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24 paêdziernika Filharmonia ¸ódzka uho-
norowana zosta∏a certyfikatem Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej za najlepszy produkt
turystyczny roku, czyli W´drowny Festiwal
Kolory Polski. Od 5 lat te presti˝owe wyró˝-
nienia przyznawane sà na targach Tour Salon
w Poznaniu. W tym roku z 300 zg∏oszonych
z ca∏ej Polski propozycji – trzynaÊcie uhono-
rowano wyró˝nieniami, w tym dla ¸odzi
i województwa przyznano dwa: za Kolory
Polski oraz za Spalski Festiwal R´kodzie∏a
Artystycznego. Wyró˝nione „produkty” zna-
laz∏y si´ w gronie niezwyk∏ych polskich wy-
darzeƒ, za jakie w tym roku uznano m.in.
megawidowisko „Napój mi∏osny” Donizzet-
tiego – przygotowane przez Oper´ Wroc∏aw-
skà, Szlak Zabytków Techniki Województwa
Âlàskiego, Ogrody marzeƒ – tematyczne
ogrody HORTULUS w Dobrzycy, Zielono-
górskie Winobranie i Podziemne miasto
Osówka w G∏uszczycy. 

W artystycznych dziejach filharmonii jest
to wyjàtkowe wydarzenie. Z tej okazji dzieƒ
póêniej zorganizowano w Filharmonii ¸ódz-
kiej konferencj´ prasowà, w której uczestni-
czyli m.in. Andrzej Su∏ek – dyrektor naczelny
F¸, Tomasz B´ben – dyrektor Festiwalu Ko-
lory Polski, Sylwester Paw∏owski – prezes Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej Woje-
wództwa ¸ódzkiego, organizatorzy Jarmarku
Spalskiego. O krótkie wypowiedzi poprosili-

Êmy dyrektora festiwalu Tomasza B´bna oraz
dyrektora naczelnego F¸ Andrzeja Su∏ka. 

Tomasz B´ben: Pierwszà emocjà jest po-
czucie satysfakcji osobistej i w imieniu zespo-
∏u, z którym ten festiwal w F¸ realizowali-
Êmy. Kolory... znalaz∏y si´ w gronie najpo-
wa˝niejszych polskich przedsi´wzi´ç promu-
jàcych mark´ swoich regionów w skali ca∏ego
kraju. Pomys∏ na kameralny festiwal muzyki
organowej w moim rodzinnym mieÊcie Siera-
dzu przerodzi∏ si´ w ogromne przedsi´wzi´cie
turystyczno-koncertowe. Satysfakcja jest
ogromna. Zdaj´ sobie jednak spraw ,́ ˝e na-
groda jest nie tylko inspiracjà do pracy, ale
i zobowiàzaniem. 

Andrzej Su∏ek: Certyfikat jest dla nas zo-
bowiàzaniem. Pokazuje, ˝e festiwal jest wa˝-
ny, potrzebny i musi trwaç. Fantastyczne jest
to, ˝e w naszym województwie powsta∏ tak
zaszczytny i wznios∏y cel uprawiania turysty-
ki. Chcia∏bym, aby Kolory Polski – mo˝e
w skromniejszej formie – trwa∏y przez ca∏y
rok, tworzàc fakty ˝ycia muzycznego poza
murami F¸, w województwie, a tak˝e poza
nim. MyÊl ,́ ˝e wymiar spo∏eczny jest znacz-
nie wa˝niejszy od ekonomicznego. Festiwal
zaowocuje zmianami w ÊwiadomoÊci miesz-
kaƒców festiwalowych miejscowoÊci, umoc-
nieniem ich poczucia wartoÊci, a tak˝e odna-
lezieniem historycznej to˝samoÊci. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Markowy festiwal
Filharmonia ¸ódzka twórcà nagrodzonego produktu turystycznego!

Wyst´p dzieci´cego zespo∏u muzyki dawnej z Poniatowej. 
4 sierpnia 2007 - kolegiata Wszystkich Âwi´tych w Sieradzu
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1 grudnia 2007 (sobota), godz. 18.00
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
M¸ODZI W ¸ODZI 
W ho∏dzie Andrzejowi Hundziakowi 
Orkiestra kameralna „¸ódzkie smyczki”, Chór Dzieci´cy
oraz Chór ˚eƒski Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej
im. H. Wieniawskiego w ¸odzi
Uk∏ady choreograficzne w wykonaniu uczennic Sekcji
Rytmiki OSM
Przygotowanie: Agata Kubicka
Dyrygenci: Ryszard J. Osmoliƒski, Anna Kamerys
4 grudnia 2007 (wtorek) godz. 19.00
SSaallaa KKaammeerraallnnaa iimm.. HHeennrryykkaa CCzzyy˝̋aa
ARS CAMERALIS „Mistrz i uczeƒ”
Koncert zrealizowany ze Êrodków ministerialnych
W programie: Karol Szymanowski, Ludwik van Beethoven
Roman Lasocki – skrzypce, Kamila Wàsik - studentka
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie –
skrzypce, Krystyna Makowska-¸awrynowicz – fortepian
Prowadzenie: Krystyna Pietranek
7 grudnia 2007 (piàtek) godz. 19.00
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
KONCERT JUBIELUSZOWY PROF. ANDRZEJA
ORKISZA 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej
SoliÊci: prof. Andrzej Orkisz oraz jego wychowankowie i
uczniowie z klasy wiolonczeli warszawskich szkó∏ i uczelni
muzycznych
Dyrygent: Tadeusz Wojciechowski
8 grudnia 2007 (sobota) godz. 18.00
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
M¸ODZI W ¸ODZI NA BO˚E NARODZENIE
Orkiestra Symfoniczna, Chór Dzieci´cy, Chór Kameralny
Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych im. S. Moniuszki w ¸odzi
Barbara Sobolczyk, Dawid Ber, Kamil Cha∏upnik – dyrygenci

11 grudnia 2007 (wtorek), godz. 19.00
SSaallaa KKaammeerraallnnaa iimm.. HHeennrryykkaa CCzzyy˝̋aa
ARS CAMERALIS
Muzyka francuska na francuskim klawesynie
Louis Couperin - XV Suita g-moll  
Francois Couperin -Vingtieme Ordre
Claude-Benigne Balbastre -   La D’Hericourt
Johann Sebastian Bach - Sonata D-dur BWV 1028  
Marin Marais - Pieces de violes - Deuxieme Livre
Ewa Piasecka - klawesyn
Mark Caudle - viola da gamba
14 grudnia 2007 (piàtek) godz. 19.00
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
KONCERT SYMFONICZNY
Fina∏ obchodów Roku Beethovenowskiego
Ludwik van Beethoven  - Koncert potrójny C-dur op. 56
Ludwik van Beethoven  - V Symfonia c-moll op. 67
Jakub Jakowicz – skrzypce
Rafa∏ Kwiatkowski - wiolonczela 
Beata Biliƒska – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej

Tadeusz Wojciechowski - dyrygent
16 grudnia 2007 (niedziela) godz. 12.00
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
KONCERT DLA DZIECI
SPOTKANIE Z NUTKÑ
„Kol´dowe w´drówki”
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 140 w ¸odzi
Harcerski Zespó∏ Artystyczny „Krajki”
Zespó∏ Piosenki i Taƒca „P´dziwiatry” – w widowisku
muzycznym na podstawie ksià˝ki „Kaprys, ˝art i inne
muzyczne fanaberie” Izabeli Klebaƒskiej
Uczniowie ∏ódzkich szkó∏ muzycznych
El˝bieta Walaszczyk – Êpiew
Magdalena Chmielewska-Tomczyk – fortepian
Mariusz Olbiƒski – wiersze

Beata Sporecka-Tobijaƒska i Krzysztof Olejniczak - pro-
wadzenie
Aleksandra Chrapowicka - prezentacje multimedialne
El˝bieta Chmielewska - opracowanie
18 grudnia 2007 (wtorek) godz. 19.00
SSaallaa KKaammeerraallnnaa iimm.. HHeennrryykkaa CCzzyy˝̋aa
ARS CAMERALIS 
Recital skrzypcowy
Koncert zrealizowany przy wspó∏udziale MKiDN
Ludwik van Beethoven – Sonata F-dur op. 24 nr 5 Wiosenna
Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantella op. 28
Karol Szymanowski – Sonata d-moll op. 9
Igor Strawiƒski – Divertimento
A. Tansman – Cinq pieces
Ludwika Maja Tomaszewska – skrzypce
¸ukasz Kwiatkowski - fortepian
21 grudnia 2007 (piàtek), godz. 19.00
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
KONCERT SYMFONICZNY
PAMI¢CI ARTURA RUBINSTEINA
Karol Szymanowski – Uwertura koncertowa E-dur op. 12
Karol Szymanowski – IV Symfonia Koncertujàca op. 60
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op. 22
Piotr Paleczny – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej
Tadeusz Wojciechowski - dyrygent
31 grudnia 2007 (poniedzia∏ek), godz. 19.00 
SSaallaa KKoonncceerrttoowwaa 
KONCERT SYLWESTROWY
S∏ynne arie i duety operetkowe oraz musicalowe 
Adam Zdunikowski – tenor
Iwona Hossa – sopran
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii ¸ódzkiej
Tadeusz Wojciechowski - dyrygent

SALVE REGINA 
KONCERT BO˚ONARODZENIOWY W FILHARMONII ¸ÓDZKIEJ

15 grudnia (sobota) o godz. 19 w Sali Koncertowej F¸ przy ulicy Narutowicza 20/22 wystàpi po raz pierwszy w ¸odzi –  z zapowiadanym przez dyrektora naczelnego Andrze-
ja Su∏ka koncertem – orkiestra Arte dei Suonatori. Orkiestra ta nale˝y do czo∏owych polskich zespo∏ów, grajàcych na dawnych instrumentach, a w ocenie krytyki oraz s∏ucha-
czy – jest jednym z najbardziej interesujàcych zjawisk na europejskiej scenie muzyki dawnej ostatnich lat. Koncertuje w najwi´kszych oÊrodkach muzycznych Polski, wspó∏pra-

cuje ze znanymi na Êwiecie artystami z Europy, Ameryki i Japonii. Zachwyca indywidualnym stylem wykonawczym, brzmie-
niem, ˝ywio∏owoÊcià i ekspresjà. Muzykom „barokowej orkiestry na sposób barokowy” bliski jest te˝ barokowy spo-

sób myÊlenia o muzyce i muzykowaniu, równie˝ w utworach pochodzàcych z innych ni˝ barok epok. Partytur´
traktujà jak tworzywo do artystycznych eksperymentów. Orkiestra Arte dei Suonatori jest te˝ animatorem

i gospodarzem pi´ciu festiwali muzyki dawnej:  Muzyka dawna – persona grata, Muzyka w Raju w Pa-
rady˝u, Festiwal Haendlowski w Toruniu, Festiwal Trzech Baroków we Wroc∏awiu oraz Festiwal

Vivaldi Days w Poznaniu. Za swojà dzia∏alnoÊç uhonorowana zosta∏a presti˝owymi nagrodami,
m.in. Nagrodà Muzycznà Wroc∏awia oraz Nagrodà Artystycznà miasta Poznania. Wydane

przez Arte dei Suonatori p∏yty zdoby∏y  przychylne oceny mi´dzynarodowej krytyki mu-
zycznej.  Kierownictwo muzyczne spoczywa w r´kach Andreasa Arenda – lutnisty, który

jako solista oraz muzyk wielu orkiestr i zespo∏ów muzyki dawnej koncertuje m. in. z ze-
spo∏ami: New Dutch Academy, Akademie fur Alte Musik Berlin, Les Amis de Phi-

lippe, Cordate, Holland Baroque Society, Freiburger Barockorchester, Chelycus
Ensemble oraz z w∏asnym zespo∏em Artemision Ensemble. Liczne kompozycje An-
dreasa Arenda by∏y tworzone specjalnie dla Arte dei Suonatori. Solistkà Êwià-
tecznego spotkania z muzykà w F¸ b´dzie  Maria Koehane (sopran), ÊciÊle
wspó∏pracujàca z orkiestrà, z którà wyst´puje  na organizowanych przez Arte
dei Suonatori festiwalach w Polsce, a tak˝e w Danii i Niemczech. Uhonorowa-
na nagrodà Szwedzkiej Królewskiej Akademii Muzycznej. W dorobku ma
liczne zagraniczne koncerty pod batutà znanych na Êwiecie dyrygentów, m.in.
w Anglii,  we W∏oszech, Francji, na Ukrainie, w Libanie, Stanach Zjednoczo-
nych i Nowej Zelandii, a tak˝e p∏yt´ z w∏oskà muzykà barokowà z tr´baczem
Niklasem Eklundem. Jej szeroki repertuar obejmuje muzyk´ kameralnà, ora-
toria i opery z epoki baroku, poprzez klasycyzm, romantyzm po muzyk´
wspó∏czesnà.

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska
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listopad 2007
We wtorek, 13 listopada, ukazujàcy si´ codziennie od 1940 roku w Londynie, „Dziennik

Polski” opublikowa∏ wywiad Piotra Gulbickiego z profesorem Janem Ciechanowskim, pol-
skim historykiem od ponad pó∏ wieku mieszkajàcym w Anglii. Oto fragment wywiadu
zatytu∏owanego „Przystanek niepodleg∏oÊç”.
Obaj te˝ [Pi∏sudski i Dmowski] ró˝nili si´ co do kszta∏tu przysz∏ego paƒstwa polskiego... 
I to znacznie. Koncepcja Pi∏sudskiego opiera∏a si´ na federacjonizmie, czyli próbie powro-
tu do Polski Jagiellonów – z Ukrainà, Litwà, Bia∏orusià. Dosz∏o do s∏ynnej wyprawy kijow-
skiej, potem do kontrnatarcia Armii Czerwonej, powstrzymanej w ostatniej chwili na
przedpolach Warszawy. Dopiero po przewrocie majowym w 1926 roku Pi∏sudski zaczà∏
forsowaç polityk´ równego dystansu wobec Rosji Sowieckiej i Niemiec. 
Je˝eli natomiast chodzi o Dmowskiego to dowodzi∏ on, ˝e dla nas, S∏owian, naturalnym
sojusznikiem jest Rosja, a najwi´kszym wrogiem – Niemcy; Niemcy, które nigdy nie pogo-
dzà si´ z utratà Âlàska czy Pomorza, a wi´c obszarów dla Polski strategicznych. W przeci-
wieƒstwie do koncepcji federacjonistycznej Dmowski forsowa∏ wizj´ Polski narodowej.
Tyle ˝e w ówczesnych warunkach, kiedy kraj w jednej trzeciej zamieszkany by∏ przez mniej-
szoÊci etniczne, by∏ to wariant zupe∏nie nierealny. 
Mimo ró˝nic i animozji Pi∏sudski i Dmowski potrafili ze sobà wspó∏pracowaç... 
Nie zawsze i nie wsz´dzie, ale w godzinie najwi´kszej próby, podczas kongresu w Wersalu
– gdzie decydowa∏a si´ kwestia przysz∏ych granic Polski – rzeczywiÊcie szli rami´ w rami .́
Pi∏sudski, który sam w kongresie nie uczestniczy∏, zda∏ si´ tam ca∏kowicie na pana Roma-
na – jak go nazywa∏. I Dmowski, rzeczywiÊcie, nie zawiód∏. 
Eh, przed wojnà to by∏o dopiero ˝ycie...

W∏odzimierz MieczkowskiW numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi

R´kà  S∏awomira  ¸uczyƒskiegoNNaasszzaa  ookk∏∏aaddkkaa:: Pomnik Jana Paw∏a II przed archikatedrà 
w ¸odzi w 29. rocznic´ rozpocz´cia pontyfikatu.
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Z ka˝dym rokiem na drogach wojewódz-
twa ∏ódzkiego wzrasta ruch pojazdów, a
wraz z nim roÊnie liczba ci´˝kich samocho-
dów dostawczych oraz TIR-ów. Rozwój
transportu jest efektem wzrostu gospodar-
czego i post´pu nie tylko w naszym regio-
nie. Jednak ¸ódzkie, ze wzgl´du na central-
ne po∏o˝enie w kraju a tak˝e w jednoczàcej
si´ Europie, jest szczególnie nara˝one na
nat´˝enie ruchu na drogach. W zwiàzku z
tym rosnà te˝ wymagania w stosunku do
inwestorów i wykonawców. Co roku Zarzàd
Dróg Wojewódzkich zwi´ksza nak∏ady na
nowe inwestycje, remonty, naprawy, odno-
w´ oznakowania. 

- JeÊli porównaç, ˝e w roku 2003 dyspo-
nowaliÊmy na inwestycje kwotà 6 mln z∏, w

tym roku wydamy 77
milionów, to na rok
2008 zaplanowaliÊmy
ju˝ ponad 120 mln z∏ –
informuje Andrzej
Doliƒski, dyrektor
Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich. – Tak˝e
budowa autostrad

wymaga od nas wydatkowania dodatko-
wych Êrodków na remonty dróg, które
zosta∏y zniszczone przez ci´˝kie samochody
dostarczajàce na budow´ miliony ton pia-
chu, kruszywa i asfaltu. Przy budowie A-2

szczególnie ucierpia∏a droga krajowa nr
708, która b´dzie remontowana na ca∏ym
odcinku 39 kilometrów: Ozorków-Warszy-
ce-Stryków-Brzeziny, wraz z obwodnicà
Strykowa. Samorzàd województwa w
ramach tzw. indykatywnego planu inwesty-
cyjnego przeznaczy∏ na ten remont kwot´ 184
mln z∏, z której 11 mln z∏ stanowiç b´dà Êrod-
ki unijne. W wyznaczonych miejscach wyre-

montowanej drogi powstanà chodniki i nowe
zatoczki dla autobusów. 

Mo˝e warto podaç kilka szczegó∏ów
dotyczàcych najwa˝niejszych inwestycji
drogowych w ostatnich trzech latach. I tak
rozbudowa drogi nr 726 na odcinku Opocz-
no-Bukowiec Opoczynski kosztowa∏a pra-
wie 4,5 mln z∏ z czego 3,2 mln z∏ pochodzi-
∏o ze Êrodków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Budowa wiaduktu nad torami PKP w miej-
scowoÊci Wielka WieÊ na drodze nr 710
kosztowa∏a ponad 5,6 mln z∏ z czego udzia∏
Êrodków ze ZPORR wyniós∏ 3,4 miliona.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703 –
ul. Kaliska w ¸´czycy wraz z budowà wia-
duktu nad torami kolejowymi kosztowa∏a
14 mln z∏ a udzia∏ Êrodków ZPORR wyniós∏
ponad 8 mln z∏. Wreszcie koszt przebudowy
drogi nr 702 na odcinku Konary-Piàtek
wyniós∏ ponad 15 mln z∏, w tym udzia∏
Êrodków ZPORR prawie 11 milionów. 

A co jest w planach Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich na najbli˝sze lata? Dyrektor
Andrzej Doliƒski nie ukrywa, ˝e nasze
drogi wymagajà sporych inwestycji.
Natychmiastowej przebudowy wymaga
stary most zbudowany przez wojsko dwa-
dzieÊcia lat temu w miejscowoÊci Maluszyn
w powiecie radomszczaƒskim. Planujemy
te˝ przebudow´ dogi nr 449 od granicy
województwa do miejscowoÊci B∏aszki oraz
drogi nr 725 od granicy województwa do
Rawy Mazowieckiej - mówi dyrektor
Doliƒski. W przysz∏ym roku zakoƒczymy
budow´ mostu na rzece Widawce w miej-
scowoÊci Rogóêno. 

- Chcia∏bym poinformowaç te˝ o tym, co
robimy w ramach poprawy bezpieczeƒstwa
ruchu na drogach; szczególnie dotyczy to
pieszych. Przeznaczymy na ten cel ok. 10
mln z∏, a w kwocie tej cz´Êç Êrodków pocho-
dziç b´dzie z Banku Âwiatowego za poÊred-
nictwem Ministerstwa Transportu. B´dzie
to m.in. przebudowa ronda w Be∏chatowie
na drodze nr 484 oraz sygnalizacja na
moÊcie im. MoÊcickiego w Tomaszowie
Mazowieckim. 

