wystaw Artystycz-
nych, ale muzeum zajmuje szczególnà pozy-
cj .́ Jego wieloletni dyrektor Marcin Gàsior
umia∏ bowiem w pe∏ni wykorzystaç walor
miejsca, spadek po królewskiej przesz∏oÊci.
W piotrkowskim zamku odbywajà si´ naj-
bardziej presti˝owe imprezy miejskie i re-
gionalne, sympozja i konferencje naukowe.
W nim te˝ podczas Dni Piotrkowa Trybu-
nalskiego wr´czana jest Z∏ota Wie˝a Trybu-
nalska. Na kultywacj´ tradycji ukierunko-
wanych jest szeÊç sta∏ych wystaw muzeal-
nych, w tym wystawa poÊwi´cona najs∏aw-
niejszej piotrkowskiej szkole – Gimnazjum
i Liceum im. Boles∏awa Chrobrego. Du˝ym
zainteresowaniem cieszà si´ organizowane
przez muzeum Dni Muzyki Kameralnej,
które doczeka∏y si´ ju˝ 28. edycji. Lekcji
muzealnych przeprowadza si´ rocznie oko∏o
80, pokazów filmów dokumentalnych – 20.
Muzeum prowadzi tak˝e dzia∏alnoÊç wy-
dawniczà. Obecnie przygotowywane sà do
wydania trzy pozycje: „Dzieje zamku i mu-
zeum piotrkowskiego”, „Herb i piecz´cie
Piotrkowa Trybunalskiego”, „Obozowe
wspomnienia Stefana ¸adnowskiego”.
Wa˝nà rol´ pe∏ni biblioteka dysponujàca
ponadoÊmiotysi´cznym ksi´gozbiorem,
z którego zasobów cz´sto korzystajà
uczniowie, nauczyciele i studenci.

Muzeum odwiedza rocznie oko∏o 20 ty-
si´cy zwiedzajàcych. Bywa∏em w nim wielo-
krotnie i przekona∏em si ,́ ˝e o jego randze
decyduje nie tylko historyczne miejsce, bo-
gactwo eksponatów i trafny program, ale
równie˝ ˝yczliwoÊç i goÊcinnoÊç panujàce
w placówce. Odczuje je ka˝dy, kto wybierze
si´ do piotrkowskiego muzeum.

Mieczys∏aw J. Gumola 

Królewski spadek

Jedna z sal muzeum na zamku w Piotrkowie Trybunalskim
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Paêdziernik, b´dàc miesiàcem zamykajà-
cym wiosenno-jesienny sezon turystyczny,
jest doskona∏ym okresem, aby zakoƒczyç na-
szà w´drówk´ „Szlakiem architektury po wo-
jewództwie ∏ódzkim”. Kierunek obecnej wy-
prawy wyznaczaç b´dà pi´kne, choç niestety
nieliczne na ziemi ∏ódzkiej, obiekty secesyjne.
Najwi´kszà ich grup´ odnajdziemy w stolicy
naszego województwa. W ¸odzi znajduje si´
oko∏o trzydziestu budynków secesyjnych,
ukrytych poÊród eklektycznych rezydencji
i kamienic. Wi´kszoÊç z nich posiada jednak
tylko nieliczne elementy architektoniczne 
wykonane w tym stylu. 

Budowle secesyjne by∏y zwiastunami post´-
pu ich budowniczych i w∏aÊcicieli, ze smakiem
pojmujàcych nowà mod´ rozprzestrzeniajàcà
si´ w Europie Zachodniej i Stanach Zjedno-
czonych w ostatnim dwudziestoleciu XIX stu-
lecia i w pierwszych kilkunastu latach XX
wieku. Secesj´ nazywano we Francji „art no-
uveau”, a w Niemczech „jugendstil”, w Au-
strii „secesjà”, skàd zaczerpni´to u˝ywany na
ziemiach polskich termin. Obok architektury
styl ten wystàpi∏ w malarstwie i sztuce u˝ytko-
wej. Malowid∏a pojawi∏y si´ na fasadach bu-
dynków i wewnàtrz pomieszczeƒ mieszkal-
nych. Charakteryzowa∏y si´ pastelowymi od-
cieniami barw. Powstawa∏y secesyjne meble,
a nawet drobne przedmioty codziennego
u˝ytku, takie jak wazony,  serwisy do kawy. 
Twórcy stylu secesyjnego zrywali, jak to