Zarzàd Dróg Wojewódzkich prowadzi
tak˝e dzia∏ania majàce na celu zapewnienie
bezpieczeƒstwa u˝ytkownikom ruchu. Pole-
gajà one mi´dzy innymi na bie˝àcym utrzy-
maniu nawierzchni jezdni, chodników, pobo-
czy i rowów, oko∏o 20 tys. znaków piono-
wych, konserwacji 17 sygnalizacji Êwietlnych
oraz odnowie 180 tys. m.kw. oznakowania
poziomego na 1152 km dróg wojewódzkich. 

Szczególnym wyzwaniem dla zarzàdcy
drogi jest zapewnienie komunikacji w okre-
sie zimowym. Drogi w tym czasie utrzymy-
wane sà zgodnie z przyj´tymi standardami.
Przewidywane koszty prowadzenia akcji
zimowej w sezonie 2007-2008 okreÊlono na
poziomie 5 mln. z∏.  

Andrzej Doliƒski

Gospodarka

Nowe Drogi

W ciàgu pi´ciu lat kwota przeznaczona remonty i budow´ dróg w wojewódz-
twie ∏ódzkim wzros∏a z 6 do 120 mln z∏. Na poczàtku tego roku, w ramach indy-
katywnego planu inwestycyjnego na lata 2007-2013, zarzàd województwa prze-
znaczy∏ na remont drogi nr 708 Ozorków-Brzeziny kwot´ 184 mln z∏, w tym 111
milionów z∏otych pochodziç b´dzie z funduszy unijnych. Inwestycja wspó∏fi-
nansowana b´dzie tak˝e przez samorzàd miasta Strykowa.
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OÊwiata

Na system sk∏adaç si´ majà trzy rodzaje
pomocy stypendialnej. Pierwsza z nich ma
charakter stypendium naukowego, przyzna-
wanego jednorazowo uczniom szkó∏ ponad-
gimnazjalnych i studentom, którzy sà zwy-
ci´zcami turniejów, olimpiad lub konkursów
przedmiotowych organizowanych na szcze-
blu mi´dzynarodowym lub krajowym oraz
osobom, których prace dyplomowe lub
naukowe wysoko oceniono pod wzgl´dem
naukowym lub do praktycznego zastosowa-
nia. Jeszcze w tym roku pierwsze dwa sty-
pendia w tej dziedzinie zostanà przyznane.
Otrzymajà je Przemys∏aw Tr´dak z I LO w
¸odzi oraz Pawe∏ Tomasik z II LO w Toma-
szowie Mazowieckim. Obaj sà tegorocznymi
laureatami mi´dzynarodowych olimpiad
przedmiotowych; Przemek - olimpiady che-
micznej w Rosji, Pawe∏ - olimpiady fizycznej
w Iranie. Ch∏opcy otrzymajà po 3 tys. z∏o-
tych. Pomoc ma charakter jednorazowy. 

Kolejny pomys∏ urz´du na wsparcie
uzdolnionych dzieci i m∏odzie˝y to jednora-
zowe stypendia artystyczne dla uczniów
szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz studentów szkó∏
wy˝szych za szczególne osiàgni´cia arty-
styczne. Stypendium ma na celu stworzenie
warunków do rozwoju talentu artystyczne-
go i realizacji w∏asnych planów twórczych.

Trzecia forma pomocy to stypendia,
które wyp∏acane b´dà po uruchomieniu
programu realizowanego w ramach regio-
nalnego Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki. B´dzie to projekt systemowy,
finansowany z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego. Celem projektu ma byç
wyrównanie szans edukacyjnych i podno-
szenie jakoÊci kszta∏cenia poprzez indywi-
dualne programy rozwojowe, w tym przy-
padku programy stypendialne dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, zw∏aszcza w
zakresie nauk matematyczno-przyrodni-
czych i technicznych, którym trudna sytu-
acja uniemo˝liwia rozwój edukacyjny. 

Stypendia b´dà przyznawane uczniom
gimnazjów oraz szkó∏ ponadgimnazjalnych
na okres dwóch lat i obejmà okres nauki na
danym etapie kszta∏cenia. Dofinansowanie
lokalnych i regionalnych programów
pomocy stypendialnej ma si´ przyczyniç do
niwelowania barier w szeroko rozumianym
dost´pie do edukacji szczególnie uzdolnio-

nym uczniom i s∏uchaczom placówek
oÊwiatowych, pochodzàcym z najubo˝szych
rodzin w województwie ∏ódzkim.

Skàd pomys∏, aby Urzàd Marsza∏kowski
fundowa∏ najzdolniejszej m∏odzie˝y stypen-
dia?– zapytaliÊmy Wies∏aw´ Zewald, zast´p-
ca dyrektora Departamentu Kultury i Edu-
kacji.

– Impulsem by∏ list rektora SGGW pro-
ponujàcy zakupienie nagród za sukces
olimpijski. W trakcie uroczystoÊci promujà-
cej laureatów mi´dzynarodowych olimpiad
przedmiotowych we wrzeÊniu tego roku w
Warszawie, wÊród nagrodzonych zaleêli si´
uczniowie z naszego województwa ∏ódzkie-
go. Uzna∏am, ˝e warto by∏oby, aby ich osià-
gni´cia zosta∏y dostrze˝one i nagrodzone
przez Samorzàd Województwa ¸ódzkiego i
by mia∏o to charakter cykliczny. Uwa˝am,
˝e mo˝e by∏by to sposób wiàzania uzdol-
nionej m∏odzie˝y ze swojà „ma∏à ojczyznà”
jakà jest region. 

Jakimi kryteriami kierowaliÊcie si´ przy
wyborze stypendystów?

– Kryteria okreÊla regulamin. W tym
roku mogliÊmy przyznaç tylko dwa stypen-
dia laureatom mi´dzynarodowych olimpiad
przedmiotowych, poniewa˝ w 2007 roku
medale na tych˝e mi´dzynarodowych olim-
piadach otrzyma∏o dwóch uczniów z nasze-
go regionu. W przysz∏ym roku dojdà
zapewne inni uczniowie, studenci. Chcieli-
byÊmy równie˝ przyznawaç stypendia za
osiàgni´cia artystyczne. Projekt tego regula-
minu i uchwa∏y jest w∏aÊnie przedmiotem
pracy Departamentu Kultury i Edukacji.

Kiedy na pomoc stypendialnà b´dà mogli
liczyç uzdolnieni uczniowie z biednych
rodzin?

– Wiem, ˝e zw∏aszcza w ma∏ych oÊrod-
kach zdarza si ,́ i˝ dzieci z powodów finan-
sowych nie majà szans na rozwój swoich
talentów i zdobycie dobrego wykszta∏cenia.
ChcielibyÊmy dla tych uczniów uruchomiç
specjalny program stypendialny, finansowa-
ny z funduszy unijnych. NazwaliÊmy ten
projekt roboczo „Janko Muzykant”. Jako
by∏y, wieloletni dyrektor I LO im. Miko∏aja
Kopernika w ¸odzi, „kuêni” olimpijczy-
ków, zdaj´ sobie spraw ,́ ˝e uczeƒ zdolny
powinien byç traktowany jak dziecko o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Tak traktujà tych uczniów kraje Unii.
Wiem te˝, ˝e jest to jeden ze sposobów pod-
niesienia potencja∏u intelektualnego regio-
nu. To wynika te˝ ze Strategii Województwa
¸ódzkiego.

Jak b´dzie ta pomoc wyglàdaç?
– Trudno jeszcze mówiç o szczegó∏ach,

bo jest to przedsi´wzi´cie bardzo trudne
logistycznie. W jego realizacj´ musimy
zaanga˝owaç wiele podmiotów zwiàzanych
z edukacjà oraz samorzàdy lokalne, gminy
powiaty. Trudne wyzwania trzeba jednak
przyjmowaç. Przecie˝ taka szansa si´gni´-
cia po Êrodki unijne mo˝e si´ ju˝ nie powtó-
rzyç. Wa˝ne jest równie˝ dla nas to, ˝e licz-
ba uczniów jakà b´dziemy mogli objàç
pomocà, nie b´dzie ograniczona. Muszà
jedynie odpowiadaç kryteriom.

Czy jednak w tej sytuacji nie ma niebez-
pieczeƒstwa, ˝e kwoty stypendiów b´dà
mia∏y charakter symboliczny? 

– Chodzi o naprawd´ du˝e Êrodki finan-
sowe z Unii. Planujemy, by uczniowie mogli
otrzymywaç od 200 do nawet 500 z∏otych
miesi´cznie. Co wa˝ne, w ramach tego pro-
gramu gratyfikowani majà byç równie˝
nauczyciele, którzy sprawowaç b´dà
naukowà opiek´ nad uczniami, b´dà pisaç
program rozwoju ucznia i ten program
monitorowaç. MyÊl ,́ ˝e b´dzie to motywo-
waç pedagogów do pracy ze zdolnym
uczniem. Mamy naprawd´ bardzo màdre
dzieci, stwórzmy im tylko szans´ na rozwój
i perspektywy na przysz∏oÊç. 

Rozmawia∏a: 
Anna Szymanek-Juêwin

Stawiamy na zdolnych
Departament Kultury i Edukacji Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi podjà∏ ini-

cjatyw´ budowy systemu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów i stu-
dentów, zamieszka∏ych na terenie województwa ∏ódzkiego. Najlepsi uczniowie
otrzymajà stypendia naukowe, fundowane przez Urzàd Marsza∏kowski, pierwsze
z nich zostanà wkrótce wr´czone.
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Muzeum Sztuki w ¸odzi przygotowa∏o
nowà formu∏´ prezentacji mi´dzynarodowej
kolekcji sztuki XX wieku. Sk∏ada si´ ona z
trzech wystaw-szkiców. Ka˝da z nich porusza
jedno istotne dla sztuki wspó∏czesnej zagad-
nienie: autonomia dzie∏a, formalizmy w sztu-
ce oraz wp∏yw psychoanalizy zarówno na
twórczoÊç artystycznà, jak i na jej interpreta-
cj .́ 

Pierwsza zatytu∏owana „Sztuka i polity-
ka”, prezentowana by∏a kilka miesi´cy temu.
By∏a to próba ukazania relacji zachodzàcych
mi´dzy sztukà i politykà. Wystawa rozpoczy-
na∏a si´ od awangardy lat 20. XX wieku i
si´ga∏a po teraêniejszoÊç. 

Kolejnà ods∏onà wystawy sta∏ej Mi´dzyna-
rodowa kolekcja sztuki XX wieku jest, pre-
zentowany obecnie Szkic 2. poÊwi´cony
zagadnieniu formalizmu w sztuce i nieorto-
doksyjnym interpretacjom tego zjawiska.
Kuratorem wystawy jest Jaros∏aw Lubiak,

który tak okreÊla jej istot´: „Szkic 2. prezen-
tujàc wybrane dzie∏a z Mi´dzynarodowej
kolekcji sztuki XX i XXI wieku ma na celu
rozpoznanie znaczenia formalnego myÊlenia,
formalistycznej wra˝liwoÊci w procesie two-
rzenia dzie∏, ich odbioru i interpretacji. Samo
poj´cie formalizmu wiàzane jest zwyczajowo
z dojrza∏ym modernizmem – sztukà abstrak-
cyjnà, geometrycznà i systemowà lat 50. 60. i
70. W Êwietle s∏ów Michela Foucaulta g∏oszà-
cego, ˝e „ogólnie rozumiany formalizm jest
jednym najsilniejszych, a zarazem najbardziej
zró˝nicowanych pràdów jakie znano w XX-
wiecznej Europie”, konieczne jest ponowne
rozwa˝enie znaczenia myÊlenia formalnego w
sztuce. Foucault przekonuje, ˝e „wielkie zja-
wisko dwudziestowiecznego formalizmu” jest
„równie istotne, jak romantyzm i pozyty-
wizm w XIX w.”, co kaza∏oby w nurcie tym
dostrzegaç raczej z∏o˝onà i szerokà formacj´
myÊlowà okreÊlajàcà ró˝ne obszary nowocze-

snej kultury ni˝ jeden z wygas∏ych kierunków
artystycznych”.

W sztuce najnowszej zaobserwowaç
mo˝na wyraêny i silny powrót do formalnego
myÊlenia oraz formalistycznej wra˝liwoÊci.
Sztuka wspó∏czesna ponownie staje si´ for-
malistyczna. Szkic 2 stanowi prób´ okreÊle-
nia znaczenia formalizmu dla sztuki dwu-
dziestowiecznej, a zarazem si∏y jego oddzia∏y-
wania na sztuk´ wieku XXI. Nie jest to
rekonstrukcja historycznych schematów for-
malizmu, a raczej próba zdefiniowania od
nowa m.in. formy w sztuce czy formalnych
relacji mi´dzy dzie∏ami. 

Oprócz dzie∏ z Mi´dzynarodowej Kolekcji
Sztuki XX i XXI wieku na wystawie prezen-
towane sà równie˝ dzia∏ania i interwencje
wspó∏czesnych artystów, dla których materià
dla aktualnych dzia∏aƒ artystycznych jest for-
malna analogia do historycznych dzie∏.

B´dzie ona udost´pniona publicznoÊci do
24 marca przysz∏ego roku.

Na poczàtku 2008 roku, jeszcze w gmachu
przy ul. Wi´ckowskiego, zaprezentowany
zostanie ostatni szkic. Wszystkie one sà
zapowiedzià sta∏ej ekspozycji sztuki XX i
XXI wieku w filii muzeum, która zostanie
otwarta w kompleksie ∏ódzkiej Manufaktury
w 2008 roku.                         Gra˝yna Bo˝yk

Si∏a formalizmu
Mi´dzynarodowa Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku 



5www.lodzkie.pl

Kultura

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

28 paêdziernika w Filharmonii ¸ódzkiej
na estradzie Sali Koncertowej mia∏o miejsce
donios∏e wydarzenie. Krzysztof Kulis -
znany w kraju i za granicà ∏ódzki konstruk-
tor klawesynów -zaprezentowa∏ instrument
– pi´kny pod wzgl´dem linii, wykonania a
przede wszystkim – dêwi´ku, który od tej
pory sta∏ si´ w∏asnoÊcià filharmonii.
Muzycznej prezentacji dokona∏ zaproszony
specjalnie na t´ okazj´ Êwiatowej s∏awy w∏o-
ski wirtuoz klawesynu - Rinaldo Alessan-
drini.

Pierwszy w historii F¸ klawesyn jest dzie-
∏em mistrzowskim. Dwa dotychczasowe
by∏y instrumentami fabrycznymi i jako kon-

certowe – nie sprawdzi∏y si .́ Obecny jest
kopià XVIII-wiecznego instrumentu skrzy-
d∏owego (w kszta∏cie skrzyd∏a), którego
wzorcem by∏ model paryskiego budowni-
czego Pascala Baskina z 1769 r. Budowa
trwa∏a oko∏o roku, natomiast przygotowa-
nie materia∏u znacznie d∏u˝ej. Budowany
technikami lutniczymi instrument wymaga
bowiem niezwyk∏ej precyzji wykonania ka˝-
dego z setek elementów – po uprzednim
niezwykle pieczo∏owitym dobraniu mate-
ria∏u.

Obecne brzmienie klawesynu nie jest
ostateczne, bowiem – jak ka˝dy tego typu
instrument – dojrzewa oko∏o dwóch lat,
grajàc w konkretnych koncertowych warun-
kach. Najwa˝niejszym momentem, na
który ka˝dy twórca z niecierpliwoÊcià ocze-
kuje, sà to pierwsze dêwi´ki instrumentu
s∏yszane zaraz po jego zbudowaniu.
Wprawdzie dêwi´ki sà jeszcze wówczas nie-
zwykle surowe ale podczas tych pierwszych
godzin - zaraz po ukoƒczeniu - widoczne sà
ju˝ zarysy przysz∏ego brzmienia. Oceny
instrumentu zawsze dokonuje te˝ komisja
z∏o˝ona z wybitnych klawesynistów oraz
konstruktorów instrumentów strunowych
jeszcze zanim instrument opuÊci pracowni´
twórcy. Ocena ta jest jednak zawsze ocenà
wst´pnà. Ostatecznej dokonuje si´ ju˝ po
ca∏kowitym rozegraniu instrumentu. 

Klawesyn Filharmonii ¸ódzkiej wst´pnà
ocen´ uzyska∏ znakomità. Znakomite te˝
by∏o jego przyj´cie przez publicznoÊç. Jest
43. instrumentem zbudowanym przez
Krzysztofa Kulisa, którego klawesyny oraz
szpinety znajdujà si´ w licznych, znaczà-
cych na Êwiecie polskich i zachodnich
oÊrodkach muzycznych. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska 

Pi´kny 
linià i dêwi´kiem
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Nie ma miejsc nieciekawych dla kra-
joznawcy. Sà tylko takie, które dopiero
wymagajà odkrycia albo poznania na
nowo. Do takich miast mo˝na zaliczyç
Skierniewice. Na pierwszy rzut oka –
nic ciekawego, dopiero zag∏´biajàc si´
w zakamarki miasta mo˝emy odnaleêç
wiele interesujàcych zakàtków i ludzi,
a przy odrobinie cierpliwoÊci i czasu –
poznaç ich frapujàcà histori´.

Skierniewice – dla wielu miasto pomi´-
dzy ¸odzià a Warszawà – powsta∏y pierwot-
nie na skrzy˝owaniu innych, ówczeÊnie
wa˝niejszych traktów, prowadzàcych z ¸o-
wicza do Rawy i na Sochaczew. Obchodzo-
ne w tym roku 550-lecie nadania praw miej-
skich sà dobrym pretekstem, aby d∏u˝ej za-
trzymaç si´ w grodzie nad rzekà ¸upià.

Dla entuzjastów zabytków techniki obo-
wiàzkowym punktem wycieczki jest zabytko-
wy skierniewicki dworzec kolejowy oraz pa-
rowozownia. Dworzec, niedawno odnowio-
ny, swojà elewacjà zewn´trznà w stylu neogo-
tyckim przypomina czasy ÊwietnoÊci za cza-
sów carskich, zaÊ wewnàtrz czeka nas nie-
spodzianka – zachowano bowiem seri´
sgraffiti w stylu realizmu socjalistycznego
z lat 50-tych XX wieku. Warto dodaç, ˝e
skierniewicka poczekalnia dworcowa  pier-
wotnie mia∏a znacznie bogatszy wystrój (z∏o-
cone sztukaterie!) i by∏a zaliczana do najlep-
szych wÊród poczekalni dworców Kolei War-
szawsko-Wiedeƒskiej. Na peronie odnajdzie-
my zaÊ znajomy akcent: ∏aweczk´ Reymonta.

O ile dworzec jest ogolnie dost´pny, o ty-
le do parowozowni mo˝emy wybraç si´ tyl-
ko w czasie „dni otwartych”. W sezonie let-
nim (od maja do paêdziernika) w ka˝dà
pierwszà sobot´ miesiàca, w godzinach od

11.00 do 14.00 entuzjastów techniki kolejo-
wej oprowadzajà cz∏onkowie Polskiego Sto-
warzyszenia Mi∏oÊników Kolei, gospodarze
tego obiektu. Zobaczymy tam nie tylko wy-
remontowane parowozy, lokomotywy spali-
nowe, salonki, wagony z poczàtku XX wie-
ku – zarówno osobowe, jak i towarowe, ale
przy okazji mo˝emy przekonaç si ,́ z jakim
pietyzmem sà one restaurowane i przywra-
cane do ˝ycia.

Obiekty kolejowe przylegajà do Parku
Miejskiego, w którym skrywa si´ kolejna
atrakcja Skierniewic: zespó∏ pa∏acowo-par-
kowy – dawna rezydencja arcybiskupów
gnieênieƒskich, potem cara, a obecnie sie-
dziba Instytutu Warzywnictwa. Ze wzgl´du
na pe∏nione obecnie funkcje dydaktyczno-
naukowe, obiekty te niestety nie sà ogólnie
dost´pne (zw∏aszcza wn´trza pa∏acowe), ale
jeÊli wczeÊniej grupa zapowie ch´ç zwiedze-
nia dawnej siedziby polskich prymasów, to

w∏adze uczelni zazwyczaj otwierajà pa∏aco-
we podwoje (oczywiÊcie w godzinach urz´-
dowania!). JeÊli pokonamy te wst´pne trud-
noÊci, to obejrzymy nie tylko z zewnàtrz, ale

i od Êrodka, pa∏ac
i oran˝eri ,́ wybudowa-
ne z inicjatywy prymasa
Antoniego Ostrowskie-
go wed∏ug projektu
Efraima Szregera.

Z tymi dwoma posta-
ciami zwiàzany jest ko-
lejny wa˝ny zabytek
Skierniewic – koÊció∏
pw. Êw. Jakuba. Swojà
fasadà nawiàzuje on do
tolos – formy Êwiàtyni
na planie ko∏a, znanej
ju˝ w staro˝ytnej Gre-
cji. Wewnàtrz, z prawej
strony o∏tarza g∏ówne-
go, zwraca uwag´ tron
biskupi, na którymi za-

siada∏ w czasie mszy m.in. biskup Ignacy
Krasicki. Bogaty wystrój wn´trza i rzadko
spotykana w stylu klasycystycznym bry∏a,
czyni t´ Êwiàtyni´ wartà poÊwi´cenia jej
szczególnej uwagi.

Niedaleko koÊcio∏a pw. Êw. Jakuba znaj-
duje si´ niepozorny, drewniany budynek,
w którym mieÊci si´ Izba Historii Skiernie-
wic. W dworku tym – wiàzanym z postacià
Konstancji G∏adkowskiej, m∏odzieƒczej mi-
∏oÊci Fryderyka Chopina – mo˝emy zapo-
znaç si´ nie tylko z bogatà historià miasta,
ale poznaç te˝ szereg postaci, które mia∏o
wp∏yw na jego wspó∏czesny charakter. Izba
prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç wydawniczà
oraz organizuje cykliczne koncerty muzyki
klasycznej. To tutaj mo˝na zasmakowaç
w troch´ sennej, ale jak˝e romantycznej at-
mosferze XIX-wiecznego „prowincjonalne-
go” miasta.

Z Izby Historii Skierniewic niedaleko do
neorenesansowego Ratusza autorstwa Hen-
ryka Marconiego oraz niedawno wyremon-
towanego rynku im. Jana Odrowà˝a ze Spro-
wy, którego ozdobà jest kompleks fontann.

Je˝eli jeszcze nie jesteÊmy zm´czeni w´-
drówkà po Skierniewicach, to mo˝emy zag∏´-
biç si´ w miejskie zau∏ki i dotrzeç do koÊcio∏a
pw. Êw. Stanis∏awa, ufundowanego przez ar-
cybiskupa Stanis∏awa Szembeka w 1720 ro-
ku. Przy tej obecnie najstarszej w mieÊcie
Êwiàtyni znajduje si´ zabytkowy cmentarz, na
którym odnajdziemy nagrobki z ciekawymi
inskrypcjami. A majàc chwil´ czasu mo˝emy
jeszcze dotrzeç do dawnej synagogi...

I tak co chwila mo˝na odkrywaç na no-
wo smak Skierniewic, niekoniecznie od tej
pory kojarzonych przez turystów tylko
z dorodnymi warzywami, owocami i kwia-
tami prezentowanymi na corocznym  Skier-
niewickim Âwi´cie Kwiatów, Owoców i Wa-
rzyw.                          Izabela Nowakowska

Jubileusz Skierniewic
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Wywiad miesiàca

- Czy to by∏ udany sezon turystycz-
ny dla Pani zespo∏u?

MyÊl ,́ ˝e bardzo udany. W tym
roku nasze biuro wykona∏o szereg
opracowaƒ z zakresu turystyki we
wspó∏pracy z Departamentem
Turystyki i Sportu. ZakoƒczyliÊmy
prace nad „Koncepcjà szlaku konne-
go im. Henryka Dobrzaƒskiego-
Hubala”. O tym projekcie szeroko
pisa∏a ju˝ „Ziemia ¸ódzka”.

- Ale nie rozmawialiÊmy jeszcze o
mi´dzynarodowych szlakach tury-
stycznych...

I w tym wypadku te˝ mamy si´
czym pochwaliç, poniewa˝ rozpo-
cz´liÊmy prace nad „Koncepcjà
europejskich szlaków kulturowych w
województwie ∏ódzkim”. Jest to pro-
jekt, którego celem jest wskazanie
potencja∏u województwa w zakresie
mo˝liwoÊci wykorzystania lokalnych
walorów przyrodniczych, kulturo-
wych i zagospodarowania tury-
stycznego do wyznaczenia szlaków:
bursztynowego, romaƒskiego,
cysterskiego i kolei warszawsko-wie-
deƒskiej. Podczas, gdy idea tury-
stycznego Szlaku Bursztynowego w
województwie jest pomys∏em krysta-
lizujàcym si´ w ciàgu ostatnich
dwóch lat, to Szlak Romaƒski i Cysterski
posiadajà ju˝ d∏ugoletnià tradycj´ si´gajàcà
poczàtku lat 90 – tych.

- Mimo to ˝aden z nich nie funkcjonuje w
przestrzeni województwa... 

Nieliczne tablice informacyjne - w przy-
padku obiektów na Szlaku Romaƒskim,
czy materia∏y promocyjne z nakreÊlonym
schematycznie przebiegiem - w przypadku
Szlaku Cysterskiego jedynie potwierdzajà
ich niewielkie znaczenie. „Koncepcja...”
mo˝e stanowiç swego rodzaju pierwszy etap
do reaktywacji szlaków kulturowych, które
powinny staç si´ kontynuacjà ju˝ funkcjo-
nujàcych w Europie tego typu projektów.
Koncepcja Szlaku Bursztynowego zosta∏a
zakoƒczona w paêdzierniku. Zak∏ada ona
stworzenie warunków dla rozwoju ró˝nych
form turystyki: rowerowej, pieszej, konnej,
wodnej i samochodowej. Jednak z uwagi na
podstawowe za∏o˝enie szlaku, jako rowero-
wego zaprojektowano: dwie trasy g∏ówne
rowerowe o ca∏kowitej d∏ugoÊci oko∏o 327
km – dolinà Warty i Bzury (286 km) i doli-
nà Prosny (41 km), tras´ samochodowà o
d∏ugoÊci 357 km.

- Jednak prawdziwà dumà w dorobku
biura jest z pewnoÊcià „Atlas turystyczny
województwa ∏ódzkiego”.

To bardzo wa˝ny projekt. Jego kanw´
stanowià zbiory numeryczne przekazane
przez Wojewódzki OÊrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej, dotyczàce
topografii i komunikacji. Dane dotyczàce
Êrodowiska przyrodniczego i kulturowego
pochodzà z bazy naszego biura. Natomiast
dane dotyczàce bazy turystycznej zosta∏y
uzyskane od 199 jednostek samorzàdowych
i instytucji bran˝owych. Jest to pierwsze
kompleksowe opracowanie dotyczàce zago-
spodarowania turystycznego województwa.
Znajdujà si´ tu zarówno zaktualizowane
dane dotyczàce bazy noclegowej, rekreacyj-
no-sportowej, bazy towarzyszàcej, obiek-
tów us∏ug podstawowych, szlaków tury-
stycznych, jak równie˝ zilustrowane sà
walory kulturowe (min. obiekty i obszary
zabytkowe, miejsca pami´ci) oraz wartoÊci
kulturowe (np. twórczoÊç ludowa, muzea,
skanseny, galerie). Przedstawione sà rów-
nie˝ walory przyrodnicze województwa.
Atlas liczy 58 kart. Najciekawsze miejsca
województwa zosta∏y zilustrowane zdj´cia-

mi lotniczymi. Na wydanie atlasu
zosta∏y ju˝ zarezerwowane Êrodki w
bud˝ecie województwa na przysz∏y
rok. MyÊl ,́ ˝e turysta przyje˝d˝ajàcy
do naszego województwa odkryje
jego ró˝norodnoÊç i bogactwo Êrodo-
wiska przyrodniczego i kulturowego
oraz b´dzie móg∏ skorzystaç z oferty
turystycznej.

- OczywiÊcie biuro nie zajmuje si´
wy∏àcznie turystykà... 

Naturalnie. OpracowaliÊmy we
wspó∏pracy z Departamentem Kultury
i OÊwiaty „Wojewódzki Program
Opieki na Zabytkami”, z Departa-
mentem Ochrony Ârodowiska „Woje-
wódzki Pogram Ochrony Ârodowiska”
i „Aktualizacj´ Programu Ma∏ej
Retencji”. Powstajà tu równie˝ wa˝ne
projekty komunikacyjne; studia traso-
wania dróg ekspresowych, obwodnic
czy linii kolejowych. Ostatnio przeana-
lizowaliÊmy równie˝ mo˝liwoÊci wyko-
rzystania wód geotermalnych dla
potrzeb ciep∏ownictwa i balneologii.

Jakie sà plany biura na przysz∏oÊç?
– Priorytetowym tematem realizo-

wanym w biurze b´dzie aktualizacja
„Planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa”. Na paê-
dziernikowej sesji sejmik podjà∏

uchwa∏´ o przystàpieniu do prac nad „Pla-
nem...”. Obecnie obowiàzujàcy plan zosta∏
uchwalony w 2002 roku. Od tego czasu
wiele si´ zmieni∏o - jesteÊmy cz∏onkami Unii
Europejskiej, powsta∏o szereg nowych
dokumentów strategicznych na poziomie
europejskim, krajowym i wojewódzkim.
Zosta∏a uchwalona nowa Strategia Rozwo-
ju Województwa i Regionalny Program
Operacyjny, które muszà byç uwzgl´dnione
w „ Planie…”. 

„Plan…” w zasadzie ju˝ dawano si´ zdez-
aktualizowa∏. Wykaza∏a to „Ocena aktual-
noÊci planu” przyj´ta przez sejmik w 2005
roku. Wstrzymywane przez nas prace wyni-
ka∏y z braku nowej „Koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju”, która sta-
nowi podstaw´ dla planu województwa.
Wprawdzie „Koncepcji...” jeszcze nie ma,
ale prace nad nià majà byç zakoƒczone w
po∏owie przysz∏ego roku. „Plan…” powi-
nien zostaç przedstawiony sejmikowi do
uchwalenia w po∏owie 2009 roku.

Rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

Rozmowa z Ewà Paturalskà-Nowak, dyrektorem Biura Planowania Przestrzennego Województwa ¸ódzkiego w ¸odzi.

W przestrzeni regionu
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W tym roku gmina Dmosin obchodzi
rocznic´ 600 lat nadania jej praw miejskich
przez króla W∏adys∏awa Jagie∏∏ .́ Rocznica
jest okazjà do wspomnieƒ historycznych i re-
fleksji nad wspó∏czesnoÊcià. 

Gmina po∏o˝ona jest w pó∏nocno-wschod-
niej cz´Êci województwa ∏ódzkiego. Jest naj-
wi´kszà pod wzgl´dem obszaru gminà po-
wiatu brzeziƒskiego. Ponad 100 km kw. za-
mieszkuje ok. 4.700 mieszkaƒców. Swym za-
si´giem gmina obejmuje 30 miejscowoÊci
w 26 so∏ectwach. Ma charakter typowo rolni-
czy. G∏ównym oÊrodkiem administracyjnym
jest miejscowoÊç Dmosin.

W 1998 r. ustanowiono dla gminy herb.
Przedstawia on herb rodu rycerskiego Kopa-
czów, pierwszych w∏aÊcicieli Dmosina, po∏à-
czony ze z∏otym krzy˝em, w tle b∏´kitnym,
symbolizujàcym wspólnot´ mieszkaƒców.
Na terenie gminy znajdujà si´ interesujàce za-
bytki kultury materialnej, licznie zachowane
obiekty o tradycyjnej drewnianej zabudowie,
koÊcio∏y, kaplice i kapliczki przydro˝ne.

Wspó∏czesny Dmosin to gmina nowocze-
Ênie zarzàdzana, której w∏adze potrafià sko-
rzystaç z mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków
unijnych na inwestycje oraz sà przyjazne
przedsi´biorcom. W osttnich latach wybudo-
wano kilkadziesiàt kilometrów wodociàgów,
pozwalajàcych na pe∏ne zaopatrzenie wszyst-
kich miejscowoÊci w gminie w wod .́ Wyko-
nano wiele kilometrów dróg gminnych. Od
lat samorzàd inwestuje w oÊwiat ,́ kultur´
i sport, znacznie wi´cej ni˝ wynika∏oby to ze
skromnego bud˝etu gminy.

- Na realizacj´ inwestycji gminnych pozy-
skaliÊmy znaczne Êrodki z funduszy europej-

skich i ze Êrodków krajowych. Pod wzgl´dem
wysokoÊci dotacji uzyskanych z Unii Euro-
pejskiej, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒ-
ca, na koniec 2006 r. zaj´liÊmy 17 miejsce na
178 gmin  województwa ∏ódzkiego - mówi
wójt gminy.

W latach 2002-2004 dzi´ki Êrodkom finan-
sowym z programu Sapard wybudowano sieç
wodociàgowà z przy∏àczami we wsi Kozio∏ki
oraz przebudowano drog´ gminnà Borki-Ja-
nów. Z kolei w latach 2005-2006 gmina Dmo-
sin przebudowa∏a ok. 10 km dróg gminnych
wraz z mostem na rzece Mrodze, wspó∏finan-
sowanych z Êrodków UE w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. WartoÊç tych inwestycji wynio-
s∏a 3,5 mln z∏, a dofinansowanie wynios∏o pra-
wie 70 proc. wartoÊci inwestycji. Kolejnym
funduszem, z którego dofinansowania skorzy-
sta∏a gmina Dmosin by∏ program “Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”. W ramach tego programu zre-
alizowano inwestycje pn. “Remont ciàgu pie-
szo turystycznego w centrum miejscowoÊci
Wola Cyrusowa”, oraz inwestycj´ pn.” Reno-
wacja i modernizacja przedpola zabytkowego
koÊcio∏a w centrum miejscowoÊci Dmosin”.
Inwestycje te s∏u˝àce poprawie wizerunku
miejscowoÊci gminnych zosta∏y dofinansowa-
ne w wysokoÊç prawie w 60 proc.

- Ju˝ dziÊ przygotowujemy si´ do opraco-
wania wniosków o fundusze europejskie i za-
bezpieczamy w∏asne Êrodki na realizacj´ no-
wych du˝ych zadaƒ inwestycyjnych wa˝nych
dla mieszkaƒców naszej gminy - zapowiada
wójt Danuta Supera.

Zaplanowana jest budowa oczyszczalni

Êcieków i kanalizacji. Za wa˝nie do zrealizo-
wania w najbli˝szych latach uwa˝a si´ budo-
w´ centrum kultury z salà widowiskowà,
obiektu rekreacyjno-sportowego oraz dalszà
przebudow´ dróg gminnych.

Dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca gminy z sa-
morzàdem województwa ∏ódzkiego oraz
WFOÂiGW w ¸odzi. Dzi´ki niej zmoderni-
zowano wiele kilometrów dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i zrealizowano wiele in-
westycji z zakresu ochrony Êrodowiska.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 231
podmiotów gospodarczych, przede wszyst-
kim w bran˝ach spo˝ywczej, handlowej i us∏u-
gowej oraz krawieckiej. Do najwi´kszych pra-
codawców nale˝y “Ubojnia Drobiu Piórkow-
scy w Woli Cyrusowej oraz Przedsi´biorstwo
Wielobran˝owe “PEGGY” w Dmosinie.

- Zach´tà dla inwestorów jest kszta∏towa-
nie przez naszà rad´ gminy stawek podatku
od nieruchomoÊci na niskim poziomie. Wy-
chodzimy z za∏o˝enia, ˝e tam gdzie sà niskie
podatki, tam przybywa miejsc pracy - opo-
wiada wójt Danuta Supera.

Kolejnym atutem gminy jest jej malowni-
cze po∏o˝enie oraz niezwyk∏e walory krajo-
brazowe i zdrowotne, na co wp∏yw majà oka-
lajàce jà lasy. Przep∏ywajàce przez gmin´ dwie
rzeki: Mroga i Mro˝yca tworzà pi´knà doli-
n .́ Z kolei w otulinie Parku Krajobrazowego
Wzniesieƒ ̧ ódzkich, we wsi Ko∏acin, znajdu-
jà si´ cenne obszary przyrodnicze - “Torfowi-
sko ˚abieniec”. Zachowa∏y si´ tutaj w niena-
ruszonym stanie zbiorowiska roÊlinne o cha-
rakterze naturalnym, w tym zbiorowiska ro-
ÊlinnoÊci wysokotorfowiskowej, która wspó∏-
czeÊnie jako typowa dla nadba∏tyckich i gór-
skich regionów, co w krajobrazie przyrodni-
czym Polski Ârodkowej stanowi unikatowà
wartoÊç. 

Jednà z najwi´kszych atrakcji turystycz-
nych w Gminie Dmosin jest usytuowany
w miejscowoÊci Ko∏acinek Dino – Park Te-
ren, na którym Paƒstwo Jolanta i Wojciech
W´grzynowscy utworzyli Dino-park charak-
teryzuje si´ bogactwem naturalnych i ró˝no-
rodnych Êladów ostatniego zlodowacenia.
Rekonstrukcje zwierzàt ̋ yjàcych przed wielo-
ma milionami lat wr´cz same wkomponowu-
jà si´ w typowy dla moreny czo∏owej, prze-
pi´knie wyrzeêbiony teren. 

Na terenie Dino – parku znajduje si´
ogromny plac zabaw dla dzieci. Specjalne sta-
nowisko archeologiczne pozwoli dzieciom
prowadziç samodzielne wykopaliska. W∏aÊci-
ciele Dino – Parku oferujà noclegi w pensjo-
nacie agroturystycznym “Cichy Zakàtek”,
po∏o˝onym w zabytkowym parku, opodal
dworu nale˝àcego w XIX wieku do Marii,
z Walewskich Dobieckiej.

Krzysztof Karbowiak

Bogaci historià i nie tylko
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Z prac sejmiku

14. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Rezygnacja Stanis∏awa Olasa i Stanis∏awa
Witaszczyka z funkcji Wicemarsza∏ków
Województwa ¸ódzkiego oraz podj´cie
uchwa∏ w sprawie wygaÊni´cia mandatów
dwunastu radnych to najwa˝niejsze kwestie,
jakimi zajà∏ si´ Sejmik Województwa ¸ódz-
kiego na XIV sesji. Zarówno rezygnacja
wicemarsza∏ków, jak i wygaÊni´cie manda-
tów radnych ma zwiàzek z ostatnimi wybo-
rami parlamentarnymi, w wyniku których
dwunastu radnych sejmiku (w tym wice-
marsza∏kowie) otrzyma∏o mandat pos∏a
bàdê senatora. Do Sejmu RP weszli: Artur
Dunin (PO), Zdzis∏awa Janowska (LiD),
Krystyna Grabicka (PiS), W∏odzimierz

Kula (PO), Stanis∏aw Olas (PSL), Stanis∏aw
Witaszczyk (PSL) i Jacek Zacharewicz
(PO). Mandat Senatora RP otrzymali nato-
miast: Przemys∏aw B∏aszczyk (PiS), Wie-
s∏aw Dobkowski (PiS), Krzysztof Kwiat-
kowski (PO), Marek Trzciƒski (PO) oraz
Grzegorz Wojciechowski (PiS). 

– To jedna trzecia sk∏adu sejmiku i abso-
lutny rekord w skali kraju – mówi∏ Marek
Mazur, Przewodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego. – ˚aden inny sejmik
nie wprowadzi∏ tylu swoich radnych do par-
lamentu. Âwiadczy to o wysokim poziomie
naszych radnych, ich wieloletnim doÊwiad-
czeniu samorzàdowym a przede wszystkim

o du˝ym zaufaniu, jakim cieszà si´ w spo∏e-
czeƒstwie.