okreÊlali, z brzydotà przesz∏oÊci, uciekajàc do
Êwiata baÊni i iluzji. Pos∏u˝ono si´ w tym celu
linià krzywà, falujàcà, ale jednoczeÊnie dyna-
micznà, symbolizujàcà rozwiane w∏osy ko-
biety, dym wydobywajàcy si´ z komina czy
ruch wody. Budowle secesyjne charakteryzu-
je tak˝e asymetrycznoÊç. Zacz´to stosowaç
przeszklone konstrukcje. Na zasadzie kontra-
stu dobierano ró˝ne rodzaje tynków: jasny
i ciemny, g∏adki z chropowatym. ¸àczono
umiej´tnie beton i mas´ szklanà z elementami
drewnianymi i ceg∏à. Z lanego ˝elaza formo-
wano kraty o fantazyjnych kszta∏tach, pi´kne
balustrady i okucia. Pojawi∏y si´ równie˝ ele-
menty ceramiczne, wp∏ywajàce na oryginal-
noÊç budowli. Materia∏ budowlany pozwoli∏,
dzi´ki swej plastycznoÊci, na wzbogacenie
elewacji o wspania∏e motywy roÊlinne i zwie-
rz´ce – pi´knie uformowane liÊcie kasztanow-
ca czy akantu, pnàce krzewy polnej ró˝y, or-
chidee i chryzantemy. Obserwowaç mo˝emy
równie˝ owady: pszczo∏y, mrówki symbolizu-
jàce sumiennà prac ,́ chrzàszcze, motyle oraz
ptaki, takie jak sowy oznaczajàce màdroÊç,
pelikany, pawie czy ∏ab´dzie. Przywrócono
tak˝e nale˝yte miejsce witra˝om.

Oko∏o 1900 roku secesja przyw´drowa∏a
do ¸odzi. Poczàtkowo pojawi∏a si´ na elewa-
cjach ∏ódzkich kamienic, z czasem zacz´to
wznosiç wille, pa∏ace, kamienice wielkomiej-
skie, a nawet budynki fabryczne ubrane w se-
cesyjny kostium. 

Najwspanialszà budowlà secesyjnà miasta
jest willa Leopolda Rudolfa Kindermanna
przy ulicy Wólczaƒskiej 31/33. Wybudowana
w 1903 roku wed∏ug projektu Gustawa Lan-
daua-Gutentegera. Poczàtkowo charakterem
mia∏a nawiàzywaç do bawarskich myÊliw-
skich zameczków romantycznych, co mo˝e-
my dostrzec oglàdajàc jà od strony ogrodu.
Jednak w czasie budowy nadano jej ostatecz-
nie kszta∏t secesyjny. Podziwiaç mo˝emy tu
bogactwo fasad, obramowania okien ozdo-
bione motywami roÊlinno-zwierz´cymi,
a tak˝e wspania∏e witra˝e. Jeden z nich przed-
stawia pe∏nà wdzi´ku m∏odà taƒczàcà dziew-
czyn .́ Spostrzegawczy obserwatorzy dostrze-
gà w obramowaniu okna willi rozgrywajàcà
si´ na ich oczach wyjàtkowà scen´ przyrodni-
czà, w której w konarach kasztanowca ptasia
samica broni swych pisklàt przed lisem czy-
hajàcym przy sàsiednim drzewie. 