Radni, którzy z∏o˝yli rezygnacj´ nie brali
ju˝ udzia∏u w g∏osowaniach, jednak sejmik
móg∏ bez przeszkód obradowaç, poniewa˝
wymagane kworum zosta∏o zachowane.
Jednym z punktów porzàdku obrad by∏o
podj´cie uchwa∏y w sprawie uchwalenia
programu wspó∏pracy województwa ∏ódz-
kiego z organizacjami pozarzàdowymi na
rok 2008. Wywo∏a∏a ona jednak ˝ywio∏owà
dyskusj .́ Radni Prawa i SprawiedliwoÊci
zg∏osili bowiem do niej poprawk´ domaga-
jàc si´ dodania zapisów o rozwoju rodziny.
Poprawka ta – zdaniem radnych PiS-u – ma
na celu promocj´ rodziny, dzietnoÊci oraz
zwi´kszenie wsparcia dla rodzin, w tym
rodzin wielodzietnych. Organizacje poza-
rzàdowe mog∏yby wi´c ubiegaç si´ o dotacje
na m.in., kampanie promujàce rodzin´ i
silne wi´zy mi´dzypokoleniowe, kampanie
zach´cajàce do posiadania potomstwa,
dzia∏ania u∏atwiajàce rodzinom opiek´ nad
dzieçmi oraz te zach´cajàce do adopcji i
rodzinnych domów dziecka. Anna Mroczek
– dyrektor Regionalnego Centrum Polityki
Spo∏ecznej przekonywa∏a, ˝e punkty o
które wnoszà radni PiS-u sà ju˝ zawarte w
tym programie, natomiast zadania te w
wi´kszym stopniu le˝à w gestii miasta i
powiatów ni˝ samorzàdu województwa.
Do dyskusji w∏àczy∏a si´ El˝bieta Hibner –
Cz∏onek Zarzàdu Województwa, która ape-
lowa∏a aby nie formu∏owaç wniosków pod
wp∏ywem emocji. – Nie mo˝emy przyjmo-
waç na siebie pozaustawowych obowiàzków
– mówi∏a radna Hibner. – Mimo i˝ ca∏ym
sercem wspieram polityk´ prorodzinnà, to
przypominam, ˝e np. rodzinne domy dziec-
ka nale˝à do kompetencji samorzàdu tery-
torialnego. Nie mo˝emy byç w kolizji z
ustawami. 

- Tu nie chodzi o pieniàdze na rodzinne
domy dziecka, ale o promocj´ samej idei –
ripostowa∏ radny Wojciech Walczak. – W
czyjej w ogóle kompetencji le˝y rodzina –
pyta∏ retorycznie. 

Do dyskusji w∏àczyli si´ ponadto Irena
Nowacka, Jerzy Stasiak i Krzysztof
Makowski. W rezultacie sejmik przyjà∏
poprawk´ przy 14 g∏osach za i 5 wstrzymu-
jàcych si ,́ uchwa∏´ z powy˝szà poprawkà
przyj´to ju˝ jednog∏oÊnie.   

Radni wyrazili ponadto zgod´ na nabycie
przez Samorzàd Województwa kamienicy
przy ul. Roosevelta 15 w ¸odzi, do której
po remoncie przeniesie si´ Kancelaria Sej-
miku, archiwum oraz powstanie nowa sala
obrad.  Rafa∏ JaÊkowski

Po˝egnanie 12 radnych - parlamentarzystów



Samorzàd

www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego10

XV sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go rozpocz´∏a si´ od z∏o˝enia Êlubowania
przez jedenastu nowych radnych. Zastàpili
oni radnych, którzy w wyniku paêdzierniko-
wych wyborów parlamentarnych dostali si´
do Sejmu i Senatu. WÊród nich jest pi´cioro
radnych Platformy Obywatelskiej (Sylwia
Adamczewska, Marek Grynkiewicz, Anna
Mizgalska-Dàbrowska, Jerzy Olejniczak

oraz Franciszek Widera), trzech uzupe∏ni∏o
klub Prawa i SprawiedliwoÊci (Tomasz Ku-
pis, Jan Ro˝enek i Witold Witczak), dwoje -
klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
(Zygmunt Kocimowski i El˝bieta Nawroc-
ka) oraz jeden - Lewic´ i Demokratów (Mie-
czys∏aw Teodorczyk). WÊród nowych rad-
nych nie by∏o na sesji Marka CieÊlaka (PiS),
dwunastego kandydata na radnego, który

przebywa obecnie za granicà i Êlubowanie
z∏o˝y na kolejnej sesji sejmiku.

Po zaprzysi´˝eniu nowi radni przystàpili
do wyboru dwóch Wicemarsza∏ków Woje-
wództwa. Kandydatury Artura Bagieƒskie-
go oraz El˝biety Nawrockiej (obaj z Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego) przedstawi∏
sejmikowi W∏odzimierz Fisiak – Marsza∏ek
Województwa. Swojà kandydatur´ na Wi-
cemarsza∏ka próbowa∏ równie˝ zg∏osiç klub
Prawa i SprawiedliwoÊci, jednak Marsza∏ek
Fisiak przypomnia∏, ˝e zgodnie z prawem
tylko on mo˝e proponowaç sejmikowi kan-
dydatów na Wicemarsza∏ków. W tajnym
g∏osowaniu wybrano wi´c zgodnie z oczeki-
waniami Artura Bagieƒskiego (zajmie si´
rolnictwem, ochronà Êrodowiska, sportem
i turystykà) oraz El˝biet´ Nawrockà (w jej
kompetencjach b´dzie polityka zdrowotna,
spo∏eczna, kultura i edukacja).

Radni (równie˝ w tajnym g∏osowaniu)
wybrali tak˝e nowego wiceprzewodniczàce-
go Sejmiku. Zosta∏ nim Marek Grynkie-
wicz z PO, zast´pujàc na tym stanowisku
Krzysztofa Kwiatkowskiego, który w ostat-
nich wyborach parlamentarnych uzyska∏
mandat senatora. 

Rafa∏ JaÊkowski

Nowi radni z∏o˝yli Êlubowanie
15. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Sylwia Adamczewska (klub PO) – wiek:
20 lat, zamieszka∏a w Byszewach w powie-
cie ∏odzkim wschodnim. Studentka psy-
chologii Uniwersytetu ¸ódzkiego

Marek Grynkiewicz (klub PO) – wiek:
57 lat, doktor nauk humanistycznych. Za-
mieszka∏y w Piotrkowie Trybunalskim.
Ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Pedagogicznà
w Krakowie. Pracownik naukowy Akade-
mii Âwi´tokrzyskiej w Piotrkowie Tryb. 

Zygmunt Kocimowski (klub PSL) –
wiek: 60 lat, zamieszka∏y w Longinówce,
w gminie Rozprza. Z zawodu zootechnik.
Ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Rolniczà
w Szczecinie. Obecnie pracuje na stanowi-
sku kierownika Biura Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotr-
kowie Tryb. 

Tomasz Kupis (klub PiS) – wiek: 43 lata,
zamieszka∏y w Zgierzu. Wykszta∏cenie
wy˝sze. Ukoƒczy∏ Akademi´ Wychowania
Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim
oraz Spo∏ecznà Wy˝szà Szko∏´ Przedsi´-
biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi. Ma
uprawnienia trenera II klasy. ZapaÊnik,
olimpijczyk (Barcelona 1992 rok). 

Anna Mizgalska-Dàbrowska (klub PO) -
wiek: 57 lat, zamieszka∏a w Wolborzu
w powiecie piotrkowskim. Ukoƒczy∏a pe-
dagogik´ na Uniwersytecie Warszawskim.
Emerytka – ostatnio dyrektor Gminnego
OÊrodka Kultury w Wolborzu. Pe∏ni rów-
nie˝ funkcj´ Prezesa Zarzàdu G∏ównego
PolskiegoStowarzyszenia POMOC z sie-
dzibà w Piotrkowie Trybunalskim.

El˝bieta Nawrocka (klub PSL) – wiek:
43 lata, zamieszka∏a w Wieruszowie. Ab-
solwentka wroc∏awskiej Akademii Rolni-
czej oraz studiów podyplomowych w Stu-
dium Menad˝erskim dla Pracowników
Administracji Publicznej na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.  Obecnie Na-
czelnik Wydzia∏u Rozwoju i Promocji  Sta-
rostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Jerzy Olejniczak (klub PO) – wiek: 54
lata, zamieszka∏y w ¸owiczu. Wykszta∏ce-
nie wy˝sze, ukoƒczy∏ Akademi´ Rolniczo –
Technicznà w Olsztynie oraz studia pody-
plomowe na SGGW w Warszawie. Prowa-
dzi gospodarstwo rolne.

Jan Ro˝enek (klub PiS) – wiek: 59 lat,
zamieszka∏y  w Opocznie. Ukoƒczy∏ Poli-

tologi´ i Nauki Spo∏eczne na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Pracuje w Powiatowym
Urz´dzie Pracy w Opocznie.

Mieczys∏aw Teodorczyk (klub LiD) –
wiek: 57 lat, zamieszka∏y w ¸odzi. Magi-
ster nauk politycznych, ukoƒczy∏ Akade-
mi´ Nauk Politycznych w Warszawie oraz
studia podyplomowe w ∏ódzkiej Wy˝szej
Szkole Administracji Publicznej.

Franciszek Widera (klub PO) – wiek: 57
lat, zamieszka∏y w Wieluniu. Wykszta∏ce-
nie Êrednie techniczne – Technikum Bu-
dowlane w Wieluniu. Obecnie pracuje
w Spó∏ce Fawid w Rych∏ocicach, gdzie
sprawuje funkcje cz∏onka zarzàdu. Radny
sejmiku dawnego Województwa Sieradz-
kiego.

Witold Witczak (klub PiS) – wiek: 40
lat, zamieszka∏y w Radomsku. Wykszta∏-
cenie wy˝sze – magister in˝ynier mecha-
nik. Ukoƒczy∏ Politechnik´ Cz´stochow-
skà oraz studia podyplomowe w szkole
G∏ównej Handlowej w Warszawie. Dokto-
ryzuje si´ na Wydziale Zarzàdzania Uni-
wersytetu ¸ódzkiego. Obecnie prezes Za-
rzàdu Spó∏ki Esanto.pl Spó∏ka z o.o.

Nowi radni Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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Z prac komisji

Jakim potencja∏em sportowym dysponu-
je województwo ∏ódzkie? Jak wyglàda stan
bazy sportowej i struktura finansowania
sportu w regionie? Pytania te zaprzàta∏y
radnych Sejmiku Województwa ¸ódzkiego,
którzy spotkali si´ na kolejnym posiedzeniu
Komisji Nauki, Kultury i Sportu. Informa-
cj´ na ten temat przygotowa∏ Ryszard Ka-
liƒski – dyrektor Departamentu Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Turystyki Urz´du Mar-
sza∏kowskiego. 

Z danych przedstawionych przez dyrekto-
ra Kaliƒskiego wynika, ˝e w województwie
∏ódzkim istnieje 101 stadionów, prawie 300
boisk sportowych oraz ponad 100 hal,
w których dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli majà
warunki do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych. Ponadto w naszym regionie
mo˝na korzystaç z nowoczesnego toru kaja-
kowego, ostatnio zmodernizowanej kr´giel-
ni, toru kolarskiego, trzech torów ∏y˝wiar-
skich oraz trzech krytych lodowisk. W ¸o-

dzi istnieje równie˝ tor ˝u˝lowy, w Kutnie
unikatowe w skali kraju Europejskie Cen-
trum Baseballu, natomiast w Spale Êwietnie
wyposa˝ony OÊrodek Przygotowaƒ Olimpij-
skich, który ma status Centralnego OÊrodka
Sportowego. Stan tych obiektów jest zró˝ni-
cowany, jednak wiele z nich wymaga gene-
ralnych remontów. Pod wzgl´dem rozmiesz-
czenia bazy sportowej najlepiej wypada
¸ódê, gdzie jest prawie 600 obiektów, w po-
wiecie tomaszowskim ponad 150, nieco
mniej w radomszczaƒskim, natomiast naj-
mniej tego typu infrastruktury zlokalizowa-
nej jest w powiecie brzeziƒskim (jedynie 34).
Radni zapoznali si´ równie˝ ze strukturà or-
ganizacyjnà sportu w województwie ∏ódz-
kim.  Najwi´kszym zwiàzkiem sportowym
w regionie jest ¸ódzka Federacja Sportu,
w ca∏ym województwie aktywnie dzia∏a rów-
nie˝ ̧ ódzki Zwiàzek Sportowy, Ludowe Ze-
spo∏y Sportowe, Organizacja Ârodowiskowa
AZS, wiele sportowych organizacji wyzna-
niowych i osób niepe∏nosprawnych, Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz
liczne kluby sportowe. 

W roku 2007 nak∏ady samorzàdu woje-
wództwa na sport wynios∏y ok. 3,3 miliona
z∏otych, co stanowi 0,84 procent bud˝etu.
Du˝o lepszy by∏ rok 2006, kiedy z bud˝etu
województwa na sport wydano ok. 7 mln z∏.
W ubieg∏ym roku odbywa∏a si´ jednak w na-
szym regionie XII Ogólnopolska Olimpiada
M∏odzie˝y, na organizacj´ której wydano
znacznà cz´Êç tej kwoty. Wed∏ug prognozy
Unii Europejskiej 3,5-procentowy udzia∏ na-
k∏adów na sport z bud˝etów samorzàdo-
wych zapewni∏by w miar´ stabilne wspiera-
nie tej dziedziny ˝ycia oraz nadrobienie dy-
stansu do rozwini´tych krajów europejskich.
Ârodki z bud˝etu województwa kierowane
sà przede wszystkim na sport szkolny, sport
m∏odzie˝owy, na obszarach wiejskich, sport
akademicki i osób niepe∏nosprawnych.
Oprócz pieni´dzy wojewódzkich, sport
w naszym regionie finansowany jest przede
wszystkim z bud˝etu centralnego (pienià-
dze pochodzà g∏ównie z Totalizatora Spor-
towego).

WÊród dokumentów jakie przedstawi∏
radnym dyrektor Kaliƒski, by∏ równie˝
„Program rozwoju bazy sportowej na lata
2006-2010”. Wynika z niego, ˝e w woje-
wództwie ∏ódzkim w ciàgu pi´ciu lat planuje
si´ wydaç na ten cel prawie 900 mln z∏otych.
Ma powstaç m.in. 166 hal i sal gimnastycz-
nych, 31 stadionów pi∏karskich, 6 stadionów
lekkoatletycznych oraz prawie 30 krytych
p∏ywalni. Realizacja tak szeroko zakrojone-
go programu b´dzie zale˝a∏a od mo˝liwoÊci
bud˝etowych samorzàdu oraz od dotacji mi-
nisterialnych. Dla sportu idà jednak lepsze
czasy. Perspektywa organizacji w Polsce Eu-
ro 2012 mobilizuje do inwestowania
w obiekty sportowe.  

Rafa∏ JaÊkowski

Ile sportu 
w województwie?
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KtoÊ màdry powiedzia∏, ˝e historia ludz-
koÊci jest na cmentarzach. Wed∏ug s∏owni-
ków, cmentarz to miejsce wydzielone do po-
chówku zmar∏ych, miejsce ich wiecznego spo-
czynku. Na kszta∏t i usytuowanie cmentarza
mia∏y zawsze wp∏yw tradycja religijna, obrz´-
dowoÊç danej grupy narodowej, wzgl´dy sa-
nitarne, po∏o˝enie, sk∏ad lokalnej spo∏eczno-
Êci itp. Cmentarze katolickie w Polsce od za-
rania wieków by∏y traktowane jako miejsca
uÊwi´cone i miejsca kultu. W 1059 roku so-
bór rzymski teren cmentarza traktuje na rów-
ni z terenem Êwiàtyni – co Êwiadczy o opiece

KoÊcio∏a w utrzymywaniu i ciàg∏oÊci tych
miejsc. Synod sieradzki w 1233 roku nakazu-
je ekskomunik´ ka˝dego, kto dopuÊci∏by si´
zbezczeszczenia cmentarza. Równie˝ o wy-
glàdzie cmentarzy, liturgii pogrzebu trakto-
wa∏y wydane w 1631 roku „Rytua∏y piotr-
kowskie”. W kraju tak tradycyjnie katolic-
kim i tolerancyjnym na inne religie jak Pol-
ska, ka˝dy cmentarz by∏ pod opiekà lokalnej
spo∏ecznoÊci wiernych, ka˝dy wierzàcy wi-
dzia∏ w nim obiekt sakralny, któremu nale˝a∏
si´ szczególny szacunek i troska. To u nas
utrwali∏o si´ przekonanie, ˝e wszystko co

znajduje si´ na terenie cmentarza stanowi
wspólnà w∏asnoÊç wszystkich zmar∏ych, zaÊ
to, co znajduje si´ na mogile, jest w∏asnoÊcià
osoby tam le˝àcej... D∏ugo wiara w wymie-
nione wartoÊci zachowywa∏a ma∏o zmienio-
ne cmentarze katolickie oraz cmentarze 
innych wyznaƒ religijnych na naszym terenie. 

A jak wyglàdajà dzisiaj cmentarze innych
wyznaƒ na obszarze naszego województwa?
Jest to problem z∏o˝ony – i na pewno temat
na wielotomowà publikacj .́ Albowiem wiele
nekropolii przesta∏o istnieç, wiele przetrwa∏o
w stanie szczàtkowym. I wreszcie wiele tego
typu obiektów odkrywamy wcià˝, cz´sto
przypadkowo. I zdarzy si´ to jeszcze nie raz...
Niewàtpliwie znaczny wp∏yw na stan obecny
tych miejsc mia∏a zawierucha ostatniej wojny,
kiedy to miliony ludzi zosta∏o oderwanych od
w∏asnych korzeni. Wiele spo∏ecznoÊci znikn´-
∏o lub musia∏o migrowaç z mapy wielonaro-
dowej Rzeczypospolitej okresu mi´dzywoj-
nia. Przy braku opieki, cz´sto przez bezmyÊl-
ne akty wandalizmu oraz niew∏aÊciwà polity-
k´ w∏adz lat 50. i 60. XX w. wiele cennych, za-
bytkowych cmentarzy na terenie wojewódz-
twa ∏ódzkiego zosta∏o zdewastowanych bàdê,
co gorsza, ca∏kowicie znikn´∏o z mapy nasze-
go regionu. Szczególnie ucierpia∏y ma∏e wiej-
skie cmentarze ewangelickie oraz cmentarze
˝ydowskie w ma∏ych miasteczkach. Te obiek-
ty, które pozosta∏y, stanowià cennà pamiàtk´
i materia∏ naukowy dotyczàcy przesz∏oÊci
i pozosta∏oÊci kultury materialnej po wielu
pokoleniach mniejszoÊci narodowych za-
mieszkujàcych nasze ziemie. 

Jednym z cenniejszych i ciekawszych na te-
renie województwa ∏ódzkiego cmentarzy wie-
lowyznaniowych jest cmentarz Êw. ¸ukasza
w Drzewicy (powiat opoczyƒski). W II po∏o-
wie XVIII wieku ówczesny w∏aÊciciel Drzewi-
cy – Filip Szaniawski – zbudowa∏ na terenie

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Potrzeba trwania...
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pobliskiej wsi Kuênice Drzewickie „wielki
piec”do przetopu rud ̋ elaza, oraz liczne kuê-
nie – do dalszej obróbki surowca. Do rozru-
chu zak∏adów oraz nadzoru technicznego
Szaniawski sprowadzi∏ wielu cudzoziemców.
W 1827 roku zak∏ady zosta∏y wydzier˝awione
Alfredowi Duglasowi i braciom Ewansom,
a w 1842 roku przesz∏y na ich w∏asnoÊç.
W 1867 roku zak∏ady z Drzewicy sta∏y si´
w∏asnoÊcià firmy Lilpop, Rau i Lowenstein.
Poniewa˝ fabryka by∏a w∏asnoÊcià cudzo-
ziemców, do Drzewicy nap∏ywa∏a inteligencja
techniczna i liczni rzemieÊlnicy wyznania an-
glikaƒskiego. Na terenie miejscowego cmen-
tarza Êw. ¸ukasza wydzielono kwatery s∏u˝à-
ce pochówkom anglikanów, ewangelików
i prawos∏awnych. 

Do dnia dzisiejszego na drzewickim cmen-
tarzu zachowa∏o si´ wiele zabytkowych mogi∏
ludzi innych wyznaƒ wraz z cennymi pomni-
kami nagrobnymi wykonanymi z ˝eliwa i pia-
skowca. Mi´dzy innymi ciekawa tablica z na-
pisem w j´zyku angielskim: „To jest miejsce,
gdzie my wszyscy, którzy w´drujemy, spoty-
kamy si´”. Ciekawy równie˝ pod wzgl´dem
formy jest wykonany z ˝eliwa grobowiec ro-
dziny Irvine pochodzàcej z Glasgow. Wielu
cz∏onków kolonii angielskiej pozosta∏o na za-
wsze w Drzewicy. Wielu po latach zasymilo-
wa∏o si´ z naszà kulturà i spo∏eczeƒstwem.
Do dziÊ zachowane nagrobki na drzewickim
cmentarzu stanowià jedyny Êlad materialny,
jaki pozosta∏ po mniejszoÊciach narodowych
sprowadzonych w te okolice w XVIII i XIX
wieku. A wi´c i w tym wypadku Êmia∏o mo-
˝emy zgodziç si´ z pierwszym zdaniem tekstu
– „historia ludzkoÊci jest na cmentarzach”.      

Piotr Wypych
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Walka z ubóstwem 
– wiele robimy osobno, 
zróbmy to wspólnie

W Centrum Konferencyjno-Szkolenio-
wym Uniwersytetu ¸ódzkiego odby∏a si´
konferencja wojewódzka, której g∏ównym
tematem by∏a walka z ubóstwem. Spotka-
nie, które otworzy∏ Krzysztof Makowski 
- cz∏onek zarzàdu województwa, zwiàzane
by∏o z mi´dzynarodowymi obchodami
Dnia Walki z Ubóstwem. Wzi´∏a w nim
udzia∏ m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska,
minister pracy i polityki spo∏ecznej, a tak˝e
prof. Anna Warzywoda-Kruszyƒska, która
przedstawi∏a koncepcje dotyczàce partner-
stwa spo∏ecznego na rzecz przeciwdzia∏ania
biedzie i wykluczeniu spo∏ecznemu. Prof.
Jerzy Krzyszkowski poinformowa∏ zebra-

nych o stanie i perspektywach pomocy spo-
∏ecznej w Polsce i Unii Europejskiej. W kon-
ferencji, zorganizowanej wspólnie przez Re-
gionalne Centrum Polityki Spo∏ecznej
w ¸odzi oraz Biuro Obs∏ugi Inicjatyw Eu-
ropejskich, uczestniczyli przedstawiciele
oÊrodków pomocy spo∏ecznej, powiatowych
centrów pomocy rodzinie, powiatowych
urz´dów pracy z ca∏ego województwa. 

Targi ˝ywnoÊci 
ANUGA 2007 w Kolonii

Ju˝ po raz drugi województwo ∏ódzkie
zaprezentowa∏o si´ w Kolonii na Mi´dzyna-
rodowych Targach ˚ywnoÊci ANUGA -
nale˝àcych do najwi´kszych i najwa˝niej-
szych targów wyrobów bran˝y spo˝ywczej
na Êwiecie, w tym roku wzi´∏o w nich udzia∏
ponad 6 tys. wystawców z 95 krajów (w tym

115 firm z Polski). Tegoroczne targi (odby∏y
si´ 13-17 paêdziernika) by∏y okazjà do bez-
poÊredniego promowania naszego regionu
nie tylko na stoisku, ale równie˝ podczas
wieczoru polskiego. Obecni na nim radni
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego - Tade-
usz Gajda i Grzegorz Michalak oraz Stani-
s∏aw Fontaƒski, dyrektor Departamentu
Rolnictwa Urz´du Marsza∏kowskiego,
przeprowadzili rozmowy z konsulem RP
w Kolonii Ziemowitem Pieni´˝nym oraz
z dyrektorem generalnym Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariuszem Hen-
rykiem M∏otkiewiczem. Rozmawiano mi´-
dzy innymi o mo˝liwoÊciach i sposobach
wprowadzenia na rynek niemiecki artyku-
∏ów rolnych charakterystycznych dla nasze-
go województwa. 

Prezydent regionu 
Piemont u marsza∏ka

O wspó∏pracy terytorialnej i zagranicznej
województwa ∏ódzkiego i w∏oskiego regionu
Piemont dyskutowali prezydent regionu
Piemont Mercedes Bresso i marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak
oraz przedsi´biorcy z W∏och i Polski.

Podczas dyskusji marsza∏ek Fisiak pod-
kreÊli∏, ˝e województwo ∏ódzkie zamierza
zacieÊniaç wspó∏prac´ z w∏oskim regionem.
– OczywiÊcie b´dziemy rozwijaç nasze go-
spodarcze wi´zi. Chcemy równie˝ wspó∏-
dzia∏aç z Piemontem w ramach Europej-
skiej Sieci Regionów. MoglibyÊmy w takim
wypadku pozyskiwaç fundusze bezpoÊred-
nio z Brukseli. ChcielibyÊmy tak˝e skorzy-
staç z doÊwiadczeƒ regionu w∏oskiego doty-
czàcych sposobów korzystnego wydawania
Êrodków z Unii Europejskiej – zaznaczy∏
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Nowi wicemarsza∏kowie w zarzàdzie województwa ∏odzkiego
El˝bieta Nawrocka zajmie si´ mi´dzy

innymi politykà zdrowotnà, spo∏ecznà,
kulturà i edukacjà, natomiast Artur
Bagieƒski b´dzie sprawowa∏ piecz´ nad
rolnictwem, ochronà Êrodowiska, spor-
tem i turystykà. Nowa Wicemarsza∏ek
jest absolwentkà wroc∏awskiej Akademii
Rolniczej. W latach 1994 – 1998 by∏a
Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Wieru-
szów. 

Artur Bagieƒski, mgr historii, w 2005 r.
ukoƒczy∏ podyplomowe studia na kierun-
ku Ochrona Ârodowiska na Politechnice
¸ódzkiej w ¸odzi. W obecnej kadencji
Sejmiku pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego
komisji rolnictwa i ochrony Êrodowiska.
Obydwoje sà cz∏onkami Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. 
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W∏odzimierz Fisiak. Równie˝ prezydent
Bresso liczy na rozwój wspó∏pracy mi´dzy
regionami. – By∏oby to korzystne dla obu
stron. To ju˝ trzecia wizyta naszej delegacji
w regionie ∏ódzkim, choç ja jestem tu po raz
pierwszy. Mam nadziej ,́ ˝e wkrótce b´dzie-
my mogli goÊciç w Piemoncie marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego – doda∏a Mercedes
Bresso.

Nagrody za najlepsze 
prace zwiàzane 
z województwem ∏ódzkim

Laureatów VIII edycji konkursu na naj-
lepsze rozprawy doktorskie, prace magister-
skie i dyplomowe, zwiàzane z wojewódz-
twem ∏ódzkim, poznaliÊmy podczas uroczy-
stoÊci w pa∏acu Herbsta. Nagrody wyró˝-
nionym wr´czy∏ marsza∏ek województwa
∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak. Podczas
uroczystej gali nagrody za rozprawy dok-
torskie otrzymali: dr Agnieszka Brzeziƒska
z Wydzia∏u Budownictwa, Architektury
i In˝ynierii Ârodowiska Politechniki ¸ódz-
kiej za prac´: „Analiza mo˝liwoÊci przyj-
mowania Êcieków opadowych przez miej-
skie oczyszczalnie Êcieków na przyk∏adzie
Grupowej Oczyszczalni Âcieków ¸ódzkiej
Aglomeracji Miejskiej, in˝ynieria Êrodowi-
ska” oraz dr Marek Soko∏owicz z Wydzia∏u
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersy-
tetu ¸ódzkiego za prac´: „Region wobec
procesów globalizacji – terytorializacja
przedsi´biorstw mi´dzynarodowych (na
przyk∏adzie regionu ∏ódzkiego)”. WÊród
nagrodzonych za prace magisterskie i dy-
plomowe (kwota 4.500 z∏) znaleêli si´ mgr
B∏a˝ej Lech Moder, mgr in˝. Katarzyna Ry-
chlik, mgr Jakub Kubicki oraz mgr
Agnieszka Gnacikowska.

Samorzàd – bezpieczne 
województwo ∏ódzkie

Pod takim has∏em odby∏a si´ w Dobiesz-
kowie, konferencja zorganizowana przez sa-
morzàd województwa ∏ódzkiego. G∏ównym
celem spotkania by∏a wymiana informacji
i doÊwiadczeƒ dotyczàcych rozwijania za-
sad i sposobów udzielania pomocy s∏u˝bom
i podmiotom realizujàcym zadania w dzie-
dzinie bezpieczeƒstwa publicznego i obron-
noÊci. Obrady otworzy∏ W∏odzimierz Fi-
siak, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego,
a wÊród zaproszonych goÊci znaleêli si´
m.in. Marek Mazur - przewodniczàcy Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego, m∏. insp.
Lech Biernat – komendant wojewódzki po-
licji, m∏. bryg. Pawe∏ St´pieƒ - zast´pca
∏ódzkiego komendanta wojewódzkiego

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi oraz
p∏k Aleksander Zubalski – zast´pca szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w ¸o-
dzi. W spotkaniu uczestniczyli równie˝
przedstawiciele samorzàdów regionu ∏ódz-
kiego, organizacji pozarzàdowych, s∏u˝by
zdrowia.

– Rozwój nowoczesnych technologii i bu-
dowa spo∏eczeƒstwa informacyjnego, czyli
zadania, które wspiera bàdê realizuje
Urzàd Marsza∏kowski, a tak˝e pot´˝ne
Êrodki finansowe, jakie przypadnà w udzia-
le naszemu regionowi w najbli˝szych latach,
stwarzajà dla policji, stra˝y po˝arnej i woj-
ska du˝e mo˝liwoÊci w podnoszeniu stanu
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszego wo-
jewództwa. Licz ,́ ˝e dzisiejsze spotkanie
pomo˝e paƒstwu pozyskaç niezb´dne infor-
macje i wymieniç doÊwiadczenia, które sku-
tecznie zaprocentujà w przysz∏oÊci – powie-
dzia∏ marsza∏ek Fisiak, otwierajàc konfe-
rencj .́ Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ re-
alizowanych przez samorzàd województwa,
a niezwykle istotnym dla s∏u˝b i instytucji
zajmujàcych si´ bezpieczeƒstwem, jest roz-
wijanie regionalnego systemu informacji
przestrzennej (RSIP), który stanowi ele-
ment sk∏adowy zbiorczego systemu krajo-
wego. Gotowe koncepcje wykorzystania
RSIP przedstawi∏ Aleksander Bielicki – dy-
rektor Departamentu Geodezji i Kartogra-
fii w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi,
który zwróci∏ równie˝ uwag´ na mo˝liwoÊci,
jakie daje przygotowywany narodowy spis
powszechny, który odb´dzie si´ w 2011 ro-
ku. Inny wàtek, jaki omawiano podczas
konferencji, to mo˝liwoÊç wsparcia s∏u˝b
mundurowych ze Êrodków unijnych,
zw∏aszcza w kontekÊcie inwestycji i szkoleƒ.
Takie mo˝liwoÊci dajà Êrodki finansowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) oraz Europejskiego Fun-
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duszu Spo∏ecznego (EFS), które wojewódz-
two otrzyma w latach 2007-2013. Du˝e
mo˝liwoÊci daje tutaj zw∏aszcza komponent
regionalny Program Operacyjny Kapita∏
Ludzki (PO KL). Du˝e mo˝liwoÊci dajà te˝
Êrodki przeznaczone na wspomaganie ob-
s∏ugi ruchu turystycznego, co jest niezwykle
istotne zw∏aszcza w kontekÊcie organizacji
i zabezpieczenia Euro 2012. Ârodki finanso-
we, przeznaczone dla województwa na bu-
dow´ zasobów ludzkich, wynoszà ponad
500 mln euro.

Wizyta delegacji z Ukrainy
O wspó∏pracy samorzàdów z Polski

i Ukrainy rozmawiali na spotkaniu w Urz´-
dzie Marsza∏kowskim przewodniczàcy rady
obwodowej obwodu czerniowieckiego Iwan
Sylepnyckyj oraz marsza∏ek województwa
∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak. Wizyta goÊci
z Ukrainy odby∏a si´ na zaproszenie burmi-
strza Rzgowa Jana Mielczarka.

Podczas spotkania marsza∏ek Fisiak
podkreÊli∏, ˝e administracja centralna od-
daje obecnie coraz wi´kszà w∏adz´ samo-
rzàdom. – Dzi´ki temu ludzie czujà si´ go-
spodarzami w swoim regionie, sami wycho-
dzà z wieloma inicjatywami – powiedzia∏
W∏odzimierz Fisiak. Przewodniczàcy Sy-
lepnyckyj stwierdzi∏, ̋ e Ukraina chce korzy-
staç z polskich doÊwiadczeƒ. GoÊcie
z Ukrainy podkreÊlali te˝ niezwyk∏e zwiàzki
kulturowe pomi´dzy oboma krajami. Ob-
wód czerniowiecki jest jednym z 24 obwo-
dów Ukrainy. Le˝y w po∏udniowo-zachod-
niej cz´Êci Ukrainy, przy granicy z Rumunià
i Mo∏dawià. Stolicà obwodu sà Czerniowce. 

Otwarcie Centrum 
im. Alcide de Gasperi 
w Instytucie Europejskim

Nowe Centrum Dydaktyczno-Konferen-
cyjne przy Instytucie Europejskim w ¸odzi
nosiç b´dzie imi´ „ojców zjednoczonej Eu-

ropy” - w∏oskiego polityka i premiera Alci-
de de Gasperi. W uroczystym otwarciu cen-
trum wzi´li udzia∏: marsza∏ek województwa
∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak, przewodni-
czàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parla-
mentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski
oraz goÊcie z W∏och - wiceprzewodniczàca
Fundacji Alcide de Gasperi, córka patrona
nowego centrum - Maria Romana de Ga-
speri i ambasador Republiki W∏oskiej
w Polsce Anna Blefami Melazzi. 

Przemawiajàc podczas otwarcia konfe-
rencji marsza∏ek Fisiak podkreÊli∏ ogromny
wk∏ad Alcide de Gasperi w proces zjedno-
czenia Europy. – DziÊ coraz wi´cej miesz-
kaƒców naszego regionu i kraju przekonuje
si´ do idei integracji europejskiej. To zas∏u-
ga takich ludzi jak Alcide de Gasperi – po-
wiedzia∏ marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak. Po
uroczystym otwarciu, nowe centrum po-
Êwi´ci∏ arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek. Alci-
de de Gasperi, obok Roberta Schumanna
i Konrada Adenauera, uwa˝any jest za „Oj-
ca Zjednoczonej Europy”. W latach 1945-

1953 de Gasperi by∏ premierem W∏och. Jest
wspó∏twórcà Rady Europy i Europejskiej
Wspólnoty W´gla i Stali, która da∏a poczà-
tek Unii Europejskiej. 

Obchody Narodowego 
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci

Od mszy Êwi´tej w intencji Ojczyzny, cele-
browanej w archikatedrze przez arcybisku-
pa W∏adys∏awa Zió∏ka, rozpocz´∏y si´ tego-
roczne obchody Narodowego Âwi´ta Nie-
podleg∏oÊci – 89. rocznicy odzyskania przez
Polsk´ suwerennoÊci. Po mszy, dalszy ciàg
uroczystoÊci odby∏ si´ na placu im. Jana
Paw∏a II przed Grobem Nieznanego ˚o∏-
nierza. Dokonano zmiany warty honoro-
wej, harcerze oraz uczniowie Szko∏y Podsta-
wowej nr 164 w ¸odzi przekazali przedsta-
wicielom KoÊcio∏a i w∏adz województwa
ogieƒ z grobów polskich ˝o∏nierzy na
Wschodzie. 

Zapalone znicze zosta∏y ustawione 
na p∏ycie grobu oraz przez pomnikiem 
Jana Paw∏a II. Odczytano apel poleg∏ych,
kompania honorowa Wojska Polskiego
(z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z To-
maszowa Mazowieckiego) odda∏a salw´ ho-
norowà, na grobie z∏o˝ono wieƒce i kwiaty.
W imieniu zarzàdu województwa ∏ódzkiego
wieniec z∏o˝yli marsza∏ek W∏odzimierz Fi-
siak oraz cz∏onek zarzàdu Krzysztof Ma-
kowski. W uroczystoÊciach wzi´li te˝ udzia∏
senatorowie i pos∏owie ziemi ∏ódzkiej, pre-
zydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki, wicewoje-
woda ∏ódzki Witold Gwiazda, przedstawi-
ciele organizacji spo∏ecznych i kombatanc-
kich, ∏ódzkich uczelni, partii politycznych
i placówek oÊwiatowych. UroczystoÊci za-
koƒczy∏y defilada kompanii honorowych
wojska, policji i stra˝y po˝arnej oraz pokaz
musztry paradnej. 

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowa∏ Wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej
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ŁÓDZKIE W BRUKSELI

„Projekty rewitalizacji a fundusze struk-
turalne UE i partnerstwo publiczno-pry-
watne” – pod takim has∏em odby∏a si´ w In-
stytucie Europejskim w ¸odzi mi´dzynaro-
dowa konferencja, której wspó∏organizato-
rami by∏y: Regionalne Biuro Województwa
¸ódzkiego w Brukseli oraz Instytut No-
wych Technologii. Honorowy patronat nad
wydarzeniem, skierowanym przede wszyst-
kim do przedstawicieli samorzàdu teryto-
rialnego, firm budowlanych i projektowych,
architektów miejskich i urbanistów, instytu-
cji finansowych i firm konsultingowych, ob-
jà∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkiego.

Konferencja zosta∏a zrealizowana jako
tzw. wydarzenie lokalne w ramach Europej-
skiego Tygodnia Regionów i Miast „Open
Days 2007” – najwa˝niejszego, odbywajàce-
go si´ cyklicznie w Brukseli wydarzenia
z zakresu polityki regionalnej. Zgodnie
z decyzjà organizatorów, ka˝dy region
uczestniczàcy w imprezie otrzyma∏ mo˝li-
woÊç przygotowania pod szyldem „Open
Days” dowolnego wydarzenia, które swojà
problematykà zwiàzane by∏oby z zagadnie-
niem szeroko rozumianej polityki spójno-
Êci. W wymóg ten ÊciÊle wpisuje si´ tematy-
ka rewitalizacji, stanowiàca szczególnie
w naszym regionie jeden z istotniejszych ce-
lów, na które mo˝e byç przeznaczana po-
moc w latach 2007-2013.

Wymiana doÊwiadczeƒ na temat osià-
gni´ç w rewitalizacji sta∏a si´ obecnie jed-
nym z istotniejszych przedmiotów wspó∏-

pracy europejskiej. Wiele zagranicznych
miast, na przyk∏ad w Belgii i Wielkiej Bry-
tanii, osiàgn´∏o ju˝ na tym polu ju˝ znaczà-
ce sukcesy. Od pewnego czasu projekty re-
witalizacyjne coraz cz´Êciej pojawiajà si´
tak˝e w strategiach rozwoju polskich miast
i gmin. Realizacja tych planów nie zawsze
okazuje si´ jednak ∏atwa. Od wielu lat mó-
wi si´ o potrzebie ustawowego, komplekso-
wego unormowania programów rewitaliza-
cji w Polsce, co jest niezwykle istotne w kon-
tekÊcie ich wieloletniego i z∏o˝onego cha-
rakteru. Projekty z zakresu rewitalizacji,
z uwagi na swojà specyfik ,́ nale˝à tak˝e do
przedsi´wzi´ç wyjàtkowo kosztownych,
szczególnie bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊci
finansowe wi´kszoÊci polskich samorzà-
dów. W tym kontekÊcie szczególnà uwag´
poÊwi´cono przede wszystkim Êrodkom
w ramach nowej puli funduszy struktural-
nych oraz projektom realizowanym w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Otwierajàc konferencj´ marsza∏ek W∏o-
dzimierz Fisiak zauwa˝y∏, ˝e projekty rewi-
talizacji w naszym regionie nie dotyczà je-
dynie ¸odzi, ale tak˝e innych miast. W ra-
mach indykatywnego planu inwestycyjnego
dla województwa ∏ódzkiego zg∏oszone zo-
sta∏y projekty tak˝e z innych miast regionu,
na przyk∏ad z Sieradza czy Tomaszowa Ma-
zowieckiego. PodkreÊli∏ tak˝e znaczenie
mi´dzynarodowego charakteru konferencji,
gdy˝ doÊwiadczenia i wiedza naszych zagra-
nicznych partnerów powinny w znacznym

stopniu pomóc nam mo˝liwie skutecznie
wykorzystywaç unijne Êrodki. Opini´ tà po-
par∏ tak˝e radca ds. handlowych i Unii Eu-
ropejskiej, a zarazem konsul generalny
Wielkiej Brytanii w Warszawie Paul Fox,
zdaniem którego ∏ódzkie otrzyma∏o na naj-
bli˝sze lata ogromne, jednorazowe wsparcie
finansowe. Stwarza to ogromnà szans´ zre-
alizowania wielu istotnych projektów, wa˝-
ne jest jednak, aby Êrodki te w∏aÊciwie spo-
˝ytkowaç. Szczegó∏y dotyczàce mo˝liwoÊç
skorzystania z unijnych Êrodków na rewita-
lizacj´ przedstawi∏a El˝bieta Hibner – cz∏o-
nek zarzàdu województwa – która podkre-
Êli∏a tak˝e ogromne znaczenie dobrej
wspó∏pracy w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego, przede wszystkim poprzez
budowanie klimatu wzajemnego zaufania
mi´dzy politykà a biznesem.