Na wspomnianej wy˝ej posesji odnajdzie-
my równie˝ przyk∏ad schy∏kowej secesji, po-
zbawionej fantazyjnych form – will´ córki
Kindermannów. Do innych interesujàcych
willi secesyjnych nale˝à m.in.: rezydencja Le-
ona Rappaporta (Rewolucji 1905 roku nr 44)
z ciekawà kompozycjà ceglanej surowej ok∏a-
dziny elewacyjnej z bogactwem form roÊlin-
nych; Ryszarda Schimmela (Karolewska 1),
b´dàca pierwszà realizacjà secesyjnà w mie-
Êcie, czy Juliusza Langego (Wólczaƒska 51)
z pe∏nà motywów roÊlinnych sztukaterià. ̧ ódê
szczyci si´ tak˝e przyk∏adami secesyjnych ka-
mienic czynszowych oraz budynków u˝ytecz-
noÊci publicznej. Najciekawsze architektonicz-
nie sà Dom Bankowy Landaua (Piotrkowska
29), dawna Szko∏a Zgromadzenia Kupców
(Narutowicza 68), dawne Niemieckie Gimna-
zjum Reformowane (KoÊciuszki 65), kamieni-
ce: Oszera Kohna (Piotrkowska 43), Gustawa
Schichta (Piotrkowska 128) oraz Zygmunta
Deutschmana (KoÊciuszki 93). Kolejna grupa
unikatowych budowli secesyjnych to obiekty
przemys∏owe. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje
fabryka koronek i pasmanterii Ernesta Weve-
ra (Kopernika 1) oraz Adolfa Daubego 
(Wólczaƒska 128/130), gdzie produkowano
wyroby bawe∏niane. Wyjàtkowym zabytkiem
jest tak˝e hala turbin elektrowni Scheiblerów
(Milionowa 8). Spacerujàc secesyjnym 
szlakiem warto równie˝ zatrzymaç si´ przy 
domach handlowych Firmy Schmechel 
i Rosner (Piotrkowska 98 i 100 A). 

Poza ¸odzià secesj´ napotkamy jedynie
w powiecie skierniewickim – w Bia∏yninie ko-
∏o G∏uchowa. W miejscowym koÊciele para-
fialnym Êwi´tego Wawrzyƒca z poczàtku XX
stulecia uwag´ odwiedzajàcych przyciàgajà
interesujàce witra˝e, przedstawiajàce postacie
w pastelowych zwiewnych szatach oraz
skomplikowanà plàtanin´ pnàcej roÊlinnoÊci. 

Piotr Machlaƒski
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Secesyjnym szlakiem 
po ziemi ∏ódzkiej

Znane, a jednak nieznane

Na zdj´ciu: 
kamienica Gustawa Schichta 

przy ul. Piotrkowskiej 128 w ¸odzi
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W Êwiat∏ach ligowych reflektorów roz-
grywa si´ dramat pabianickiej koszykówki.
Miejskie Towarzystwo Koszykówki, które
w 1994 r. przej´∏o sukcesj´ po zlikwidowa-
nym W∏ókniarzu Pabianice, og∏osi∏o upa-
d∏oÊç. Klub opuÊcili sponsorzy strategiczni
– najpierw rok temu PZU, a w ostatnich
miesiàcach Polfa, firmujàca swojà nazwà
czo∏owà dru˝yn´ kraju prawie 10 lat. Sto-
warzyszenie nie udêwign´∏o ci´˝aru zobo-
wiàzaƒ i zakoƒczy∏o ˝ywot. Nowy rozdzia∏
w historii pabianickiego basketu próbuje
otworzyç powo∏ane niedawno do ˝ycia Pa-
bianickie Towarzystwo Koszykówki. Do
ostatnich dni wa˝y∏y si´ jednak losy zespo-
∏u i ju˝ po inauguracji rozgrywek Ford Ger-
maz Ekstraklasy jego start w ekstraklasie
nie by∏ pewny. Nawet jeÊli reanimacja ze-
spo∏u powiedzie si ,́ to jednak jest on skaza-
ny na wegetacj ,́ mozolnà prac´ od pod-
staw, wykuwanie charakteru wÊród licznych
pora˝ek i ma∏ych radoÊci. Ko∏o historii ob-
róci∏o si´ po czterdziestu latach.

W 1966 roku zaistnia∏a po raz pierwszy
w historii koszykówki w województwie
∏ódzkim dru˝yna z Pabianic. Na I Sparta-
kiadzie Wojewódzkiej w Kutnie 34-letni tre-
ner z ¸odzi Henryk Langierowicz zdoby∏
z dziewcz´tami z MKS Pabianice drugie
miejsce za Tomaszowem. Praca entuzjastów
z Langierowiczem oraz Alicjà G´barowskà,
Przemys∏awem Bajerem i Jerzym Srokà na
czele da∏a wkrótce efekty. W 1971 roku ko-
szykarki W∏ókniarza Pabianice awansowa∏y
do II ligi, a dwa lata póêniej do ekstraklasy.
Historyczny awans wywalczy∏y wychowan-
ki miejscowego MKS, z wyjàtkiem zgie-
rzanki Barbary WiÊniewskiej same pabiani-
czanki: Miros∏awa Bal, Jolanta Bieniek, 
Teresa Cichulska, Krystyna Grajda, Ewa
Kawalec, El˝bieta Kluch, Bo˝ena Kmieç,

Danuta Koralewska, Zofia Koz∏owska,
El˝bieta Kucharska, Beata Malinowska,
Mariola Manias, Urszula Michalska, 
Danuta Ograbek, Maria Rudnicka 
i WiÊniewska oraz trener Langierowicz. 
Koszykówka sta∏a si´ wizytówkà Pabianic. 

Kiedy przysz∏y tytu∏y mistrzowskie dru-
˝yny Langierowicza w doros∏ej koszykówce
(1989, 1990, 1991, 1992), basket jedno-
znacznie okreÊli∏ sportowà to˝samoÊç mia-
sta. Nazwa Pabianice wywo∏ywa∏a w Êwia-
domoÊci kibiców w ca∏ej Polsce skojarzenie
z koszykówkà ˝eƒskà. W pabianickich
szko∏ach dziewcz´ta z entuzjazmem rzuca∏y
pi∏k´ do kosza, a niech´tnie przebija∏y przez
siatk´ albo rzuca∏y do bramek. Mia∏y wspa-
nia∏e wzorce, bo w sk∏adzie W∏ókniarza po-
jawi∏y si´ wielkie gwiazdy, reprezentantki
Polski, z dwukrotnà srebrnà medalistkà mi-
strzostw Europy seniorek, nieod˝a∏owanà
Ma∏gorzatà Kozerà-Gliszczyƒskà (w 1992
roku zgin´∏a w wypadku samochodowym
pod Z∏otoryjà w wieku 31 lat). DziÊ nazwa-
libyÊmy jà ikonà pabianickiej koszykówki,
by∏a bowiem jej ˝ywym symbolem, idolem
nastolatek w Pabianicach. Kozera by∏a je-
dynà polskà koszykarkà w historii, która
wyst´powa∏a jednoczeÊnie w reprezenta-
cjach Polski seniorek, juniorek i kadetek. 

Oprócz niej gwiazdami pabianickiej ko-
szykówki by∏y m.in. Jolanta Nowacka-Bie-
niek, Mariola Manias-Szymaƒska, Jadwiga
Sidoruk, Ma∏gorzata Urbankowska (póê-
niej Storo˝yƒska), El˝bieta Nowak (póêniej
TrzeÊniewska), Marzena Jarzyna (póêniej
G∏aszcz). Pabianickie koszykarki si´ga∏y po
medale w kategoriach m∏odzie˝owych. Nie
ma precedensu w polskiej koszykówce suk-
ces z roku 1991 roku, kiedy trener Langie-
rowicz zdoby∏ z∏oto z seniorkami W∏óknia-
rza, a Miros∏aw TrzeÊniewski z juniorkami

i kadetkami. Trzech
z∏otych medali w jed-
nym roku nie zdoby∏
do dziÊ ˝aden klub.

Wspania∏y klimat
dla koszykówki wy-
tworzyli gospodarze
miasta i w∏adze samo-
rzàdowe. Bez ˝adnej
przesady mo˝na po-
wiedzieç, ˝e basketem
˝y∏y ca∏e Pabianice,
a sukcesy dziewczyn
pana Henia by∏y powo-
dem do dumy dla kil-
kudziesi´ciu tysi´cy
pabianiczan. Koszy-
kówka by∏a sprawà ca-
∏ego miasta i wszyst-
kich jego mieszkaƒ-

ców. S∏owo promocja miasta nie by∏o na po-
czàtku lat dziewi´çdziesiàtych tak popular-
ne jak teraz, ale trudno by∏oby wskazaç
drugà tak Êwietnie promujàcà miasto firm´
jak W∏ókniarz. 