W dalszej cz´Êci konferencji g∏os zabrali
przedstawiciele wszystkich Êrodowisk zaan-
ga˝owanych w projekty rewitalizacyjne. Re-
prezentanci w∏adz samorzàdowych z ¸odzi,
Piotrkowa Trybunalskiego i Be∏chatowa za-
prezentowali przyk∏ady przeprowadzonych
ju˝ inwestycji bàdê przygotowywanych do
realizacji projektów. Swoimi doÊwiadcze-
niami podzielili si´ tak˝e przedstawiciele
prywatnych firm, b´dàcych wykonawcami
najbardziej interesujàcych projektów, ta-
kich jak Manufaktura czy lofty w dawnej
fabryce Scheiblera. G∏os w dyskusji zabra∏o
tak˝e Êrodowisko akademickie, prezentujàc
zarówno wyniki prac badawczych, jak i oce-
ny przygotowywanych ju˝ konkretnych pro-
jektów oraz goÊcie z Wielkiej Brytanii i Da-
nii, którzy chcieli podzieliç si´ swoimi do-
Êwiadczeniami.

Zdaniem Ma∏gorzaty Brzeziƒskiej, preze-
sa Instytutu Nowych Technologii, zapre-
zentowane w trakcie konferencji przyk∏ady
udanych projektów z zakresu rewitalizacji,
zrealizowanych zarówno w Polsce, jak i za
granicà, powinny stanowiç dla przedstawi-
cieli ∏ódzkich samorzàdów cenny wzór do
naÊladowania. Nie mniej wa˝ne by∏o tak˝e
ponowne poruszenie tematyki partnerstwa
publiczno-prywatnego, które wcià˝ wzbu-
dza w Polsce pewnà nieufnoÊç i w odró˝nie-
niu od wielu innych krajów europejskich,
jest bardzo rzadko praktykowane. Prezes
Brzeziƒska uwa˝a jednak, i˝  Êcis∏a wspó∏-
praca sektora publicznego i prywatnego jest
jednym z niezb´dnych elementów szybkiego
rozwoju, stàd tak du˝e znaczenie zakoƒczo-
nej w∏aÊnie konferencji.             (RBW¸)

Rewitalizacja w Europie
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§
Tryb i zasady 
udzielania ulg podatkowych

Organy stanowiàce jednostek samorzàdu
terytorialnego nie majà kompetencji w zakre-
sie rozszerzania prawa do przyznawania ulg
podatkowych.

Rada powiatu w uchwale regulujàcej kwe-
stie zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozk∏adania na raty wierzytelnoÊci pieni´˝-
nych wskaza∏a okolicznoÊci, w których mo˝-
na skorzystaç z ulgi. Mi´dzy innymi: gdy
d∏u˝nik zmar∏ i nie zostawi∏ spadkobierców,
jeÊli nie mo˝na ustaliç miejsca jego pobytu,
kiedy koszty egzekucji przekroczà wartoÊç
d∏ugu albo Êciàgni´cie nale˝noÊci zagra˝a in-
teresom d∏u˝nika, zw∏aszcza egzystencji jego
lub rodziny.

Uchwa∏´ tej treÊci zakwestionowa∏ woje-
woda dowodzàc, ˝e przekracza ona zakres
ustawowego upowa˝nienia zawartego w art.
43 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Z przepisu tego wynika bowiem, ˝e organ
stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorial-
nego ma kompetencje wy∏àcznie do okreÊla-
nia zasad i trybu post´powania w sprawach
zwiàzanych z umarzaniem, odraczaniem lub
rozk∏adaniem na raty zad∏u˝enia. Nie ma na-
tomiast ˝adnego uprawnienia do ustalania
przes∏anek uzasadniajàcych zastosowanie
ulgi. Przes∏anki te okreÊla art. 43 ust. 1 powo-
∏anej ustawy. Sà nimi wa˝ny interes d∏u˝nika
i interes spo∏eczny. Ocena w zakresie ustale-
nia, czy w konkretnych okolicznoÊciach za-
chodzà te przes∏anki, nale˝y wy∏àcznie do
wskazanego w uchwale organu rozstrzygajà-
cego w tych sprawach, nie zaÊ do organów
stanowiàcych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego.

Nie zgadzajàc si´ z argumentacjà wojewo-
dy, rada powiatu zaskar˝y∏a rozstrzygni´cie
nadzorcze do sàdu. W skardze dowodzi∏a, ˝e
zakwestionowane postanowienia uchwa∏y
stanowi∏y w∏àcznie rozwini´cie – w jej ocenie
– niesprecyzowanych, ustawowych przes∏a-
nek wa˝nego interesu podatnika lub interesu
spo∏ecznego.

Rozpoznajàcy skarg´ Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Lublinie nie podzieli∏ jed-
nak˝e stanowiska rady i oddali∏ jej skarg .́
W uzasadnieniu wyroku, oprócz argumen-
tów podniesionych przez wojewod ,́ wskaza∏
dodatkowo, ˝e zakwestionowana uchwa∏a
w praktyce zaw´˝a kràg podatników, którzy
mogà skorzystaç z ulgi. Mogà bowiem zda-
rzyç si´ przypadki, ˝e zostanie spe∏niona
ustawowa przes∏anka wa˝nego interesu d∏u˝-
nika lub interesu publicznego, lecz nie b´dzie
to ˝adna z okolicznoÊci wyliczonych
w uchwale (sygn. akt I SA/Lu 64/07).

Lokalizacja punktów 
sprzeda˝y alkoholu

Organy gminy mogà zakazaç lokalizacji
miejsca sprzeda˝y alkoholu tak˝e w innych
miejscach ni˝ wynikajàce z ustawy o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alko-
holizmowi.

W stanie faktycznym sprawy, podmiot sta-
rajàcy si´ o zezwolenie na sprzeda˝ i podawa-
nie napojów alkoholowych w kawiarni otrzy-
ma∏ negatywnà opini´ komisji rozwiàzywania
problemów alkoholowych. Uzna∏a ona wnio-
sek w tym zakresie za niezgodny z ówczesnà
uchwa∏à rady miasta, która zabrania∏a usytu-
owania miejsc sprzeda˝y i podawania napo-
jów alkoholowych w budynkach bezpoÊred-
nio przylegajàcych do terenu placówek
oÊwiatowych. Natomiast w tym samym bu-
dynku co kawiarnia znajdowa∏a si´ szko∏a.
Wobec negatywnej opinii komisji, wniosko-
dawca nie otrzyma∏ zezwolenia na sprzeda˝
alkoholu.

Skarg´ na negatywne rozstrzygni´cie w za-
kresie ubiegania si´ o zezwolenie na sprzeda˝
i podawanie alkoholu oddali∏ Wojewódzki
Sàd Administracyjny, podtrzymujàc argu-
mentacj´ organów.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sàdu
Administracyjnego firma sugerowa∏a, ˝e
uchwa∏a rady miasta zosta∏a wydana nie-
zgodnie z upowa˝nieniem ustawowym.
W szczególnoÊci zdaniem skar˝àcej spó∏ki
o miejscach, w których zabrania si´ podawa-
nia i sprzeda˝y alkoholu, rozstrzyga ustawa
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏a-
niu alkoholizmowi (art. 14). Wyliczono
w nim m.in. teren szkó∏ i innych placówek
oÊwiatowo-wychowawczych. Nie ma tam na-
tomiast mowy o „sàsiedztwie z nimi”. Nie ist-
nieje wi´c – w ocenie skar˝àcej – przepis, któ-
ry upowa˝nia∏by organy samorzàdu do usta-
lania innych miejsc poza wymienionymi
w art. 14 powo∏ywanej ustawy.

Naczelny Sàd Administracyjny uzna∏ jed-
nak, i˝ rada gminy mo˝e okreÊlaç tak˝e takie
inne miejsca, niewynikajàce wprost z treÊci
art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci
i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi. Mo˝e to
czyniç na podstawie ust. 6 art. 14 powo∏ywa-
nej ustawy. Przepis ten upowa˝nia bowiem
rady gmin do wprowadzania sta∏ych lub cza-
sowych zakazów równie˝ w innych, niewy-
mienionych bezpoÊrednio w ustawie miej-
scach (sygn. II GSK 120/07).

Koszty dojazdu 
uczniów do szko∏y

Gmina nie ma obowiàzku pokrywania
kosztów dojazdu uczniów do szkól poza swo-
im obr´bem.

Przepisy ustawy o systemie oÊwiaty stano-
wià, ˝e droga dziecka z domu do szko∏y,
w której obwodzie ono mieszka, nie mo˝e
przekraczaç 3 km dla uczniów klas I – IV
szkó∏ podstawowych i 4 km dla uczniów klas
V i VI oraz gimnazjów. W przypadku, gdyby
droga by∏a d∏u˝sza, gmina musi zapewniç
bezp∏atny transport i opiek´ w czasie przewo-
zu lub zwrot kosztów przejazdu Êrodkami ko-
munikacji publicznej.

W stanie faktycznym sprawy, uczennica
jednego z miejskich gimnazjów zmieni∏a
miejsce zamieszkania, nie zmieniajàc jednak-
˝e szko∏y do której ucz´szcza∏a, chocia˝ mia-
∏a do niej ponad 4 km. Wójt gminy wiejskiej,
na teren której przeprowadzi∏a si´ uczennica,
odmówi∏ jej jednak zwrotu kosztów dojazdu
do szko∏y. Jego zdaniem przys∏uguje on tylko
za dojazdy do szkó∏ po∏o˝onych na terenie
w∏aÊciwej miejscowo gminy. Takà szko∏à nie
jest natomiast gimnazjum, do którego
ucz´szcza uczennica.

Wojewódzki Sàd Administracyjny w Po-
znaniu, rozpatrujàcy skarg´ na decyzj´ wójta,
uchyli∏ decyzje odmawiajàce wyp∏acenia
uczennicy zwrotu kosztów dojazdu do szko∏y.
Zdaniem sàdu, uczennica nie chodzi do do-
wolnie wybranego gimnazjum, lecz do fak-
tycznie najbli˝szego jej miejscu zamieszkania.
Do gimnazjum wskazanego przez wójta,
a znajdujàcego si´ na terenie w∏aÊciwoÊci
gminy uczennica mia∏aby dalej. Sàd podniós∏
tak˝e, ˝e gmina ma obowiàzek zwracaç kosz-
ty dojazdu nie tylko do szkó∏ po∏o˝onych na
jej terenie, ale tak˝e do szko∏y najbli˝szej
miejscu zamieszkania ucznia, chocia˝by
szko∏a znajdowa∏a si´ w innej gminie.

W skardze kasacyjnej Samorzàdowe Kole-
gium Odwo∏awcze zarzuci∏o sàdowi I instan-
cji b∏´dnà wyk∏adni´ art. 17 ust. 2 i 3 ustawy
o systemie oÊwiaty. Stwierdzi∏o, ˝e skoro na
terenie w∏aÊciwoÊci gminy, w której zamiesz-
kuje uczennica, znajduje si´ gimnazjum, to
zwrot pieni´dzy przys∏uguje za dojazdy jedy-
nie do tej szko∏y. Je˝eli natomiast dziecko
ucz´szcza do szko∏y poza terenem gminy,
w której mieszka, to choçby le˝a∏a ona bli˝ej,
gmina nie ma obowiàzku pokrywaç kosztów
przejazdu.

Naczelny Sàd Administracyjny podzieli∏
stanowisko kolegium i uchyli∏ wyrok Woje-
wódzkiego Sàdu Administracyjnego, oddala-
jàc skarg .́ W reasumpcji orzeczenia stwier-
dzi∏ wprost, ˝e ustawa o systemie oÊwiaty nie
obliguje gmin do rekompensowania kosztów
dojazdu do szkó∏ w innej gminie (sygn. akt
I OSK 835/07).

Przygotowa∏
dr Robert Adamczewski
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W Rogowie odby∏a si´ impreza kulturalno-
promocyjna „Âwi´to Jesieni”. G∏ówni organi-
zatorzy: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Spo∏ecznoÊci Lokalnej „Mroga”, dzia∏ajàce
jako LGD w ramach pilota˝owego programu
LEADER Plus, oraz LeÊny Zak∏ad DoÊwiad-
czalny w Rogowie, gdzie realizowany by∏ pro-
gram Êwi´ta, do∏o˝yli staraƒ, aby impreza wy-
pad∏a Êwietnie. W przygotowania w∏àczy∏y si´
przedstawiciele z instytucji i organizacji gmin-
nych: Wàgrowskiego Stowarzyszenia Rozwo-
ju, gminnych szkó∏ z Wàgrów, Rogowa, Przy-
∏´ka, Gminnej Rady KGW, OSP, Rogowskiej
Kolei Wàskotorowej.

Âwi´to przyciàgn´∏o wiele rodzin, tak˝e
z oddalonej o 40 km ¸odzi. Ka˝dy móg∏ zna-

leêç coÊ dla siebie. Dzieci ze szko∏y w Przy∏´-
ku Du˝ym wystàpi∏y z programem piosenek
ludowo-biesiadnych, najm∏odsi ze szko∏y
w Rogowie prezentowali program artystycz-
ny o zwierz´tach w lesie. Stroje i scenografi´
wykonali rodzice i nauczyciele. 

Opracowany przez dzieci z Wàgrów „Szlak
kapliczkowy” zach´ca∏ do obejrzenia pere∏ek
kultury sakralnej w gminie Rogów. Impreza
integrowa∏a wszystkie pokolenia. Wielki
aplauz zdoby∏ chórek Êpiewajàcych paƒ,
mieszkanek gminy.

Minizoo przyciàga∏o ciekawskich, a ∏asu-
chów i smakoszy stoisko z miodem oraz pre-
zentowane przez ko∏a gospodyƒ wiejskich
z Wàgrów, Marianowa, Rogowa i Zacywilek
pokaz i degustacja potraw regionalnych.

Równie˝ liczne konkursy: cross rowerowy,
jesienne malowanie na drewnie cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem. 

Atrakcjà programu by∏o bicie rekordu
w naÊladowaniu ryku jelenia. Chocia˝ mieli-
Êmy wàtpliwoÊci, czy ktokolwiek zg∏osi si ,́ by
wystàpiç w roli „jelenia”, to okaza∏o si ,́ ˝e a˝
82 ch´tnych ró˝nej p∏ci próbowa∏o swoich si∏
w konkursie. Podzieleni na „∏anie” i „byki”
naÊladowali odg∏osy godowe jelenia. Zabawa
by∏a przednia. Zdaniem g∏ównego ∏owczego
Dariusza Da∏kowskiego – rekord pobito.

Dla zwiedzajàcych udost´pniono Arbore-
tum, Muzeum Lasu i Drewna. Amatorzy
sentymentalnych podró˝y mogli odbyç prze-
ja˝d˝k´ kolejkà wàskotorowà z Rogowa  do
G∏uchowa, posilajàc si´ przy ognisku w s∏y-
nàcym z doskona∏ej kie∏basy Je˝owie.

Âwi´to by∏o okazjà do poznania lokalnego
r´kodzie∏a, zdobycia informacji o piel´gnacji
roÊlin.

Doskona∏a wspó∏praca z w∏adzami gminy
– wójtem Magdalenà Kolasiƒskà, przewodni-
czàcym Rady Wojciechem Dziàgiem –
wszystkich zaanga˝owanych osób, stworzy∏a
cudownà synergi .́ Nie mieliÊmy wyjÊcia, zo-
staliÊmy skazani na sukces. 

Renata Nowak – LGD „Mroga”

Integracja w Rogowie

W ramach XVIII Targów Regionów i Pro-
duktów Turystycznych Tour Salon Poznaƒ
2007 jury XVI Ogólnopolskiego Przeglàdu
Ksià˝ki Krajoznawczej i Turystycznej przy-
zna∏o Centrum Fotografii Krajoznawczej
PTTK i Regionalnej Pracowni Krajoznaw-
czej w ¸odzi I miejsce w kategorii informato-
ry krajoznawcze i foldery, za publikacj´ „W´-
drownik”. W uzasadnieniu podkreÊlono
wszechstronnoÊç informacji promujàcych, na
ogó∏ niedoceniany, region ∏ódzki oraz kon-
cepcj´ wydawniczà podporzàdkowanà temu
celowi.

Na uroczystoÊci wr´czenia dyplomów,
która odby∏a si´ 25 paêdziernika, redakcj´
„W´drownika” reprezentowa∏ Ryszard Bo-
nis∏awski.

Organizatorami przeglàdu by∏y: zarzàd
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich,
zarzàd g∏ówny PTTK – Komisja Krajo-
znawcza, Departament Kultury Fizycznej
i Turystyki Urz´du Marsza∏kowskiego
w Poznaniu oraz Wielkopolski Klub Publi-
cystów Krajoznawczych.

Kwartalnik krajoznawczy RPK PTTK
w ¸odzi „W´drownik” jest najstarszym tego
typu periodykiem w Polsce, ukazujàcym si´
nieprzerwanie od 51 lat. Powsta∏ w marcu

1956 r. na fali „popaêdzienikowej” odwil˝y,
w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie
∏ódzkich turystów i krajoznawców na w∏asne
czasopismo. 

Poczàtkowo wydawany na powielaczu,
skromny, kilkustronicowy „Biuletyn ZW

PTTK”, szybko przekszta∏ci∏ si´ w profesjo-
nalnie drukowany miesi´cznik. Niestety, ta-
ka forma czasopisma podlega∏a ju˝ cenzu-
rze i przydzia∏om papieru, co szczególnie
dotkliwie da∏o si´ we znaki w latach osiem-
dziesiàtych minionego wieku. Tylko dzi´ki
coraz szerszemu gronu sprzymierzeƒców,
zafascynowanych informacjami krajoznaw-
czymi i opisami tras turystycznych, udawa∏o
si´ redakcji „W´drownika” pokonywaç trud-
noÊci zwiàzane z wydawaniem czasopisma. 

W latach 90., w wyniku zmian dokonywa-
nych przez odm∏odzonà w tym okresie redak-
cj ,́ pismo uzyska∏o kolorowà ok∏adk´ (od
2001 r. z kolorowymi zdj´ciami) i wk∏adk´
z mapà opatrzonà barwnymi zdj´ciami.
W tym czasie wydawcà „W´drownika” zosta-
∏o Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
w ¸odzi, z którego zbiorów fotograficznych
od tej pory korzysta redakcja.

Wysoki poziom merytoryczny i dba∏oÊç
o form´ graficznà czasopisma zosta∏y doce-
nione przez Polskà Organizacj´ Turystycznà,
która w 2005 r. w ramach III edycji konkursu
im. M. Or∏owicza na najlepsze materia∏y pra-
sowe, radiowe i telewizyjne promujàce polskà
turystyk ,́ przyzna∏a redakcji „W´drownika”
wyró˝nienie za popularyzacj´ walorów tury-
stycznych regionu ∏ódzkiego.