Po transformacji ustroju nowe wyzwania
ekonomiczne, nowe standardy organizacyj-
ne oznacza∏y kres zas∏u˝onego klubu. Rzut-
ki mened˝er, dzia∏ajàcy w nowym stylu Zbi-
gniew Grzanka skupi∏ wokó∏ koszykówki
równie energicznych i ˝yczliwych ludzi.
Zmieni∏ si´ szyld z W∏ókniarza na Miejskie
Towarzystwo Koszykówki, ale basket oca-
la∏. Sukcesem by∏o pozyskanie wielu ma-
∏ych sponsorów, którzy wspierali klub kwo-
tami, dajàcymi dopiero ∏àcznie znaczàcà
cz´Êç bud˝etu. Z czasem pojawili si´ rów-
nie˝ wi´ksi sponsorzy – Heros, Star Foods
i Prospan, a pod koniec lat dziewi´çdziesià-
tych giganci biznesu – Polfa i wkrótce PZU.
Trener TrzeÊniewski, wychowanek i sukce-
sor Langierowicza, zbudowa∏ silny zespó∏,
który na poczàtku nowego stulecia mia∏
abonament na wyst´py w finale, toczàc le-
gendarne mecze z pot´gà europejskiej klasy
– zespo∏em z Gdyni. Dwie pabianiczanki –
Beata Binkowska i El˝bieta TrzeÊniewska
zdoby∏y z∏ote medale na mistrzostwach Eu-
ropy w Katowicach '99. Wkrótce do Polfy
do∏àczy∏y inne mistrzynie kontynentu – Syl-
wia Wlaêlak i Agnieszka Jaroszewicz oraz
Edyta Koryzna. Polfa w roku 2001 wystar-
towa∏a nawet w elitarnej Eurolidze. 

K∏opoty MTK zacz´∏y si´ na dobre, kie-
dy ze sponsorowania klubu zrezygnowa∏o
PZU, a stopniowo zacz´∏a wycofywaç si´
Polfa. Apogeum kryzysu nastàpi∏o, w ostat-
nich tygodniach, kiedy upad∏o zad∏u˝one
MTK. Powo∏ane do ˝ycia w jego miejsce
Pabianickie Towarzystwo Koszykówki mu-
sia∏o przedstawiç gwarancje na bud˝et
w wysokoÊci 500 tysi´cy i wykupiç dzikà
kart´ za 50 tysi´cy z∏otych. Zaskakujàce
i smutne, ˝e pabianickie Êrodowisko nie
udêwign´∏o ci´˝aru utrzymania silnej dru-
˝yny. Miasto, samorzàd pomaga∏y, ale bez
wsparcia Êwiata biznesu nie da si´ utrzymaç
sportu przez du˝e ,S". 

A przecie˝ wydawa∏o si ,́ ˝e koszykówka
wros∏a w Êrodowisko Pabianic na zawsze.
Wbrew przewidywaniom czterdzieÊci lat te-
mu nie powsta∏ tu oÊrodek lokalny, ale po-
t´ga, która przez lata rzàdzi∏a polskà koszy-
kówkà. Dla pabianickich kibiców – i tych
w klubowych szalikach, i tych niedzielnych
– powrót do koszykarskiej zaÊciankowoÊci
jest jak drzazga w sercu. Gdzie majà szukaç
wzorców pabianickie uczennice, które
wcià˝ najch´tniej rzucajà pi∏k´ do kosza? 

Marek Kondraciuk
Fot. Krzysztof Szymczak  

„Dziennik ¸ódzki“ 
fot: Mecze Polfy Pabianice (z pi∏kà by∏a kapitan

zespo∏u Sylwia Wlaêlak) z Lotosem Gdynia przez
kilka lat elektryzowa∏y kibiców i rozstrzyga∏y 

o tytule mistrza Polski

Drzazga w sercu Pabianic