Izabela Nowakowska

„W´drownik” ponownie nagrodzony
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Nap∏ywajàcy od lat 20. XIX w. do ¸odzi
osadnicy przemys∏owi byli silnie zwiàzani je-
Êli nie bezpoÊrednim pochodzeniem, to j´zy-
kiem, wyznaniem i zwyczajami z kr´giem
kultury niemieckiej. W∏adze Królestwa Pol-
skiego dostrzega∏y t´ odr´bnoÊç i oprócz
wielu przywilejów ekonomicznych prawnie
zagwarantowa∏y przybyszom mo˝liwoÊç za-
k∏adania instytucji i stowarzyszeƒ podob-
nych do tych, jakie istnia∏y w ich stronach ro-
dzinnych. Charakterystyczne dla Niemców
zami∏owanie do ˝ycia korporacyjnego, do-
datkowo spot´gowane przebywaniem w dia-
sporze w Królestwie Polskim, pozwoli∏o
w pe∏ni wykorzystaç rzàdowe deklaracje. De-
wiza „Einigkeit macht stark” (w jednoÊci si-
∏a) wielokrotnie stawa∏a si´ podwalinà do
tworzenia w∏asnych zwiàzków i stowarzy-
szeƒ. Pierwszà i zarazem najd∏u˝ej istniejàcà
organizacjà utworzonà przez ∏ódzkich
Niemców, by∏o za∏o˝one w 1824 r. ¸ódzkie
Towarzystwo Strzeleckie. Mia∏o ono g∏ównie
charakter towarzyski, ale nie zaniedbywano
te˝ çwiczeƒ strzeleckich, organizowanych
w strzelnicy na terenie parku èródliska,
gdzie tak˝e od 1880 r. znajdowa∏a si´ siedzi-
ba towarzystwa, wzniesiona ze sk∏adek
cz∏onków. Mimo ˝e w ciàgu ca∏ej swojej hi-
storii ¸ódzkie Towarzystwo Strzeleckie nie
przekroczy∏o liczby 200 cz∏onków, to dzi´ki
organizowanym zawodom strzeleckim i to-
warzyszàcym im ogólnie dost´pnym zaba-
wom, by∏o wyraênie widoczne w mieÊcie.
Charakterystyczne dla kultury niemieckiej

zami∏owanie do Êpiewu, zw∏aszcza chóral-
nego, zaowocowa∏o za∏o˝eniem w 1846 r.,
z inicjatywy Ludwika Geyera i Franciszka
Siebera, ¸ódzkiego M´skiego Towarzystwa
Âpiewaczego (LMGV). Ten najstarszy ∏ódz-
ki chór Êwiecki, skupiajàcy g∏ównie zatrud-
nionych w przemyÊle w∏ókienniczym, prze-
trwa∏ – prze˝ywajàc wzloty i upadki – do
1918 r. Przy chórze tworzono zespo∏y wo-
kalne. Od 1910 r. zespó∏ posiada∏ w∏asny
budynek przy ul. Piotrkowskiej 243. Do-
chody z koncertów przeznaczano zazwyczaj
na cele dobroczynne. Specyfikà ˝ycia mu-
zycznego w ¸odzi by∏ jego korporacyjny
charakter. Chóry niemieckie mia∏y w po-
równaniu z polskimi czy rosyjskimi znacz-
nie wi´kszà swobod´ organizowania si´
i znajdowa∏y wsparcie oraz patronat nie-
mieckich przedsi´biorców. Pozwala∏o to an-
ga˝owaç nawet zagranicznych chórmi-
strzów i dyrygentów. LMGV zwiàzany by∏
z fabrykà L. Geyera, za∏o˝one w 1882 r. II
¸ódzkie M´skie Towarzystwo Âpiewacze
cieszy∏o si´ opiekà Juliusza Kunitzera. Po-
wsta∏emu w 1907 r. chórowi „Einheit” pa-
tronowa∏y fabryki Leonhardta, Woelkera
i Girbardta oraz W∏odzimierza Stolarowa.
Utworzonym w 1910 r. chórem „Adler”
opiekowa∏a si´ Widzewska Manufaktura
Juliusza Heinzla i J. Kunitzera. Wielu Êwiec-
kim towarzystwom Êpiewaczym patronowa-
li ewangeliccy pastorzy (np. „Concordià”
opiekowa∏ si´ Rudolf Gundlach, a „Eolem”
Juliusz Dietrich). Odr´bne zespo∏y chóralne

powo∏ywano przy takich organizacjach,
jak: ¸ódzkie Niemieckie Towarzystwo
Szkolno-OÊwiatowe, Stowarzyszenie Maj-
strów i Robotników mówiàcych po niemiec-
ku, czy ChrzeÊcijaƒskie Towarzystwo Ko-
misowe Pomocy Wzajemnej. W 1914 r. ist-
nia∏o w ¸odzi 17 Êwieckich chórów niemiec-
kich, a ich poziom artystyczny nie odbiega∏
od poziomu przyje˝d˝ajàcych z goÊcinnymi
koncertami chórów z Niemiec. Nieprzypad-
kowo zatem ju˝ w 1908 r. wybrano ¸ódê na
siedzib´ Zjednoczenia Niemieckich Stowa-
rzyszeƒ Âpiewaczych w Królestwie Polskim.
Jego celem by∏o doskonalenie w m´skim
Êpiewie chóralnym przez urzàdzanie wiel-
kich koncertów i festiwali. Pierwszy z nich
odby∏ si´ w Helenowie w sierpniu 1909 r.
z udzia∏em 500-osobowego chóru. W festi-
walu uczestniczy∏o ponad 10 tys. s∏uchaczy. 

Stosunkowo wczeÊnie zaczà∏ rozwijaç si´
w ¸odzi niemiecki ruch sportowy. Jego po-
czàtki przypadajà na 1885 r. Za∏o˝one
wówczas Towarzystwo Cyklistów ¸ódzkich
skupia∏o mi∏oÊników sportu rowerowego
i pozyska∏o mo˝nych mecenasów w oso-
bach Juliusza Heinzla, Ryszarda Geyera,
Leona Kruschego. Zakupili oni dla Towa-
rzystwa du˝y plac przy zbiegu ulic Przejazd
i Miko∏ajewskiej (obecnie ul. Tuwima
i Sienkiewicza), na którym zbudowano tor
wyÊcigowy, a tak˝e pierwszy w ¸odzi kort
tenisowy. W okresie zimowym organizowa-
no na placu powszechnie dost´pnà Êlizgaw-
k .́ W latach 90. XIX w. powstawaç zacz´∏y
towarzystwa gimnastyczne, które do I woj-
ny Êwiatowej by∏y w ¸odzi najpopularniej-
szymi formami rozwijania t´˝yzny fizycz-
nej. Do najbardziej znanych nale˝a∏o utwo-
rzone w 1897 r. przy stra˝y po˝arnej ¸ódz-
kie Towarzystwo Gimnastyczne „Si∏a”. Ol-
brzymià popularnoÊcià cieszy∏o si´ Towa-
rzystwo Cyklistów-Turystów. Obok wycie-
czek rowerowych i wyÊcigów szosowych,
zorganizowa∏o ono silnà sekcj´ pi∏ki no˝nej.
Rozg∏osem cieszy∏y si´ klubowe bale karna-
wa∏owe. W lipcu 1914 r. w∏adze carskie za-
wiesi∏y dzia∏alnoÊç towarzystwa. 

Na dynamiczny rozwój stowarzyszeƒ nie-
mieckich w ¸odzi wp∏ywa∏o zaanga˝owanie
miejscowej niemieckiej bur˝uazji. Jej przed-
stawiciele byli nie tylko inicjatorami po-
wstania i cz∏onkami w∏adz ró˝nych organi-
zacji, ale przede wszystkim hojnymi funda-
torami i mecenasami. Bez finansowego
wsparcia z ich strony, tak szeroka dzia∏al-
noÊç nie by∏aby mo˝liwa. Wspomniane
zwiàzki i i stowarzyszenia nie wyczerpujà
d∏ugiej listy organizacji za∏o˝onych przed
1918 r. z inicjatywy niemieckiej spo∏eczno-
Êci miasta. Ukazano jedynie najwa˝niejsze,
s∏u˝àce piel´gnowaniu tradycji narodowej,
i wychodzàce swym oddzia∏ywaniem daleko
poza swoje Êrodowisko, s∏u˝àce potrzebom
wszystkich mieszkaƒców ¸odzi.

Krzysztof Woêniak

AAkkttyywwnnooÊÊçç  kkuullttuurraallnnaa  
NNiieemmccóóww  ∏∏óóddzzkkiicchh  
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Historia

Wed∏ug danych statystycznych w 1897 ro-
ku, miasto ¸ódê i okolice zamieszkiwa∏o po-
nad siedem tysi´cy Rosjan. Przewa˝nie przy-
bywali oni do stolicy naszego regionu w po-
szukiwaniu lepszych warunków ˝ycia i sku-
piali si´ przy istniejàcych cerkwiach. W prze-
ciwieƒstwie do licznej spo∏ecznoÊci polskiej,
˝ydowskiej czy niemieckiej w czasach caratu
nie uda∏o im si´ stworzyç wyrazistego i sa-
modzielnego ˝ycia kulturalnego. Z ich Êro-
dowiska nie wyszli poczytni pisarze czy po-
eci, wybitni malarze lub rzeêbiarze, aktorzy
i kompozytorzy. Byli nieliczni i zale˝ni od
swych w∏adz. Dlatego te˝ ich ówczesna
„∏ódzka kultura” opiera∏a si´ wy-
∏àcznie na twórczym dorobku cesar-
stwa rosyjskiego, majàc tym samym
poÊredni zwiàzek z planami rusyfi-
kacji Królestwa Polskiego.

Po upadku w 1864 roku powsta-
nia styczniowego powy˝sze plany
dotkn´∏y szczególnie szkolnictwo
wszystkich szczebli oraz biblioteki.
W szkolnych ksi´gozbiorach domi-
nowa∏y wszelkie dopuszczone przez
cenzur´ wydawnictwa w j´zyku ro-
syjskim (carska administracja nie
skàpi∏a funduszy na ich zakup),
a dzie∏a w j´zyku polskim starano
si´ z nich usuwaç, gdy˝ uwa˝ano je
za zb´dne i ma∏o przydatne w proce-
sie dydaktyczno-wychowawczym.
Tak prowadzona polityka wywo∏y-
wa∏a oczywiÊcie niech´ç wielu Pola-
ków do zwyk∏ych Rosjan, a niekiedy
do uznawanych przez ca∏y Êwiat
wartoÊciowych dzie∏ rosyjskiej sztu-
ki. Prowadzi∏a te˝ nierzadko do ich
cichego bojkotu. Stàd te˝, jak uwa˝a
wielu literaturoznawców, w s∏ynnym
utworze W∏adys∏awa Reymonta, pt.
„Ziemia obiecana” (1899) brak jest
jakiejkolwiek wzmianki o Rosja-
nach i ich kulturze. Za to wiele
o ∏ódzkiej triadzie. No có˝! Nikt nie
przepada za ciemi´˝cami!

Jednak pomimo skomplikowanej sytuacji
politycznej, ˝ycie i zainteresowania przeci´t-
nych rosyjskich rodzin nie ró˝ni∏y si´ od by-
tu innych narodowoÊci ziemi ∏ódzkiej oraz
dalekie by∏y od ponurych dzia∏aƒ podejmo-
wanych przez carskie w∏adze. Oprócz coty-
godniowej obecnoÊci na prawos∏awnych na-
bo˝eƒstwach, podczas których z zachwytem
s∏uchano podnios∏ego Êpiewu chóru cerkiew-
nego, Rosjanie uwielbiali uczestniczyç, pod-
czas niedzielnych spacerów, w letnich wyst´-
pach zespo∏ów muzycznych (w tym wojsko-
wych orkiestr d´tych), odbywajàcych si´
przewa˝nie w licznych ∏ódzkich parkach. Na
koncertach tych grano marsze wojskowe

i rytmiczne walce, zarówno kompozytorów
rosyjskich, jak i zachodnioeuropejskich,
m.in. szeroko znane utwory Austriaka Jo-
hanna Straussa syna, a soliÊci estradowi w
akompaniamencie fortepianu lub gitary
wykonywali (popularne i dziÊ w Polsce)
wzruszajàce cygaƒskie romanse, np. s∏ynne
„Oczy czornyje” („Oczy czarne”). Obok
miejscowych muzyków, w ¸odzi wyst´po-
wali te˝ znani wykonawcy przybyli z g∏´bi
Rosji. Do ich repertuaru nale˝a∏y m.in.
utwory Piotra Czajkowskiego. Po upo-
wszechnieniu si´ kinematografii chodzono
do kin, aby obejrzeç krótkie nieme filmiki

produkcji rosyjskiej przedstawiajàce ada-
ptacje, znanych utworów literackich i scen-
ki z ˝ycia rodziny cesarskiej.

W opisywanych czasach ukazywa∏a w ¸o-
dzi (dla tej niedu˝ej spo∏ecznoÊci) rosyjskoj´-
zyczna prasa. Najbardziej popularnym pi-
smem by∏ wydawany si´ w latach 1894-1914
„¸odzinskij Listok”, tj. „¸ódzka Stronicz-
ka”, odgrywajàcy rol´ pó∏oficjalnego organu
urz´dowego. Obok artyku∏ów o treÊci co-
dziennej, zamieszczano w nim miejscowe
og∏oszenia oraz zarzàdzenia w∏adz. Inne wy-
dawnictwa prasowe, takie jak „¸odzinskaja
Mysl” czyli „MyÊl ¸ódzka” (1910), czy te˝
„¸odzinskaja ˚izƒ”, tj. „˚ycie ¸ódzkie”

(1911-1912) by∏y mniej popularne, a ˝ywot
ich znacznie krótszy. Z kolei w Piotrkowie
Trybunalskim ukazywa∏a si´ gazeta „Pietro-
kowskije Wiedomosti” („WiadomoÊci Piotr-
kowa”). Zaznaczyç tu trzeba, i˝ wi´kszoÊç
rodzin rosyjskich zamieszkujàcych guberni´
piotrkowskà prenumerowa∏a tygodniki wy-
dawane w Petersburgu i Moskwie, do któ-
rych do∏àczano bezp∏atne za∏àczniki w po-
staci kolejnego tomu dzie∏ poczytnych klasy-
ków literatury rosyjskiej i obcej. Czasopisma
takie jak „Niwa”, zamieszczajàce m.in. no-
wele modnych beletrystów zachodnich,
w tym Boles∏awa Prusa czy Gabrieli Zapol-

skiej oraz odcinki romansów obyczajo-
wych – czytywane by∏y przez ludzi doro-
s∏ych. A dorastajàca m∏odzie˝ (szczegól-
nie ch∏opcy) preferowa∏a pisma typu
„Wokrug Swieta” („Dooko∏a Âwiata”),
które obok przygodowo-podró˝niczych
powieÊci, m.in. znanego francuskiego pi-
sarza Juliusza Verne’a, drukowa∏o repor-
ta˝e i korespondencje z ca∏ego globu. Pi-
smem milusiƒskich by∏ „Swietliaczok”
(„Robaczek Âwi´tojaƒski”). Znajdowa∏y
si´ w nim zadziwiajàce opowieÊci o kra-
snalach i skrzatach oraz proste dzieci´ce
rebusiki i zgadywanki. 

Równie˝ Polakom nieobce by∏y osià-
gni´cia literatury rosyjskiej. Wielkie
dzie∏a, sympatyzujàcego z polskim ru-
chem niepodleg∏oÊciowym hrabiego
Lwa To∏stoja oraz dramaty i opowiada-
nia Antoniego Czechowa by∏y po-
wszechnie znane i t∏umaczone na j´zyk
polski. Z mniej znanych utworów lite-
rackich, ale ówczeÊnie poczytnych, wy-
danych w ¸odzi po polsku, wymieniç
nale˝y, m.in. zbiór reporta˝y Iwana
Timkowskiego-Kostina pt. „Miasto
proletariuszów” (1907), opisujàcy
schy∏kowy okres rewolucji 1905 roku,
oraz wydanà przez spó∏k´ Nak∏adowà
„OpowieÊç o siedmiu powieszonych”
(1909) Leonida Andrejewa.

Jak zaznaczono na wst´pie, w przeci-
wieƒstwie do innych narodowoÊci, Rosja-
nom zamieszkujàcym ¸ódê przed wybu-
chem wielkiej wojny nie uda∏o si´ stworzyç
pewnej miejscowej, oryginalnej odmiany
kultury rosyjskiej, powiàzanej swym kolory-
tem ze specyfikà ziemi ∏ódzkiej. Sta∏o si´ tak,
gdy˝ ich ̋ ycie kulturalne by∏o chcàc niechcàc
powiàzane z ówczesnà politykà paƒstwa ro-
syjskiego. W pewnym stopniu uda∏o im si´ to
dopiero osiagnàç w czasach II Rzeczypospo-
litej, ale wówczas nie byli ju˝ zaborcami, tyl-
ko emigrantami z ogarni´tej czerwonym ter-
rorem Rosji.

Igor W. Górski

Kultura rosyjskich zaborców
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Biblioteki nale˝à do najstarszych
placówek kultury na ziemiach pol-
skich. Warto przypomnieç kilka faktów
z ich bogatej historii  oraz jej ∏ódzki
rozdzia∏. Jedna z bibliotek zapisa∏a
w nim szczególnie wa˝nà kart´.

Od klasztoru do Jagiellonki
Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staro-

polskiej” przypomnia∏ przys∏owie: „Klasz-
tor bez ksiàg – twierdza bez wojska”. Nic
wi´c dziwnego, ˝e Kraków w XIII wieku
posiada∏ tyle bibliotek, ile koÊcio∏ów i klasz-
torów. Obok bibliotek koÊcielnych powsta-
wa∏y z czasem królewskie, magnackie i miej-
skie. Najs∏awniejsza z nich – biblioteka bra-
ci Za∏uskich, liczy∏a ponad 300.000 tomów,
dziesiàtki tysi´cy r´kopisów i rycin. Swoimi
zbiorami dorównywa∏a trzem najwi´kszym
w Europie – w Wiedniu, Monachium i Lon-
dynie. W 1747 roku otwarto jà dla miesz-
kaƒców Warszawy. Po III rozbiorze Polski
przewieziona zosta∏a do Petersburga i sta∏a
si´ cz´Êcià biblioteki carskiej. W koƒcu XIX
wieku do najwa˝niejszych zaliczano na zie-
miach polskich cztery biblioteki: uniwersy-
teckà, „G∏ównà” w Warszawie, Jagielloƒskà
i Czartoryskich w Krakowie oraz Zak∏adu
Ossoliƒskich we Lwowie. 

¸ódzkie poczàtki
Gdy w Warszawie otwierano bibliotek´

Za∏uskich, w zagubionej wÊród lasów rolni-
czej ¸odzi ksià˝ki posiadali jedynie nauczy-
ciel i proboszcz – napisa∏ profesor – biblio-
tekoznawca Janusz Dunin. Po 1823 roku,
kiedy nastàpi∏ przemys∏owy rozwój miasta,
jego mieszkaƒcy nie mieli czasu na czytanie

ksià˝ek. Pierwsza sta∏a ksi´garnia za∏o˝ona
zosta∏a dopiero w 1848 roku i oprócz ksià-
˝ek sprzedawano w niej towary sukienne.
Biblioteka realnej szko∏y niemiecko-rosyj-
skiej w 1854 roku liczy∏a 564 egzemplarze
ksià˝ek i r´kopisów. W 1876 roku powsta∏a
biblioteka pedagogiczna, utrzymywana ze
sk∏adek mieszkaƒców. Tylko przez trzy lata,
od 1880 do 1883 roku istnia∏a czytelnia za-
∏o˝ona przez adwokata i redaktora „Dzien-
nika ¸ódzkiego” Henryka Elzenberga.
Szybko upad∏y czytelnie Emila Holca
i Adolfa Kona, gdy˝ ∏odzianie nagminnie
nie zwracali ksià˝ek i nie p∏acili sk∏adek.
Próby za∏o˝enia w ¸odzi biblioteki jednak
nie ustawa∏y. Dla robotników zak∏adano
czytelnie, a pierwsza powsta∏a w 1887 roku
przy fabryce Scheiblera. W 1898 roku Hali-
na i Felicja Pieƒkowskie otworzy∏y przy uli-
cy Andrzeja nr 5 Pierwszà ̧ ódzkà Wypo˝y-
czalni´ Ksià˝ek, z której zbiorów korzysta∏
m∏ody Julian Tuwim. Miejskà bibliotek´
uda∏o si´ utworzyç dopiero w 1917 roku.
Sta∏o si´ to dzi´ki Towarzystwu Biblioteki
Publicznej, które zgromadzi∏o niewielki
ksi´gozbiór i powierzy∏o kierowanie pla-
cówkà bibliotecznà Janowi Augustyniako-
wi, m∏odemu nauczycielowi ludowemu po
krótkiej praktyce bibliotekarskiej w War-
szawie. Ten wykaza∏ si´ wielkimi zdolno-
Êciami organizacyjnymi i w 1921 roku do-
prowadzi∏ do przej´cia placówki przez mia-
sto. W nast´pnym roku powsta∏y dwie filie
Miejskiej Biblioteki Publicznej – obie dla
dzieci i m∏odzie˝y. Przed wybuchem II woj-
ny Êwiatowej w mieÊcie pracowa∏o 10 biblio-
tek samorzàdowych. 

Dwa skrzyd∏a
Kiedy dyrektor Jan Augustyniak w 1963 r.,

po blisko 50 latach pracy, ˝egna∏ si´ z biblio-
tekà miejskà, mieÊci∏a si´ ona w nowocze-
snym gmachu przy ulicy Gdaƒskiej, liczy∏a
ponad 200.000 tysi´cy tomów, zatrudnia∏a
60 pracowników i posiada∏a kilkadziesiàt fi-
lii. Jego nast´pcami byli przez wiele kolej-
nych lat dyrektorzy Roman Kaczmarek
i El˝bieta Pawlicka. W 1975 roku , po refor-
mie administracyjnej kraju, Miejska Biblio-
teka Publiczna przej´∏a w nowo utworzo-
nym, znacznie mniejszym od poprzedniego
województwie, zadania biblioteki woje-
wódzkiej. Sprawowa∏a opiek´ nad 148 bi-
bliotekami i 291 punktami bibliotecznymi. 

Kolejna zmiana nastàpi∏a w 1990 roku.
W wyniku wejÊcia w ˝ycie ustawy o samo-
rzàdzie terytorialnym dokona∏ si´ podzia∏
na placówki paƒstwowe i placówki samo-
rzàdowe. Do dotychczasowej nazwy biblio-
teki przy Gdaƒskiej doszed∏ wyraz: „woje-
wódzka”, zmieni∏ si´ jej patron – w miejsce
Ludwika Waryƒskiego wpisano nazwisko
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Placówka
podporzàdkowana zosta∏a nie jak dotàd
miastu, ale urz´dowi wojewódzkiemu. 
Od 1 stycznia 1991 roku nosi nazw´ Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego i by∏a in-
stytucjà paƒstwowà. Natomiast pozosta∏e
biblioteki na terenie ¸odzi oraz innych
miast i gmin podlega∏y samorzàdom i by∏y
przez nie utrzymywane. Dlatego konieczne
sta∏o si´ podpisanie porozumieƒ przez bi-
bliotek´ wojewódzkà z samorzàdami ró˝-
nych szczebli o zasadach wspó∏pracy i spra-
wowania nadzoru fachowego nad przej´ty-
mi przez nie placówkami. Z dniem 1 stycz-
nia 1999 roku, w wyniku kolejnej reformy
administracyjnej kraju, powsta∏o du˝e wo-
jewództwo ∏ódzkie. Znalaz∏y si´ w nim bi-
blioteki nie tylko z dawnego województwa
piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewic-
kiego, ale niektóre z 6 innych województw.
Marsza∏ek województwa ∏ódzkiego, które-
mu obecnie podlega Wojewódzka i Miejska
Biblioteka im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego, przekaza∏ jej nadzór merytoryczny
nad 604 bibliotekami w województwie li-
czàcym 24 powiaty i 178 gmin. 

Biblioteka przy ul. Gdaƒskiej pe∏ni wa˝-
nà rol´ naukowà i zaznacza swój udzia∏
w ˝yciu kulturalnym miasta wieloma przed-
si´wzi´ciami. Takie samo znaczenie nadaje
wspomaganiu bibliotek samorzàdowych
województwa. To zaÊ Êwiadczy o tym, ˝e
równorz´dnie traktuje dwa skrzyd∏a swej
dzia∏alnoÊci – miejskie i wojewódzkie.

Mieczys∏aw J. Gumola

Biblioteka przy Gdaƒskiej
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Na po∏udniowo-zachodnim kraƒcu nasze-
go województwa le˝à Czastary - kolejna ze
„znanych, a jednak nieznanych” miejscowo-
Êci naszego regionu. W Êredniowieczu „cza-
starami” nazywano ludzi - dró˝ników, którzy
sprawowali piecz´ nad budowà i stanem dróg.
W j´zyku czeskim i serbochorwackim nawet
wspó∏czeÊnie u˝ywane sà wyra˝enia: „cesta”
jako droga i „cestar” jako dró˝nik. Z czasem
okoliczne ziemie przesz∏y w u˝ytkowanie na
zamieszkiwanà przez nich osad ,́ gdzie krzy-
˝owa∏y si´ szlaki: pierwszy biegnàcy z Wielu-
nia do Kalisza i drugi ∏àczàcy Sieradzkie ze
Âlàskiem. Poczàtku osady nale˝y upatrywaç
prawdopodobnie w koƒcu XIV stulecia.
Pierwsza wzmianka êród∏owa o Czastarach
pochodzi z 1403 roku, kiedy to wymieniono
miejscowego so∏tysa Miko∏aja. Do czasu roz-
biorów wieÊ nale˝a∏a do dóbr królewskich. W
1793 roku przesz∏a pod panowanie pruskie, a
po 1815 roku wesz∏a w sk∏ad Królestwa Pol-
skiego, b´dàcego integralnà cz´Êcià impe-
rium rosyjskiego. Sto dwadzieÊcia trzy lata
zaborów by∏y dla Polaków wyjàtkowym
sprawdzianem postaw obywatelskich, na
który sk∏ada∏a si´ walka i pertraktacje poli-
tyczne z okupantami. LudnoÊç Czastar zda∏a
ten egzamin wzorowo, wielokrotnie chwyta-
jàc za broƒ w walce o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç
naszej ojczyzny.

Ju˝ podczas pierwszego powstania naro-
dowego - Insurekcji KoÊciuszkowskiej - wieÊ
wystawi∏a na wojn´ z Rosjà a˝ dwóch rekru-
tów - warto zaznaczyç, ˝e uzbrojenie i
wyszkolenie ˝o∏nierza w tych czasach by∏o
bardzo kosztowne. Ch∏opi trafili pod komen-
d´ Józefa Stokowskiego - przywódcy insurek-
cji w Wieluƒskim i Ostrzeszowskim. Za
pomyÊlnoÊç walki w miejscowym koÊciele
parafialnym, 27 sierpnia 1793 roku, odpra-
wiono nabo˝eƒstwo, podczas którego z
ambony ksiàdz odczyta∏ odezw´ naczelnika
KoÊciuszki do narodu. W êród∏ach odnoto-
wano równie˝ „udzia∏ miejscowej szlachty i
ch∏opów” w powstaniu listopadowym. 

Wi´cej szczegó∏ów posiadamy o czastarza-
nach walczàcych w powstaniu styczniowym.
Mieszkaƒcy wsi zorganizowali oddzia∏ kosy-
nierów, który bra∏ udzia∏ w walce pod
Walichnowami, Och´dzynem i Galewicami.
W ostatniej z tych miejscowoÊci pamiàtkà
wielkiej bitwy z moskalami jest mogi∏a zbio-
rowa poleg∏ych powstaƒców. W Czastarach
23 lutego 1863 roku stacjonowa∏ równie˝
oddzia∏ powstaƒczy Józefa Oxiƒskiego. W
kolejnym zrywie narodowo-wyzwoleƒczym –
Rewolucji 1905 roku – nie zabrak∏o miejsco-
wych zrzeszonych wokó∏ sprawy narodowej
w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej.
ÂwiadomoÊç narodowa czastarzan, owoco-

wa∏a dzia∏aniem majàcym na celu odzyska-
niem niepodleg∏oÊci przez naszà ojczyzn ,́
rosnàc sukcesywnie wraz ze zbli˝ajàcà si´
Wielkà Wojnà, w której upatrywano szans´
na realizacj´ wspomnianego wy˝ej celu. W
1911roku utworzono dru˝yn´ skautów, a w
rok póêniej Ochotniczà Stra˝ Ogniowà.
Organizacje te odegra∏y bardzo wa˝nà rol´ w
kszta∏towaniu ducha patriotycznego w okoli-
cy. Stra˝acy 11 listopada 1918 roku dokonali
rozbrojenia Niemców. 5 sierpnia 1914 roku w
Czastarach zrodzi∏a si´ komórka terenowa
Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizacja
ta, liczàca osiemnastu cz∏onków, przygoto-
wywa∏a m∏odzie˝ do walki o niepodleg∏à Pol-
sk´ oraz cz´Êciowo zrusyfikowanà spo∏ecz-
noÊç do ̋ ycia w wolnym kraju. Wi´ksza cz´Êç
POW-iaków walczy∏a w legionach Pi∏sudskie-
go. 

Mieszkaƒcy przywiàzani do historii i tra-
dycji walk, w dziesiàtà rocznic´ odzyskania
niepodleg∏oÊci posadzili „Dàb WolnoÊci”.
Dzisiaj ten wyjàtkowy pomnik jest ˝ywà
pamiàtkà po wszystkich tych, którzy swym
zaanga˝owaniem przyczynili si´ do odrodze-
nia wolnej Polski. Dla upami´tnienia tego
faktu w∏adze gminne ufundowa∏y tablic´
pamiàtkowà, którà w dniu 11 listopada 1991
r. ods∏oni´to i poÊwi´cono. Od D´bu Wolno-
Êci bierze swà nazw´ równie˝ g∏ówna ulica
wsi.

Podczas pobytu w Czastarach warto tak˝e
odwiedziç miejscowà Êwiàtyni´ parafialnà
pod wezwaniem Narodzenia NajÊwi´tszej
Marii Panny. Obiekt ten wzniesiono w 1847
roku staraniem dziedzica dóbr Parcice
Leopolda Trepki, jako przeb∏aganie Boga „za
dawne trwanie w innowierstwie”. Przez kil-
kaset lat rodzina ta nale˝a∏a bowiem do
KoÊcio∏a Ewangelicko-Reformowanego, a
same Czastary w latach 1580-1720 by∏y wsià
zdominowanà przez kalwinistów. Dzisiaj
Êwiàtynia jest lokalnym sanktuarium maryj-
nym, przyciàgajàcym wiernych w odpust 8
wrzeÊnia. W kruchcie trójnawowej Êwiàtyni
prezentowane sà w specjalnej gablocie narz´-
dzia tortur i kajdany u˝ywane przez hitlerow-
ców podczas drugiej wojny Êwiatowej. W
koÊciele urzàdzono wówczas spichlerz a w
pobliskiej organistówce posterunek policji. 

Interesujàce jest tak˝e niewielkie Muzeum
Przyrodnicze – Izba Muzealna w Czastarach,
za∏o˝one przez Zdzis∏awa ¸ytkowskiego,
by∏ego ˝o∏nierza armii genera∏a Andersa.
WÊród wielu ciekawych eksponatów odna-
leêç mo˝na mapy, monety, motyle minera∏y, a
tak˝e koralowce pochodzàce z wypraw do
ró˝nych zakàtków Êwiata. 

Na zakoƒczenie przechadzki po Czasta-
rach nale˝y pójÊç pod wspomniany wy˝ej
„Dàb WolnoÊci”, aby w ten listopadowy mie-
siàc, tak szczególny dla dziejów naszego
narodu, zamyÊliç si´ nad dziejami ojczyzny i
wspomnieç tych, dzi´ki którym mo˝e ona
byç wolnà. 

Piotr Machlaƒski
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Znane, a jednak nieznane

Niepodleg∏oÊciowy pomnik
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Trudno si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e
w klubach strzeleckich województwa
∏ódzkiego czas si´ zatrzyma∏, bo nie
inwestuje si´ w baz´, nie powstajà 
nowoczesne obiekty

Z dala od trybun rywalizujà na strzelni-
cach mistrzowie pistoletu i karabinu. Rzadko
zaglàdajà tam dziennikarze. Niestety, jeszcze
rzadziej miejscy i wojewódzcy animatorzy
sportu. O strzelcach jest natomiast g∏oÊno
podczas igrzysk olimpijskich. Józef Zap´dzki
(1968, 1972) i trzy dekady póêniej Renata
Mauer-Ró˝aƒska (2000, 2004) po dwa razy
wys∏uchali Mazurka Dàbrowskiego w lauro-
wym wieƒcu olimpijskim. Ze srebrnymi me-
dalami na szyi stali na podium igrzyska
Adam Smelczyƒski (1956) i Miros∏aw Rzep-
kowski (1996), a z bràzowymi W∏adys∏aw
KaraÊ (1936), Wies∏aw Gawlikowski (1976)
i Jerzy Greszkiewicz (1976) oraz Ma∏gorzata
Ksià˝kiewicz (1992). Jak na dyscyplin´ syste-
matycznie spychanà na margines to impo-
nujàcy dorobek.

Równie˝ w ¸ódzkiem strzelectwo stara si´
przebiç swoimi sukcesami przez oboj´t-
noÊç urz´dników sportu, a wstyd powiedzieç
bywa, ˝e i przez ignorancj .́ Do legend prze-
sz∏y opowieÊci, jak jeden z prominentnych
sterników ∏ódzkiego sportu zapyta∏ olimpijk´
z Aten 2004 w strzelaniu z karabinu ile kosz-
tuje taki nowy... ∏uk wyczynowy. Innym ra-
zem zagadnà∏ wielokrotnà mistrzyni´ Polski,
medalistk´ mistrzostw Europy i Pucharu
àwiata jak to si´ sta∏o, ̋ e taka ma∏o znana za-
wodniczka zakwalifikowa∏a si´ na igrzyska.

Szkoda, ˝e nie wybra∏ si´ na strzelnic´ Or-
∏a, gdzie trenuje Agnieszka Staroƒ, jedna

z dwojga ∏ódzkich olimpijczyków z Aten 2004
i jedna z siedmiorga uczestników greckich
igrzysk z województwa.

- Warunki sà tu koszmarne - mówi Staroƒ.
- Wol´ jeêdziç na 4 dni do Wroc∏awia, bo po-
zosta∏e 3 dni musz´ byç w ¸odzi na uczelni.
U nas na strzelnicy jest cz´sto 5 stopni ciep∏a.
Jak robi si´ 8 stopni, to znak, ˝e nadchodzi
wiosna. Nie raz zamiast tu przyje˝d˝aç trenu-
j´ w domu, na sucho, celujàc z karabinu do
Êciany. Jak 8 st. to znaczy, ˝e wiosna idzie.

Wyposa˝enie strzelnicy jest tak˝e archaicz-
ne. Strzelcy oddajà 15 strza∏ów i muszà sk∏a-
daç sprz´t, aby przespacerowaç si´  50 me-
trów i zmieniç tarcz .́ - Wkrótce mo˝e uda
nam si´ za∏atwiç automaty b´bnowe, ̋ eby by-
∏y ruchome tarcze - mówi pan i Agnieszka. -
Obieca∏ nam je jeden z entuzjastów strzelec-
twa, ale postawi∏ warunek, ˝e musz´ wystar-
towaç w zawodach, które organizuje w swoim
mieÊcie.

W takich warunkach dojrzewa∏ talent za-
wodniczki, która jako pierwsza z wojewódz-
twa ∏ódzkiego zdoby∏a kwalifikacj´ olim-
pijskà dla reprezentacji Polski na Pekin 2008.
- Kiedy zaczyna∏am uprawiaç wyczynowo
strzelectwo trener mówi∏ nam, ˝e nasze suk-
cesy pomogà równie˝ klubowi, spowodujà
zainteresowanie w∏adz sportowych i ˝yczliwe
spojrzenie na naszà dyscyplin´ - mówi Sta-
roƒ. - ˚ycie pokaza∏o, ˝e trzeba na to spoj-
rzeç inaczej.

W czo∏owych klubach kraju nie mogà si´
nadziwiç, ˝e Agnieszka wcià˝ reprezentuje
Or∏a i swoimi sukcesami promuje ¸ódê, choç
nie dostaje od miasta ˝adnej pomocy. Wspo-
mnienie jedynej tysiàc z∏otowej nagrody

brzmi jak kiepski ˝art. Staroƒ to wzór spor-
towca, znakomity przyk∏ad dla m∏odzie˝y.
Podopieczna trenera Tomasza ¸ukaszew-
skiego jest absolwentkà wydzia∏u biochemii
na Uniwersytecie ¸ódzkim, obecnie w trak-
cie studiów doktoranckich, które ∏àczy z za-
ocznymi studiami na Akademii Wychowania
Fizycznego we Wroc∏awiu. W tym roku zdo-
by∏a mistrzostwo Polski, bràzowy medal na
Uniwersjadzie w Bangkoku, trzykrotnie wy-
gra∏a Grand Prix Polski, zaj´∏a 4. miejsca na
mistrzostwach Europy i na àwiatowych
Igrzyskach Wojskowych (od wrzeÊnia jest
˝o∏nierzem kontraktowym) w indyjskim
Hayderabad.

Strzelectwo w województwie ∏ódzkim to
nie tylko Staroƒ. Przyk∏ad harmonijnie roz-
wijajàcej si´ kariery 26-letniej ∏odzianki silnie
oddzia∏uje na mniejsze oÊrodki m.in. w ¸a-
sku (KS Kruk LOK), w Koluszkach (KKS),
w Kutnie (Orze∏), w Zduƒskiej Woli (Sokó∏ -
trener Eugeniusz Kaleta i Lokator - Grze-
gorz Dàbrowski), w Radomsku (Dziesiàtka),
w Ujeêdzie (Iglica, trener Tadeusz Piwowar-
ski) i ¸ubnicach (Snajper). Wszystkie dzia-
∏ajà si∏à strzeleckiej pasji kilkunastu zapaleƒ-
ców. A jednak i tam rodzà si´ talenty.

W Koluszkach np. trener Robert Piwowar-
ski, by∏y mistrz Europy w strzelaniu z pistole-
tu, wychowa∏ Tomka Wawrzonowskiego,
który w kategorii juniorów zgarnia medale
gdzie tylko strzela. 18-letni strzelec przeszed∏
niedawno do ∏ódzkiego Spo∏em, w którym
pojawi∏o si´ sporo utalentowanej m∏odzie˝y.

Do reprezentacji Polski juniorów trafi∏y
ju˝ podopieczne trenera Grzegorza Pietrzyka
-  Natalia Jab∏ecka, Ewa Flak i Angelika Ca-
lak, a tak˝e Tomek Wawrzonowski. Liczy si´
w krajowej stawce Anna Zió∏kowska ze Spo-
∏em. Systematyczne post´py robià Bartosz
Nowak i Adam Pot´pa z Or∏a (trener Tomasz
¸ukaszewski). Wkrótce mo˝e byç g∏oÊno
o strzelcach Or∏a (pistolet), których szkoli
Agata Kornacka, znana pod panieƒskim na-

zwiskiem Biekionis - by∏a mi-
strzyni Polski. Trudno si´
oprzeç wra˝eniu, ˝e w klu-
bach strzeleckich wojewódz-

twa ∏ódzkiego czas si´ zatrzyma∏, bo nie in-
westuje si´ w baz ,́ nie powstajà nowoczesne
strzelnice. Nie ma te˝ strategii rozwoju tego
sportu. Sternicy sportu przypominajà sobie
o strzelcach, kiedy ci przywo˝à medale. Ale
szybko puszczajà te epizody w niepami´ç. Ile
talentów na miar´ Agnieszki Staroƒ nie zdo-
∏a∏o si´ przez to rozwinàçà

Marek Kondraciuk 
„Polska Dziennik ¸ódzki" 

Strzelaç jak Agnieszka Staroƒ

Fot: Krzysztof Szymczak – Agnieszka Staroƒ wybiera si´
do Pekinu 2008 na swojà drugà olimpiad´


